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Anotace 

Tato diplomová práce stanovuje tepelně propustné vlastnosti pro výběr injektáţních 

směsí pro vrty kolektorů tepelných čerpadel. Zvláště je dáván důraz na srovnání cemento-

bentonitových směsí a směsí komerčně distribuovaných v ČR. V prvních kapitolách je 

shrnuta teorie tepelných čerpadel a jejich tepelných kolektorů s důrazem na vrty do 

horninového masivu a jejich tepelný odpor. Prostor je věnován i způsobu, jakým koeficient 

tepelné vodivosti směsi ovlivňuje chod tepelného čerpadla. V závěrečné kapitole je 

porovnáván soubor směsí na základě měření pomocí aparatury TermoSTEND
®
. Prostor je 

věnován také ověření moţnosti stanovení koeficientu tepelné vodivosti pomocí pouţité 

aparatury TermoSTEND
®
. 

 

Klíčová slova: injektáţní směs, tepelný kolektor, tepelné čerpadlo, koeficient tepelné 

vodivosti, tepelný odpor vrtu, laboratorní zařízení TermoSTEND 

 

Summary 

In this thesis the heat carrying capacity for selected set of grout mixtures for grouting 

of ground source heat pumps heat exchangers is determined. Attention is paid especially on 

compared results for bentonite-cementous grouts and commercially distributed grouts of 

instant character. First part contains the heat pumps and heat exchangers theory with focus 

on ground source heat pumps systems and the borehole heat exchanger thermal resistance. 

The way in which the thermal conductivity of grout influences the borehole thermal 

resistance, and heat pump function is also mentioned. The bottom part of this thesis 

contains confrontation of grout mixture properties given by the ThermoSTEND
®
 apparatus 

data. Possibility of obtaining the thermal conductivity of grout through the results from 

ThermoSTEND
®
 apparatus is also discussed. 

 

Key words: grout mixture, heat exchanger, heat pump, thermal conductivity, borehole 

thermal resistance, laboratory apparatus TermoSTEND 
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1 Úvod 

Výzkum prostupu tepla injektáţními směsmi je velmi důleţitý prvek pro návrh vrtů 

tepelných čerpadel. Jediná cesta jak je moţné efektivně sníţit investiční náklady na práce 

spojené s provedením vrtu pro kolektor tepelného čerpadla, je sníţit hloubku vrtu. To je 

moţné za stejných podmínek pouze pouţitím injektáţní směsi, která je schopna přivést 

k tepelnému kolektoru za kratší čas stejné mnoţství tepla. Jinak řečeno, musí být tepelně 

vodivější. 

Hledání nejvhodnější injektáţní směsi je velmi náročné a je třeba sledovat mnoţství 

parametrů, které vyhovují právě daným potřebám. K takovémuto účelu by bylo moţné 

vyuţít určité formy databáze, obsahující co moţná nejvyšší počet směsí společně s jejich 

parametry, nejen tepelně vodivostními, které usnadní výběr vhodného druhu směsi. 

K tomuto účelu bude v této práci zkoumána řada injektáţních směsí a jejich tepelně 

vodivostní charakteristika. Mimo to má tato diplomová práce za úkol popsat způsob, jakým 

hodnota koeficientu tepelné vodivosti injektáţní směsi ovlivňuje konečné parametry vrtu 

jako tepelného kolektoru a výstupy tepelného čerpadla. 

Jelikoţ tato práce navazuje na výzkum, který stanovil cemento-bentonitovou 

injektáţní směs pouţívanou v podmínkách společnosti Green Gas DPB, a.s. jako vhodnou 

pro další zkoumání (Bujok, 2009), bude v souboru zkoumaných směsí zájem posoudit její 

vlastnosti ve srovnání s dostupnými směsmi komerčního charakteru, které jsou dodávány 

na náš trh ze zahraničí. Případně budou zkoumány také moţnosti zlepšení vlastností této 

směsi. 

K výše zmíněným účelům byla pouţita aparatura TermoSTEND
®
, která byla pro 

výzkum tepelně vodivostních vlastností navrţena a zkonstruována v laboratořích Oddělení 

aplikované geologie IGI, HGF, VŠB – TU Ostrava. Jelikoţ jde o novou aparaturu, jejíţ 

výsledky nejsou prověřeny, bude tato metoda a její výsledky posouzena z hlediska 

vhodnosti pro výzkum tepelně vodivostních charakteristik injektáţních směsí. 
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2 Tepelná čerpadla jako alternativní zdroj vytápění objektů 

Tepelná čerpadla (dále TČ) jsou tzv. alternativním zdrojem tepelné energie, vhodné 

pro vytápění objektů. Alternativní proto, ţe vyuţívají teplo okolního prostředí, převáţně 

nízkopotenciálního obnovitelného zdroje a případně teplo odpadní, které je TČ schopno 

převést na vyšší teplotní hladinu, následně jiţ pouţitelnou v nízkoteplotních otopných 

systémech. Nízkoteplotní otopný systém pracuje s teplotou otopného média 30~50°C, které 

je následně vyuţíváno nejčastěji formou podlahového topení, radiátorů, případně 

kombinací těchto dvou způsobů vytápění (Srdečný et. Truxa, 2005). TČ mají v oboru 

vytápění objektů pozici zařízení šetrného k ţivotnímu prostředí, které při dodrţení 

správných zásad dimenzování otopné soustavy, zdrojů tepla a samotného zařízení, 

instalace a provozu je velmi efektivní, protoţe v porovnání s výkonem TČ je na jeho 

provoz nutný příkon o cca. 70% niţší a přes poměrně vysoké pořizovací náklady je 

ţivotnost TČ a energetická úspora taková, ţe návratnost investice se dostavuje dříve neţ 

v polovině předpokládané doby provozu TČ (Ryška, 2006). 

Důvodem pro instalaci TČ je především celoroční vytápění stavebních objektů, jak 

novostaveb, tak starších rekonstruovaných staveb, klimatizace objektů, příprava teplé 

uţitkové vody (TUV), ohřev, nebo dohřev vody v bazénu. Vyuţití mají také v průmyslu 

plastických hmot, dřevozpracujícím nebo potravinářském průmyslu, kde jako součást 

technologií slouţí pro dohřev, vysoušení, případně ochlazování kapalin (viz. Tab.  1). 

(Ryška, 2006) 

 

Průmysl Průmyslové odvětví Výrobní proces 

Petrochemický Destilace ropy Separace jednotlivých skupin uhlovodíků 

Dřevozpracující Výroba papíru Ohřev vody 

Chemický 
Produkce anorganických 

solí 

Úprava toku odpadu pro sníţení zátěţe 

čistících mechanismů 

Potravinářský Mlékárenství Separace mléka a syrovátky 

Ostatní Výroba pitné vody Odsolování mořské vody 

Tab.  1: Příklady pouţití TČ v různých průmyslových odvětvích (Chua et Chou et Yang, 2010) 
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2.1 Zdroje tepla pro tepelná čerpadla 

TČ převádí teplo nízkopotenciálního zdroje na vyšší, vyuţitelnou hladinu. Tyto 

zdroje disponují teplem buďto jako obnovitelnou energií okolního prostředí, nebo teplem 

odpadním. Odpadní teplo je získáváno ve formě odpadního vzduchu, nebo vody, např. 

z chladících zařízení. Mezi obnovitelné zdroje tepelné energie se obecně povaţuje 

horninové prostředí země, půdní vrstva, podzemní voda, povrchová voda, vzduch. Podle 

typu zdroje energie a typu otopného média, jehoţ teplo přímo vyuţíváme v budovách, etc., 

se TČ dělí na typy země/voda, voda/voda, vzduch/vzduch (Srdečný et Truxa, 2005). 

2.1.1 Teplo horninového masivu (systémy země/voda) 

V níţe poloţených partiích pod zemským povrchem lze pozorovat určitý nárůst 

teploty hornin, tedy geotermický gradient. V hloubkách do přibliţně 20~30 m pod 

zemským povrchem je teplota hornin ovlivňována sezónním, či denním kolísáním teplot 

atmosféry, klimatem a charakterem porostu. Pod touto hranicí se teplota hornin 

z dlouhodobého hlediska nemění a s hloubkou roste přibliţně o hodnotu geotermického 

stupně 30 m·°C
-1

. (Mareš et al., 2005) 

Mnoţství tepla, které se šíří ze zemského nitra k povrchu, lze charakterizovat 

zemskou hustotou tepelného toku. Ukazuje se, ţe existuje úzká korelace mezi hustotou 

tepelného toku a hlubší tektonickou stavbou zemské kůry a svrchního pláště (Hazdrová et 

al., 1981). Nejniţší hustotu tepelného toku q (mW·m
-2

) pozorujeme v oblastech 

pevninských štítů (q<40 mW·m
-2

), starých platformních sedimentech (q<50 mW·m
-2

), 

vyšší pak v paleozoických formacích (q<60 mW·m
-2

) a vyšší v mladších pásemných 

pohořích jako jsou Alpy, Karpaty (q<80 mW·m
-2

). Anomální hodnoty (q<100 mW·m
-2

), 

vykazují oblasti terciérního a mladšího vulkanismu a riftové zóny. (Mareš et al., 2005) 

Průměrná hodnota hustoty tepelného toku pro celý povrch Země je 62,3 mW·m
-2

. To 

činí tepelnou ztrátu Země 30,6·10
12

W. Tato tepelná ztráta je kompenzována z vnitřních 

zdrojů především samovolným rozpadem radioaktivních prvků v nitru Země. Z vnějších 

zdrojů jde především o energii slunečního záření, které dotuje zemi teplem 81,31·10
15 

W 

(Ryška, 2006). Z toho je velká část odraţena zpět do prostoru, část je spotřebována 

v biosféře tzv. primárními producenty, tedy rostlinami, část na koloběh vody v hydrosféře 
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a pouze malá část přispívá k tepelné bilanci Země, coţ se projevuje v přípovrchových 

partiích zemské kůry. (Mareš et al., 2005) 

Při samotném vyuţívání tepla horninového masivu mají kromě tepelného toku 

zásadní postavení vlastnosti hornin. Rozhodující je zde minerální sloţení hornin, tedy 

v podstatě tepelná vodivost materiálu, pórovitost a charakter pórových prostor, přítomnost 

vody v horninovém prostředí a její fyzikálně-chemické vlastnosti. Energie tohoto prostředí 

je soustřeďována a následně transportována k samotnému TČ tzv. tepelnými kolektory, 

které mají pro tento případ formu vertikální a formu horizontální. Vertikálními tepelnými 

kolektory jsou myšleny vrty do horninového masivu a horizontálními jsou plošné zemní 

kolektory. (Matuška, 2010) 

 

Obr. 1: Kolektory TČ typu země/voda. Vlevo hlubinné vrty, vpravo zemní plošný kolektor (Eko Efekt, 2008) 

 

 

Hlubinné vrty se provádějí do hloubek max. 200 m (Matuška, 2010), běţně však do 

hloubek 50~150 m. Tyto tepelné kolektory vyuţívají celoročně stabilní teploty 

horninového prostředí, které dosahuje hodnot kolem 10 °C, (viz. Graf 1). Další z hlavních 

výhod tohoto typu kolektoru je jeho malý plošný rozsah, který si nevyţádá rozsáhlé 

výkopové práce a následně nezabírá plochu pozemku, jako např. zemní plošné kolektory, 

na jejichţ ploše není moţné dále vyuţívat pozemek k dalším stavebním pracím. Do 



Michal Porzer: Laboratorní výzkum přestupu tepla injektáţními směsmi 

2011  5 

odvrtaného budoucího kolektoru se vsadí HDPE smyčka tvaru U, ve kterém poté proudí 

teplonosná látka, ohřívající se od okolních hornin. (Srdečný et Truxa, 2005) 

 

Graf 1: Teplotní profil vrtu a jeho ovlivnění dlouhodobým provozem tepelného čerpadla (Srdečný et Truxa, 

2005) 

 

 

Plošné zemní kolektory vyuţívají přípovrchové půdní vrstvy a umisťují se do úrovně 

minimálně 0,2 m pod lokální nezámrznou hloubku zeminy, nejčastěji však do hloubky 

max. 2 m, kde výkopové práce nevyţadují paţení stěn výkopu. Do výkopu se umístí HDPE 

smyčka s teplonosnou látkou (viz. Obr. 1), která přenáší teplo této půdní vrstvy. Délka 

těchto smyček (okruhů) by neměla, v závislosti na dimenzi pouţitého potrubí, přesáhnout 

100~400 m, a to s ohledem na tlakové ztráty (Matuška, 2010). Teplota v takto vyuţívaných 

hloubkách půdy je výrazně ovlivňována sezónními změnami atmosférických podmínek 

(viz. Graf 2). Tento typ kolektoru ochlazuje půdní vrstvu a je třeba při jejich provádění 
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dbát na dostatečnou vzdálenost od objektů kvůli nebezpečí vymrzání betonu základových 

konstrukcí. (Srdečný et Truxa, 2005) 

 

Graf 2: Změny teplotního profilu vrstev bezprostředně pod zemským povrchem se sezónními atmosférickými 

změnami (Matuška, 2010) 

 

 

2.1.2 Teplo povrchové a podzemní vody (systémy voda/voda) 

Voda jako zdroj tepla má podle svého charakteru rozdílnou vydatnost. Setkáváme se 

s vodními zdroji tepla ve formách povrchových (říčních) toků, jejichţ teplota je mezi 0~18 

°C, či podzemní vody (studny) s teplotami 8~13 °C (Matuška, 2010). Podzemní voda se 

v těchto systémech vyuţívá formou otevřeného okruhu, kde teplonosná látka není ohřívána 

vodou, ale samotná voda je teplonosnou látkou. Podzemní vodu získáváme z čerpacího 

vrtu a přivádíme ji k TČ, kde se její teplo vyuţije a následně ochlazenou vodu 

začerpáváme zpět do horninového prostředí prostřednictvím vsakovacího vrtu (viz. Obr. 

2). Takovýto zdroj tepla je velmi výhodný, protoţe podzemní voda si udrţuje v průběhu 

celého roku stabilní teplotu, která je poměrně vysoká a udrţována díky stabilní teplotě 

okolního horninového prostředí. Problémem je však nalezení dostatečně vydatné zvodně, 

ze které je moţné poţadované mnoţství vody čerpat a zpětně do ní zasakovat, navíc také 
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bez ovlivnění okolí, resp. okolních studní, a nutnost zisku povolení příslušného 

vodoprávního úřadu, stejně jako v provádění studní, které je třeba vrtat bez narušení 

místních hydrogeologických poměrů. Případná mineralizace čerpané vody, v jejímţ 

důsledku by docházelo k zanášení potrubí, čerpadel a jiných součástí, které jsou v přímém 

styku s vodou, také znesnadňuje uvedení takovéhoto kolektoru do provozu. (Srdečný et 

Truxa, 2005) 

 

 

 

Obr. 3: Příklad moţnosti uloţení výměníku tepla systému voda/voda ve vodní nádrţi (Ryška, 2006) 

Obr. 2: Schéma funkce tepelného čerpadla voda/voda s otevřeným okruhem (Matuška, 2010) 
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Povrchová voda ve formě rybníků, jezer, vodních nádrţí a řek je přírodním 

akumulátorem sluneční energie a její teplota se díky akumulačním schopnostem vody mění 

méně neţ teplota okolního vzduchu. Při dně zcela nezamrzlých nádrţí je v průběhu celého 

roku stabilní teplota min. 4 °C. V případě stojatých a tekoucích vod lze aplikovat tepelný 

výměník s uzavřeným okruhem (HDPE potrubí) vloţený na dno nádrţe (viz. Obr. 3), nebo 

říčního koryta. Pro vody tekoucí je nutné dimenzovat výměník tepla individuálně podle 

konkrétních parametrů vodního toku. Nevýhodou je nutnost souhlasu správce vodního toku 

nebo vodní nádrţe s instalací výměníku a prováděním teplotních změn. Také tepelná 

vydatnost těchto zdrojů tepla je poměrně nízká. (Matuška, 2010) 

Pro vodní toky existuje moţnost vyuţívání otevřeného okruhu a přivádět k TČ přímo 

samotnou vodu a následně ji do vodního toku níţe po proudu opět vypouštět, nicméně je 

tato moţnost spojená s nutností hrazení poplatků za odběr vody. (Srdečný et Truxa, 2005) 

V systémech voda/voda je jako zdroj tepla moţné pouţití odpadního tepla. Tato 

moţnost je vyuţitelná především v průmyslových objektech, kde nelze zahřátou procesní, 

nebo chladící vodu vyuţívat k jiným účelům. Při aplikaci TČ je však s její tepelnou energií 

moţno připravovat např. teplou uţitkovou vodu apod. (Srdečný et Truxa, 2005) 

2.1.3 Teplo vzduchu (systémy vzduch/voda, vzduch/vzduch) 

Systémy vzduch/vzduch patří mezi nejrozšířenější, protoţe venkovní vzduch je 

prakticky neomezeným prvkem a při jeho vyuţívání jako zdroje tepla není nutné budování 

tepelných kolektorů, tedy odpadají zemní a vrtné práce. Teplota vzduchu však z hlediska 

teploty patří mezi nejméně stabilní zdroje, protoţe v největší míře podléhá denním a 

sezónním teplotním změnám. Navíc právě v období, kdy je nutnost vytápění nejvyšší, 

dosahuje teplota vzduchu nejniţších hodnot (viz. Graf 3). (Matuška, 2010) 
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Graf 3: Průběh potřebného tepla k vytápění a teplot venkovního vzduchu v průběhu kalendářního roku 

(Matuška, 2010) 

 

 

Tato TČ mají obvykle venkovní a vnitřní část, kde se ve venkovní části pomocí 

ventilátoru nasává venkovní vzduch, který je dále přiváděn k samotnému TČ, kde je 

ochlazován. Teplo je poté předáváno otopnému médiu, kterým můţe být jak opět vzduch, 

tak voda. Tento typ TČ je velmi výhodný při letním ohřevu uţitkové vody, případně vody 

pro bazén. V případě vytápění objektu TČ musí a jsou schopny pracovat s teplotou 

vzduchu -10 aţ  -15 °C (Matuška, 2010) 

2.2 Princip funkce tepelného čerpadla 

Princip TČ je zaloţen na ochlazování jedné látky látkou druhou a přečerpání jejího 

získaného tepla na vyšší tepelnou hladinu, kterou je jiţ moţno vyuţít. Podle 2. zákona 

termodynamiky tepelná energie nemůţe samovolně přecházet z prostředí o niţší teplotě do 

prostředí o vyšší teplotě. Důleţité je v této větě slovo samovolně, protoţe pokud dodáme 

vnější energii, potom tento přestup tepla moţný je. (Srdečný et Truxa, 2005) 

Vnější přivedenou energií je myšlena pohonná energie vyšší kvality (vyšší teploty, 

vyššího potenciálu), a to ve formě mechanické, elektrické, tepelné energie. Při přechodu 

tepelné energie látky na vyšší hladinu dochází k degradaci pohonné energie, jejíţ podstatná 

část u reálných TČ přechází spolu s přečerpávaným teplem do prostředí o vyšší teplotě, 

resp. na ohřívanou látku. Do prostředí s vyšší teplotou je takto přivedeno vyšší mnoţství 

tepla, neţ bylo odebráno z prostředí o teplotě niţší. TČ pracuje s parním oběhem, který je 
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v oblasti chladící techniky a TČ nejrozšířenějším druhem oběhu. Zařízení pracující s tímto 

typem oběhu se skládá ze čtyř částí, kterými jsou výparník, kompresor, kondenzátor, 

škrtící ventil (viz. Obr. 4). (Matuška, 2010) 

 

Obr. 4: Schéma funkce tepelného čerpadla (Srdečný et Truxa, 2005) 

 

 

2.2.1 Mechanismus chodu tepelného čerpadla 

TČ pracuje s energií, která je mu přivedena z vnějšího prostředí teplonosnou látkou. 

Jako teplonosné látky se uţívá nemrznoucí směs, voda, nebo vzduch. Samotná konstrukce 

TČ se skládá z uzavřeného okruhu, ve kterém cirkuluje pracovní látka, tzv. chladivo. 

Uţívaná chladiva se dělí do dvou skupin: 

 Azeotropní 

 Zeotropní 

Azeotropní chladiva se chovají jako čisté kapaliny a během přeměny svého 

skupenství si zachovávají stále stejné sloţení, mohou být jednosloţková, či dvousloţková. 

Zeotropní chladiva jsou směsi dvou aţ čtyř sloţek a během skupenské přeměny se jejich 

sloţení mění v důsledku nestejnoměrného vypařování jednotlivých sloţek chladiva. 

(Matuška, 2010) 
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Do tohoto uzavřeného okruhu TČ je z vnějšího prostředí teplonosnou látkou 

přivedena energie, která se chladivu předává ve výparníku. Na primární straně výparníku 

dochází k ochlazování teplonosné látky. Na sekundární straně výparníku dochází 

k izobarickému vypařování chladiva za nízkého tlaku, při teplotě niţší, neţ je vstupní 

teplota teplonosné látky. Ochlazení teplonosné látky je u kapalin o 3 aţ 5 °C, u vzduchu o 

cca. 10 °C. Na výstupu z výparníku se chladivo dostává svým stavem do stavu přehřáté 

páry. Chladivo je poté nasáváno kompresorem. (Matuška, 2010) 

Kompresorem jsou tyto přehřáté páry stlačovány na svou kondenzační úroveň. 

K tomuto účelu se pro TČ o výkonu do 50 kW pouţívají především kompresory typu scroll 

v hermetickém provedení. V hermetickém provedení jsou kompresor i jeho pohonná 

jednotka uzavřeny společně v tlakové nádobě a tedy i tepelné ztráty pohonného 

elektromotoru přispívají k tepelné bilanci oběhu a zároveň je zaručena těsnost proti únikům 

chladiva. Mechanismus kompresoru typu scroll sestává ze dvou vzájemně prolínajících se 

spirál, z nichţ jedna je pohyblivá a druhá pevná. Pohybem mobilní spirály vůči statické se 

plynule přesouvá a také zmenšuje kompresní prostor (viz. Obr. 5). (Matuška, 2010) 

 

Obr. 5: Schéma mechanismu chodu spirálového kompresoru typu scroll s pohybem chladiva (Srdečný et 

Truxa, 2005) 

 

 

Vstup chladiva se nachází na straně kompresoru a jeho výstup je v jeho středu. 

Chladivo ve stavu přehřáté páry poté vstupuje do kondenzátoru. Dochází k jeho 

ochlazování na mez sytosti a následně kondenzuje pod mez syté kapaliny. Při kondenzaci 

uvolněné skupenské teplo přestupuje na chladnější teplonosnou látku, která dále vstupuje 

do otopného systému. Teplonosná látka se zde ohřívá o 5~10 °C coţ je teplo, které z TČ 

získáváme. Jako kondenzátory se vyuţívají deskové výměníky, které mají vysokou 

účinnost. Chladivo dále vstupuje k expanznímu ventilu, který udrţuje tlakový rozdíl mezi 

vysokotlakou a nízkotlakou částí oběhu chladiva. Po průchodu se tlak chladiva sníţí a část 
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chladiva se odpaří a vstupuje zpět do výparníku ve formě směsi kapaliny a páry. Odtud se 

cyklus opakuje. (Matuška, 2010) 

2.2.2 Princip tepelného oběhu tepelného čerpadla 

V tepelném oběhu TČ hrají zásadní roli vlastnosti chladiva, které je nositelem 

tepelné energie ve vnitřním okruhu TČ a zprostředkovává její přenos mezi tepelným 

kolektorem a otopným systémem. Pro popis termodynamických vlastností chladiva a pro 

výpočet energetických toků v oběhu se vyuţívá diagramů tlak-entalpie pro dané chladivo 

(viz. Graf 4). (Matuška, 2010) 

 

Graf 4: Diagram p-h (tlak-entalpie) pro chladivo R-134a (Matuška, 2010) 

 

Diagram p-h chladiva je tvořen dvěma křivkami, jednak křivkou syté kapaliny, která 

vyjadřuje závislost teploty varu na tlaku a odděluje v diagramu oblasti chladiva ve formě 

čisté kapaliny a mokré páry. Druhá křivka syté páry odděluje oblasti chladiva ve formě 



Michal Porzer: Laboratorní výzkum přestupu tepla injektáţními směsmi 

2011  13 

mokré páry a přehřáté páry. Tyto křivky popisují mezní stavy chladiva, jsou definovány 

kvalitou mokré páry a v diagramu jsou značeny jako x=0 a x=1, kde x vyjadřuje poměr 

objemu páry a objemu kapaliny. Tyto křivky mají společný bod, označovaný jako kritický 

bod (K), kde ve stavu chladiva není rozdíl mezi párou a kapalinou. Mimo to tyto diagramy 

obsahují další křivky. Izoentropy (s), protoţe změna entropie chladiva při dodávce energie 

určuje efektivnost oběhu TČ a s jejím nárůstem rostou tepelné ztráty. Izotermy slouţí 

k odečtu teplot, v dané oblasti diagramu. Parní oběh TČ lze přibliţně popsat idealizovaným 

tzv. levotočivým Rankinovým oběhem (viz. Graf 5), který zahrnuje termodynamické 

změny korespondující s cyklem TČ. Tyto změny v diagramu p-h probíhají mezi 

vyznačenými body 1-4. (Matuška, 2010) 

 

Graf 5: Idealizovaný Rankinův oběh tepelného čerpadla v p-h souřadnicích (Matuška, 2010) 

Legenda: Qv-vypařovací výkon přivedený na výparníku; Qk-kondenzační výkon odvedený v kondenzátoru; 

Pie-příkon přivedený kompresorem; s1,2-izoentropa komprese; pk-izobara kondenzace; pv-izobara vypařování; 

tk-izoterma kondenzace při tlaku pk; tv-izoterma vypařování za tlaku pv; x4-křivka kvality páry v bodě 4; 

h1,2,3,4-entalpie v daném místě diagramu 

 

Probíhající děje: 

4-1: Izobarické vypařování na mez syté páry 

1-2: Izoentropická komprese na přehřátou páru 

2-3: Izobarické ochlazení na mez sytosti páry a kondenzace na mez syté kapaliny 

3-4: Izoentalpická expanze  

 

Topný faktor tohoto Rankinova oběhu (εt,R) lze stanovit bez nutnosti znát objemový 

průtok chladiva jako (Matuška, 2010): 
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           ( 1) 

kde: 

h2-h4 hmotnostní topivost, rozdíl mezi entalpií chladiva na vstupu do kondenzátoru a výstupu z výparníku 

(J·kg
-1

) 

h2-h1 měrná izoentropická kompresní práce, rozdíl mezi entalpií chladiva na výstupu a vstupu kompresoru 

(J·kg
-1

) 

 

Rankinův oběh je idealizovaný a na rozdíl od reálného oběhu TČ (viz. Graf 6) 

předpokládá, ţe nedojde k podchlazení či přehřátí chladiva, počítá s nulovými ztrátami 

tlaku v oběhu, a také nulovými tepelnými ztrátami, dále pouţití jednosloţkového 

azeotropního chladiva v oběhu, které nevykazuje teplotní skluz způsobený rozdílem 

v kondenzačních a vypařovacích teplotách jednotlivých sloţek jako u zeotropních chladiv. 

Chladivo je podchlazeno oproti ideálnímu oběhu o teplotu Δtd=tk-t3, coţ zabraňuje kavitaci 

v kapalině při poklesu tlaku a tím zajišťuje efektivní chod škrtícího ventilu. Stejně tak 

přehřátí par oproti ideálnímu oběhu o hodnotu Δtp=t1´-tv, coţ zajišťuje, ţe do kompresoru 

není přiváděna mokrá pára o x<1, která stále obsahuje kapky chladiva, které by 

opotřebovávaly kompresor. (Matuška, 2010) 

 

Graf 6:Diagram p-h zahrnující ideální Rankinův oběh a reálný oběh tepelného čerpadla (Matuška, 2010) 
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2.3 Parametry chodu tepelného čerpadla při vytápění objektů 

V obytných objektech, které si přejeme vytápět, poţadujeme teplotu kolem 20 °C. 

Otopná soustava se projektuje, aby pracovala s určitým teplotním spádem, který je pro 

podlahové topení nízký, a to např. 40°C na vstupu otopného média do soustavy a 35 °C na 

výstupu z otopné soustavy. Teplotní spád se zapisuje ve formě 40/35, coţ znamená 40 °C 

vstup a 35 °C zpátečka. Otopná soustava je na dodrţení tohoto kritéria dimenzovaná, dle 

parametrů konkrétního objektu a klimatických podmínek oblasti, ve které se objekt 

nachází. Výpočtová teplota se pro podmínky ČR stanovuje na -12, -15, nebo -18 °C podle 

lokálních klimatických podmínek. Počet dní v roce, kdy je průměrná venkovní teplota 

rovna výpočtové je velice málo, méně neţ 1%. Naopak pokud průměrná denní teplota 

dosahuje hodnot 13 °C, zpravidla se jiţ v tyto dny s vytápěním nepočítá. Pro tyto teploty se 

pro daný objekt stanoví tepelná ztráta objektu Qz (kW). Pokud je tato tepelná ztráta objektu 

vyšší neţ 10 kW, potom se při vyuţití TČ v takovýchto podmínkách často navrhuje v tzv. 

bivalentním reţimu. (Srdečný et Truxa, 2005) 

2.3.1 Bivalentní provoz tepelného čerpadla 

Z ekonomických důvodů se ve většině případů, kdy je tepelná ztráta objektu vyšší, 

nevyplatí dimenzovat TČ tak, aby pokrylo svým výkonem celou tepelnou ztrátu objektu, 

resp. tak, aby bylo samostatným zdrojem tepla (coţ nazýváme monovalentním reţimem), 

po dobu celého kalendářního roku. Bivalentní provoz znamená, ţe je TČ v období velmi 

nízkých teplot, tedy nejvyšších tepelných ztrát, doplňováno přídavným zdrojem tepla, 

který objektu dodává potřebné teplo, které jiţ nemusí dodávat TČ, jehoţ zvýšení výkonu 

nad určitou úroveň je finančně mnohem náročnější v porovnání s cenou vyuţití jiného 

zdroje. Přídavným zdrojem tepla můţe být plynový kotel, elektrické vytápění, nebo i 

kamna. Objem tepla, které je nutno dodat do objektu a doplnit tak výkon TČ se stanoví 

z diagramu tepelné ztráty objektu a výkonu tepelného čerpadla (viz. Graf 7), který 

obsahuje křivku závislosti objemu tepelné ztráty objektu z výpočtové tepelné ztráty za 

určité venkovní teploty vzduchu a křivku výkonu TČ za dané venkovní teploty. 

V průsečíku těchto křivek se nachází tzv. bivalentní bod, který stanovuje venkovní teplotu 

vzduchu, při které jiţ TČ nepokrývá tepelnou ztrátu objektu a je nutno jej doplnit zdrojem 

jiným. (Srdečný et Truxa, 2005) 
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Výkon TČ se běţně v bivalentním reţimu navrhuje na pokrytí 75% z výpočtové 

tepelné ztráty objektu. Při návrhu zdroje tepla na 50% tepelné ztráty objektu tento zdroj 

pokryje 85% celkové potřeby tepla za topné období. Při návrhu zdroje na 70% tepelné 

ztráty objektu tento zdroj pokryje 97% celkové potřeby tepla objektu za topné období. 

V tomto případě by doplňkový zdroj tepla dodával pouze 3% tepelné potřeby objektu, tzn. 

zvýšení výkonu zdroje o 30% nakonec pokrývá pouze 3% celkové potřeby tepla. Úspora 

tedy není přímo úměrná mnoţství výkonu navíc. Bivalentní provoz má více forem. 

Paralelně bivalentní reţim znamená společný chod TČ a doplňkového zdroje. Alternativně 

bivalentní reţim funguje tak, ţe za úrovní bivalence se TČ vypíná a vytápění zajišťuje 

pouze samotný doplňkový zdroj, coţ se uţívá v případě vysoké zdrojové teploty 

doplňkového zdroje, která by mohla mít negativní vliv na samotné TČ. Částečně paralelně 

bivalentní provoz, který se uţívá z podobných důvodů jako alternativní bivalentní provoz, 

funguje tak, ţe za bodem bivalence spolupracují TČ s přídavným zdrojem tepla aţ do 

určité úrovně velmi nízkých teplot, kdy se TČ vypíná a teplo dodává samotný doplňkový 

zdroj. (Matuška, 2010) 

 

Graf 7: Paralelně bivalentní chod tepelného čerpadla (Srdečný et Truxa, 2005) 
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2.3.2 Vztah výkonu tepelného čerpadla a zdroje tepla 

Pokud známe poţadovaný výkon TČ Qk (kW), který dostatečně pokryje tepelnou 

ztrátu objektu pomocí otopného systému s dimenzovaným teplotním spádem tk2/tk1, známe 

také poţadovaný výkon kondenzátoru TČ, který toto teplo dodává do topné soustavy, a 

který se spočte jako (Matuška, 2010): 
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          ( 2) 

kde: 

Uk Součinitel prostupu tepla kondenzátoru (W·m
-2

·K
-1

) 

Ak Teplosměnná plocha kondenzátoru (m
2
) 

tk Kondenzační teplota chladiva při daném tlaku pk (°C) 

tk1 Teplota teplonosného otopného média na vstupu do kondenzátoru (°C) 

tk2 Teplota teplonosného otopného média na výstupu z kondenzátoru (°C) 

 

Známe zde parametry kondenzátoru TČ a pracovní tlak TČ pk. Po dosazení do vzorce 

pro kondenzační výkon ideálního Rankinova termodynamického oběhu (Matuška, 2010) 

jsme schopni získat hodnotu změny entalpie (h2-h3) systému při odvedení výkonu Qk za 

daného pracovního tlaku chladiva v kondenzátoru. 

 

 42 hhMQ chk            ( 3) 

 

kde: 

Mch hmotnostní průtok chladiva (kg·s
-1

) 

 

Z diagramu p-h námi uvaţovaného typu chladiva (např. viz. Graf 4) jsme schopni za 

znalosti průběhu Rankinova oběhu (viz. Graf 5) vynést izobaru pk hodnoty pracovního 

tlaku chladiva, za kterého se izobaricky ochlazuje a získat její průsečík s křivkou syté 

kapaliny x=0, kde odečteme hodnotu entalpie h3 a následným vynesením hodnoty (h2-h3) 

po izobaře pk odečteme hodnotu entalpie h2. Z tohoto bodu po izoentropě s1,2, která 

charakterizuje izoentropickou kompresi chladiva, nalezneme v diagramu p-h průsečík 
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s křivkou syté páry x=1, kde odečteme hodnotu h1, a můţeme spočíst teoretický 

izoentropický příkon kompresoru Pie (W) (Matuška, 2010) a také vynést izobaru pv 

popisující izobarickou expanxi chladiva ve škrtícím ventilu: 

 

 12 hhMP chie            ( 4) 

 

Z bodu 3 Rankinova ideálního oběhu po izoentalpě h3,4 nalezneme průsečík 

s izobarou pv a odečteme hodnotu h4. Pak lze spočítat výkon výparníku TČ Qv (W) jako 

(Matuška, 2010): 

 

 41 hhMQ chv            ( 5) 

 

Při znalosti výkonu výparníku Qv můţeme spočítat potřebnou vstupní a výstupní 

teplotu teplonosného média ze zdroje tepla (tv1-tv2) do výparníku ze vzorce (Matuška, 

2010): 
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         ( 6) 

kde: 

Uv Součinitel prostupu tepla výparníku (W·m
-2

·K
-1

) 

Av Teplosměnná plocha výparníku (m
2
) 

tv Kondenzační teplota chladiva při daném tlaku pv (°C) 

tv1 Teplota teplonosného média na vstupu do výparníku (°C) 

tv2 Teplota teplonosného média na výstupu z výparníku (°C) 

 

Takto jsme schopni stanovit nutné ohřátí teplonosného média zdrojem tepla, které je 

nutné, abychom za pouţití daného chladiva a kompresoru o daném ideálním příkonu byli 

schopni dostat poţadovanou teplotu do okruhu otopného systému, a tak vyprodukovali 

teplo k pokrytí potřebného objemu tepelné ztráty objektu. 
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2.3.3 Výkonová charakteristika tepelného čerpadla 

Pro posouzení efektivity TČ se uvádí hodnota účinnosti TČ, tzv. topný faktor (εt), 

nebo také COP (coefficient of performance). Je to poměr dosaţeného výkonu TČ (Q) a 

elektrického příkonu nutného pro provoz TČ (E). Samotný tento parametr je však nutno 

uvádět v souvislosti s podmínkami, za jakých jej bylo dosaţeno, protoţe nutný příkon pro 

dosaţení poţadovaného výkonu je niţší, čím niţší je rozdíl teplotních hladin mezi 

teplonosnou látkou na vstupu do okruhu TČ a teplonosnou látkou na výstupu TČ, uţívanou 

v otopném systému, a tedy topný faktor je tím vyšší. Tato charakteristika se pro posouzení 

výkonnosti TČ znázorňuje graficky jako závislost topného faktoru na různých teplotách 

teplonosných látek vstup/výstup (viz. Graf 8). 

 

Graf 8: Topný faktor za různých teplot tv1 vstupu do tepelného čerpadla a teplot na výstupu do otopného 

systému 35°C a 50°C (Matuška, 2010) 

 

 

  



Michal Porzer: Laboratorní výzkum přestupu tepla injektáţními směsmi 

2011  20 

3 Konstrukce vrtů určených pro tepelná čerpadla 

Vrty určené pro TČ mají funkci tepelných kolektorů, odebírajících teplo 

horninovému masivu, a následně jsou teplo schopny také transportovat k TČ. Jejich 

konstrukce, dimenze a vystrojení tedy musí odpovídat tomuto účelu. 

3.1 Vystrojení vrtů určených jako tepelné kolektory pro tepelná čerpadla 

Aby tento vrt mohl splňovat svou funkci, je vrt vybaven potrubní smyčkou tvaru U, 

ve které můţe proudit teplonosné médium, které se od vstupu do vrtu svým průchodem 

ohřeje a na výstupu z vrtu má teplotu o přibliţně 4 °C vyšší, coţ je označováno jako 

teplotní spád primárního okruhu. Vrty bývají běţně konstruovány pro teplotní spád 6/2, 

4/0, 2/-2 °C na výstup/vstup (Matuška, 2010). Tyto okruhy jsou běţně tvořeny HDPE 

potrubími, které mívají dimenzi 35 mm, které jsou zapuštěny do vrtu a jejich konce jsou 

vyvedeny skrze rozdělovače k samotnému TČ a jeho vstupu k výparníku. 

 

Obr. 6: Schéma vystrojení vrtu jako tepelného kolektoru (Matuška, 2010) 
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HDPE potrubí je v ohybu vybaveno patkou, která usnadňuje zapouštění kolektoru do 

vrtu a chrání ohyb U smyčky kolektoru. Na ústí potrubí je redukce, která při vystrojení vrtu 

dvěma U potrubími sniţuje počet vývodů na jednu vstupní a jednu výstupní hadici, pro 

sníţení počtu vstupů do rozdělovače, který se pouţívá pro smísení teplonosné látky z více 

vrtů. Při pouţití jednoho samostatného vrtu není rozdělovač nutný. Po délce HDPE potrubí 

se umisťují tzv. vymezovací vloţky, které udrţují jednotlivé větve smyčky, nebo smyček, 

ve fixované vzájemné poloze. To je nutné z důvodu snadného utěsnění vrtu a 

rovnoměrného rozloţení teplot ve vrtu. Společně s kolektorem se do vrtu zapouští také 

injektáţní trubka, pomocí které se po osazení HDPE potrubí vzestupně injektuje celý stvol 

vrtu injektáţní, zpravidla cemento-bentonitovou směsí, která má za úkol utěsnit vrt, 

ochránit kolektor a zajistit plynulý tok tepla z okolní horniny ke kolektoru. 

3.2 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla 

Z hlediska zkušeností s prováděním vrtných prací obecně a od roku 1999 

s prováděním vrtných prací pro kolektory TČ, patří mezi nejzkušenější společnost Green 

Gas DPB, a.s. (Klempa, 2007). Při popisu realizace vrtů pro potřeby této diplomové práce 

bude popsána technologie a výbava pouţívaná právě touto firmou. 

 

Typ soupravy  
NORDMEYER DSB 2/10 (na podvozku 

MERCEDES Actros) 

NORDMEYER DSB 2/10 (na podvozku 

MERCEDES Atego/Axor) 

Počet náprav 3 2 

Celková 

hmotnost  
25 tun 16 tun 

Nosnost lafety  150 kN  150 kN 

Otáčky 

1. RS:   0 – 85 ot/min 1. RS:   0 – 85 ot/min 

2. RS: 0 – 120 ot/min 2. RS: 0 – 120 ot/min 

3. RS: 0 – 320 ot/min 3. RS: 0 – 320 ot/min 

Max. Mk  10 500 Nm při 0 – 85 ot/min 10 500 Nm při 0 – 85 ot/min 

Max. přítlak  50 kN  50 kN 

Max. tah  100 kN  100 kN 

Pohon  
diesel-hydraulický od motoru podvozku 

MERCEDES 100 kW/1.168 ot/min 

diesel-hydraulický od motoru podvozku 

MERCEDES 100 kW/1.168 ot/min 

Těţní vrátek  
Ø lana 10mm, max. tah 19 kN, max. 

rychlost těţení 1,4 m/s 

Ø lana 10mm, max. tah 19 kN, max. 

rychlost těţení 1,4 m/s 

Injektáţní 

čerpadlo  

šnekové na nádstavbě poháněné diesel – 

hydraulickým agregátem 

šnekové na nádstavbě poháněné diesel – 

hydraulickým agregátem 

Tab.  2: Technické parametry vrtných souprav pro provádění vrtů tepelných čerpadel (Klempa, 2007) 
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Vrty pro TČ jsou neopravitelná díla, která vyţadují precizní odvrtání a vystrojení. 

Pouţívají se vrtné soupravy NORDMEYER (viz. Tab.  2), které jsou vybaveny dvojitou 

rotační hlavou. Tato technologie je vhodná, protoţe umoţňuje vrtání zároveň s paţením 

vrtu, kdy paţnicová kolona postupuje těsně za vrtnou kolonou. V případě zavalení vrtu je 

zde tedy moţnost rychlého zataţení vrtné kolony za kolonu paţící, coţ ochrání vrtný 

nástroj. Paţení ve formě ocelových skruţí se zavádí v případech, kde hrozí zborcení stěn 

vrtu při vrtání v nesoudrţných horninách, zvodnělých strukturách, tekoucích píscích, kde 

má paţení nejen paţící funkci, ale také funkci těsnící a zabraňuje narušení 

hydrogeologických poměrů. V případech, kdy je nutno paţením vybavit pouze nestabilní 

část vrtu, lze po odvrtání a zapaţení této části demontovat dvojitou rotační hlavu a po 

utěsnění paţnic pokračovat ve vrtání bez paţení. Jako technologie vrtání je vhodné rotačně 

příklepné vrtání ponornými vrtacími kladivy, nasazenými za vrtný nástroj, např. velmi 

vhodné roubíkové dláto, se vzduchovým výplachem s nástřikem vody (Klempa, 2007). Po 

odvrtání poţadované hloubky vrtu a vytěţení vrtné kolony se vrt pomocí injektáţní kolony 

vyplní injektáţní cemento-bentonitovou směsí, která je připravována přímo na pracovišti a 

do vrtu zapouštěna pomocí čerpadla osazeného na vrtné soupravě. Po injektáţi je vytěţena 

také injektáţní a paţnicová kolona. V průběhu vrtání se vrtná drť odvádí do kontejneru a 

tím je zabráněno znečištění okolí vrtu. Po dokončení prací se potrubí z vývodu vrtu uloţí 

do výkopu, pak jsou vedeny k objektu a následně k samotnému TČ. Konstrukce kolektoru 

tedy nezanechává ţádné známky na terénu. (Klempa et Mazáč, 2008) 

3.3 Dimenzování vrtů pro tepelná čerpadla 

Vrt pro TČ musí mít určité rozměrové parametry, aby byl schopen dosáhnout vhodné 

hloubky a tedy potaţmo teplotně vydatných horizontů. Zatímco průměr vrtu je dán 

především konstrukčními poţadavky, a to hlavně dostatečného prostoru pro zapuštění 

tepelného kolektoru, protoţe štíhlý stvol vrtu je efektivnější při přenosu tepla z horniny ke 

kolektoru, délka vrtu je zásadním proměnlivým parametrem, který je třeba dobře a citlivě 

navrhnout. Čím je vrt delší, tím déle je teplonosné médium v primárním okruhu schopno 

odebírat teplo horninovému masivu a tím vyšších teplot bude dosahovat okolní hornina 

v nejniţších partiích vrtu. Naopak příliš krátký vrt není schopen teplonosné médium 

dostatečně ohřát a tedy dodat dostatek energie do výparníku TČ, které nebude moci pokrýt 

poţadovaný tepelný výkon při vytápění objektu. 
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3.3.1 Tepelný odpor vrtu jako tepelného kolektoru pro tepelné čerpadlo 

Přenos tepla mezi dvěma tělesy, tedy mezi horninou a tepelným kolektorem, můţe 

probíhat třemi způsoby, a to kondukcí, konvekcí a zářením. V případě vrtu jako tepelného 

kolektoru jde především o konduktivní přenos tepla, pokud uvaţujeme suché zemské teplo, 

bez přínosu tepla prouděním podzemních vod. Jako základní charakteristika, která popisuje 

schopnost tělesa vést teplo, se zavádí hodnota tepelné vodivosti λ (W·m
-1

·K
-1

). Její 

převrácená hodnota se nazývá tepelný odpor, dále značen R (K·m·W
-1

), která je tím vyšší, 

čím hůře těleso vede teplo. (Fojtek, 2005) 

Přenos tepla mezi horninou a TČ je ovlivňován tepelným odporem vrtu a také 

tepelným odporem mezi vzestupnou a sestupnou větví kolektorového potrubí (viz. Obr. 7), 

kde tepelný odpor vrtu je charakterizován zvláště jako R‘1 a R‘2 vzájemně mezi okolní 

horninou a kaţdou větví kolektoru zvláště, vzájemný mezipotrubní odpor jako R‘12. Další 

důleţité zobrazené parametry jsou teplota na stěně vrtu Tb a teploty uvnitř obou větví 

kolektoru Tf1 a Tf2. (Lamarche et Kajl et Beauchamp, 2010) 

 

Obr. 7: Jednotlivé příspěvky tepelného odporu vrtu (Lamarche et Kajl et Beauchamp, 2010) 

 

 

Jednotkový dvourozměrný (2D) tepelný odpor vrtu (R’bt), který zahrnuje odpor 

potrubí kolektoru (R’p) lze rozloţit na jednotlivé příspěvky jako (Lamarche et Kajl et 

Beauchamp, 2010): 
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      ( 7) 

kde: 

R’b jednotkový tepelný odpor vrtu bez uváţení tepelného odporu kolektoru (K·m·W
-1

) 

rpo vnější průměr trubky kolektoru (m) 

rpi vnitřní průměr trubky kolektoru (m) 

αk celkový součinitel přestupu tepla konvekcí (W·m
-2

·K
-1

) 

λp tepelná vodivost materiálu potrubí kolektoru (W·m
-1

·K
-1

) 

 

Jednotkový tepelný odpor vrtu samotný pak závisí na geometrii průřezu vrtu (viz. 

Obr. 8), resp. vzdálenosti mezi jednotlivými větvemi kolektoru xc (m), průměrem vrtu (rb), 

vnějším průměrem trubky kolektoru rpo (m), a také na tepelné vodivosti injektáţní směsi λ 

(W·m
-1

·K
-1

) a tepelné vodivosti horniny v okolí vrtu λr (W·m
-1

·K
-1

). (Lamarche et Kajl et 

Beauchamp, 2010) 

 

Obr. 8:Různé typy uloţení potrubí kolektoru do vrtu (Lamarche et Kajl et Beauchamp, 2010) 

 

 

Jednotkový tepelný odpor vrtu R’b lze spočíst jako (Hellstrom, 1991 in Lamarche et 

Kajl et Beauchamp, 2010): 
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V geometricky symetrických případech lze spočítat vnitřní tepelný odpor R’a 

(K·m·W
-1

) jako (Hellstrom, 1991 in Lamarche et Kajl et Beauchamp, 2010): 
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kde: 
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Zavedením těchto jednotkových odporů, rovnice (8) a (9), které předpokládají 

zjednodušení v tom, ţe nezahrnují do výpočtu tepelný odpor samotného potrubí kolektoru, 

je popsán jednotkový tepelný odpor vrtu v jeho průřezu, tedy ve dvou rozměrech. Tepelný 

odpor kolektoru R’p je moţné pro úplný popis dvourozměrného odporu vrtu podle rovnice 

(7) přičíst k jednotkovému tepelnému odporu vrtu. Pro plné zhodnocení tepelného odporu 

vrtu však tyto dva rozměry nestačí a je třeba zavést v úvahu hloubku vrtu H (m), jako třetí 

rozměr, a také charakteristiky kolektorem proudícího teplonosného média, a to jeho 

měrnou tepelnou kapacitu cp (J·kg
-1

·K
-1

) a jeho hmotnostní průtok mp (kg·s
-1

). (Lamarche 

et Kajl et Beauchamp, 2010) 

Efektivní tepelný odpor vrtu uvaţující hloubku vrtu je pak vyjádřen jako (Hellstrom, 

1991 in Lamarche et Kajl et Beauchamp, 2010): 
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Tímto způsobem lze popsat vlastnosti vrtu z hlediska jeho tepelného odporu. Jsou 

zde však jistá zjednodušení a to v rovnici (10), kde je předpokládána konstantní teplota po 

celé délce vrtu. Dále by měla být věnována pozornost vlivu aplikace tepelného odporu 

kolektoru R’p na výsledky rovnice (7). (Lamarche et Kajl et Beauchamp, 2010) 

 Pro teplotu teplonosného média na výstupu a vstupu do kolektoru zanedbáme 

tepelné ztráty při transportu od vrtu k TČ a tedy vzhledem k rovnici (6) teplota na výstupu 

z vrtu tv1 (°C) a na vstupu do vrtu tv2 (°C). Při předpokladu konstantní teploty na povrchu 

vrtu se započtením vzájemného ovlivnění teploty mezi sestupnou a vzestupnou větví 

kolektoru lze pro teploty tv1 a  tv2 pouţít rovnici (Hellstrom, 1991 in Lamarche et Kajl et 

Beauchamp, 2010): 
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tb teplota vrtu (°C) 
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Samostatně pro výstupní teplotu z kolektoru pak (Hellstrom, 1991 in Lamarche et 

Kajl et Beauchamp, 2010): 
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A také (Hellstrom, 1991 in Lamarche et Kajl et Beauchamp, 2010): 
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 ( 13) 

 

kde: 

q’b lineární hustota tepelného toku vrtu (W·m
-1

) 

 

Z rovnice (11) lze při znalosti jednotkového tepelného odporu vrtu R’b, vnitřního 

tepelného odporu R’a, hmotnostního průtoku teplonosné látky mp, tepelné kapacity cp, 

teploty vrtu tb a poţadované teploty teplonosného média na vstupu a výstupu kolektoru tv1 

a tv2, odvodit nutnou délku vrtu H. Tedy pokud pro dané TČ známe nutné teploty 

vstupující do výparníku pro funkci TČ, takto lze spočíst potřebnou délku vrtu v daných 

podmínkách. Z rovnic (12) a (13) lze naopak při znalosti hloubky vrtu H spočítat teplotu 

teplonosného média, kterou tento tepelný kolektor bude přivádět do výparníku TČ, coţ je 

nutné pro vhodný návrh TČ ke stávajícímu vrtu tepelného kolektoru. K rovnici (13) je 

nutná znalost lineární hustoty tepelného toku v okolní hornině q’b, který můţe být odečten 

z tabulky pro dané horninové prostředí (viz. Tab.  3), nebo přímo změřen ve vrtu. Stejně 

tak můţeme získat hodnotu tepelné vodivosti horniny λr, nutnou pro výpočet v rovnicích 

(8) a (9). 

 

Hornina 
λr q'b 

(W·m
-1

·K
-1

) (W·m
-1

) 

Suché, nezpevněné horniny <1,5 20 

Pevné horniny, nebo horniny vodou nasycené 1,5~3,0 50 

Pevné horniny s vysokou tepelnou vodivostí >3,0 70 

Štěrky, písky, suché 0,4 <20 

Štěrky, písky, zvodnělé 1,8~2,4 55~65 

Hlíny a jíly vlhké 1,7 30~40 

Vápenec, masivní 2,8 45~60 

Pískovec 2,3 55~65 

Ţuly 3,4 55~70 

Čediče 1,7 35~55 

Ruly 2,9 60~70 

Tab.  3: Výpočtové hodnoty λr a q’b pro různé typy hornin (Srdečný et Truxa, 2005) 
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4 Injektážní směsi 

Injektáţ mezikruţí vrtu pro TČ přichází na řadu po zapuštění HDPE tepelného 

kolektoru do vrtu. Injektáţ dokonale vyplní prostor mezi stěnou vrtu a kolektorem. 

K tomuto účelu není moţné pouţít materiál vytěţený z vrtu, protoţe by mohlo dojít ke 

vzniku vzduchových mezer při zapouštění a vytěţený materiál obsahuje ostrohranné 

úlomky horniny, které by mohly HDPE kolektor poškodit a způsobit tak únik teplonosného 

média z tohoto primárního okruhu do horninového prostředí, případně také do podzemních 

vod. Tím by se také tento tepelný kolektor nevratně znehodnotil a bylo by nutné jej 

nahradit vrtem jiným. K injektáţi se pouţívají směsi, jejichţ vlastnosti jsou vhodné pro 

tento účel. 

Injektáţní směsi musí být schopny utěsnit vrt, aby nedocházelo k narušení 

hydrogeologických poměrů, propojení zvodnělých struktur a nesmí také docházet ke 

vsakování dešťové vody do horninového prostředí skrz kolektor a směs tedy musí být vodě 

dostatečně nepropustná. Nepropustnost je důleţitá také z důvodu moţného rozrušování 

struktury směsi proudící vodou a vyplavování jejich částic ze stvolu vrtu, coţ by ovlivnilo 

funkci kolektoru. Směs má po utuhnutí mít schopnost ochránit kolektor v případě pohybů 

v horninovém prostředí, a tedy musí mít dostatečnou pevnost a zachovat si do určité míchy 

plastický charakter. V neposlední řadě musí být směs dostatečně tepelné vodivá, protoţe 

jejím úkolem je také přenos tepla z horninového prostředí ke kolektoru. Před začerpáním 

do vrtu směs musí mít dostatečně nízkou viskozitu, aby bylo moţno její zainjektování 

pomocí standardního čerpadla, kterým je vybavena vrtná souprava. Neměla by také 

obsahovat abrazivní sloţky, které by opotřebovávaly čerpadlo a čímţ by se nepřímo 

zvyšovala cena provedení, kvůli častějším opravám zařízení soupravy. Podmínkou pouţití 

injektáţní směsi je také nezávadnost pro ţivotní prostředí, nesmí tedy obsahovat ţádné 

sloţky, které by mohly ovlivnit sloţení podzemních vod apod. K injektáţi se vyuţívají 

převáţně směsi cemento-bentonitové s různými příměsmi, které zvyšují jejich plasticitu, 

nebo tepelně propustné schopnosti. Pro představu o nejdůleţitějších vlastnostech 

injektáţních směsí poslouţí vlastnosti uváděné výrobci, nebo distributory směsí (GE-TRA 

s.r.o.: GWE GeoTherm
®

Plus): 

 Viskozita směsi, zdánlivá viskozita směsi 

 Hustota směsi 
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 Tlaková pevnost utuhlé směsi 

 Koeficient filtrace utuhlé směsi 

 Koeficient tepelné vodivosti utuhlé směsi 

4.1 Tepelná vodivost směsi 

Tepelná vodivost je jednou ze základních vlastností, která se u injektáţních směsí 

sleduje. Slouţí totiţ jako prostředník, přenášející tepelnou energii mezi horninovým 

prostředím a kolektorem. Tato vlastnost injektáţních směsí také zásadním způsobem 

ovlivňuje návrh vrtu pro TČ. Pokud by měla směs nízkou tepelnou vodivost, velmi by se to 

odrazilo na tepelném odporu vrtu a tato vlastnost by musela být kompenzována větší 

hloubkou vrtu. Jak je patrné z předchozí kapitoly (viz. kap. 3.3.1) a uvedených rovnic (8) a 

(9), tak tepelná vodivost směsi λ zde hraje společně s geometrií vrtu hlavní roli a podstatně 

ovlivňuje jednotkový tepelný odpor vrtu, který se pak zásadně promítá do hodnoty 

efektivního odporu vrtu v rovnici (10). Důleţitost tepelné vodivosti směsi a způsob jakým 

se promítá do návrhu a vlastností tepelného kolektoru je tedy zřejmá a je nutno jí věnovat 

dostatečnou pozornost. 

4.2 Předchozí laboratorní práce a injektážní směsi 

Tato diplomová práce mimo jiné také navazuje na předcházející výzkum prostupu 

tepla injektáţními směsmi (Bujok, 2009). Autoři této práce si jako výchozí směs pro 

výzkum vyuţili cemento-bentonitovou směs pouţívanou pro injektáţ firmou Geen Gas 

DPB, a.s., dále označovanou jako Směs DPB (viz. Tab. 4). V tomto předcházejícím 

výzkumu byl kladen důraz především na vliv poměru bentonit:cement na tepelnou 

propustnost směsi. Pro tento účel byly zkoumány směsi s poměrem bentonit:cement, 1:1, 

2:1, 1:2, 3:1 a 1:1,5 rozmíchaných do objemu 3l, protoţe právě takový objem má pouţitá 

měřící aparatura.  

Pro přípravu směsí byly pouţity sloţky, uţívané k míchání směsí firmou Geen Gas 

DPB, a.s. (Bujok, 2009): 

 Pitná, resp. čistá uţitková voda  

 Práškový bentonit SWELL-GEL 

 Portlandský cement třídy CEM I 
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Výsledky předcházejícího výzkumu ukázaly, ţe přidání cementové sloţky zvyšuje 

pevnost a tepelnou vodivost směsi, zatímco navýšení bentonitové sloţky tepelnou vodivost 

sníţí a zvýší plasticitu směsi. Nejvhodnější poměr bentonit:cement má Směs DPB a ke 

zlepšení jejích tepelně vodivých vlastností je nutné pouţití příměsí jako např. křemitý 

písek, nebo grafit (Bujok, 2009). 

4.3 Použité injektážní směsi 

V návaznosti na závěry předchozích prací, byly cemento-bentonitové směsi, pro 

účely této diplomové práce, opatřeny příměsí křemitého písku o Ø zrna 0,6~1,2mm. Tento 

písek byl pouţit z důvodů snadné dostupnosti. V praxi by jeho pouţití komplikovaly jeho 

abrazivní účinky na strojní vybavení a musel by být nahrazen pískem s niţší zrnitostí. Pro 

srovnání byly vyuţity také některé z komerčních směsí, běţně dostupných na našem trhu. 

Kompletní přehled směsí a receptur, kterými se tato práce zabývá, následuje (viz. Tab. 4). 

  

Název směsi 
Cement Bentonit Voda 

Křemitý 

písek 

Ø zrna 

0,6~1,2mm 

Práškový 

grafit 
Směs 

Doba pro 

tuhnutí 

směsi 

(g) (g) (l) (l) (l) (g) (dny) 

Směs 3 420 210 3,12 - - - 2 aţ 3 

Směs1 157 471 3,12 - - - 2 aţ 3 

Směs DPB 404 225 3,12 - - - 2 aţ 3 

Směs DPB 10 363 202 2,81 0,36 - - 2 aţ 3 

Směs DPB 20 326 178 2,50 0,72 - - 2 aţ 3 

Směs DPB 30 284 157 2,18 1,08 - - 2 aţ 3 

Směs DPB 40 243 135 1,87 1,44 - - 2 aţ 3 

Calidutherm
®

 - - 2,48 - - 4140 1 

GeoTherm
®
 Plus - - 2,20 - - 3960 1 

ThermoCem
®
 PLUS - - 2,34 - - 2920 1 

ThermoCem
®
 Light - - 2,34 - - 2920 1 

Thermokontakt
®

 - - 3,17 - - 1080 1 

Rőfix® - - 2,48 - - 4140 1 

Mikolit - Thermoseal
®

 - - - - - - 1 

Zvodnělý písek - - 1,00 2,80 - - 0 

Tab. 4: Výčet pouţitých směsí a jejich receptury pro objem směsi 3,6l. Receptura směsi Mikolit-Thermoseal
®
 

nemůţe být díky charakteru směsi uvedena zde, je uvedena později (viz kap. 5.4.2 Mikolit-Thermoseal
®
) 

(autor: Porzer Michal) 
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Směsi byly rozmíchány v objemu 3,6 l, ačkoliv je objem nutný pro měření 3 l směsi. 

Bylo tomu tak z důvodu, ţe provedení samotné zálivky směsi do aparatury, je zatíţeno 

několika komplikacemi, mezi něţ patří úzké a nedokonale dostupné hrdlo měřící nádoby. 

Směs se tedy jak při samotném zalévání, tak po zalití aparatury, velmi snadno dostane 

mimo měřící nádobu. Je třeba mít pro takovéto případy připraveno dostatečně velké 

mnoţství směsi navíc, kterým se tato ztráta vykompenzuje. Měření totiţ musí být 

prováděno na směsích co moţná nejvíce shodného objemu, aby bylo moţno výsledky 

měření interpretovat navzájem a vzájemně tyto výsledky srovnávat, protoţe samotný 

objem ohřívané látky je velmi důleţitou poloţkou pro posouzení konduktivního prostupu 

tepla touto látkou. 

4.3.1 Postup přípravy směsí 

Metodika přípravy cemento-bentonitových směsí byla převzata z předchozího 

výzkumu (Bujok, 2009). Jednotlivé sloţky směsi se předem přesně odměří a naváţí do 

připravených vhodných odměrných nádob. Voda se umístí do vhodného PE-LD kbelíku, 

jehoţ materiál je dostatečně odolný proti poškození při strojním promíchávání směsi, čímţ 

zamezíme riziku proraţení kbelíku a úniku směsi. Za stálého promíchávání se přidá 

připravené mnoţství práškového bentonitu SWELL-GEL, který necháme ve vodě 

minimálně 1 hodinu hydratovat. Dále za stálého míchání přidáme připravené mnoţství 

portlandského cementu. Po dostatečném rozmíchání směsi, ji okamţitě zalijeme do 

připravené měřící aparatury. 

Dále byly namíchány směsi stavějících na základní Směsi DPB, do kterých bylo 

dodáno určité mnoţství křemitého písku s Ø zrna 0,6~1,2mm, za účelem vytvoření řady 

směsí pro výzkum vlivu této příměsi na tepelnou prostupnost směsi. Uvedené řada směsí je 

značena jako Směs DPB 10 aţ Směs DPB 40. Toto značení charakterizuje základní 

recepturu směsi (coţ je směs DPB) a dále přidané mnoţství křemitého písku (% obj.) ve 

formě čísla (např. Směs DPB 30 označuje Směs DPB s přidaným mnoţstvím 30% obj. 

písku). U směsí opatřených příměsí postupujeme identickým způsobem. Po rozmíchání 

cementu v bentonitové suspenzi do směsi vsypeme připravené mnoţství příměsi a směs 

opět promícháváme, aby byly sloţky homogenně rozmíseny v objemu směsi. Ihned 

zaléváme do připravené měřící aparatury. 
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V případě komerčních směsí spočívá jejich příprava v naváţení potřebného mnoţství 

instantní práškové směsi, kterou přímo, za stálého promíchávání vsypáváme do předem 

připraveného objemu vody. Po dokonalém rozmísení takto připravenou směs okamţitě 

zaléváme do připravené měřící aparatury. 

 

  



Michal Porzer: Laboratorní výzkum přestupu tepla injektáţními směsmi 

2011  33 

5 Laboratorní výzkum tepelného prostupu injektážních směsí 

Základem této diplomové práce je samotné laboratorní měření injektáţních směsí pro 

výplň mezikruţí vrtu tepelného kolektoru. Měření bylo prováděno na modelu vrtu 

určeného pro kolektor tepelného čerpadla TermoSTEND
®

 (Obr. 9), který navrhli 

pracovníci laboratoří oddělení Aplikované geologie IGI, HGF, VŠB – TU Ostrava (Bujok, 

2009). Jde v podstatě o teplotně inverzní model kolektoru, který sestává z obvodové 

plastové trubky, která je vystrojena HDPE trubkou (teplotním distributorem) a vyplněna 

testovanou injektáţní směsí. HDPE trubka naplněna vodou je napojena na zdroj tepla. 

Voda zahřátá na poţadovanou teplotu je poté v kolektoru cirkulována pomocí oběhového 

čerpadla, přičemţ jsou kontinuálně měřeny a snímány teploty na povrchu HDPE trubky a 

teploty na vnější straně modelu vrtu (kontakt injektáţní směsi a stěny modelového 

zařízení) (Bujok, 2009). 

 

Obr. 9: Schéma laboratorního zařízení TermoSTEND
®
 (Bujok, 2009) 

Legenda: 1 – plastová trubka Ø 120 mm, 2 – HDPE teplotní distributor, 3 – zdroj tepla s oběhovým 

čerpadlem, 4 – expansní nádrţ, 5 – umístění snímacích teplotních čidel, 6 – teploměr se záznamem dat, 7 – 

PC se softwarem pro zpracování teplotních dat 

 

 

„Za zdroj tepla bylo vyuţito laboratorního zařízení MAF VII., které je schopné ohřát 

oběhovou kapalinu na poţadovanou teplotu a pomocí oběhového čerpadla procirkulovat 

kapalinu teplotním distributorem. Pro toto laboratorní zařízení bylo pouţito originálního 
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vystrojení kolektoru, které se běţně pouţívá v praxi. Nejdůleţitější částí tohoto 

modelového zařízení je teploměr se záznamem dat TECPEL 319 Thermometer. Tento 

přístroj je čtyřkanálovým digitálním teploměrem pro pouţití s libovolným termočlánkem 

typu K jako teplotním čidlem. Zobrazení teploty je provedeno podle tabulek teplota/napětí 

podle National Bureau of Standards a IEC 584 pro termočlánky typu K. Jeho interní paměť 

můţe uchovat aţ 1600 záznamů na kanál. Pro provádění obousměrné komunikace s PC 

pouţívá rozhraní RS232. Do příslušného počítače je nahrán software TestLink SE-309, 

který je kompatibilní s digitálním  Thermometrem. Příslušný software dokáţe snímat 

teploty z teplotních čidel ve zvoleném kroku a současně v reálném čase získaná data 

zpracovává do názorného grafu. Pro snímání teplotních dat byla zvolena „drátová“ teplotní 

čidla typu TP-K01. Tato čidla jsou určena pro všeobecné podmínky měření, zejména pro 

komplexní a těţko přístupná místa. Jsou vybavena teflonovou izolační páskou, rozsah 

měření je od -50°C do 200°C.“ (Bujok, 2009) 

Pro úplnost je třeba zavést terminologii parametrů a sledovaných poloţek měření, se 

kterými bude dále pracováno: 

 

Označení Význam označení Jednotka 

T Teplota vzduchu laboratoře/počáteční teplota směsi °C 

čidlo T1 Vnější teplotní čidlo aparatury - 

čidlo T2 Vnitřní teplotní čidlo aparatury - 

T1 Teplota snímaná čidlem T1 °C 

T2 Teplota snímaná čidlem T2 °C 

ΔTm Měřený rozsah teplot °C 

Tm0 Počáteční teplota měřeného rozsahu teplot °C 

Tmn Konečná teplota měřeného rozsahu teplot °C 

Tz Zrdojová teplota ohřevné kapaliny °C 

τ Čas potřebný pro zvýšení teploty T1 z Tm0 o teplotu ΔTm s 

Tab.  5: Pouţité značení poloţek měření (autor: Porzer Michal) 

 

Samotné měření prostupu tepla injektáţními směsmi na zařízení TermoSTEND
®
 lze 

shrnout jako zjištění času τ nutného ke zvýšení teploty na vnějším snímacím teplotním 

čidle T1, z určené teploty Tm0, o daný počet °C ΔTm na teplotu Tmn. Software TestLink 

SE-309 je schopen naměřený průběh teplot exportovat ve formě tabulky v *.txt souboru. 
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Kromě času τ bude výstupem z měření také graf průběhu naměřených teplot na čidlech T1 

a T2 v čase pro kaţdou směs. 

5.1 Příprava měření 

5.1.1 Stanovení měřeného teplotního rozsahu ΔTm 

Jak v předchozím výzkumu (Bujok, 2009), tak v této diplomové práci, je sledovaný 

teplotní rozsah měření na vnějším teplotním čidle T1 aparatury stanoven na 12°C. Měření, 

které je zájem realizovat v průběhu celého kalendářního roku, se můţe odehrávat za 

rozmanitých teplotních podmínek prostředí laboratoře. Ze zkušeností z měření se tato 

teplota T, můţe pohybovat v rozmezí od +10 °C aţ do hodnot vyšších neţ +23°C. Tato 

teplota se pochopitelně shoduje s počáteční teplotou směsi, kterou hodláme zkoumat. 

Počátek zkoumaného teplotního intervalu Tm0, by měl leţet minimálně o 1 °C výše, neţ je 

počáteční teplota prostředí T, respektive teplota směsi, a to z toho důvodu, ţe za situace 

T=Tm0 by se do výsledného času τ promítala také doba, neţ tepelný tok vyvolaný 

tepelným distributorem dosáhne prostoru čidla T1 skrze těleso zkoumané směsi, tedy neţ 

se začne zvyšovat teplota T1. Tento čas můţe dosahovat hodnot kolem 1000 s a velmi tak 

zkreslit výsledky. Doba, za kterou se ohřev na čidle T1 projeví, závisí do značné míry na 

tepelné vodivosti směsi, ale není vhodné ji sledovat, protoţe v našem případě se teplota T 

mnění. Příklad tohoto intervalu, neovlivněného zdrojovou teplotou Tz (viz. Graf 9) byl 

vzat z měření Směs DPB a v grafu závislosti měřených teplot T1 na čase se dobře patrný. 

 

Graf 9: Zaznamenaná T1 v závislosti na čase pro Směs DPB s vyznačením počátku posuzovaného intervalu 

teplot a vyznačením intervalu měření neovlivněného zdrojovou teplotou (autor: Porzer Michal) 
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Měření probíhalo v závislosti na teplotě T za shodného nastavení ΔT, a to s vyšším a 

niţším posazením teploty Tm0. Při měření pro účely této diplomové práce byly s úspěchem 

vyuţity následující rozsahy teplot: 

 

Teplota měření Období měření 
Tm0 Tmn ΔTm 

(°C) (°C) (°C) 

Niţší Listopad aţ duben 13 25 12 

Vyšší Červen aţ říjen 23 35 12 

Tab.  6: Pouţité nastavení měřeného teplotního intervalu (autor: Porzer Michal) 

   

Při interpretaci výsledků je naprosto zásadní navzájem absolutně porovnávat pouze 

ty, které jsou výsledkem sledování shodného ΔT na čidle T1. 

5.1.2 Stanovení zdrojové ohřevné teploty vody na termostatu zařízení MAF VII 

Zdrojová ohřevná teplota Tz, je dalším nastavením, které ovlivňuje zásadním 

způsobem výsledky měření. Zdrojové ohřevné zařízení MAF VII, neumoţňuje nastavení 

konkrétní Tz ohřevné cirkulující kapaliny, jelikoţ chodem zařízení a pouţitým 

bimetalovým termostatem Tz není konstantní, ale pohybuje se v rozmezí cca. 4°C. Tedy 

uvedené hodnoty Tz jsou aritmetickým průměrem nejvyšší a nejniţší skutečné zdrojové 

teploty (např. Tz=52 °C, je ve skutečnosti teplota 52 °C ± 2° C tzn. rozsah zdrojové teploty 

50~54°C). 

Hodnota Tz musí být závislá na měřeném rozsahu teplot. Při měření pro účely této 

práce byla tato hodnota stanovena na hodnotu vyšší neţ Tmn, a to o 15 °C a 17 °C (viz. 

Tab.  7). 

 

Tmn Tz 

(°C) (°C) 

25 40 

25 42 

35 52 

Tab.  7: Pouţité hodnoty Tz za zvolených hodnot Tmn (autor: Porzer Michal) 
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Je více neţ nutné navzájem srovnávat pouze výsledky, které splňují to kritérium, ţe 

rozdíl Tz a Tmn je konstantní. Jak jiţ bylo zmíněno, v průběhu měření pro účely této 

diplomové práce byly pouţity různé rozdíly Tz-Tmn, a tyto výsledky proto nebudou, a 

nemohou být, navzájem posuzovány, přestoţe hodnota ΔTm je shodná. Důvod je zřejmý 

z grafu (viz. Graf 10) závislosti teplot T1 na čase pro stejnou směs za rozdílných parametrů 

Tz-Tmn, zároveň také vysoké a nízké Tz, kde rozdíl naměřených hodnot τ byl 336 s. 

Tomuto nastavení proto musíme věnovat dostatečnou pozornost, neboť můţe zásadním 

způsobem ovlivnit měření. 

 

Graf 10: Srovnání naměřených teplot T1 v závislosti na čase při pouţití rozdílných nastavení měření Tz-Tmn 

a teploty Tz s vyznačenými sledovanými intervaly ΔT, pro Směs 3 (autor: Porzer Michal) 

 

 

5.1.3 Vliv úniku vody z měřící aparatury TermoSTEND
®
 a návrh na její utěsnění 

Z charakteru aparatury TermoSTEND
®
 a charakteru zkoumaného materiálu, je 

zřejmé, ţe je nutné aparaturu před zalitím směsí na jejím spodním konci uzavřít. Obvodová 

plastová trubka a HDPE teplotní distributor (viz. Obr. 9) jsou navzájem i vzhledem ke 

zbytku aparatury v pevně fixované poloze, jejíţ změna by zahrnovala časově i technicky 

zbytečně komplikovaný zákrok. Jediným způsobem, jak po skončení měření směs z 

přístroje odstranit, je tedy vystrčení či vytlučení směsi spodem obvodové plastové trubky. 
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Tato konstrukční vlastnost se však v průběhu měření ukázala jako prvek, který je při 

nesprávném, nebo nedbalém, utěsnění aparatury schopen zásadním způsobem ovlivnit 

vlastnosti zkoumané směsi, a tedy také samotné měření. Směs má díky zemské gravitační 

síle tendenci ztrácet neutěsněnou aparaturou vodu, čímţ se ve zkoumaném tělese směsi 

tvoří trhliny, zasahující hloubkou aţ do prostoru čidel, tedy vzduchové mezery, které 

působí jako tepelně izolační vloţky ve směsi a přerušují plynulý konduktivní přenos tepla 

ke vnějšímu čidlu T1. Vzhledem k tomu, ţe před samotným měřením je třeba nechat směs 

dostatečně utuhnout, coţ trvá 1 aţ 3 dny, je potřeba zajistit, ţe změny směsi v tomto 

období negativním způsobem neovlivní měření. Při výzkumu byla měřena stejná směs, za 

shodného nastavení měření, kde v jednom případě nevhodné utěsnění aparatury ovlivnilo 

stav směsi, a ve druhém případě směs byla neovlivněná a výsledek byl reprezentativní. 

Takto ovlivněnou směs lze identifikovat před samotným měřením, protoţe je zřejmý 

pokles hladiny směsi a viditelné praskliny (viz. Obr. 10). 

Tento jev byl pozorován v průběhu měření Směsi DPB, kde rozdíl výsledného času τ 

měření směsi ovlivněné únikem vody a směsi vhodně utěsněné a správně proměřené byl 

2721 s. Tento rozdíl je patrný také z grafu průběhu teplot T1 v čase pro obě směsi (viz. 

Graf 11) a je zřejmé, ţe by nepřípustně zatíţil výsledek měření chybou a výsledek tohoto 

měření pak není moţné pouţít. 

 

Graf 11: Srovnání naměřených teplot T1 v závislosti na čase při měření směsi správně utěsněné a směsi 

ovlivněné únikem vody s vyznačenými sledovanými intervaly ΔT, pro Směs DPB (autor: Porzer Michal) 
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Obr. 10: Srovnání stavu směsí po úniku vody vlivem nevhodného utěsnění měřící aparatury a směsi vhodně 

utěsněné a připravené k měření (autor: Porzer Michal) 

 

 

V praxi se velmi osvědčil způsob utěsnění přístroje (viz. Příloha 1), který při 

pečlivém provedení zásadním způsobem minimalizuje změny směsi v průběhu jejího 

tuhnutí. Neţ přistoupíme k těsnění aparatury, je nutné povrch obvodové plastové roury 

řádně očistit a osušit. Do hrdla přístroje zespod vsuneme polystyrenovou těsnící zátku 

vyrobenou na míru pracovníkem laboratoří oddělení Aplikované geologie IGI, HGF, VŠB 

– TU Ostrava, p. Weiperem. Ačkoliv je tato zátka zpočátku pouţívání schopna samostatně 

zajistit téměř dokonalé utěsnění, rychle ztrácí své vlastnosti a je třeba ji doplnit dalšími 
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těsnícími prvky. Ve styčných spárách zátky a obvodové plastové roury je vhodné umístit 

malé mnoţství plastické hmoty, aby se zamezilo úniku směsi samotné, nejen vody. 

Protoţe je téměř nemoţné zabránit úniku vody ze směsi, jsou následně spodní část 

vyčnívajícího HDPE tepelného distributoru a spodní část obvodové plastové roury 

přetaţeny latexovým těsnícím návlekem, který se k tělesu aparatury připevní izolační 

páskou. I přes tato opatření je po zalití aparatury směsí hydrostatická tlaková výška směsi 

vysoko nad okrajem latexového těsnícího návleku, a tedy je voda vytlačována 

neovlivnitelnými netěsnostmi vzhůru ven z aparatury. Proto umístíme gumovou stahovací 

objímku, která zaručuje maximální moţné přilnutí latexového těsnícího návleku k 

obvodové plastové trubce. Takto se pod polystyrenovou zátkou vytvořil vzduchem 

vyplněný prostor izolovaný od okolí. Do tohoto prostoru by přesto unikala z tuhnoucí 

směsi voda, coţ je nepřípustné. Proto do aparatury vlijeme malé mnoţství vody, které tuto 

vzduchovou mezeru vyplní a voda ze samotné směsi do tohoto prostoru jiţ nebude mít 

tendenci unikat. Následně je vhodné takto utěsněnou měřící aparaturu z vnějšku obalit, 

např. potravinářskou stahovací fólií, která zabrání nechtěnému protrţení latexového 

těsnícího návleku. 

Zvláště v případech, kdy je teplota v laboratoři vyšší, tedy především v letních 

měsících, je vhodné po zalití měřící aparatury překrýt také horní okraj její plastové 

obvodové roury, čímţ se do určité míry zamezí odpařování vody z povrchu směsi v 

aparatuře. 

5.1.4 Kontrola připojením TECPEL 319 Thermometer 

Před samotným měřením je nutné provést závěrečnou kontrolu připravenosti měřící 

aparatury připojením měřícího zařízení TECPEL 319 Thermometer. Po osobním 

upozornění p. Weipera, pracovníka laboratoří oddělení Aplikované geologie IGI, HGF, 

VŠB – TU Ostrava, na tento jev, jsem shledal tuto kontrolu nezbytnou a bude jí zde 

věnován prostor. 

„Termočlánek typu K, pouţitý jako teplotní čidla, zobrazuje teploty podle tabulek 

teplota/napětí, dle National Bureau of Standards a IEC 584 pro termočlánky typu K“ 

(Bujok, 2009). Na aparatuře můţe dojít k ovlivnění napětí na tomto článku vodivým 

spojením mezi měřící nádobou obsahujícím zkoumanou směs a kovovými prvky vedení 
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cirkulující ohřevné kapaliny. Toto spojení se realizuje skrze vlhký povrch HDPE roury 

tepelného distributoru a ovlivnění napětí lze zaznamenat pouze při zapojení zařízení s PC. 

Tuto potenciální závadu diagnostikujeme tak, ţe připojíme zařízení TECPEL 319 

Thermometer na měřící články a následně do spuštěného PC. Projevuje se nereálnými 

hodnotami teploty (aţ -90°C) a rozdílem snímaných teplot při zapojeném a odpojeném PC 

skrze rozhraní RS232. 

Tento neţádoucí vliv odstraníme důkladným osušením kontaktu HDPE roury 

tepelného distributoru s jeho kovovými prvky, které dodávají ohřevnou kapalinu do 

smyčky. 

5.2 Postup měření 

Po dostatečném utuhnutí zkoumané směsi lze přistoupit k samotnému měření. Je 

vhodné předem zkontrolovat stav směsi a ujistit se, ţe nedošlo k podstatným změnám, a ţe 

výsledek bude reprezentativní za stanovených podmínek. Potom zapneme termostat 

zařízení MAF VII., který během cca. 20 minut nahřeje oběhovou ohřevnou kapalinu na 

předem stanovenou Tz. 

Propojíme TECPEL 319 Thermometer se zapnutým PC, spustíme software TestLink 

SE-309 a zkontrolujeme, jestli zařízení správně komunikují. Nastavíme parametry měření, 

tedy časový interval záznamu teploty z teplotních čidel T1 a T2 a počet opakování tohoto 

intervalu. Druhou z těchto poloţek je nutno zvolit dostatečně vysokou, aby rozsah 

zaznamenaných teplot zachytil celý rozsah měření mezi předem stanovenými hodnotami 

Tm0 a Tmn. 

Po skončení měření exportujeme zaznamenaná data do *.txt souboru, který následně 

zpracujeme např. pomocí software Microsoft Office Excel. Základem měření je stanovení 

času, za který se teplota na čidle T1 zvýší vlivem působící Tz z hodnoty Tm0 na teplotu 

Tmn. Zaznamenané teploty pomocí vhodného software převedeme na graf závislosti 

měřených hodnot na čidlech T1 a T2 na čase. 

5.3 Předchozí výsledky laboratorního měření 

Vzhledem k tomu, ţe tato diplomová práce navazuje na předchozí laboratorní práce 

viz. (Bujok, 2009) je vhodné zmínit jejich výsledky a stručně popsat vztah k laboratornímu 
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výzkumu pro potřeby této diplomové práce. Výsledky (viz. Tab.  8), jak z následující 

kapitoly vyplyne, se v případě měření shodných směsí, vcelku podstatně liší od výsledků 

dosaţených výzkumem pro potřeby této diplomové práce. Za hlavní příčinu rozdílům, ze 

zkušeností s měřením charakterizovaným v předcházející kapitole, usuzuji na rozdílné 

parametry měření, konkrétně zdrojovou ohřevnou teplotu Tz a tedy i rozdíl Tz-Tmn. 

 

Název směsi 
Poměr 

bentonit:cement 

τ 

(s) 

Směs DPB 1:1,8 4620 

Směs 1 3:1 6240 

Směs 2 1:1 5460 

Směs 3 1:2 8760 

Směs 4 2:1 4980 

Směs 5 1:1,5 5760 

Tab.  8: Výsledky předchozích měření (Bujok, 2009) 

 

Tyto výsledky naměřeného času τ nesmí být absolutně interpretovány v poměru k 

výsledkům dosaţených výzkumem pro potřeby této práce. Je však moţné relativní 

srovnání souborů dat, např. směs byla za určitých parametrů měření tepelně propustnější 

neţ směs druhá. Stejně takového výsledku dosáhneme měřením identických směsí za 

odlišných parametrů měření.  

Samostatně však předchozí výsledky podávají potřebnou představu o nutnosti 

správné volby poměru bentonit:cement u zkoumané směsi a výzkum autory doporučené 

Směsi DBP bude v této diplomové práci dále rozvinut.  

5.4 Výsledky měření 

V následující části budou uvedena měření jednotlivých směsí. Měření probíhalo za 

dvou různých nastavení. Toto bylo zapříčiněno tím, ţe na toto nastavení nebyl zpočátku 

kladen potřebný důraz. Ke změně tohoto nastavení došlo v důsledku změny T, která se s 

nadcházejícím letním obdobím roku zvýšila a dříve uţívané hodnoty Tm0 a Tmn, nebylo 

moţné pouţít. Měření bude dále rozděleno podle těchto období na období měření za nízké 

teploty Tz a dále období měření za vysoké teploty Tz. Měřené časy τ nebudou a nesmí být 

navzájem absolutně srovnávány, jak uţ bylo řečeno. Protoţe podstatné věci o samotném 
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měření jiţ byly sděleny v předchozím textu, budou v následujících částech uvedeny 

výsledky pouze v se stručným komentářem týkajícího se subjektivního zhodnocení 

konzistence směsi, důvodů pro měření směsi a posléze budou výsledky měření souhrnně 

uvedeny najednou na konci kaţdé podkapitoly. Grafické výstupy naměřených hodnot T1 a 

T2 v závislosti na čase budou z důvodů souvislosti textu uvedeny v přílohách. 

5.4.1 Měření za nízké teploty Tz 

Toto měření probíhalo za nízkých teplot laboratoře T, především v zimních měsících. 

Nastavené parametry tohoto měření byly přizpůsobeny těmto podmínkám a byly u všech 

zkoumaných směsí nastaveny shodně, aby bylo moţné výsledky navzájem porovnávat. 

Měření bylo nastaveno následovně: 

Tz = 40 °C 

ΔTm = 12 °C 

Tmn = 25 °C 

S těmito parametry byly proměřeny čtyři druhy směsí. 

Směs 3 

Tato cemento-bentonitová směs byla zkoumána z důvodu srovnání s předchozím 

laboratorním měřením (viz. Tab.  8). Směs je svou konzistencí vhodná pro injektáţ. Měření 

bylo provedeno za T=12,3 °C a naměřený čas τ=6321 s. Grafický výstup zaznamenaných 

teplot je uveden v přílohách (viz. Příloha 2). 

Při srovnání s výsledkem předchozích měření pro tuto směs je patrný velký rozdíl 

v hodnotě naměřeného času τ, který činí 2439 s. Takto velký rozdíl je způsoben 

pravděpodobně díky úniku vody během tuhnutí směsi v nevhodně utěsněné aparatuře. 

Směs 1 

Tato cemento-bentonitová směs byla zkoumána z důvodu srovnání s předchozím 

laboratorním měřením (viz. Tab.  8). Směs je svou konzistencí extrémně hutná, díky 

vysokému podílu bentonitové sloţky a je naprosto nevhodná pro injektáţ. Měření bylo 
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provedeno za T=11,5 °C a naměřený čas τ=7440 s. Grafický výstup zaznamenaných teplot 

je uveden v přílohách (viz. Příloha 3). 

Při srovnání s výsledkem předchozích měření pro tuto směs je patrný velký rozdíl 

v hodnotě naměřeného času τ, který činí 1200 s. Tento rozdíl je patrně způsoben 

rozdílnými parametry měření, konkrétně Tz a tedy i rozdílu Tz-Tmn. 

Směs GeoTherm
®
 Plus 

Tato komerčně vyráběná instantní směs, běţně dostupná na našem trhu, byla 

zkoumána z důvodu srovnání se zkoumanými cemento-bentonitovými směsmi. Směs je 

svou konzistencí velmi tekutá, aţ vodová a je vhodná pro injektáţ. Měření bylo provedeno 

za T=11,7 °C a naměřený čas τ=2826 s. Grafický výstup zaznamenaných teplot je uveden 

v přílohách (viz. Příloha 4). 

Směs Calidutherm
®

 

Tato komerčně vyráběná instantní směs, běţně dostupná na našem trhu, byla 

zkoumána z důvodu srovnání se zkoumanými cemento-bentonitovými směsmi. Směs je 

svou konzistencí velmi tekutá, aţ vodová a je vhodná pro injektáţ. Měření bylo provedeno 

za T=12,7 °C a naměřený čas τ=2772 s. Grafický výstup zaznamenaných teplot je uveden 

v přílohách (viz. Příloha 5). 

Zhodnocení souboru měření za nízké Tz 

Tento soubor měření potvrdil předchozí předpoklad vlastnosti zkoumaných cemento-

bentonitových směsí, a to ţe zvýšením cementové sloţky v poměru ke sloţce bentonitové 

se schopnost směsi propouštět teplo zvýší (Bujok, 2009). Toto je patrné z časů τ pro Směs 

3 (bentonit:cement = 1:2) a Směs 1 (bentonit:cement = 3:1) (viz. Tab.  9). 

 

Směs 
Tz ΔTm Tmn τ 

(°C) (°C) (°C) (s) 

Směs 3 40 12 25 6321 

Směs 1 40 12 25 7440 

GeoTherm
®
Plus 40 12 25 2826 

Calidutherm
®

 40 12 25 2772 

Tab.  9: Parametry a výsledky měření za nízké Tz (autor: Porzer Michal) 
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Zbylé zkoumané směsi byly komerčně vyráběné směsi Calidutherm
®
 a GeoTherm

®
 

Plus. Z výsledků měřících prací (viz. Tab.  9) jasně vyplývá, ţe oproti cemento-

bentonitovým směsím, mají jak výrazně vhodnější konzistenci pro čerpání, tak výrazně 

lepší schopnosti konduktivního přenosu tepla. Vzhledem k extrémní odlišnosti hodnot je 

moţno konstatovat, ţe tyto směsi jsou výrazně tepelně propustnější také vzhledem ke 

směsem z předchozích prací (viz. Tab.  8). Rozdíl je patrný také z výsledků v grafické 

podobě (viz. Graf 12). 

 

Graf 12: Přehledné shrnutí hodnot τ pro jednotlivé směsi z měření za nízké Tz (autor: Porzer Michal) 

 

 

5.4.2 Měření za vysoké teploty Tz 

Toto měření probíhalo za vyšších teplot laboratoře T, především v letních měsících. 

Nastavené parametry tohoto měření byly přizpůsobeny těmto podmínkám a byly u všech 

zkoumaných směsí nastaveny shodně, aby bylo moţné výsledky navzájem porovnávat. 

Měření bylo nastaveno následovně: 

Tz = 52 °C 

ΔTm = 12 °C 

Tmn = 35 °C 
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S těmito parametry bylo měřeno třináct druhů směsí. 

Směs 3 

Tato cemento-bentonitová směs byla zkoumána z důvodu srovnání s předchozím 

laboratorním měřením za niţší Tz. Směs je svou konzistencí vhodná pro injektáţ. Měření 

bylo provedeno za T=20,3 °C a naměřený čas τ=5985 s. Grafický výstup zaznamenaných 

teplot je uveden v přílohách (viz. Příloha 6). 

Při srovnání s výsledkem předchozích měření za nízké Tz (viz. Tab.  9), kde pro tuto 

směs je nepatrný rozdíl v hodnotě naměřeného času τ, který činí 336 s. Tento malý rozdíl 

je způsoben pravděpodobně zvýšením rozdílu Tz-Tmn z 15 °C na 17 °C. 

Směs DPB 

Tato cemento-bentonitová směs byla zkoumána z důvodu nutnosti zisku souboru dat 

pro tuto směs za těchto parametrů měření. Směs je svou konzistencí vhodná pro injektáţ. 

Měření bylo provedeno za T=20,7 °C a naměřený čas τ=5814 s. Grafický výstup 

zaznamenaných teplot je uveden v přílohách (viz. Příloha 7). 

Tato směs měla v porovnání s měřením předcházejícím (viz. Tab.  8) rozdíl 

v naměřeném čase τ 1194 s. Bylo to pravděpodobně zapříčiněno rozdílnou teplotou Tz a 

tedy i rozdílem Tz-Tmn.  

Toto měření nicméně potvrdilo předchozí závěr autorů, ţe Směs DPB má ideální 

poměr bentonit:cement = 1:1,8 (Bujok, 2009). Naměřená hodnota času τ směsi je zde totiţ 

niţší, neţ zde naměřená hodnota za vysoké Tz pro Směs 3 s poměrem bentonit:cement = 

1:2. 

Směs DPB 10 

Tato cemento-bentonitová směs byla zkoumána jako součást řady směsí na základě 

Směs DPB s přídavkem křemitého písku. Tato směs obsahuje 10% obj. křemitého písku o 

Ø zrna 0,6~1,2 mm. Směs je svou konzistencí vhodná pro injektáţ. Měření bylo provedeno 

za T=19,4 °C a naměřený čas τ=4938 s. Grafický výstup zaznamenaných teplot je uveden 

v přílohách (viz. Příloha 8). 
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Mimo jiné se potvrdil předpoklad, ţe přídavek křemitého písku sníţí hodnotu τ, pro 

porovnání zde dosaţená hodnota pro Směs DPB 10  je niţší neţ v tomto měření dosaţená 

hodnota pro Směs DPB o 876 s. Tento fakt se potvrdil i pro následující směsi této řady a 

bude shrnut aţ v samotném závěru této podkapitoly. 

Směs DPB 20 

Tato cemento-bentonitová směs byla zkoumána jako součást řady směsí na základě 

Směs DPB s přídavkem křemitého písku. Tato směs obsahuje 20% obj. křemitého písku o 

Ø zrna 0,6~1,2 mm. Směs je svou konzistencí vhodná pro injektáţ. Měření bylo provedeno 

za T=20,3 °C a naměřený čas τ=4155 s. Grafický výstup zaznamenaných teplot je uveden 

v přílohách (viz. Příloha 9). 

Směs DPB 30 

Tato cemento-bentonitová směs byla zkoumána jako součást řady směsí na základě 

Směs DPB s přídavkem křemitého písku. Tato směs obsahuje 30% obj. křemitého písku o 

Ø zrna 0,6~1,2 mm. Směs je svou konzistencí vhodná pro injektáţ. Měření bylo provedeno 

za T=14,9 °C a naměřený čas τ=3447 s. Grafický výstup zaznamenaných teplot je uveden 

v přílohách (viz. Příloha 10). 

Směs DPB 40 

Tato cemento-bentonitová směs byla zkoumána jako součást řady směsí na základě 

Směs DPB s přídavkem křemitého písku. Tato směs obsahuje 40% obj. křemitého písku o 

Ø zrna 0,6~1,2 mm. Směs je svou konzistencí vhodná pro injektáţ. Měření bylo provedeno 

za T=15,9 °C a naměřený čas τ=2646 s. Grafický výstup zaznamenaných teplot je uveden 

v přílohách (viz. Příloha 11). 

Thermokontakt
®

 

Tato komerčně vyráběná instantní směs, běţně dostupná na našem trhu, byla 

zkoumána z důvodu srovnání se zkoumanými cemento-bentonitovými směsmi. Směs je 

svou konzistencí vhodná pro injektáţ. Měření bylo provedeno za T=16,9 °C a naměřený 

čas τ=5007 s. Grafický výstup zaznamenaných teplot je uveden v přílohách (viz. Příloha 

12). 
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Rofix
®
 

Tato komerčně vyráběná instantní směs, běţně dostupná na našem trhu, byla 

zkoumána z důvodu srovnání se zkoumanými cemento-bentonitovými směsmi. Směs je 

svou konzistencí vhodná pro injektáţ. Měření bylo provedeno za T=16,4 °C a naměřený 

čas τ=3261 s. Grafický výstup zaznamenaných teplot je uveden v přílohách (viz. Příloha 

13). 

GeoTherm
®
 Plus 

Tato komerčně vyráběná instantní směs, běţně dostupná na našem trhu, byla 

zkoumána z důvodu srovnání se zkoumanými cemento-bentonitovými směsmi. Směs je 

svou konzistencí tekutá, aţ vodová a je vhodná pro injektáţ. Měření bylo provedeno za 

T=15,0 °C a naměřený čas τ=2334 s. Grafický výstup zaznamenaných teplot je uveden v 

přílohách (viz. Příloha 14). 

Calidutherm
®

 

Tato komerčně vyráběná instantní směs, běţně dostupná na našem trhu, byla 

zkoumána z důvodu srovnání se zkoumanými cemento-bentonitovými směsmi. Směs je 

svou konzistencí tekutá, aţ vodová a je vhodná pro injektáţ. Měření bylo provedeno za 

T=15,0 °C a naměřený čas τ=2829 s. Grafický výstup zaznamenaných teplot je uveden v 

přílohách (viz. Příloha 15). 

Při srovnání s výsledkem předchozích měření za nízké Tz (viz. Tab.  9), je pro tuto 

směs nepatrný rozdíl v hodnotě naměřeného času τ, který je niţší o 57 s. Tento malý rozdíl 

v měřených časech τ s největší pravděpodobností není způsoben rozdílným nastavením Tz-

Tmn, protoţe v tom případě by hodnota τ získaná v tomto měření za vysoké Tz byla niţší 

díky působení relativně vyšší ohřevné teploty o 2 °C. Předpokládám, ţe je tato nepřesnost 

způsobena chybou měřící aparatury TermoSTEND
®
, která takto jemné rozdíly není 

schopna odlišit. 

ThermoCem
®
 Light 

Tato komerčně vyráběná instantní směs, běţně dostupná na našem trhu, byla 

zkoumána z důvodu srovnání se zkoumanými cemento-bentonitovými směsmi. Směs je 
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svou konzistencí tekutá, aţ vodová a je vhodná pro injektáţ. Měření bylo provedeno za 

T=19,8 °C a naměřený čas τ=2937 s. Grafický výstup zaznamenaných teplot je uveden v 

přílohách (viz. Příloha 16). 

ThermoCem
®
 PLUS 

Tato komerčně vyráběná instantní směs, běţně dostupná na našem trhu, byla 

zkoumána z důvodu srovnání se zkoumanými cemento-bentonitovými směsmi. Směs je 

svou konzistencí tekutá, aţ vodová a je vhodná pro injektáţ. Měření bylo provedeno za 

T=17,4 °C a naměřený čas τ=2211 s. Grafický výstup zaznamenaných teplot je uveden v 

přílohách (viz. Příloha 17). 

Mikolit-Thermoseal
®

 

Tato komerčně vyráběná instantní směs, běţně dostupná na našem trhu, byla 

zkoumána z důvodu srovnání se zkoumanými cemento-bentonitovými směsmi. Směs je 

svou konzistencí vhodná pro injektáţ. Měření bylo provedeno za T=16,0 °C a naměřený 

čas τ=1806 s. Grafický výstup zaznamenaných teplot je uveden v přílohách (viz. Příloha 

18). 

Materiál Mikolit-Thermoseal je, na rozdíl od ostatních zkoumaných směsí, dodáván 

ve formě jílových pelet s grafitovou příměsí, kterými se vyplní určené těleso (měřící 

aparatura, vrt) a poté se zbylý objem zalije vodou. Mnoţství směsi je tedy závislé od 

objemu vyplňovaného tělesa. V případě aparatury TermoSTEND
®
 tedy 3,0 dm

3
 směsi. 

Prodejce udává pro určení mnoţství v kg sypkou váhu materiálu 1,1 kg·dm
-3

 (GE-TRA 

s.r.o.: GWE Thermoseal
®

). 

Zhodnocení souboru měření za vysoké Tz 

Měření potvrdila předpoklad, ţe příměs křemitého písku do cemento-bentonitové 

směsi výrazně sníţí hodnotu τ stanovenou měřením na aparatuře TermoSTEND
®
, a tedy 

zvýší schopnost směsi konduktivního přenosu tepla. Konkrétně z hodnoty pro Směs DBP 

τ=5814 s přidáním 10% obj. křemitého písku získáme hodnotu pro Směs DPB 10 τ=4938 

s, coţ je sníţení podstatné, vezmeme-li v úvahu např. srovnání sníţení naměřených hodnot 

získaných úpravou poměru bentonit:cement u Směsi 3 τ=5985 s a u Směsi DPB. Vývoj 
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poklesu měřené hodnoty τ po postupném přidání 10% obj., 20% obj., 30% obj. a 40% obj. 

křemitého písku oproti základní Směsi DPB je patrný z následujícího grafu (viz. Graf 13). 

Zbylé směsi, zkoumané v tomto souboru měření, byly směsi ThermoCem
®
 Light, 

ThermoCem
®
 PLUS, Thermokontakt

®
, Rőfix

®
, Calidutherm

®
, GeoTherm

®
Plus, Mikolit - 

Thermoseal
®
. Z dosaţených výsledků (viz. Tab.  10) je zřejmé, ţe tento soubor směsí je 

výrazně tepelně propustnější, neţ zkoumané cemento-bentonitové směsi. Na samém 

dolním okraji sledovaného času τ stojí směsi ThermoCem
®
 PLUS s τ=2211 s a Mikolit-

Thermoseal
®
 s τ=1806 s, které změřené cemento-bentonitové směsi značně převyšují. 

Společně se směsí GeoTherm
®
Plus s τ=2334 s jsou značně tepelně vodivé i ve srovnání 

s ostatními komerčně dostupnými instantními směsmi (viz. Graf 14). 

 

Graf 13: Přehledné shrnutí hodnot τ pro cemento-bentonitové směsi a řadu směsí s přídavkem křemitého 

písku měření za vyšší Tz (autor: Porzer Michal) 

 

 

Z uvedených výsledků vyplývá také, ţe přidáním 30 a 40% obj. křemitého písku do 

Směsi DPB, se zvýší schopnost přenosu tepla směsí na úroveň instantních komerčních 

směsí. Porovnáním hodnot naměřených pro Směs DPB 30 s τ=3447 s a pro Směs DPB 40 

s τ=2646 s hodnotami směsí Calidutherm
®
 s τ=2829 s je zřejmé, ţe tepelná propustnost 

těchto směsí je na stejné úrovni. 
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Směs 
Tz ΔTm Tmn τ 

(°C) (°C) (°C) (s) 

Směs 3 52 12 35 5985 

Směs DPB 52 12 35 5814 

Směs DPB 10 52 12 35 4938 

Směs DPB 20 52 12 35 4155 

Směs DPB 30 52 12 35 3447 

Směs DPB 40 52 12 35 2646 

ThermoCem
®
 PLUS 52 12 35 2211 

ThermoCem
®
 Light 52 12 35 2937 

Calidutherm
®

 52 12 35 2829 

GeoTherm
®
 Plus 52 12 35 2334 

Thermokontakt
®

 52 12 35 5007 

Rőfix
®

 52 12 35 3261 

Mikolit - Thermoseal
®

 52 12 35 1806 

Tab.  10: Parametry a výsledky měření za vysoké Tz (autor: Porzer Michal) 

 

Graf 14: Přehledné shrnutí hodnot τ pro komerčně vyráběné směsi měření za vyšší Tz (autor: Porzer Michal) 

 

 

Toto zjištění, ačkoliv můţe být samo o sobě atraktivní, v reálném světě naráţí na 

překáţky. Z ústního sdělení vedoucího této diplomové práce Martina Klempy, 

akademického pracovníka IGI VŠB-TU Ostrava, usuzuji, ţe tou hlavní překáţkou je 

abrazivita křemitého písku, která neumoţňuje jeho výhodné vyuţití jako příměsi, protoţe 

běţně uţívaná pístová čerpadla se jeho vlivem podstatně rychleji opotřebují, coţ relativně 

5007

3261 2937 2829
2334 2211

1806

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Thermo-

kontakt®

Rőfix® Thermo-

Cem® Light

Calidu-

therm®

GeoTherm® 

Plus

Thermo-

Cem® PLUS

Mikolit -

Thermoseal®

τ (s)



Michal Porzer: Laboratorní výzkum přestupu tepla injektáţními směsmi 

2011  52 

zvyšuje cenu směsi. Křemitý písek byl vyuţit jako příměs při výzkumu pro účely této 

diplomové práce hlavně z důvodu jeho snadné dostupnosti. Křemitý písek niţší zrnitosti by 

však mohl být vhodnou a v praxi pouţitelnou náhradou, stejně jako jiné tepelně vodivé 

příměsi, jejichţ vliv je nutné dále zkoumat. 

5.4.3 Doplňující měření 

Zvodnělý křemitý písek Ø zrna 0,6~1,2mm 

Parametry tohoto měření byly shodné s parametry souboru měření za vysoké Tz. 

Měření bylo provedeno, protoţe bylo předpokládáno, ţe zvodnělý křemitý písek bude mít 

extrémně dobré tepelně propustné vlastnosti a znalost takovéto hodnoty můţe být ţádoucí 

při dalším zpracování výsledků. Zjištěná hodnota za teploty T=16,7 °C při tomto měření 

byla τ=1386 a potvrdila předpoklad, ţe zvodnělý křemitý písek je velmi tepelně propustný, 

i pokud ji přímo srovnáme s hodnotou zjištěnou pro směs Mikolit-Thermoseal
®
 s τ=1806 s, 

která se ukázala v souboru měření červen aţ říjen jako nejniţší. Je to zřejmé i z grafu 

naměřených teplot pro zvodnělý křemitý písek (viz. Příloha 19). Toto měření nebylo 

pouţito, protoţe v podstatě nejde o injektáţní směs. Data z tohoto měření zvodněného 

křemitého písku jsou však plně pouţitelná pro vzájemné srovnání s kteroukoliv ze souboru 

směsí z měření za vysoké Tz. 

Stanovení náhodné chyby měření aparatury TermoSTEND
®

 

Stanovení chyby přístroje je jedním ze základních výstupů, které by měly být 

součástí laboratorního měření. Pro tento účel byl proveden soubor měření pomocí 

aparatury TermoSTEND
®
 na stejné směsi, za stejných podmínek a parametrů měření. 

Takto zkoumána byla Směs DPB 10, za parametrů měření, které nejsou srovnatelné se 

zkoumanými soubory měření za vysoké a nízké Tz: 

Tz = 42 °C 

ΔTm = 11 °C 

Tmn = 25 °C 

Výsledky měření byly následující: 
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τ T 

(s) (°C) 

5313 12,3 

5451 13,5 

5568 11,8 

5562 11,3 

Tab. 11: Teplota a výsledky měření pro Směs DPB za účelem stanovení chyby měření aparatury 

TermoSTEND
®
 (autor: Porzer Michal) 

 

Tyto hodnoty (viz. Tab. 11) povaţuji za správné a neovlivněné jinými neţádoucími 

vlivy. Analýza tohoto souboru dat pomocí nástroje Popisná statistika v prostředí MS Office 

Excel 2007 stanovila směrodatnou odchylku tohoto souboru dat na σ= 119,76 s a střední 

hodnotu jako μ=5473,5 s. Pokud chybu měření aparatury TermoSTEND
®
 povaţujeme za 

náhodnou veličinu s normálním rozdělením, pak ji můţeme vyjádřit jako trojnásobek 

směrodatné odchylky tohoto souboru a platí, ţe pravděpodobnost, ţe naměřená hodnota τ, 

nezatíţená jinou neţ náhodnou chybou, bude leţet v intervalu této chyby je P(μ-

3σ<τ<μ+3σ)=0,9973. (Doležalová et Pavelka, 2005) 

Chyba měření aparatury TermoSTEND
®
 je tedy: 

τch=±359 s 

Je zřejmé, ţe zkoumaný datový soubor je značně omezený, coţ je způsobeno 

především potřebou dodrţet shodné podmínky měření. Toto doplňující měření probíhalo za 

ztíţených podmínek vlivem výkyvů počasí a tedy se měnící teploty laboratoře T. Protoţe 

výzkum na aparatuře TermoSTEND
®
 je časově poměrně náročný, uvedené výsledky byly 

shromáţděny v průběhu 3 týdnů, kdy bylo moţno dodrţet shodné parametry měření a poté 

jiţ nebylo moţné pokusit se nashromáţdit rozsáhlejší datový soubor. Nicméně usuzuji, ţe 

stanovená hodnota τch je dostačující. Tento fakt podporuje také následující podkapitola. 

Vliv doby tuhnutí směsi na měřenou hodnotu τ 

pro dostatečné utuhnutí cemento-bentonitových směsí by měl být ponechán časový 

interval 2 aţ 3 dny. Nicméně z různých důvodů se můţe stát, ţe nejsme schopni měření 

provést hned po uvedené době. Vyvstala tedy otázka, má-li na tepelně propustné vlastnosti 

směsi vliv, pokud směs ponecháme v aparatuře delší dobu. 
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Je jisté, ţe čím déle je směs v aparatuře před samotným provedením měření, tím více 

času můţe směs např. ztrácet vodu vlivem nedokonalého utěsnění měřící aparatury. Pokud 

je však utěsnění správné, mohlo by dojít ke změnám vlastností směsi pouze vlivem tuhnutí 

v podmínkách laboratoře. Pro zjištění, má-li tento vliv podstatný význam, bylo provedeno 

měření na Směsi DPB 10, které byly na tuhnutí ponechány 2 dny a poté měření po dalších 

6 dnech, tzn. ţe bylo směsi ponecháno na tuhnutí 8 dní. Výsledek pro Směs DPB 10, která 

tuhnula 2 dny, byl uveden v souboru měření za vysoké Tz a byl τ=4938 s. Při měření stejné 

Směsi DPB 10, která tuhnula 8 dní, byl dosaţen výsledek τ=5247 s. Rozdíl mezi těmito 

dvěma hodnotami je 309 s, coţ je poměrně malá hodnota. V návaznosti na předchozí 

podkapitolu, kde je stanovena chyba měření aparatury jako τch=±359 s, vyplývá, ţe 

odchylka hodnoty z měření s 6 denním odstupem se nevymyká předpokládané odchylce, z 

čehoţ usuzuji, ţe doba, po kterou ponecháme směs v prostředí laboratoře před počátkem 

měření, nemá přílišný vliv na tepelně propustné vlastnosti směsi. Nicméně bych přesto 

doporučil, aby mezi doporučenou dobou pro tuhnutí směsi a dobou od zálivky směsi do 

jejího proměření nebyl příliš velký rozdíl. 

5.5 Fyzikální úloha při výzkumu tepelného prostupu injektážích směsí na 

aparatuře TermoSTEND
®
 

Vlastnost injektáţních směsí, určených pro výplň mezikruţí vrtů tepelného kolektoru 

pro tepelná čerpadla, vést teplo, bývá, v případě na trhu běţně dostupných směsí, 

charakterizována hodnotou λ (W·m
-1

·K
-1

), coţ je koeficient tepelné vodivosti směsi. 

Výrobci směsí, mimo jiné, hodnotu λ běţně uvádějí v materiálech, kterými popisují 

charakter jejich výrobku. Bylo by tedy velmi vhodné, pokud by bylo moţno pomocí 

hodnoty τ měřené směsi pomocí aparatury TermoSTEND
®
, stanovit u směsi hodnotu λ. 

V případě měření aparaturou TermoSTEND
®
 výpočet nelze provádět pomoci úlohy 

stacionárního prostupu tepla sloţenou válcovou stěnou (Jurečka, 2006), protoţe hodnota 

hustoty tepelného toku q (W·m
-2

) se při měření směsi v čase mění. Je nutno aplikovat 

početní postupy pro nestacionární vedení tepla. 

5.5.1 Nestacionární vedení tepla 

Proces vedení tepla má nestacionární charakter právě tehdy, pokud jsou změny teplot 

a mnoţství předaného tepla závislé nejen na souřadnici, ale i na čase. Základním vztahem, 
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který určuje tyto změny je Fourierova diferenciální rovnice vedení tepla. Při analytickém 

řešení, přechází řešení Fourierovy diferenciální rovnice, pouţitím teorie podobnosti, na 

řešení bezrozměrné kriteriální rovnice pro ohřev nebo ochlazování při konstantní teplotě 

prostředí. Kriteriální rovnice uţíváme k popisu fyzikálního jevu, jehoţ úplnou fyzikální 

rovnici neumíme přímo řešit a jejich funkční závislost se určuje experimentálně. (Jurečka, 

2006) 

Rovnice teplotního kritéria (Jurečka, 2006): 

),,(
0

 FoBif
tt

tt

prost

xprost







 ( 14) 

          

kde: 

б teplotní kritérium (1) 

tprost konstantní teplota okolního prostoru (°C) 

tx hledaná teplota v příslušném místě a čase (°C) 

t0 počáteční teplota (°C) 

Bi Biotovo kritérium poměru vnitřního a vnějšího tepelného odporu (1) 

Fo Fourierovo kritérium rychlosti šíření tepla v tělese (1) 

ξ kritérium geometrické podobnosti (1) 

 

Pro další uvedená kritéria, krom teplotního kritéria б, platí vztahy (Jurečka, 2006): 



 l
Bi C 

 ( 15) 

kde: 

Bi Biotovo kritérium (1) 

αc celkový koeficient přestupu tepla konvekcí a zářením (W·m
-2

·K
-1

) 

l charakteristický rozměr (průměr) (m) 

λ koeficient tepelné vodivosti (W·m
-1

·K
-1

) 

 

2l

a
Fo




 ( 16) 

kde: 

Fo Fourierovo kritérium (1) 

a teplotní vodivost (m·s
-1

) 

τ čas (s) 

l charakteristický rozměr (průměr) (m) 
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l

x


 ( 17) 

kde: 

ξ Kritérium geometrické podobnosti (1) 

x vzdálenost zkoumaného místa od osy symetrie zkoumaného tělesa (m) 

l charakteristický rozměr (průměr) (m)  

 

Obvykle se výsledná kriteriální rovnice pouţívá pro stanovení teplot na povrchu a ve 

středu tělesa, a tehdy nám rovnice zachycuje závislost б=f(Bi, Fo), která je pro základní 

tvary těles, jako je neomezená rovinná deska, nekonečně dlouhý válec a koule, zpracována 

graficky (viz. Příloha 20). Pomocí takto zpracovaných závislostí, lze určit např. teplotu na 

povrchu, ve středu, desky, válce, koule, a to při ohřevu, nebo ochlazování, a dále čas 

potřebný pro ohřev, nebo ochlazování, uvedených těles na poţadovanou teplotu. (Jurečka, 

2006) 

5.5.2 Fyzikální úloha pro nestacionární přenos tepla délkově neomezeným válcovým 

tělesem 

Řekněme, ţe máme délkově neomezené, monolitické, válcové těleso známého 

průměru l (m). Toto těleso má známou počáteční teplotu t0 (°C) a je umístěno do prostoru 

se známou teplotou  tprost=konst. (°C). Po časovém úseku τ (s), který je nám taktéţ známý, 

se těleso na svém povrchu ohřeje na známou teplotu tx (°C). Známe také koeficient teplotní 

vodivosti a (m·s
-1

) a celkový koeficient přestupu tepla αc (W·m
-2

·K
-2

). U tohoto tělesa 

hodláme výpočtem zjistit koeficient tepelné vodivosti λ (W·m
-1

·K
-1

) materiálu, ze kterého 

je těleso vyrobeno.  

V takovémto případě jsme schopni spočíst teplotní kritérium б a také Fourierovo 

kritérium Fo pomocí rovnic (14) a (16). Z funkční závislosti б=f(Bi, Fo) pro teplotu na 

povrchu válce v grafické podobě (viz. Příloha 20) odečteme hodnotu Biotova kritéria Bi, z 

jehoţ vzorce jsme schopni vyjádřit a spočíst koeficient tepelné vodivosti λ (W·m
-1

·K
-¹
) 

materiálu válce. (Jurečka, 2006) 
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5.5.3 Fyzikální situace v případě aparatury TermoSTEND® 

V případě aparatury TermoSTEND
®
 nám jsou, v analogii na předchozí ukázkovou 

úlohu (viz. kap. 5.5.2), známy hodnoty tx (°C), t0 (°C), tprost (°C), τ (s) a l (m), ale naráţíme 

na situaci, kdy těleso měřené injektáţní směsi můţeme sice povaţovat za válec, ale ten je 

délkově omezený. Ohřev není realizován teplotou prostředí, ale úloha obsahuje dva 

nestejně výkonné vnitřní zdroje tepla, kde výkon jednoho z nich nám není znám, kterými je 

válec směsi ohříván, a které nejsou umístěny v místě osy válce (viz. Obr. 11). Je zřejmý 

také fakt, ţe zde naráţíme také na sloţené válcové těleso, které není tvořeno jedním 

materiálem, jako u předchozího demonstrativního příkladu. Výpočet nestacionárního 

prostupu tepla délkově omezeným tělesem (krátký válec v tomto případě) lze provést 

kombinací nekonečných těles, průnikem neomezeného válce a neomezené desky (Jurečka, 

2006). Samotná fakta, ţe soustava obsahuje vnitřní zdroje tepla, je asymetrická a ţe se 

jedná o sloţené válcové těleso, autor této diplomové práce neumí, a nebude, řešit, protoţe 

dokonalé řešení není pro účely této diplomové práce nutné. 

 

Obr. 11: Příčný řez aparaturou TermoSTEND
®
, kde uvedené rozměry (mm) (autor: Porzer Michal) 

 

 

Tato kapitola o fyzikální úloze na aparatuře TermoSTEND
®
 je zařazena nejen z 

důvodu nastínění sloţitosti problematiky, ale především z důvodu prezentace faktu, ţe i 

přestoţe bychom byli schopni vyřešit komplikace naznačené v předcházejícím odstavci, 
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stále nám oproti demonstrativní úloze, jejíţ řešení bylo uvedeno, schází znalost koeficientu 

teplotní vodivosti a (m·s
-1

) a celkového koeficientu přestupu tepla αc (W·m
-2

·K
-1

). Tyto 

parametry, které bychom pro výpočet nezbytně potřebovali, by bylo nutno zjistit 

laboratorním měřením pro kaţdou zkoumanou směs, protoţe se jedná o poměrně 

nestandardní materiály, jejichţ materiálové parametry nejsou tabelovány. Pokud bychom 

tuto úlohu řešili z důvodu získání koeficientu tepelné vodivosti λ (W·m
-1

·K
-1

), bylo by 

pochopitelně efektivnější investovat prostředky na laboratorní práce přímo pro zjištění 

tohoto koeficientu. 

Úloha stacionárního přestupu tepla na aparatuře TermoSTEND
®

 

Pro úplnost, a další moţné rozvedení této moţnosti, uvádím moţnost převedení 

fyzikální úlohy na aparatuře TermoSTEND
®
 na úlohu stacionárního přestupu tepla. 

Abychom mohli řešit tuto úlohu, je potřeba úprava měření injektáţích směsí, abychom 

nestacionární parametry mohli povaţovat za stacionární. Můţeme toho docílit tak, ţe 

měření budeme provádět po dobu, za kterou docílíme situace, kdy T1=konst. a T2=konst. v 

čase. V tu chvíli je jisté, ţe hustota tepelného toku q (W·m
-2

) je také konstantní. Pokud by 

jsme byli schopni vyřešit geometrické komplikace, protoţe ohřev není realizován z osy 

aparatury, mohli bychom, pro výpočet tepla Q (J) dodaného do systému HDPE trubkou, 

aplikovat úlohu nucené konvekce tepla trubkou, kde známe vnitřní teplotu proudící 

kapaliny Tz (°C), teplotu na povrchu trubky T2 (°C), čas ohřevu τ (s) a rozměry trubky l 

(m), r (m). Materiálové konstanty by v tomto případě, pro HDPE rouru a vodu, bylo moţno 

získat. Nám neznámým parametrem, v této úloze, by byla teplota vody ochlazené kapaliny 

v trubce, po průchodu měřícím tělesem.  Řešení by spočívalo v teorii podobnosti a pouţití 

kriteriálních rovnic. Získané teplo přivedené do systému bychom pouţili do Q=ql·l·τ pro 

výpočet lineární hustoty tepelného toku ql válcovým tělesem směsi za stejného času τ a 

stálých teplot na stěnách válce T1 a T2 a tuto hustotu tepelného toku bychom, pro výpočet 

koeficientu tepelné vodivosti λ (W·m
-1

·K
-1

) aplikovali na úlohu stacionárního prostupu 

tepla válcovou stěnou, pro kterou platí níţe uvedený vztah, ze kterého bychom mohli 

spočíst koeficient tepelné vodivosti λ. (Jurečka, 2006) 

Pro lineární hustotu tepelného toku za stacionárního přestupu tepla válcovou stěnou 

platí vztah (Jurečka, 2006): 
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( 18) 

kde: 

tok,1 teplota T2 (°C) 

tok,2 teplota T1 (°C) 

ql lineární hustota tepelného toku (W·m
-1

) 

r1 vnitřní průměr válce měřené směsi (m) 

r2 vnější průměr válce měřené směsi (m) 

αc1 součinitel přestupu tepla ze středu válce do směsi (W·m
-2

·K
-1

) 

αc2 součinitel přestupu tepla z povrchu válce do okolí (W·m
-2

·K
-1

) 

 

Při řešení této úlohy by nám nebyly známy hodnoty součinitele přestupu tepla αc1 a 

αc2, které by bylo nutno zjistit dalším laboratorním měřením. Zisk hodnoty koeficientu 

tepelné vodivosti λ, by mohl komplikovat také fakt, ţe se v tomto případě nejedná o válec 

ohřívaný ze své osy ale ze dvou zdrojů, z nichţ jeden má neznámou teplotu, a které leţí 

mimo osu válce. 

Shrnutí poznatků z fyzikální situace aparatury TermoSTEND
®

 

Z uvedených faktů vyplývá, ţe při měření na aparatuře TermoSTEND
®

, je pouţití 

fyzikálních metod, pro zisk koeficientů charakterizujících zkoumanou směs, velmi 

neefektivní. Abychom byly schopni provést výpočty, bylo by nutné získat teplotní údaje ze 

vzestupné větve teplotního distributoru (plastová roura), přidáním doplňujícího teplotního 

čidla, a také z ohřevné kapaliny po průchodu tělesem měřící aparatury, coţ není 

realizovatelné. Dále také nepřiměřené mnoţství materiálových parametrů, pro které 

bychom museli realizovat poměrně nákladná laboratorní měření. 

5.6 Návrh dalšího zpracování výsledků z měření na aparatuře 

TermoSTEND
®
 

Výsledky času τ z měření na aparatuře TermoSTEND
®
 mají velmi cennou 

srovnávací hodnotu, nicméně je moţné jejich další vyuţití. V této podkapitole bude uveden 

příklad a postup, kterým je moţno data zpracovávat, případně jakým způsobem realizovat 

laboratorní práce, abychom tyto postupy mohli vyuţít. 
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5.6.1 Zpracování řady Směs DPB až Směs DPB 40 z měření za vysoké Tz 

Z předchozího měření za vysoké Tz vyplynuly výsledky pro řadu Směsí DPB s 

přídavkem křemitého písku. Z těchto výsledků je patrný (viz. Graf 16) úbytek času τ s 

přibývající písčitou sloţkou ve zkoumané Směsi DPB, který má ve známém intervalu 

zjevně lineární charakter. Na takto vytvořené řadě směsí je moţné aplikovat postupy 

regresní analýzy, pro zjištění závislosti času τ na objemu písčité sloţky ve zkoumané 

směsi. 

Na data získaná z této řady směsí, byla v prostředí MS Excel 2007 aplikována 

lineární regresní funkce závislosti τ=f(objem použitého písku), jejíţ průběh je znázorněn na 

následujícím grafu (viz. Graf 15). 

 

Graf 15: Regresní lineární závislost času τ na objemu křemitého písku ve směsi pro řadu Směs DPB aţ Směs 

DPB 40 z měření za vysoké Tz (autor: Porzer Michal) 

 

 

 

Regresní analýza vykázala při pozorování následující výsledky pro tuto lineární 

závislost (viz. Tab.  12). 
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Pozorování 
Očekávané τ Skutečné τ Rezidua 

(s) (s) (s) 

Směs DPB 5765,4 5814 48,6 

Směs DPB 10 4982,7 4938 -44,7 

Směs DPB 20 4200 4155 -45 

Směs DPB 30 3417,3 3447 29,7 

Směs DPB 40 2634,6 2646 11,4 

Tab.  12: Výsledky regresní analýzy z prostředí MS Excel 2007 pro řadu Směs DPB aţ Směs DPB 40 

z měření za vysoké Tz (autor: Porzer Michal) 

 

Z Tab.  12 je zřejmé, ţe hodnota reziduí rozdílu skutečné hodnoty τ a očekávané, 

spočtené, hodnoty τ, pro 5 pozorování v této řadě směsí, je v poměru k řádu sledovaných 

časů τ zanedbatelná a chyba střední hodnoty očekávaného τ oproti skutečnému τ, kterou 

software MS Excel 2007 stanovil na 49,7 s, je taktéţ zanedbatelně nízká. To potvrzuje také 

stanovený index determinace R
2
=0,9994, jehoţ hodnota, velmi blízká hodnotě 1, určuje 

velmi dobrou přiléhavost regresní funkce ke změřené reálné závislosti. 

Počet pozorování byl v tomto případě velmi nízký, nicméně pro tuto řadu směsí 

dostačující, a výslednou regresní funkci (viz. rovnice (19)), můţeme pro další analýzu 

mnoţství křemitého písku ve Směsi DPB a jeho vlivu na čas τ stanoveným pro tuto směs 

aparaturou TermoSTEND
®
, vyuţít. 

 

576527,78  xy
 ( 19) 

  

kde 

y čas τ (s) 

x mnoţství křemitého písku ve Směsi DPB (% obj.) 

  

Pokud tento zjištěný vztah aplikujeme na výsledek měření Zvodnělého křemitého 

písku o Ø zrna 0,6~1,2mm (viz. kap. 5.4.3), které bylo provedeno za srovnatelných 

parametrů měření k řadě Směs DPB aţ Směs DPB 40, zjistíme, ţe pro jeho naměřenou 

hodnotu τ=1386 s dostáváme hodnotu x=55,95%obj. Zvodnělý křemitý písek o Ø zrna 

0,6~1,2mm by se dal teoreticky povaţovat za Směs DPB 100 (s x=100%obj. přidaného 

křemitého písku). To jasně dokazuje, ţe reálná závislost času τ na objemu přidaného písku 

do Směsi DPB není lineární v celém svém průběhu, ale bude mít charakter patrně 
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parabolický (viz. Graf 16), kde si poloţku Zvodnělý písek pro naše účely představme jako 

Směs DPB 100, a pro její dokonalé vyjádření by bylo nutno aplikovat kvadratickou, nebo 

polynomickou regresní funkci. 

Z tohoto důvodu je třeba pro pouţití výše získané lineární závislosti stanovit obor 

hodnot x<0,40>. Pro tyto objemy křemitého písku ve Směsi DPB je závislost téměř 

dokonale přiléhavá k reálnému průběhu závislosti a jiţ při jejím nepatrném překročení (viz. 

odhad hodnoty x=55,95%obj., která při y=1386 s ve skutečnosti pravděpodobně odpovídá 

hodnotě 100% obj. přidaného písku do Směsi DPB) jsou výsledky naprosto nepouţitelné. 

Obor hodnot výše zmíněné lineární závislosti je tedy y<2646,5814>, které není vhodné 

překročit. 

 

Graf 16: Shrnutí výsledků měření pro řadu Směs DPB aţ Směs DPB 40 z měření za vysoké Tz v porovnání s 

naměřenou hodnotou Zvodnělého křemitého písku o Ø zrna 0,6~1,2mm (autor: Porzer Michal) 

 

 

Pokud chceme aplikovat tento postup, dodrţíme výše zmíněná kritéria a vytvoříme 

analogickou řadu směsí k řadě Směs DPB aţ Směs DPB 40, je moţno velmi efektivně 

zjistit neznámý čas τ směsi, do které hodláme přidat určitý známý objem příměsi, pro 

kterou je vytvořena funkční závislost času τ na jejím objemu, a se kterou potřebujeme dále 

pracovat, aniţ by bylo potřeba samotné měření směsi v aparatuře TermoSTEND
®
, které 

můţe být poměrně časově náročné. Je třeba opět poznamenat, ţe vypočtené hodnoty času τ 

by byly při měření dosaţeny pouze v případě měření se stejnými parametry, jako mělo 

měření řady Směs DPB aţ Směs DPB 40. Doba pro zisk hodnoty τ pro určitou směs je 

ovlivněna hlavně dobou tuhnutí směsi v aparatuře, která můţe dosahovat hodnot aţ 3 dny. 

5814
4938

4155
3447

2646

1386

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Směs DPB Směs DPB 10 Směs DPB 20 Směs DPB 30 Směs DPB 40 Zvodnělý písek

τ
(s

)



Michal Porzer: Laboratorní výzkum přestupu tepla injektáţními směsmi 

2011  63 

5.6.2 Možnosti zisku koeficientu tepelné vodivosti směsi z měření na aparatuře 

TermoSTEND
®
 

Úvodem této podkapitoly je třeba upozornit, ţe výsledky a postupy, které následují, 

pracují se souborem dat z měření za vysoké Tz. Výsledky není moţno převádět na soubory 

měření za odlišných parametrů. Postupy ano. 

Abychom mohli aparaturu TermoSTEND
®
 efektivně vyuţít ve výzkumu tepelného 

prostupu injektáţními směsmi, je zájem, aby bylo moţné z měření získat hodnotu 

koeficientu tepelné vodivosti λ měřené směsi, který je obecně vyuţíván pro popis tepelně 

vodivých vlastností injektáţích směsí. Cesta výpočtu fyzikálními postupy je v tomto 

případě nemoţná nebo neefektivní (viz. kap. 5.5.3). Zároveň s laboratorním výzkumem na 

aparatuře TermoSTEND
®
 byl v laboratořích Ústavu geoniky Akademie věd ČR změřen 

koeficient tepelné vodivosti λ pro vybrané směsi. Tyto výsledky nebyly dosud souhrnně 

publikovány a pro potřeby této diplomové práce je poskytnul Martin Klempa, vedoucí této 

diplomové práce, akademický pracovník IGI, VŠB-TU Ostrava. Při srovnání vybraných 

výsledků měření v laboratořích Ústavu geoniky Akademie věd ČR s výsledky totoţných 

směsí, zkoumaných pomocí aparatury TermoSTEND
®
, je zřejmé, ţe čím má směs vyšší 

koeficient tepelné vodivosti λmer (W·m
-1

·K
-1

), tím niţší je u ní dosaţený čas τ (s) (viz. Graf 

17). 

 

Graf 17: Přehledné srovnání hodnot λmer (hodnoty stanovené Ústavem geoniky Akademie věd ČR) a τ 

(hodnoty stanovené aparaturou TermoSTEND
®
 v souboru měření za vysoké Tz) pro vybrané injektáţní směsi 

směsi (autor: Porzer Michal) 
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Je tedy patrné, ţe čas dosaţený měřením pomocí aparatury TermoSTEND
®

 pro 

určitou směs je jistým způsobem závislý na jejím koeficientu tepelné vodivosti. Takto 

získaný soubor dat (viz. Tab.  13) nabízí moţnost vyšetření této závislosti a tedy i určitou 

moţnost nepřímého stanovení hodnoty λint pomocí stanoveného času τ. 

 

Směs 
τ λmer 

(s) (W·m
-1

·K
-1

) 
Směs DPB 5814 0,594 

Thermokontakt
®

 5007 0,646 

ThermoCem
®
 Light 2937 0,86 

Calidutherm
®

 2829 0,99 

ThermoCem
®
 PLUS 2211 1,85 

Mikolit - Thermoseal
®

 1806 2,015 

Tab.  13: Tabulkové srovnání hodnot λmer (hodnoty stanovené Ústavem geoniky Akademie věd ČR) a τ 

(TermoSTEND
®
 za vysoké Tz) pro vybrané injektáţní směsi směsi (autor: Porzer Michal) 

 

V prostředí MS Office Excel 2007 byl vyšetřen průběh této závislosti a stanovena její 

interpolační funkce (viz. Graf 18). Křivka této závislosti má průběh přibliţně shodný 

s předpokládaným hyperbolickým průběhem s definičním oborem D(f)R
+
, oborem 

hodnot H (f)R
+
 a asymptotami totoţnými s osami τ a λmer. 

 

Graf 18: Průběh závislosti koeficientu tepelné vodivosti λmer na čase τ ze souboru měření za vysoké Tz 

s vyznačenými křivkami interpolačních funkcí stanovených v prostředí MS Office Excel 2007 (autor: Porzer 

Michal) 
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Jako nejvhodnější řešení při aproximaci průběhu této závislosti bylo stanoveno 

pouţití dvou lineárních funkcí, kde kaţdá z nich aproximuje jednu větev této křivky, kde 

jsou její větve výrazně odlišné svým sklonem, a nejlépe vystihují průběh naměřených 

veličin v souladu s předpoklady. Tyto funkce mají průsečík v bodě τ=2917 s, který 

společně s hraničními hodnotami τ dosaţenými při měření pomocí aparatury 

TermoSTEND
®
 určují definiční obor těmto funkcím. 

 

0721,40011,0int   L  ( 20) 

 

D(f)<1806; 2917 > 

 

kde: 

λintL interpolovaná hodnota koeficientu tepelné vodivosti pro levou část křivky (W·m
-1

·K
-1

) 

τ čas (s) 

 

2655,100012,0int   P  ( 21) 

 

D(f)<2917; 5814 > 

 

kde: 

λintP interpolovaná hodnota koeficientu tepelné vodivosti pro pravou část křivky (W·m
-1

·K
-1

) 

τ čas (s) 

 

Definiční obory pro tyto funkce je nutné dodrţovat, protoţe obzvláště pro hodnotu 

λintL platí předpoklad, ţe i nepatrné překročení této hodnoty mimo tento interval by vedlo 

ke značnému podcenění tepelné vodivosti vyšetřované směsi. Dále také ze zkušeností 

s měřením širokého souboru injektáţních směsí usuzuji, ţe k měření směsí zasahujících 

výsledkem mimo tyto intervaly s největší pravděpodobností nedojde. 

Software MS Office Excel 2007 stanovil také hodnoty indexu determinace pro 

interpolační funkce, které charakterizují míru přiléhavosti interpolační funkce k reálným 

hodnotám. Tento index byl pro λintL stanoven na R
2
=0,9603 a pro λintP na R

2
=0,9237. Tyto 

hodnoty jsou poměrně nízké, nicméně stále indikují velmi dobrou přiléhavost a 

z charakteru měření usuzuji, ţe jde o nejlepší moţnou aproximaci k účelům zjištění 

přibliţné hodnoty koeficientu tepelné vodivosti směsi pomocí měření na aparatuře 
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TermoSTEND
®
. Pro zhodnocení vhodnosti byly vyšetřeny soubory hodnot měřených λmer 

a hodnot interpolovaných λint pro dané směsi (viz. Tab.  14). 

 

Směs 
λmer λint λmer-λint 

(W·m
-1

·K
-1

) (W·m
-1

·K
-1

) (W·m
-1

·K
-1

) 

Směs DPB 0,5940 0,5678 0,0262 

Thermokontakt
®

 0,6460 0,6647 -0,0187 

ThermoCem
®
 Light 0,8600 0,9131 -0,0531 

Calidutherm
®

 0,9900 0,9602 0,0298 

ThermoCem
®
 PLUS 1,8500 1,6400 0,2100 

Mikolit - Thermoseal
®

 2,0150 2,0855 -0,0705 

Tab.  14: Hodnoty měřených a interpolovaných hodnot koeficientů tepelné vodivosti injektáţích směsí včetně 

rozdílů hodnot (autor: Porzer Michal) 

 

Z tabulky (viz. Tab.  14) je patrné, ţe rozdíl skutečných a interpolovaných hodnot se, 

kromě jedné hodnoty, pohybuje v řádu nejvýše 0,0705 W·m
-1

·K
-1

, coţ je pro potřeby 

našeho výzkumu odchylka naprosto zanedbatelná. Nejvýraznější odchylka od skutečné 

hodnoty se objevuje u hodnoty odhadnuté pro směs ThermoCem
®
 PLUS. Ze zkušeností 

s měřením však usuzuji, ţe je to způsobeno náhodnou chybou měření aparatury 

TermoSTEND
®
. Pro tyto dva soubory hodnot měřených λmer a hodnot interpolovaných λint 

pro dané směsi byl v prostředí MS Office Excel 2007 proveden Dvouvýběrový párový t-

test na střední hodnotu, který vykázal na hladině významnosti p=0,05 shodu výsledných 

souborů (viz. Tab.  15), kdyţ hodnota |t Stat|< t krit. Hodnota takto stanoveného 

koeficientu Pearsonovy korelace 0,9867 také vykazuje velmi dobrou lineární korelaci. 

 

Charakteristika Hodnota 

Pears. korelace 0,9867 

|t Stat| 0,4990 

t krit 2,5706 

Tab.  15: Vybrané výstupy Dvouvýběrového párového t-testu na střední hodnotu v prostředí MS Office Excel 

2007 pro soubory hodnot λint a λmer (autor: Porzer Michal) 

 

Pokud vezmeme v úvahu vliv chyby měření aparatury TermoSTEND
®
, stanovené 

jako τch=±359 s, na odhad koeficientu tepelné vodivosti zkoumané směsi, musíme počítat 

s určitou odchylkou v odhadu. Tu lze stanovit odečtením stanovené hodnoty chyby od času 

směsi se známou hodnotou λint a spočíst novou hodnotu λint z interpolačních funkcí pro 

závislost λmer na τ v rovnicích (20) a (21). Absolutní hodnota tohoto rozdílu bude díky 



Michal Porzer: Laboratorní výzkum přestupu tepla injektáţními směsmi 

2011  67 

lineárnímu charakteru interpolačních funkcí hodnotou chyby odhadu koeficientu tepelné 

vodivosti vlivem chyby měření aparatury λ*int (W·m
-1

·K
-1

). 

    11

intint 437,00721,40011,0*   KmWchLL   

    11

intint 049,026551,100012,0*   KmWchPP   

Z těchto hodnot vyplývá, ţe při pouţití interpolační rovnice (21) s hodnotou času 

stanovenou na aparatuře TermoSTEND
®
 má odhad chybu způsobenou chybou aparatury 

0,049 W·m
-1

·K
-1

. Tato hodnota je zanedbatelná a pouţití této funkce lze doporučit, pokud 

netrváme na přesnějších hodnotách. Co se týče pouţití interpolační funkce (20), zde 

stanovená chyba odhadu této funkce vlivem chyby měření aparatury s hodnotou 0,437 

W·m
-1

·K
-1

 je velmi vysoká, neúměrně by zatěţovala odhadnuté výsledky a její pouţití 

doporučit nelze. 

Ze zkušeností s měřením však usuzuji, ţe chyba měřící aparatury τch nebude mít 

stejnou hodnotu v celém oboru hodnot D(f)<1806; 5814 >, ale bude se lišit pro 

jednotlivé větve křivky závislosti λmer na τ. Usuzuji tak hlavně proto, ţe podle mého názoru 

není reálné, aby např. měřená směs Mikolit-Thermoseal
®
 dosáhla při měření hodnoty τ 

niţší, nebo vyšší o hodnotu chyby aparatury τch. Předpokládám proto, ţe chyba měření 

aparatury bude v intervalu τ<1806; 2917> odlišná a niţší. Tento dohad však není ověřen, 

coţ je nutné, a bez čehoţ nelze rovnici (20) doporučit. Jako ukázka takovéto neţádoucí 

chyby můţeme uvést dvě směsi, u kterých byl v laboratořích Ústavu geoniky Akademie 

věd ČR stanoven koeficient tepelné vodivosti λmer a stanoven čas τ měřením na aparatuře 

TermoSTEND
®

 (viz. Tab.  16). Tyto směsi nebyly pouţity pro interpolaci závislosti λmer na 

τ, protoţe ze zjištěných hodnot bylo předpokládáno, ţe jsou výsledky τ zatíţeny určitou 

chybou. 

 

Směs 
τ λmer λint λmer-λint 

s (W·m
-1

·K
-1

) (W·m
-1

·K
-1

) (W·m
-1

·K
-1

) 

Rőfix
®

 3261 0,871 0,8742 -0,0032 

GeoTherm
®
 Plus 2334 1,08 1,5047 -0,4247 

Tab.  16: Hodnoty měřených časů τ a měřených a interpolovaných hodnot koeficientů tepelné vodivosti 

injektáţích směsí včetně rozdílů hodnot (autor: Porzer Michal) 
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Směs Rőfix
®

 nebyla pouţita, protoţe oproti předpokladům, byla její stanovená 

hodnota λmer vyšší v porovnání se směsí ThermoCem
®
 Light, stejně jako stanovený čas τ. 

Nicméně porovnání hodnoty λmer a λint pro tuto směs vykazuje rozdíl pouhých 0,0068 W·m
-

1
·K

-1
 coţ je podstatně niţší hodnota neţ stanovená λ*intP a měření této směsi tedy nebylo 

s největší pravděpodobností zatíţeno nepřijatelnou chybou. 

Oproti tomu u směsi GeoTherm
®
 Plus stejný postup vykázal rozdíl λmer-λint=-0,4247 

W·m
-1

·K
-1

, který je nepatrně niţší neţ zjištěná hodnota λ*intL coţ indikuje, ţe měření bylo 

neúměrně zatíţeno chybou. Hodnota času τ, která by pravděpodobně lépe vystihovala tuto 

injektáţní směs, dostaneme dosazením hodnoty λmer do interpolační funkce v rovnici (20) a 

má hodnotu, kterou označíme τ*=2720 s. Rozdíl | τ*-τ|=386 s, coţ je hodnota vyšší neţ 

stanovená hodnota τch, a tedy je pravděpodobně zatíţena i jinou chybou, neţ chybou 

náhodnou měření aparatury TermoSTEND
®
. Tento předpoklad potvrzuji, jelikoţ před 

měřením směsi bylo manipulováno s termostatem a hodnotou Tz za účelem jiného měření 

a hodnota Tz v tomto případě pravděpodobně nebyla zpětně nastavena správně, aby bylo 

moţno výsledek srovnat se zbylými hodnotami souboru měření za vysoké Tz. Jako 

správnou hodnotu času pro směs GeoTherm
®
 Plus, tedy pouţijeme stanovenou hodnotu  

τ*=2720 s. Správnost tohoto postupu podporuje také srovnání hodnot τ stanovených pro 

směsi Calidutherm
®
 τ=2772 s a GeoTherm

®
 Plus τ=2826 s, dosaţené v souboru hodnot 

měření za nízké Tz, kde jsou hodnoty velmi podobné, coţ platí také při srovnání hodnot 

pro směsi Calidutherm
®
 τ=2829 s, dosaţené v souboru měření za vysoké Tz, a GeoTherm

®
 

Plus τ*=2720 s. 

Pokud stejný postup aplikujeme na směs ThermoCem
®
 PLUS, která vykazuje 

nejvyšší rozdíl λmer-λint (viz. Tab.  14), získáme opravenou hodnotu τ*=2020 s, která 

odpovídá interpolační funkci a pravděpodobně také lépe vystihuje skutečnou hodnotu τ 

dosaţitelnou pomocí aparatury TermoSTEND
®
 pro tuto směs. 

Moţnou chybu odhadu pro Směs DPB 40, která má prozatím hodnotu λ*intL=±0,437 

W·m
-1

·K
-1

 dále podrobíme zkoumání pomocí řady Směs DPB aţ Směs DPB 40. Pokud 

vezmeme v úvahu získané hodnoty λint pro řadu Směs DPB aţ Směs DPB 40, je moţné 

vyšetřit, stejně jako v předchozím zpracování výsledků této řady (viz. kap. 5.6.1), závislost 

objemu přidaného písku ve Směsi DPB (% obj.) na odhadu koeficientu tepelné vodivosti 

této směsi (W·m
-1

·K
-1

). Především z toho důvodu, ţe podle mého předpokladu by měl být 
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nárůst hodnoty koeficientu tepelné vodivosti lineárně přímo úměrný objemu přidaného 

písku do směsi. V prostředí MS Office Excel 2007 byla stanovena tato lineární závislost λ1 

(viz. Graf 19) pomocí hodnot přidaného mnoţství křemitého písku do Směsi DPB a λint 

směsí Směs DPB aţ Směs DPB 30, kde vykazuje dokonale lineární průběh (viz. Graf 19). 

Hodnota odchylky λ1*=λint-λ1 pro Směs DPB 40 je v tomto případě λ1*=0,2285 W·m
-1

·K
-1

 

při hodnotě λ1=0,933 W·m
-1

·K
-1

. Tato hodnota λ1 by zpětně po dosazení do rovnice (20) 

vykázala opravenou hodnotu τ*=2853 s, jejíţ rozdíl oproti měřené τ je pro tuto směs τ*-

τ=207 s. Tato odchylka by vystihovala náhodnou chybu měření aparatury pro hodnotu λint 

Směsi DPB 40 v případě, ţe by závislost objemu přidaného písku ve Směsi DPB na 

odhadu koeficientu tepelné vodivosti byla ve skutečnosti lineární. Pokud však do této 

rovnice dosadíme hodnotu x=100 % obj. jako hodnotu Zvodnělého křemitého písku Ø zrna 

0,6~1,2mm, který povaţujeme za Směs DPB 100, pak dostaneme hodnotu λ1= 1,476 W·m
-

1
·K

-1
. Předpokládaná hodnota koeficientu tepelné Zvodnělého křemitého písku Ø zrna 

0,6~1,2mm má hodnotu λ≈3,5 W·m
-1

·K
-1

 (The Engineering Toolbox). Je tedy zřejmé, ţe 

tato závislost není lineární v celém svém průběhu a s největší pravděpodobností je tedy 

chyba odhadu hodnoty vlivem náhodné chyby měření aparatury pro Směs DPB 40 niţší, 

neţ λ1*=0,2285 W·m
-1

·K
-1

. 

 

Graf 19: Pouţití různých interpolačních funkcí pro stanovení závislosti obsahu pouţitého křemitého písku ve 

Směsi DPB na λint pro řadu Směs DPB aţ Směs DPB 40 (autor: Porzer Michal) 
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Stejný postup jako s interpolační funkcí λ1 byl proveden s interpolační funkcí λ2, 

která byla stanovena pomocí závislosti hodnot objemu přidaného písku na odhadu λint pro 

Směs DPB aţ Směs DPB 40 (viz. Graf 19) a vykázal výsledky λ2*= 0,1115 W·m
-1

·K
-1

, pak 

po dosazení do rovnice (20) τ*-τ=101 s. Při x=100 % obj. se hodnota λ2= 1,83 W·m
-1

·K
-1

. 

Tato hodnota, jako koeficient tepelné vodivosti Zvodnělého křemitého písku Ø zrna 

0,6~1,2mm  stále nevyhovuje a velmi se odchyluje od předpokládané hodnoty. Tato funkce 

λ2 tedy nevystihuje tuto závislost dokonale a je pravděpodobné, ţe stejně jako funkce λ1 

podceňuje hodnotu λint pro Směs DPB 40 a tedy chyba měření v případě Směsi DPB 40 je 

niţší neţ τ*-τ=101 s. 

Jako poslední byla pro vyjádření této závislosti pouţita polynomická funkce druhého 

řádu λ3 (Graf 19). Při shodném postupu jako v případě funkcí λ1 a λ2 byly stanoveny 

výsledky λ3*= 0,0054 W·m
-1

·K
-1

, τ*-τ=5 s. Při x=100 % obj. se hodnota λ3= 3,8081 W·m
-

1
·K

-1
, coţ odpovídá předpokládané hodnotě koeficientu tepelné vodivosti Zvodnělého 

křemitého písku Ø zrna 0,6~1,2mm zdaleka nejlépe, přestoţe ji mírně přeceňuje. Proto 

s největší pravděpodobností také mírně přeceňuje hodnotu λint a odchylku τ*-τ=5 s nelze 

brát jako chybu měření pro Směs DPB 40. Je ale jisté, ţe hodnota chyby odhadu λint vlivem 

náhodné chyby měření aparatury pro Směs DPB 40 leţí v intervalu (0,0054; 0,1115) a 

jelikoţ obě tyto hodnoty s největší pravděpodobností nejsou blízké skutečnosti, je moţné 

zvaţovat jejich aritmetický průměr λ*=0,0585 W·m
-1

·K
-1

 jako nejpravděpodobnější 

hodnotu chyby odhadu λint. 

Pokud si stanovíme míru odchylky |λmer-λint|, kterou jsme ochotni tolerovat, jako 

|λmer-λint|<0,0705 W·m-1·K-1, potom za pouţití opravených hodnot τ* pro výše uvedené 

směsi můţeme stanovit hodnotu λint pro všechny zkoumané směsi v souboru měření za 

vysoké Tz (viz. Tab.  17) a graficky (viz. Graf 20) které odpovídají skutečnosti 

v poţadované míře. 
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Směs 
τ τ* λint Chyba odhadu 

(s) (s) (W·m
-1

·K
-1

) (W·m
-1

·K
-1

) 

Směs 3 5985 - 0,5473 ±0,049 

Směs DPB 5814 - 0,56782 0,0262 

Thermokontakt
®

 5007 - 0,66466 -0,0187 

Směs DPB 10 4938 - 0,67294 ±0,049 

Směs DPB 20 4155 - 0,7669 ±0,049 

Směs DPB 30 3447 - 0,85186 ±0,049 

Rőfix
®

 3261 - 0,87418 -0,0032 

ThermoCem
®
 Light 2937 - 0,91306 -0,0531 

Calidutherm
®

 2829 - 0,9602 0,0298 

GeoTherm
®
 Plus - 2720 1,0801 0,0001 

Směs DPB 40 2646 - 1,1615 -0,0585 

ThermoCem
®
 PLUS - 2020 1,8501 0,0001 

Mikolit - Thermoseal
®

 1806 - 2,0855 -0,0705 

Tab.  17: Pouţité směsi a jejich odhad λint (autor: Porzer Michal) 

 

Graf 20: Grafické zpracování stanovených hodnot λint pro pouţité směsi (autor: Porzer Michal) 
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5.6.3 Návrh dalších laboratorních prací na aparatuře TermoSTEND
®
 

Je zřejmé, ţe písek pouţitý jako příměs pro zpracování řady směsí Směs DPB aţ 

Směs DPB 40 není efektivně pouţitelný jako příměs pro zlepšení tepelné vodivosti 

injektáţích směsí díky svému vysokému průměru zrna. Cílem dalších měřících prací by 

mohl být výzkum vlivu jiné příměsi pro zlepšení tepelné vodivosti Směsi DPB a při 

vytvoření analogické řady s řadou Směs DPB aţ Směs DPB 40 tak získat cenný datový 

soubor. 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, pro směsi s koeficientem tepelné vodivosti vyšším 

neţ je λ= 0,8634 W·m
-1

·K
-1

 je předpokládaná chyba odhadu vlivem náhodné chyby měření 

aparatury TermoSTEND
®
 λ*intL=±0,437 W·m

-1
·K

-1
 coţ je hodnota nepřijatelně vysoká. 

Nicméně je předpoklad, ţe chyba měření τch není stejná pro celý rozsah časů τ a s jeho 

sniţující se hodnotou bude niţší. Tento předpoklad je nutno potvrdit opakovaným měřením 

jedné směsi s koeficientem tepelné vodivosti vyšším neţ je λ= 0,8634 W·m
-1

·K
-1

 a stanovit 

tak novou chybu odhadu pro levou stranu interpolační křivky λ*intL. 

Z analýzy výsledků je patrné, ţe od určité hodnoty času níţe, zde stanoveném jako 

τ=2917 s, se smazávají rozdíly mezi směsmi a kaţdá změna času mění hodnotu odhadu 

koeficientu tepelné vodivosti větší měrou. Pokud by byl sníţen parametr měření Tz-Tmn, 

měření by se zpomalilo a vynikly by rozdíly mezi směsmi, které při parametrech měření, 

pouţitých v souboru měření za vysoké Tz, zanikají. 

Při výzkumu dobře tepelně vodivých injektáţích směsí, které jsou zatíţeny velkou 

chybou λ*intL je vhodné získat pro zkoumané směsi více hodnot měření a pomocí 

rozsáhlejšího souboru dat snáze identifikovat správnou hodnotu pro danou směs, 

odfiltrovat tak neţádoucí vliv náhodných chyb měření měřící aparatury a tak zpřesnit 

měření a odhad. 
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6 Závěr 

V této diplomové práci byl poloţen základ k vytvoření databáze injektáţních směsí 

stanovením tepelně vodivostních charakteristik třinácti druhů směsí, kterou bude 

v budoucnu případně moţné doplnit o další údaje jako např. koeficient filtrace a zdánlivá 

viskozita. 

Metoda určování tepelně vodivostních charakteristik injektáţních směsí pomocí 

aparatury TermoSTEND
®
 pouţitá v této diplomové práci je schopna při citlivé interpretaci 

a dodrţení základních zásad měření, které byly zmíněny, dávat velmi spolehlivé výsledky, 

které lze pro zkoumané směsi označit za reprezentativní i při poměrně malé míře tolerance. 

S přihlédnutím k faktu, ţe aparatura TermoSTEND
®
 má do jisté míry poloprovizorní 

charakter a měření probíhalo ve velmi teplotně nestabilních podmínkách, jsou výsledky 

velmi uspokojivé. Při moţné budoucí modernizaci této aparatury, na které je zájem, a která 

je v přípravné fázi, by mělo měření dostat stabilnější charakter. Při pouţití termostatu 

s moţností ohřevu přesně zvolenou teplotou, závětří proti neţádoucím vlivům podnebí a 

konstrukce, která umoţní snadnější manipulaci, při které nehrozí poškození konstrukčních 

prvků, případně ovlivňování zkoumané směsi v průběhu jejího tuhnutí, bude moţno měřit 

s přesností ještě vyšší. 

Výzkum vykázal ve sledovaném souboru směsí nejhorší tepelně vodivostní vlastnosti 

u Směsi DPB, vyuţívané společností Green Gas DPB, a.s. ve srovnání se zkoumanými 

instantními komerčními směsmi, dodávanými do ČR ze zahraničí. Ze subjektivního 

zhodnocení viskozity zkoumaných směsí však má Směs DPB hutnější konzistenci, oproti 

téměř vodové konzistenci směsí srovnávaných. Tato vlastnost umoţňuje injektáţ i 

v podmínkách z vysoce porézního, nebo puklinami porušeného horninového prostředí, bez 

jeho kontaminace. Směsi s velmi nízkou viskozitou se do takovéhoto prostředí infiltrují a 

na vyplnění kolektoru je potřeba nepoměrně větší mnoţství injektáţní směsi. Tento fakt se 

poté promítá do ceny tepelného kolektoru. Cemento-bentonitová Směs DPB však při 

obohacení o příměs křemitého úletu vykazuje tepelně propustné vlastnosti srovnatelné se 

zkoumanými injektáţemi směsmi. Pouţitím příměsí do cemento-bentonitových směsí tedy 

můţeme získat injektáţní směs kombinující jak vysoký koeficient tepelné vodivosti, tak 

výhodnou konzistenci, coţ jsou vlastnosti ideální.  
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