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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

HAMPL, L. Návrh odsávacího zařízení a klimatizace strojní dílny. Ostrava: Katedra 

energetiky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, 

49 s. Diplomová práce, vedoucí: Lichý, M. 

 

Diplomová práce se zabývá návrhem odsávacího zařízení a klimatizace pro při-

pravovanou rekonstrukci strojní dílny.  

Na základě rozmístění strojů a využití jednotlivých dílen je stanoveno množství 

odváděného a přiváděného vzduchu. Odsávaný vzduch od strojů bude vyčištěn pomocí 

mokrého hladinového odlučovače. Přívodní vzduch bude upraven na požadovanou tep-

lotu pomocí klimatizační jednotky. Řešení zahrnuje i úsporu energie zpětným získává-

ním tepla z odváděného vzduchu z jednotlivých dílen.  

V závěru bylo provedeno orientační vyčíslení investičních nákladů a přiložena je i 

výkresová dokumentace vzduchotechnického zařízení. 

 

 

ANOTACION OF THESIS  

 

HAMPL, L. Exhausting and Air Conditioning Proposal of the Machine Shop, Ostrava: 

Department of Power Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, 

VŠB - Technical University of Ostrava, 2009, 49 p. Thesis, head: Lichý, M. 

 

The thesis deals with suggestion exhausting and air conditioning proposal for the 

planned reconstruction of the machine shop.  

Quantity of removing and incoming air is based on location of machines and utili-

zation single works. Exhaustion air will be clean up by the help of wet surface separa-

tor. Incoming air will adjust desired value of temperature by means of air handler. Solu-

tion also involves energy saving thanks to back heat acquisition from removed air from 

the single works. 

Orientation bill of the investment costs has been calculated at the end of the work 

and in the enclosure there is also drawing documentation of the ventilation system. 
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Seznam použitých značek a indexů 
 

Symbol veličiny  Jednotka  Veličina 
 A           m   vzdálenost mezi vyústkami po délce 

 B           m   vzdálenost mezi vyústkami po šířce 

 DN           m   průměr potrubí 

 H           m   zóna pobytu osob 

 H1           m   vzdálenost mezi zónou pobytu osob 

a vyústkou 

 N           ks   počet vyústí 

 P        W/m2  produkce tepla 

           W   výkon, příkon 

Q&            W   tepelný tok 

 R        Pa/m  tlakový spád 

 Re      Reynoldsovo číslo 

 S           m2  plocha 

 V           m3  objem 

V&        m3/h   objemový průtok 

  a           m   délka strany hranatého potrubí 

 b           m   délka strany hranatého potrubí 

 c     W/(m·K)  měrná tepelná kapacita 

 c1      součinitel současnosti provozu 

strojů 

 c3      součinitel průměrného zatížení 

      zařízení 

 d           m   průměr potrubí 

 h           m   výška umístění vyústky 

 i        kJ/kg  entalpie 

 k    W/(m2·K)  součinitel prostupu tepla 

 ℓ           m   délka 

 m      součinitel zvětšení teplotního 

kolísání 

konstanta 

 n      počet osob 

      konstanta 

 t          °C   teplota 

 x        g/kg  měrná vlhkost 
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 w         m/s  rychlost 

 δ         mm  tloušťka stěny 
 ∆      rozdíl 
 ϕ          %   relativní vlhkost 
 λ      součinitel drsnosti potrubí 
 ν        m2/s  kinematická viskozita 
 ρ       kg/m3  hustota 
 ξ      součinitel vnitřní tlakové ztráty 

vřazeného odporu 
 ψ          h   časové zpoždění 
 

INDEXY 

1   koncová část větve 

C   celková 

CE   celková vnější 

CI   celková vnitřní 

CZ   celkový zisk 

e   technologie 

   venkovní 

ek   ekvivalentní 

el   elektrický 

e-L   venkovní v létě 

e-Z   venkovní v zimě 

H1   ve vzdálenosti H1 

CH   chladící 

i   vnitřní 

   i-tá část větve 

ℓ   lidí 

L   přívodem čerstvého vzduchu 

n   n-tá část větve 

O   odvod (odváděného) 

P   přívod (přiváděného) 

   požadovaná 

P1   přivedeného na jednu výusť 

rm   průměrná rovnocenná 

rψ   rovnocenná 

S   stropem 

   statický 
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SV   svítidel 

t   topný 

   tepelný 

VZD   vzduchu 

z   ztráta 

zc   ztráty celkové 

zc - o   celkové ztráty odsávacího potrubí 

zc - p   celkové ztráty přívodního potrubí 

zm   ztráty místní 

zo   ztráty odlučovače 

zt   ztráty třením 

 

Seznam použitých zkratek 
č.ú.   číslo úseku 

DPH   daň z přidané hodnoty 

KJ   klimatizační jednotka 

MHL   mokrý hladinový odlučovač 

POC   průmyslový odsavač 

RVZC   radiální vysokotlaký ventilátor 

ZZT   zpětné získávání tepla 
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1 Úvod 
 

Člověk dnes tráví až 90% svého času v budovách. Proto je potřeba v nich zajistit 

optimální podmínky pro jeho pobyt. Ty jsou dány především kvalitou vnitřního ovzduší 

(teplota, vlhkost, čistota). Tímto se zabývá obor zvaný vzduchotechnika. Přičemž platí 

všeobecné pravidlo, že kvalita vzduchu v budovách je horší než kvalita vzduchu ven-

kovního a větrání čerstvým venkovním vzduchem je pro lidské zdraví nepostradatelné a 

ničím nezastupitelné. 

 

V závodě na výrobu textilních strojů probíhá rozsáhlá rekonstrukce, která zahrnu-

je mimo jiné i návrh vzduchotechniky, kterým se zabývá tato diplomová práce. Jedná se 

o navržení odsávacího zařízení včetně odloučení tuhých znečišťujících látek z odsávané 

vzdušiny a dále pak projekt klimatizačního zařízení, které bude mít za úkol vytvoření 

optimálních pracovních podmínek v jednotlivých dílnách. Návrh se snaží respektovat 

vnitřní charakter budovy, aby byla minimalizována potřeba stavebních úprav, a je re-

spektován požadavek nízké energetické náročnosti a úspory energie zpětným získává-

ním tepla z odváděného vzduchu z důvodu snížení provozních nákladů. 
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2 Technické řešení 
 

2.1 Odsávání 

 

2.1.1 Centrální odsávání 

 

Při návrhu centrálního odsávacího zařízení bylo vycházeno z daného množství od-

sávané vzdušiny u jednotlivých strojů (viz příloha P7). Ty jsou vybaveny odsávacími 

nástavci, na které bude připevněno potrubí FLEXO, které bude dále připojeno na ple-

chové potrubí skupiny II. Odtud pak bude vzdušina vedena přes mokrý hladinový odlu-

čovač do klimatizační jednotky, kde předá v rotačním rekuperátoru teplo nasávanému 

vzduchu a následně bude vyfouknuta ven nad střechu budovy. Součástí mokrého hladi-

nového odlučovače bude radiální ventilátor zajišťující potřebný podtlak v potrubí. U 

odlučovače bude vždy přistaven kontejner na kal, který se musí v pravidelných interva-

lech vyměňovat. Dále musí být odlučovač trvale připojen k vodovodnímu potrubí, ne-

boť bude potřeba neustále doplňovat vodu. 

 

2.1.2 Jednotkové průmyslové odsavače 

 

Jsou dány čtyři stroje, které nebudou připojeny na centrální odsávání. A sice 

dvoukotoučová bruska na nástroje v ostřírně, horizontální a vertikální frézka v prostoru 

NC strojů a bruska na plochy BPH 20 v části dílny zvané drážkovací dílce. Od těchto 

strojů bude odsávání nečistot řešeno pomocí jednotkových průmyslových odsavačů. 

Nasátá vzdušina projde přes filtr a bude zpětně vyfouknuta výtlačným hrdlem do pro-

storu dílny. Odsavače jsou vybaveny zásobníkem prachu, který je nutno pravidelně vy-

sypávat. 

 

2.2 Klimatizace 

 

Při návrhu klimatizace se vychází z výpočtu tepelné zátěže. Na základě těchto vý-

počtů, je pro daný objekt navržena sestavná klimatizační jednotka AeroMaster XP 28 od 

firmy REMAK. Jednotka bude sestavena z ventilátorových dílů přívodu a odvodu vzdu-

chu, rotačního regenerativního výměníku tepla, filtrů, vodního ohřívače vzduchu a pří-

mého chladiče, který jako teplonosné médium používá chladivo R406C. Součástí připo-

jení potrubí na jednotku budou i pružné manžety bránící přenosu vibrací z jednotky na 
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potrubí. Rozvody vzduchu budou provedeny pomocí kruhového potrubí SPIRO, které 

bude umístěno ve výšce 3,8 m nad úrovní podlahy jednotlivých dílen. Přitom však stále 

bude pod úrovní potrubí sloužícího k odsávání. Přívod vzduchu bude realizován pomocí 

vířivých vyústek s horizontálním připojením potrubí. Vyústky budou umístěny ve výšce 

3,5 m a jejich připojení k potrubí SPIRO bude provedeno pomocí potrubí FLEXO, aby 

byla možná pozdější korekce umístění vyústek. Čerstvý venkovní vzduch bude nasáván 

z fasády budovy přes protidešťovou žaluzii. 
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3 Výpočet tepelné zátěže 
 

Tepelná zátěž je celkový tepelný tok do klimatizovaného prostoru. Jedná se o 

součet tepelných zisků od vnitřních zdrojů tepla jako je produkce tepla od lidí, svítidel, 

technologie a od součástí klimatizačního zařízení a tepelných zisků z vnějšího prostředí 

jako jsou tepelné zisky okny, stěnami (včetně podlahy a stropu) a tepelné zisky infiltrací 

venkovního vzduchu. V tepelné zátěži je zahrnuto i teplo obsažené v přiváděném vzdu-

chu. Na tuto tepelnou zátěž musí být potom dimenzováno klimatizační zařízení. 

 

K přesnému výpočtu je tedy nutno znát počet současně pracujících lidí, směnnost, 

počet a elektrický příkon obráběcích strojů, hodnoty požadované intenzity osvětlení 

apod. Při výpočtu bylo vycházeno z ČSN 73 0548 a výpočet byl proveden pro 21. čer-

vence, kdy lze ve 12 hodin očekávat největší tepelné zisky. 

 

Uvažované parametry: 

• Maxilmální letní teplota vnitřního vzduchu:  ti = 26°C 

• Klimatizovaná plocha:   S = 1 430 m2 

• Jednosměnný provoz 

• Jedná se o obestavěný prostor bez oken 

• Tepelné ztráty v zimě jsou pokryty stávajícím ústředním vytápěním. 

 

3.1 Tepelné zisky od vnitřních zdrojů tepla 

 

1. Produkce tepla od lidí: 

iQnQ &&
l

⋅=         [ W ]  (3.01) 

kde:  n = počet osob       [ - ] 

n = 30 

iQ&  = produkce tepla od osob      [ W ] 

 iQ&  = 66 W z lit. [ 6 ] – náročnější fyzická práce v dílnách: 

Po dosazení: 

WQ  19806630 =⋅=
l

&  

 

2. Produkce tepla od svítidel: 

Dle lit. [ 6 ] je uvažována intenzita osvětlení pro jednoduchou montáž 250 lx. 
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Produkce tepla od svítidel byla vypočtena ze vztahu: 

SPQ SVSV ⋅=&         [ W ]  (3.02) 

kde: PSV = produkce tepla od svítidel    [W/m2 ] 

PSV = 13 ÷ 18 W/m2 z lit. [ 6 ] => volím PSV  = 15 W/m2 

S = klimatizovaná plocha     [ m2 ] 

Potom: 

WQSV  21450143015 =⋅=&  

 

3. Tepelné zisky od technologie: 

Jedná se o tepelné zisky od elektromotorů obráběcích strojů, které byly vypočteny dle 

následujícího vzorce: 

∑⋅⋅= PccQe 31
&        [ W ]  (3.03) 

kde: c1 = součinitel současnosti provozu strojů   [ - ] 

c1 = 1 

c3 = součinitel průměrného zatížení zařízení   [ - ] 

c3 = 1 

∑P= celkový příkon elektromotorů strojů – viz Tab. 3. 1 

 

Dílna Příkon [ W ] 

NS 4111 – Zámečnická   60,7 

NS 4111 – Ostřírna   63,2 

NS 4111 – NC stroje   32,5 

NS 4111 – Drážkovací dílce   96,9 

CELKEM 255 

Tab. 3. 1 – Příkon elektromotorů strojů dle P7 

 

Po dosazení: 

WQe  25525511 =⋅⋅=&  

 

Celkové tepelné zisky od vnitřních zdrojů tepla: 

WQQQQ eSVCI  236852552145019801 =++=++= &&&&  

 

3.2 Tepelné zisky od vnějších zdrojů tepla 

 

1. Tepelné zisky okny: 

Tepelné zisky okny nebyly uvažovány, neboť se jedná o obestavěný prostor bez oken. 
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2. Tepelné zisky vnějšími stěnami: 

a) Prostup tepla bočními stěnami: 

 - nebyl uvažován ze stejného důvodu jako tepelný zisk okny 

b) Prostup tepla stropem: 

Stěna středně těžká o tloušťce δ = 200 mm 

Časové zpoždění: h 65,02,0325,032 ≅−⋅=−⋅= δψ  

Součinitel zvětšení teplotního kolísání: 527,0
2500

2,06,71

2500

6,71
2,0

=⋅+=⋅+= δ
δ

m  

 

Průměrná rovnocenná sluneční teplota za 24 hodin trm = 33,6°C 

Rovnocenná sluneční teplota v 6 hodin trψ = 25,1°C 

Součinitel prostupu tepla dle lit. [ 5 ]: k = 0,24 ÷ 0,30 W/(m2·K) 

Volím k = 0,27 W/(m2·K) 

Plocha stropu: S = 1430 m2 

 

Prostup tepla stropem byl potom spočítán dle následujícího vztahu: 

( ) ( )[ ]rmrirmS ttmttSkQ −⋅+−⋅⋅= ψ
&      [ W ]  (3.04) 

Po dosazení: 

( ) ( )[ ] WQS  12056,331,25527,0266,33143027,0 =−⋅+−⋅⋅=&  

 

3. Tepelné zisky infiltrací venkovního vzduchu: 

Nebyly uvažovány, neboť se nebude jednat o podtlakové klimatizační zařízení, ani kli-

matizovaný prostor není spojen dveřmi přímo s venkovním prostředím. 

 

Celkový tepelný zisk od vnějších zdrojů tepla: 

WQQ SCE  1205== &&  

 

Celkový tepelný zisk: 

WQQQ CECICZ  24890120523685 =+=+= &&&  

 

3.3 Celková tepelná zátěž 
 

Tepelné zisky přívodem čerstvého vzduchu: 

( ))ieLLLL ttcVQ −⋅⋅⋅= ρ&&       [ W ]  (3.05) 

kde: LV&  = předpokládaný přívod čerstvého vzduchu  [ m3/h ] 

LV&  =15 000 m3/h 
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ρL = hustota vzduchu      [ kg/ m3 ] 

ρL = 1,2 kg/ m3 

cL = měrná tepelná kapacita vzduchu   [ J/(kg·K) ] 

cL = 1010 J/(kg·K) 

te = rovnocenná sluneční teplota vzduchu pro červenec [ °C ] 

te = 27,9°C (ve 12 hodin) 

Po dosazení: 

( ) WQL  9690269,2710102,1
3600

15000 =−⋅⋅⋅=&  

 

Celková tepelná zátěž: 

 WQQQ LCZC 34580969024890 =+=+= &&&  
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4  Stanovení vzduchového výkonu 
 

Při celkovém větrání je důležité vytvoření optimálních podmínek pro pobyt člo-

věka či pro technologický proces dostatečným přiváděným množstvím čistého vzduchu. 

Avšak společně s přívodem je také neméně důležité odvádět vzduch znečištěný, ať už 

škodlivinami z technologie či nadměrně teplý a vlhký. 

 

4.1 Stanovení množství odváděného vzduchu 

 

Při návrhu množství odsávané vzdušiny není ani důležitá její teplota na rozdíl od 

přívodní vzdušiny. Hlavní je, aby množství odváděného vzduchu bylo dostatečné a ne-

docházelo tak ke kumulaci škodlivin v objektu. V tomto případě, kdy se odsává zne-

hodnocený vzduch přímo u obráběcích strojů, je velice důležité, aby dané množství bylo 

dodrženo a vznikající škodliviny (špony, třísky apod. včetně chladící emulze) tak byly 

kontinuálně odváděny mimo pracoviště. Na základě přílohy P7, která obsahuje hodnotu 

množství odváděného vzduchu od každého stroje, byla stanovena celková hodnota od-

sávané vzdušiny takto: 

 

Dílna Množství odváděného 

vzduchu [m3/h] 

NS 4111 Zámečnická   4 400 

NS 4111 Ostřírna   5 250 

NS 4117 Drážkovací dílce   5 500 

CELKEM 15 150 

Tab. 4. 1 – Množství odváděného vzduchu 

4.2 Stanovení množství přiváděného vzduchu 

 

Při návrhu množství přiváděného vzduchu bylo vycházeno z vypočtené celkové 

tepelné zátěže klimatizovaného objektu, která byla stanovena dle ČSN 73 0548. Obje-

mový průtok musí být natolik dostatečný, aby stačil kompenzovat celkový tepelný tok 

do objektu. Množství vzduchu přiváděného do objektu bude záviset na rozdílu teplot 

vzduchu v objektu a právě tohoto přívodního vzduchu. Má - li v letních měsících 

vzduch chladit, musí být teplota přívodního vzduchu nižší než teplota vzduchu v objek-

tu. Z hygienických důvodů nesmí být teplotní rozdíl vyšší, než 8 K. Klimatizační zaří-

zení se zpravidla dimenzuje na letní provoz. Vzhledem k tomu, že větrání bylo navrženo 
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s konstantním objemovým průtokem, neboť odvod znečištěného vzduchu od strojů se 

předpokládá neměnný, bude v zimním období stejný objemový průtok jako v letním. 

 

Množství přiváděného vzduchu: 

tc

Q
V

LL

C
P ∆⋅⋅

=
ρ

&
&        [ m3/h ] (4.01) 

kde: ∆t = teplotní rozdíl venkovního a přiváděného vzduchu [ K ] 

 ∆t = 8 K – pro vířivé vyústky 

Potom: 

hm V   ZVOLENOhm V PP /15150/12840
82,11010

360034580 33 =⇒=
⋅⋅

⋅= &&  

 

Celkové množství vzduchu se bude dále dělit na tři různé části podle jednotli-

vých typů dílen, ve kterých se množství odváděného vzduchu bude rovnat množství 

vzduchu přiváděnému (viz Tab. 4. 1) 

 

Pro přívod tohoto množství vzduchu se potom stanovila jeho teplota následovně: 

C
Vc

Q
t

PLL

C °=
⋅⋅

⋅=
⋅⋅

=∆ 8,6
151502,11010

360034580
&

&

ρ
 

Ct                       

tttttt

P

iPPi

°=−=
∆−=⇒−=∆

2,198,626
 

 

Toto je maximální teplota, na kterou se bude muset přívodní vzduch v letních 

měsících upravit, aby byla zajištěna nejvyšší teplota vnitřního prostředí 26°C. 
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5 Návrh distribu čních prvků klimatizace 
 

Pro distribuci vzduchu v jednotlivých dílnách, byly použity vířivé vyústky OD – 8 

od firmy MULTIVAC (viz Obr. 5. 1). Jak již název napovídá, vyústky zajišťují vířivý 

výstup vzduchu. Díky tomu dochází nejen k rychlejšímu snížení rychlosti vzduchu než 

u klasických obdélníkových vyústek, ale i k rychlejšímu vyrovnání teplot vzduchu v 

místnosti. Čelní, čtvercové desky vyústek jsou opatřeny radiálně uspořádanými drážka-

mi s regulačními lopatkami. Těmi je možno nastavit směr proudu přiváděného vzduchu. 

Vyústky jsou dále opatřeny regulační klapkou v připojovacím hrdle. Spojení s potrubím 

SPIRO bude realizováno v horizontálním směru pomocí FLEXO potrubí, čímž bude 

možná pozdější drobná korekce na umístění vyústek. 
 

 
Obr. 5. 1 – Vířivá vyústka OD – 8 

5.1 Návrh vyústek pro ostřírnu 
 

Množství přiváděného vzduchu hmVP / 5250 3=&  

Zvolený počet vyústí: N = 12 ks 

 

Množství vzduchu na jednu výusť: hm
N

V
V P

P / 435
12

5250 3
1 === &

&
&  

Z katalogu volím vyústku: OD – 8/K1/Z/500/24 

Tlaková ztráta vyústky dle katalogu: ∆p = 33 Pa (viz Obr. 7. 1)  

 

Stanovení rychlosti vzduchu v zóně pobytu (H = 1,8 m): 

- Výška umístění vyústky: h = 3,5m 

- Vzdálenosti mezi vyústkami: A = 3m 

     B = 4,8 m 

- Vzdálenost mezi zónou pobytu a vyústkou: H1 = h – H = 3,5 – 1,8 = 1,7 m 

- Z diagramu odečtená rychlost vzduchu v zóně pobytu: wH1 = 0,5 m/s 

 viz Obr. 5. 2 
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5.2 Návrh vyústek pro zámečnickou dílnu 

 

Množství přiváděného vzduchu hmVP / 4400 3=&  

Zvolený počet vyústí: N = 6 ks 

 

Množství vzduchu na jednu výusť: hm
N

V
V P

P / 307
6

4400 3
1 === &

&
&  

Z katalogu volím vyústku: OD – 8/K1/Z/600/24 

Tlaková ztráta vyústky dle katalogu: ∆p = 33 Pa 

 

Stanovení rychlosti vzduchu v zóně pobytu (H = 1,8 m): 

- Výška umístění vyústky: h = 3,5m 

- Vzdálenosti mezi vyústkami: A = 3m 

- Vzdálenost mezi zónou pobytu a vyústkou: H1 = h – H = 3,5 – 1,8 = 1,7 m 

- Z diagramu odečtená rychlost vzduchu v zóně pobytu: wH1 = 0,5 m/s 

 

5.3 Návrh vyústek pro dílnu drážkovací dílce 

 

5.3.1 Levá část 

 

Množství přiváděného vzduchu hmVP / 3000 3=&  

Zvolený počet vyústí: N = 8 ks 

 

Množství vzduchu na jednu výusť: hm
N

V
V P

P / 375
8

3000 3
1 === &

&
&  

Z katalogu volím vyústku: OD – 8/K1/Z/500/24 

Tlaková ztráta vyústky dle katalogu: ∆p = 40 Pa 

 

Stanovení rychlosti vzduchu v zóně pobytu (H = 1,8 m): 

- Výška umístění vyústky: h = 3,5m 

- Vzdálenosti mezi vyústkami: A = 3m 

     B = 4,8 m 

- Vzdálenost mezi zónou pobytu a vyústkou: H1 = h – H = 3,5 – 1,8 = 1,7 m 

- Z diagramu odečtená rychlost vzduchu v zóně pobytu: wH1 = 0,5 m/s 

 viz Obr. 5. 2 
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5.3.2 Pravá část 

 

Množství přiváděného vzduchu hmVP / 2500 3=&  

Zvolený počet vyústí: N = 3 ks 

 

Množství vzduchu na jednu výusť: hm
N

V
V P

P / 835
3

2500 3
1 === &

&
&  

Z katalogu volím vyústku: OD – 8/K1/Z/600/48 

Tlaková ztráta vyústky dle katalogu: ∆p = 35 Pa 

 

Stanovení rychlosti vzduchu v zóně pobytu (H = 1,8 m): 

- Výška umístění vyústky: h = 3,5m 

- Vzdálenosti mezi vyústkami: A = 2,2m 

     B = 1,8 m 

- Vzdálenost mezi zónou pobytu a vyústkou: H1 = h – H = 3,5 – 1,8 = 1,7 m 

- Z diagramu odečtená rychlost vzduchu v zóně pobytu: wH1 = 0,5 m/s 

 
Obr. 5. 2 – Rozmístění vyústek v místnosti 

 viz Obr. 5. 2 
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6 Návrh potrubí 
 

Potrubní rozvody neboli vzduchovody slouží k přívodu čerstvého vzduchu urče-

ného pro větrání a klimatizaci a odvedení vzduchu znehodnoceného. Při výpočtu potru-

bí bylo vycházeno z lit. [ 1 ]. Bylo postupováno od nejvzdálenějšího úseku směrem 

k ventilátoru. Nejprve byly zvoleny rychlosti a objemové průtoky za ventilátorem a 

v posledním úseku hlavní větve a potom se získaly tyto konstanty: 

1

1

log

log

V

V

w

w

n
n

n

&

&
=         [ - ]  (6.01) 

n

n

V

w
m

&
=         [ - ]  (6.02) 

kde: wn = rychlost vzduchu v n-té části větve (u ventilátoru) [ m/s ] 

w1 = rychlost vzduchu v koncové části větve   [ m/s ] 

        (u posledního sacího nástavce) 

nV& = průtok vzduchu v n-té části větve    [ m3/s ] 

1V& = průtok vzduchu v koncové části větve    [ m3/s ] 

 

Pomocí nich potom byla vypočtena rychlost v daném úseku a průměr potrubí dle 

vzorců: 
n

ii Vmw &⋅=         [ m/s ]  (6.03) 

1000

14
⋅

⋅
⋅

=
i

i
i w

V
d

π
       [ mm ]  (6.04) 

 

6.1 Návrh odsávacího potrubí 

 

Odsávací kruhové potrubí skupiny II bude vyrobeno z ocelového plechu o tloušť-

ce 1 ÷ 1,5 mm (dle průměru) a to z důvodu vysoké abrazivnosti odsávané vzdušiny. Na 

toto potrubí bude připojeno potrubí FLEXO s hladkým vnitřním povrchem, které bude 

vedeno k jednotlivým strojům. Při návrhu odsávacího potrubí bylo důležité, aby rych-

lost v potrubí neklesla pod 15 m/s a nedocházelo v něm tak k usazování tuhých částic a 

postupnému zmenšování průřezu. Maximální rychlost byla zvolena 20 m/s. Dalším dů-

ležitým parametrem byl průtok vzduchu v daném úseku. 
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Příklad výpočtu: 

rychlost wn =20 m/s      rychlost w1 = 15 m/s 

průtok nV& = 15 150 m3/h     průtok 1V& = 300 m3/h 

následně byly vypočteny konstanty dle vzorců 6.01 a 6.02: 

 

0734,0

300

15015
log

15

20
log

==n  

8717,9
15150

20
0734,0

==m  

 

Dále byla vypočtena rychlost v daném úseku a průměr potrubí dle vzorců 6.03 a 

6.04 

Nakonec byl vypočtený průměr potrubí zkorigován na normalizovaný průměr a 

přepočtena rychlost proudění vzdušiny v potrubí. Viz následující tabulky. 

 

 
Obr. 6. 1 – Schéma umístění odsávacího potrubí v objektu 

„V“ zna čí větev, „pozice“ číslo úseku 
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Výpočet Korigované 
V i 

[m3/h] 
wi 

[m/s] 
ø di 

[ mm ] 
ø di  

[ mm ] 
wi 

[m/s] 
    300 15,0 84,1 80 16,6 
    600 15,8 115,9 100 21,2 
  1050 16,4 150,3 150 16,5 
  1850 17,1 195,4 200 16,4 
  2650 17,6 230,8 225 18,5 
  3750 18,1 271,0 280 16,9 
  4250 18,2 287,2 280 19,2 

  5250 18,5 316,8 315 18,7 
  7250 18,9 367,9 355 20,3 

15150 20,0 517,6 500 21,4 
Tab. 6. 1 – Výpočet průměrů potrubí a rychlostí hlavní odvodní větve V1 

 

Výpočet Korigované 
V i 

[m3/h] 
wi 

[m/s] 
ø di 

[ mm ] 
ø di 

[ mm ] 
wi 

[m/s] 
  250 15,0 76,8 70 18,0 
  500 15,9 105,3 100 17,7 
1000 16,9 144,5 140 18,0 
1500 17,6 173,9 180 16,4 

2000 18,0 198,2 200 17,7 
Tab. 6. 2 - Výpočet průměrů potrubí a rychlostí odvodní větve V2 

 

Výpočet Korigované 
V i 

[m3/h] 
wi 

[m/s] 
ø di 

[ mm ] 
ø di 

[ mm ] 
wi 

[m/s] 
    250 15,0 76,8 70 18,0 
    500 15,7 106,0 100 17,7 
  1000 16,5 146,3 140 18,0 
  1500 17,0 176,6 180 16,4 
  3850 18,2 273,8 280 17,4 
  4600 18,4 297,4 315 16,4 
  7900 19,1 382,4 400 17,5 

15150 20,0 517,6 500 21,4 
Tab. 6. 3 - Výpočet průměrů potrubí a rychlostí odvodní větve V3 
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Výpočet Korigované 
V i 

[m3/h] 
wi 

[m/s] 
ø di 

[ mm ] 
ø d 

 [ mm ] 
wi 

[m/s] 
  450 15,0 103,0 100 15,9 
  900 15,6 143,0 140 16,2 
1350 15,9 173,3 160 18,7 
1950 16,2 206,2 200 17,2 
3000 16,6 252,9 250 17,0 
3300 16,7 264,6 250 18,7 

7900 17,5 400,0 400 17,5 
Tab. 6. 4 - Výpočet průměrů potrubí a rychlostí odvodní větve V4 

 

Výpočet Korigované 
V i 

[m3/h] 
wi 

[m/s] 
ø di 

[ mm ] 
ø di 

[ mm ] 
wi 

[m/s] 
  300 15,0 84,1 80 16,6 
  600 15,6 116,6 110 17,5 
1350 16,4 170,9 160 18,7 
1850 16,7 198,2 200 16,4 
2350 16,9 221,9 225 16,4 

3850 17,4 280,0 280 17,4 
Tab. 6. 5 - Výpočet průměrů potrubí a rychlostí odvodní větve V5 

 

Výpočet Korigované 
V i 

[m3/h] 
wi 

[m/s] 
ø di 

[ mm ] 
ø di 

[ mm ] 
wi 

[m/s] 
250 14,8 77,3 70 18,0 
500 15,6 106,6 100 17,7 
300 15,0 84,1 80 16,6 

600 15,8 115,9 100 21,2 
Tab. 6. 6 - Výpočet průměrů potrubí a rychlostí pro dílčí přípojné větve 

 

6.2 Návrh přívodního potrubí 

 

Veškeré vzduchovody přívodního potrubí budou vyrobeny opět z pozinkovaného 

ocelového plechu. Nebude se však jednat o potrubí skupiny II jako v případě odsávací-

ho potrubí, neboť přívodní vzdušina bude na rozdíl od té odsávané čistá. Proto bude 

použito kruhové potrubí SPIRO o tloušťce plechu 0,5 ÷ 0,9 mm (dle průměru). Na toto 

potrubí bude v místě připojení vyústky vždy navazovat potrubí FLEXO, díky němuž 

bude možná pozdější drobná korekce umístění vyústky. Dle lit. [ 1 ] byla maximální 

rychlost u ventilátoru zvolena 10 m/s a rychlost na konci hlavní větve 5 m/s. 
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Příklad výpočtu: 

rychlost wn =10 m/s      rychlost w1 = 5 m/s 

průtok nV& = 15 150 m3/h     průtok 1V& = 435 m3/h 

následně byly vypočteny konstanty dle vzorců 6.01 a 6.02: 

 

1952,0

435

15015
log

5

10
log

==n  

5271,1
15150

10
1952,0

==m  

 

Následně byla vypočtena rychlost v daném úseku a průměr potrubí dle vzorců 

6.03 a 6.04 

Nakonec byl opět vypočtený průměr potrubí zkorigován na normalizovaný prů-

měr a přepočtena rychlost proudění vzdušiny v potrubí. Viz následující tabulky. 

 

 
Obr. 6. 2 – Schéma umístění přívodního potrubí v objektu 

„V“ zna čí větev, „pozice“ číslo úseku
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Výpočet Korigované 

V i [m
3/h] wi [m/s] ø di [ mm ] ø di [ mm ] wi [m/s] 

    435 4,3 189,6 200 3,8 
    870 5,0 246,9 250 4,9 
  1770 6,0 323,4 355 5,0 
  2640 6,6 376,6 400 5,8 
  3510 7,0 419,7 450 6,1 
  4380 7,4 456,5 500 6,2 
  5250 7,8 489,1 500 7,4 
  9650 9,0 616,6 630 8,6 

15150 10,0 732,0 710 10,6 
Tab. 6. 7 - Výpočet průměrů potrubí a rychlostí hlavní přívodní větve V1 

 

Výpočet Korigované 

V i [m
3/h] wi [m/s] ø di [ mm ] ø di [ mm ] wi [m/s] 

  730 5,0 227,2 250 4,1 
1460 5,8 297,2 315 5,2 
2940 6,8 389,7 400 6,5 

4400 7,5 455,5 450 7,7 
Tab. 6. 8 - Výpočet průměrů potrubí a rychlostí přívodní větve V2 

 

Výpočet Korigované 

V i [m
3/h] wi [m/s] ø di [ mm ] ø di [ mm ] wi [m/s] 

    835 5,000 243,031 250 4,7 
  1670 5,902 316,359 315 6,0 
  2300 6,371 357,325 355 6,5 
  5500 7,848 497,858 500 7,8 

15150 10,000 731,998 710 10,6 
Tab. 6. 9 - Výpočet průměrů potrubí a rychlostí přívodní větve V3 

 

Výpočet Korigované 

V i [m
3/h] wi [m/s] ø di [ mm ] ø di [ mm ] wi [m/s] 

  375 5,12 159,7 200 3,3 
  750 5,9 212,8 225 5,2 
1500 6,6 283,3 315 5,3 
2250 7,1 335,0 355 6,3 
3000 7,5 377,3 400 6,6 

5500 8,3 484,8 500 7,8 
Tab. 6. 10 - Výpočet průměrů potrubí a rychlostí přívodní větve V4 
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7 Výpočet tlakových ztrát 
 

Tlakové ztráty v potrubní síti slouží k návrhu vhodného ventilátoru. Vzduch, jako 

každá tekutina má určitou viskozitu, která má za následek vznik tření nejen uvnitř plynu 

mezi částicemi, ale i na povrchu, kde se plyn stýká s vnějším prostředím. Ve vzducho-

technice tedy mezi vzduchem a stěnou potrubí. Část mechanické energie plynu se po-

tom přemění v teplo a nelze již dále využívat. Hovoří se o tzv. tlakových ztrátách. 

Vznikají při proudění a dají se rozdělit na: 

a) tlakové ztráty třením ∆pzt 

b) tlakové ztráty místní ∆pzm 

a) Tlakové ztráty třením ∆pzt 
 

Vznikají v celé délce potrubí a jsou na ní závislé, taktéž závisí na drsnosti potrubí 

charakterizované součinitelem tření λ, rychlosti v potrubí a charakteru proudění 
 

Výpočet: pzt = R · ℓ       [ Pa ]  (7.01) 
 

kde:  ℓ = délka rovného úseku potrubí 

R = tlakový spád, který se spočítá dle vzorce: 

VZD
N

w

D
R ρλ ⋅⋅=

2

2

       [ Pa/m ] (7.02) 

kde: DN = průměr potrubí      [ m ] 

w = rychlost vzduchu      [ m/s ] 

ρVZD = hustota vzduchu     [ kg/m3 ] 

zpravidla: ρVZD = 1,2 kg/m3 

λ = součinitel tření      [ - ] 

který je závislý především na charakteru proudění ⇒ výpočet Reynoldsova kriteria pro 

zjištění charakteru proudění: 

kinematická viskozita vzduchu: ν = 0,00001506 m2/s 

ν
NDw⋅

=Re
        

[ - ]  (7.03) 

 

Následně se součinitel tření λ vypočítá ze vztahu dle lit. [ 1 ]: 

pro laminární proudění: 1Re64 −⋅=λ     [ - ]  (7.04) 

pro turbulentní proudění: ( )[ ] 2Re/55/5,5log(28,0 −+⋅⋅= dDN ελ  [ - ]  (7.05) 

kde: ε = ekvivalentní drsnost stěn vzduchovodu   [ mm ] 

 zpravidla: ε = 0,15 mm pro pozinkovaný plech 

       ε = 0,01 mm pro potrubí z plastu – (použito pro potrubí FLEXO) 
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V případě hranatého potrubí se vypočte ekvivalentní průměr potrubí dle vzorce: 

ba

ba

o

S
Dek +

⋅⋅=⋅= 24
       [ m ]  (7.06) 

 

b) Tlakové ztráty místní ∆pzm 
 

Vznikají v místech narušení proudu a dají se pro jednotlivé případy spočítat: 

VZDzm

w
p ρξ ⋅⋅=∆

2

2

       [ Pa ]  (7.07) 

kde: ξ = součinitel místní tlakové ztráty vřazeného odporu [ - ] 

který závisí hlavně na geometrickém tvaru dané armatury. Součinitele vřazeného odpo-

ru pro jednotlivé části vzduchotechnického potrubí - viz příloha P2 
 

7.1 Tlaková ztráta odsávacího potrubí 
 

Jedná se o tlakovou ztrátu nejdelší větve potrubí použitého k odsávání znečištěné 

vzdušiny. Počínaje sacím nástavcem, přes FLEXO potrubí a potrubí skupiny II včetně 

čtyřhranného potrubí mezi mokrým hladinovým odlučovačem a klimatizační jednotkou. 

 

7.1.1 Tlaková ztráta třením 

 

Při návrhu tohoto potrubí byl součinitel tření λ počítán podle vzorce 7.05, neboť 

se vždy jednalo o turbulentní proudění. Větev je složena z obou typů potrubí (plechové-

ho o platového), a proto byly použity obě hodnoty pro ekvivalentní drsnost potrubí 

 

7.1.2 Tlaková ztráta místní 

 

V případě výpočtu tlakové ztráty místní bylo důležité zjištění součinitele místní 

tlakové ztráty vřazeného odporu všech tvarovek včetně sacího nástavce – viz Tab. 7. 1 

 

č. ú. Vřazený odpor ξξξξ    č. ú. Vřazený odpor ξξξξ    

0 

Oblouk OS90500 0,35 3 Odbočka OBJ280100 0,25 
Oblouk OS90500 0,35 

4 
Odbočka OBD280100 0,25 

Odbočka OBJ500500 2 Přechod PRO280225 0,04 
Přechod PRO500355 0,05 

5 
Odbočka OBD225100 0,025 

Přechod PRO710630500 0,04 Přechod PRO225200 0,02 

1 
Odbočka OBJ355200 0,3 

6 
Odbočka 200100 0,3 

Přechod PRO355315 0,02 Přechod PRO200150 0,04 

2 
Oblouk OS90315 0,35 7 Kalhotový kus KK45150100 1,4 
Odbočka OBD315100 0,3 8 Kalhotový kus KK4510080 3,8 
Přechod PRO315280 0,02 9 Sací nástavec 0,1 

Tab. 7. 1 – Vřazené odpory v hlavní odsávací větvi včetně součinitele místní ztráty 



Diplomová práce  Lukáš Hampl 

VŠB – TU Ostrava  32 

 

A to nejen v sací části potrubní sítě, ale také ve výfukové, skládající se ze 

čtyřhranného potrubí, dvou oblouků a jednoho přechodu – viz Tab. 7. 2 
 

č. ú. Vřazený odpor ξξξξ    

0 - VÝFUK 
2 x Oblouk OS90800x400 1,38 
Přechod PRO1170x1220/800x400    0,14 

Tab. 7. 2 - Vřazené odpory ve výfukové odsávací 

větvi včetně součinitele místní ztráty 

 

7.1.3 Celková tlaková ztráta 
 

Celková tlaková ztráta je potom rovna součtu tlakové ztráty třením a tlakové ztrá-

ty místní nejdelší větve, jak ukazují následující tabulky Tab. 7. 3 a Tab. 7. 4 

 

č.ú. 

V ℓ ø D S w Re λ R ∆pzt Σ ξ ∆pzm ∆pzc 

m3 / h 
m mm m2 m/s / / Pa/m Pa  / Pa Pa 

m3 / s 

0 
15150 

3,10 500 0,196 21,4 711 583 0,012 6,76 20,97 2,79 768,98 789,95 
4,21 

1 
7250 

0,20 355 0,099 20,3 479 614 0,013 9,22 1,84 0,32 79,48 81,33 
2,01 

2 
5250 

25,55 315 0,078 18,7 391 410 0,014 9,13 233,18 0,67 140,77 373,95 
1,458 

3 
4250 

1,25 280 0,062 19,2 356 462 0,014 10,97 13,71 0,25 55,14 68,85 
1,18 

4 
3750 

3,90 280 0,062 16,9 314 526 0,014 8,74 34,10 0,29 49,80 83,89 
1,04 

5 
2650 

5,70 225 0,040 18,5 276 596 0,015 13,35 76,11 0,27 55,53 131,64 
0,74 

6 
1850 

5,80 200 0,031 16,4 217 232 0,015 12,29 71,27 0,34 54,58 125,86 
0,514 

7 
1050 

3,40 150 0,018 16,5 164 392 0,016 17,63 59,93 1,40 228,83 288,75 
0,29 

8 
600 

1,00 100 0,008 21,2 140 907 0,017 45,08 45,08 3,80 1026,72 1071,80 
0,167 

9 
300 

6,50 80 0,005 16,6 88 067 0,018 37,81 245,79 0,10 16,49 262,28 
0,08 

CELKEM:    56,40   802,0   2476,32 3278,30 
Tab. 7. 3 – Výpočet tlakových ztrát v sací části hlavní větve odsávacího potrubí 

 

č.ú. 

V ℓ A B ø D S w Re λ R ∆pzt Σ ξ ∆pzm ∆pzc 

m3 / h 
m mm mm mm m2 m/s / / Pa/m Pa  / Pa Pa 

m3 / s 

0 
15150 

3,70 800 400 533,3 0,223 18,8 667 109 0,012 4,96 18,335 2,90 617,44 635,8 
4,208 
Tab. 7. 4 – Výpočet tlakových ztrát ve výfukové části hlavní větve odsávacího potrubí 
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Celková tlaková ztráta 

odsávacího potrubí

Celková tlaková ztráta 

sací větve

Celková tlaková ztráta 

výfukové větve

 
∆pZC-O = 3278,3 + 635,8 = 3914,1 Pa 

 

7.2 Tlaková ztráta přívodního potrubí 

 

Tlaková ztráta přívodního potrubí, na kterou bude navržen ventilátor v klimati-

zační jednotce, je rovna tlakové ztrátě nejdelší větvě. Ta je opět rovna součtu tlakové 

ztráty třením a tlakové ztráty místní, avšak musí se zde taktéž připočíst tlaková ztráta 

poslední vyústky (viz Obr. 7. 1). 

 

 
Obr. 7. 1 – Tlaková ztráta vyústky při plně otevřené regulační klapce 

 

7.2.1 Tlaková ztráta třením 

 

Výpočet byl obdobný jako v bodě 7.1.1. Součinitel tření λ byl opět počítán podle 

vzorce 7.05, protože se vždy jednalo o turbulentní proudění. Větev je opět složena 

z obou typů potrubí (plechového o platového), a proto byly použity obě hodnoty pro 

ekvivalentní drsnost potrubí 

  =   + 

435 m3/h 

33 Pa 
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7.2.2 Tlaková ztráta místní 
 

Přívodní síť potrubí se skládá ze tří částí. Sacího potrubí, kterým je nasáván 

vzduch do jednotky, přívodního potrubí, kterým je vzduch rozváděn po dílnách a výfu-

kového potrubí, kterým je vyfouknut vyčištěný vzduch z jednotky ven nad střechu. 

Soupis vřazených odporů včetně součinitelů místní ztráty jednotlivých částí přívodního 

potrubí je v následujících tabulkách. 

 

č. ú. Vřazený odpor ξξξξ    

 0 - SÁNÍ 
Přechod PRO1220x1170/630 0,1 
Protidešťová žaluzie 2,8 

Tab. 7. 5 - Vřazené odpory v sací části pří-

vodní větve včetně součinitele místní ztráty 

 

č. ú. Vřazený odpor ξξξξ    č. ú. Vřazený odpor ξξξξ    

0 
3 x Oblouk OS90710 0,51 

4 
Odbočka OBJ450250 0 

Odbočka OBJ710630 1,8 Přechod PRO450400 0,02 
Přechod PRO12201170710 0,04 

5  
Odbočka OBJ400250 0 

1 
Regulační klapka 0,32 Přechod PRO400355 0,02 
Odbočka OBJ630500 0 

6  
Odbočka OBJ355250 0 

Přechod PRO630500 0,04 Přechod PRO355250 0,02 

2 
Oblouk OS90500 0,18 

7 
Oblouk OS90250 0,21 

Odbočka OBJ500250 0,02 Přechod PRO250200 0,04 

3 
Odbočka OBJ500250 0 Odbočka OBJ250200 0 
Přechod PRO500450 0,02 8 Oblouk OS90200 0,29 

Tab. 7. 6 - Vřazené odpory v přívodní větvi včetně součinitele místní ztráty 

 

č. ú. Vřazený odpor ξξξξ    

0 - VÝFUK 
Přechod PRO1220x1170/630 0,1 
Oblouk OS400 0,35 
Výfuková hlavice 1,2 

Tab. 7. 7 - Vřazené odpory ve výfukové části 

přívodní větve včetně součinitele místní ztráty 
 

7.2.3 Celková tlaková ztráta 
 

Celková tlaková ztráta bude opět rovna součtu tlakové ztrátě třením a tlakové ztrá-

tě místní nejdelší větve v potrubní síti a taktéž sacího a výtlačného potrubí klimatizační 

jednotky – viz Tab. 7. 8 ÷ Tab. 7. 10 
 

č.ú. 

V ℓ ø D S w Re λ R ∆pzt Σ ξ ∆pzm ∆pzc 

m3 / h 
m mm m2 m / s / / Pa / m Pa  / Pa Pa 

m3 / s 

0 - SÁNÍ 
15150 

1,30 630 0,312 13,5 564 748 0,013 2,22 2,89 2,90 317,12 320,0 
4,208 

Tab. 7. 8 – Výpočet tlakových ztrát v sací části hlavní větve přívodního potrubí 
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č.ú. 

V ℓ ø D S w Re λ R ∆pzt Σ ξ ∆pzm ∆pzc 

m3 / h 
m mm m2 m / s / / Pa / m Pa  / Pa Pa 

m3 / s 

0 
15150 

10,19 710 0,396 10,6 501 114 0,013 1,25 12,72 3,33 225,74 238,46 
4,208 

1 
9650 

6,70 630 0,312 8,6 359 724 0,014 0,98 6,56 0,36 15,97 22,53 
2,681 

2 
5250 

11,90 500 0,196 7,4 246 588 0,015 0,99 11,77 0,18 5,96 17,72 
1,458 

3 
4370 

4,20 500 0,196 6,2 205 255 0,015 0,71 2,98 0,02 0,46 3,44 
1,214 

4 
3510 

4,20 450 0,159 6,1 183 180 0,016 0,79 3,33 0,02 0,45 3,78 
0,975 

5 
2640 

4,20 400 0,126 5,8 154 998 0,016 0,84 3,51 0,02 0,41 3,92 
0,733 

6 
1770 

4,20 355 0,099 5,0 117 092 0,017 0,72 3,03 0,05 0,74 3,78 
0,492 

7 
870 

2,92 250 0,049 4,9 81 726 0,019 1,09 3,17 0,25 3,64 6,81 
0,242 

8 
435 

3,05 180 0,025 4,7 56 754 0,020 1,54 4,69 0,29 3,92 8,62 
0,121 

VYÚSTKA OD – 8/K1/Z/500/24 33 

CELKEM:    51,56   51,8   257,3 342,1 
Tab. 7. 9 – Výpočet tlakových ztrát v přívodním potrubí 

 

č.ú. 

V ℓ ø D S w Re λ R ∆pzt Σ ξ ∆pzm ∆pzc 

m3 / h 
m mm m2 m / s / / Pa / m Pa  / Pa Pa 

m3 / s 

0 
15150 

3,79 630 0,312 13,5 564 748 0,013 2,22 8,41 1,55 169,50 177,9 
4,208 

Tab. 7. 10 – Výpočet tlakových ztrát ve výfukové části hlavní větve přívodního potrubí 

 

Celková tlaková 

ztráta přívodního 

potrubí

 

Celková tlaková 

ztráta sací části

Celková tlaková 

ztráta přívodní 

části

Celková tlaková 

ztráta výfukové 

části

∆pZC-P = 320 + 341,1 +177,9 = 839 Pa 

 

 

 =   +   + 
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8 Návrh odlučovačů 
 

Odsávaná vzdušina od strojů bude obsahovat různé tuhé kovové částice, které 

vznikají při obrábění, kapky chladící emulze apod. Tyto látky by mohly nenávratně po-

škodit ventilátor klimatizační jednotky a také z hygienických důvodů by nebylo dobré je 

vypouštět do ovzduší. Proto je potřeba je před samotným vyfouknutím do atmosféry 

vyčistit. K tomu slouží zařízení zvané odlučovače. 
 

8.1 Mokrý hladinový odlučovač 
 

Návrh odlučovače byl proveden dle lit. [ 7 ]. Odlučovač byl zvolen mokrý hladi-

nový s vyhrabovacím mechanismem. Tyto odlučovače mají vysokou odlučivost pro 

malé částice (mez odlučivosti am dosahuje hodnot až 1 µm), a proto jsou vhodné pro 

zachycování průmyslových prachů. Volba filtru v tomto případě nebyla možná, neboť 

od stroje je ve skutečnosti odsávána směs prachu a chladící emulze, která by filtr zalepi-

la a tím nenávratně poškodila. 

 
Obr. 8. 1 – Hlavní části mokrého hladinového odlučovače MHL 

 

Princip funkce mokrého hladinového odlučovače je založen na tom, že z potrubí 

do něj vstupuje znečištěná vzdušina směrem k tzv. odlučovací štěrbině. Prach, který 

vzdušina obsahuje je zachycován na tenkém vodním filmu, jež tvoří voda stržená vzdu-
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šinou do odlučovací štěrbiny. Odloučený prach se usazuje ve formě kalu na dně nádrže 

odlučovače, odkud je pomocí vyhrabovacího mechanismu dopravován mimo odlučo-

vač. Čistá vzdušina dále proudí přes eliminátory kapek ven z odlučovače výstupním 

potrubím. 
 

Rozhodující parametr pro volbu odlučovače:  

• celkové množství odsávaného vzduchu: 15 150 m3/h 

díky tomu byl zvolen mokrý hladinový odlučovač velikosti 4 od firmy KLIMA, který je 

schopen vyčistit až 20 000 m3/h. Což nese určitou rezervu v případě připojení dalších 

strojů do systému centrálního odsávání. 
 

8.1.1 Návrh ventilátoru 
 

• celkové množství odsávaného vzduchu: 15 150 m3/h ≈ 4,2 m3/s 

• celková tlaková ztráta v potrubním systému: ∆pZC = 3914,1 Pa 

• tlaková ztráta odlučovače dle Obr. 8. 2 při max 75% V& : ∆pZO = 1 520 Pa 

• celková tlaková ztráta ∆pZC ≅  5 440 Pa 
 

 
Obr. 8. 2 – Tlaková ztráta odlučovače v závislosti na procentech průtoku s vyznačeným  

pracovním bodem 
 

Ventilátor byl potom zvolen na základě výkonové charakteristiky, která je 

v příloze P3 
 

Typ zvoleného ventilátoru: 

• radiálně vysokotlaký ventilátor jednostranně sací RVZC 1000 

• ø oběžného kola D = 1000 mm 

[%] V&  

P 
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• kolo č. 8 

• otáčky elektromotoru n = 1460 ot/min 

• příkon elektromotoru P = 37 kW 

 
Obr. 8. 3 – Hlavní části radiálního ventilátoru RVZC 

 

8.2  Průmyslové jednotkové odsavače 
 

Jedná se o kompaktní zařízení, která se umísťují poblíž zdrojů škodlivin – odsá-

vaných strojů a jsou přímo napojeny na sací nástavec. Odsavač je tvořen odlučovačem, 

ventilátorem a zásobníkem na odloučený prach. Odsávaný vzduch projde přes soustavu 

filtr ů – odlučovač, ventilátor a je zpět vrácen přímo do místnosti. Odloučený prach padá 

do zásobníku. Pro stroje pracující s chladící emulzí byly navrženy jednotkové odlučo-

vače pro odlučování olejové mlhy (POC - OM). Schematické obrázky použitých odlu-

čovačů lze vidět v přílohách P5 a P6. 
 

Jednotkové odlučovače jsem navrhl podle stanovených průtoků odsávané vzduši-

ny (viz příloha P7) a dle daných odsávacích výkonů jednotlivých odlučovačů (přílohy 

P5 a P6) takto: 
 

Stroj 
Umístění 

stroje 

Množství  

odváděné vzdušiny 

[m3/h] 

Jednotkový 

odlučovač 

Odsávací 

výkon 

[m3/h] 

Příkon 

el.motoru 

[kW] 

Bruska 

dvoukotoučová 
Ostřírna 2 x 450 POC 9 – M1 900 0,7 

Frézka  

vertikální 
NC stroje 600 POC 6 - OM 600   0,55 

Frézka  

horizontální 
NC stroje 600 POC 6 - OM 600   0,55 

Bruska na 

 plochy 

Drážkovací 

dílce 
200 POC 6 – M1 600   0,55 

Tab. 8. 1 – Přehled navržených jednotkových odsavačů 
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9 Návrh klimatiza ční jednotky 
 

Při návrhu klimatizační jednotky bylo vycházeno především z potřebného obje-

mového průtoku přiváděného i odváděného vzduchu a externích tlakových ztrát obou 

potrubních sítí. Byla vybrána sestavná jednotka AeroMaster XP od firmy REMAK. Ta-

to jednotka je schopna pojmout množství vzduchu v rozsahu průtoků 

3 000 ÷ 28 000 m3/h. Dále je opatřena pevným základovým rámem, pomocí něhož je 

pevně přimontována na podlahu. Je schopna pracovat v rozsahu teplot ± 40°C. Návrh 

jednotky byl proveden pomocí výpočetního programu AeroCAD dodávaným výrobcem. 

 

Základní parametry pro návrh jednotky: 

• Množství přiváděného vzduchu:  hmVP / 15150 3=&  

• Množství odváděného vzduchu:  hmVO / 15150 3=&  

• Externí tlaková ztráta na přívodu:  PapP  700=∆  

• Externí tlaková ztráta na odvodu:  PapO  200=∆  

• Teplota nasávaného vzduchu v létě:  C30°=−Let  

• Teplota nasávaného vzduchu v zimě: C15°−=−Zet  

• Teplota přiváděného vzduchu do místností: Ct p °= 2,19  

 

Na základě těchto parametrů byla pomocí výpočtového programu AeroCAD zvo-

lena klimatizační jednotka AeroMaster XP 28 (viz Obr. 9. 1) 
 

 
Obr. 9. 1 – Navržená klimatizační jednotka AeroMaster XP 28 
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9.1 Přívodní část 
 

Přívodní část klimatizační jednotky je sestavena z těchto sekcí: 
 

1. Tlumící vložka – 2x 

- zamezuje přenosu chvění a vibrací z jednotky na vzduchotechnické potrubí 

 

2. Uzavírací klapka 

- slouží k regulaci množství přívodního vzduchu nebo úplnému uzavření přívodu 
 

3. Filtr G3 

- filtr z netkané 100% polyesterové tepelně a mechanicky zpevněné textilie 

- slouží k ochraně prostředí ve větraných místnostech a k ochraně teplosměn-

ných ploch regenerativního výměníku 

- celá tato sekce je vybavena servisními dvířky pro snadný přístup k filtrační 

tkanině 
 

4. Servisní sekce 

- jedná se o krátkou prázdnou sekci (250 mm), která je určena hlavně k servis-

ním a kontrolním účelům celého zařízení 
 

5. Vodní ohřívač 

- je určen pro ohřev příchozího vzduchu v zimě na požadovanou teplotu 

PARAMETRY: 

• Teplota nasávaného vzduchu v zimě: C15°−=−Zet  

• Teplotní spád přivedené horké vody: 80/60°C 

• Topný výkon:    Pt = 38,6 kW 

• Vodní objem:    V = 9 ℓ 
 

6. Přímý chladič 

- slouží k požadovanému ochlazení přiváděného vzduchu v letních měsících 

pomocí teplonosného média, kterým je v tomto případě chladivo 

PARAMETRY: 

• Teplota nasávaného vzduchu v létě: C30°=−Let  

• Požadovaná teplota za chladičem: C2,19 °=Pt  

• Teplonosné médium:   Chladivo R407C 

• Chladící výkon:    PCH = 51,2 kW 

• Vodní objem:    V = 12 ℓ 
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7. Eliminátor kapek + odvod kondenzátu 

- slouží k zachytávání vodních kapek vznikajících při kondenzaci na teplosměn-

né ploše chladiče. Tato sekce je v dolní části opatřena integrovanou nerezovou 

vanou s trubkou pro odvod kondenzátu. 

 

8. Sekce ventilátoru 

- je osazena vestavným ventilátorem XPVP 560-7,5 s volným oběžným kolem 

s dozadu zahnutými lopatkami a přímým pohonem 

PARAMETRY: 

• Objemový průtok vzduchu:  hmV / 15150 3=&  

• Výkon motoru:    P = 6,86 kW 

• Otáčky:     n = 2080 1/min 

• Tlaková ztráta:    ∆pz = 1139 Pa 

• Statický tlak:    ps = 1150 Pa 

• Celkový tlak:    pc = 1259 Pa 

• Průměr kola:    D = 560 mm 

 

 
Obr. 9. 2 – Charakteristika ventilátoru XPVP 560-7,5 s vyznačeným pracovním bodem 

(červený bod – požadovaná hodnota průtoku a statického tlaku, zelený bod – skutečná hodnota) 

 

9.2 Odvodní část 

 

1. Tlumící vložka – 2x 

- zamezuje přenosu chvění a vibrací z jednotky na vzduchotechnické potrubí 
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2. Uzavírací klapka 

- slouží k regulaci množství přívodního vzduchu nebo úplnému uzavření přívodu 

 

3. Filtr G3 

- filtr z netkané 100% polyesterové tepelně a mechanicky zpevněné textilie 

- slouží k ochraně prostředí ve větraných místnostech a k ochraně teplosměn-

ných ploch regenerativního výměníku 

- celá tato sekce je vybavena servisními dvířky pro snadný přístup k filtrační 

tkanině 

 

4. Sekce ventilátoru 

- je osazena vestavným ventilátorem XPVP 560-4 s volným oběžným kolem 

s dozadu zahnutými lopatkami a přímým pohonem 

PARAMETRY: 

• Objemový průtok vzduchu:  hmV / 15150 3=&  

• Výkon motoru:    P = 3,25 kW 

• Otáčky:     n = 1710 1/min 

• Tlaková ztráta:    ∆pz = 365 Pa 

• Statický tlak:    ps = 365 Pa 

• Celkový tlak:    pc = 473 Pa 

• Průměr kola:    D = 560 mm 

 

 
Obr. 9. 3 - Charakteristika ventilátoru XPVP 560-4 s vyznačeným pracovním bodem 

(červený bod – požadovaná hodnota průtoku a statického tlaku, zelený bod – skutečná hodnota) 
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9.3 Společná část 
 

Rotační regenerační výměník: 
 

- slouží ke zpětnému získávání tepla (ZZT) z odsávané vzdušiny a snižuje tak nákla-

dy na ohřev přiváděného vzduchu 

- ze všech způsobů ZZT mají tyto výměníky nejvyšší účinnost díky mnohonásobně 

větší velikosti teplosměnné plochy oproti ostatním způsobům 

- součástí výměníku je pevný ocelový rám, ve kterém je uložen rotační kotouč. Ten 

je vyplněný teplosměnnou akumulační hmotou 

(nejčastěji z hliníku), v níž jsou malé kanálky 

(2 ÷ 3 mm) jimiž proudí vzduch 

- jednou polovinou kotouče proudí odsávaný 

vzduch, který předává své citelné teplo aku-

mulační hmotě, po otočení kotouče začne stej-

nými kanálky procházet nasávaný vzduch, do 

kterého přestoupí citelné teplo uložené 

v akumulační hmotě  

- otáčky kotouče bývají 10 ÷ 20 1/min 

- mezi oběma kanály vzduchu je těsnící kartá-

čová lišta, která zabraňuje pronikání jednoho 

vzduchu do druhého 
Obr. 9. 4 - Rotační regenerační výměník 

 

PARAMETRY:                zima / léto 

• Objemový průtok vzduchu: hmV / 15150/15150 3=&  

• Výkon motoru:   Pel = 180 W 

• Otáčky:    n = 12 1/min 

• Tlaková ztráta:   ∆pz = 108/108 Pa 

• Tepelná účinnost:   ηt = 76 % 

• Tepelný výkon:   kWPt  15/145=  

 

Výstupní parametry přívodního vzduchu Výstupní parametry odvodního vzduchu 

  Roční období   Roční období 
Parametr Jednotka Zima Léto Parametr Jednotka Zima Léto 

Teplota  [ °C ] 10,7 27 Teplota  [ °C ] 0 29 
Relativní vlhkost [ % ] 13 43 Relativní vlhkost [ % ] 100 51 
Měrná vlhkost [ g/kg ] 1,07 9,82 Měrná vlhkost [ g/kg ] 3,84 13,06 

Entalpie [ kJ/kg ] 13,50 52,27 Entalpie [ kJ/kg ] 9,61 62,67 
Tab. 9. 1 – Výstupní parametry vzduchu (přívodního/odvodního) po průchodu rotačním regene-

račním výměníkem tepla 
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Průběh úprav vzduchu v klimatizační jednotce při jednotlivých provozech ukazují 

následující obrázky získané pomocí výpočtového programu AeroCAD od společnosti 

REMAK: 

 

 
Obr. 9. 5 – h-x diagram provozu klimatizační jednotky AeroMaster XP 28 v zimě 

 

Bod Teplota vzduchu Relativní vlhkost Měrná vlhkost Entalpie Hustota 
 t [ °C ] ϕ  [ % ] x [ g/kg ] i [ kJ/kg ] ρ  [ kg/m3 ] 

A -15,0 95,0 1,0 -12,7 1,34 
B 10,7 13,2 1,1 13,5 1,22 
C 19,0 7,8 1,1 21,8 1,19 

R 19,0 45,0 6,2 35,0 1,18 

S 0,0 100,0 3,8 9,6 1,27 

Tab. 9. 2 – Stavy vzduchu v jednotlivých bodech dle Obr. 9. 5 

 

POPIS DĚJE: 

Modrá čára – vzduch o venkovní teplotě -15°C je do klimatizační jednotky (KJ) nasá-

ván v bodě A. Mezi body A a B je ohříván v rotačním regenerátoru 

(ZZT) až na teplotu 10,7°C (bod B). Do stavu v bodě C, který odpovídá 

teplotě v místnosti 19°C je nakonec dohřán ve vodním ohřívači horkou 

vodou o teplotním spádu 80/60°C 

 

Zelená čára – odváděný vzduch z dílen o teplotě 19°C prochází přes rotační regenerační 

výměník tepla (ZZT) ve kterém odevzdá své citelné teplo přes akumu-

lační hmotu vzduchu nasávanému a ochladí se až na teplotu 0°C. 
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Obr. 9. 6 – h-x diagram provozu klimatizační jednotky AeroMaster XP 28 v létě 

 

Bod Teplota vzduchu Relativní vlhkost Měrná vlhkost Entalpie Hustota 
 t [ °C ] ϕ  [ % ] x [ g/kg ] i [ kJ/kg ] ρ  [ kg/m3 ] 

A 30,0 37,0 10.0 55,8 1,14 
B 27,0 43,4 9,8 52,3 1,15 
C 19,3 61,3 8,7 41,6 1,18 

R 26,0 60,0 12,9 59,1 1,15 
S 29,0 51,0 13,1 62,7 1,14 

Tab. 9. 3 – Stavy vzduchu v jednotlivých bodech dle Obr. 9. 6 

 

POPIS DĚJE: 

Modrá čára – do KJ je nasáván venkovní vzduch o teplotě 30°C. Mezi body A a B do-

jde k jeho ochlazení v rotačním regenerátoru na teplotu 27°C. K dalšímu 

ochlazení na požadovanou teplotu 19 °C dojde již v přímém chladiči po-

mocí teplonosného média, kterým je bezfreonové chladivo R406C (mezi 

body B a C) 

 

Zelená čára – odváděný vzduch z dílen o teplotě 26°C prochází přes rotační regenerační 

výměník tepla (ZZT) ve kterém odevzdá své citelné teplo přes akumu-

lační hmotu vzduchu nasávanému a ohřeje se na teplotu 29°C. 
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10 Investiční náklady 
 

Vyčíslení investičních nákladů bylo provedeno dle aktuálních katalogů a ceníků 

příslušných výrobců. Cena klimatizační jednotky AeroMaster XP 28 včetně regulace 

byla zjištěna za pomoci výpočtového programu AeroCAD. Nakonec byly k ceně vzdu-

chotechnického zařízení připočteny orientační náklady na montáž včetně montážního 

příslušenství, náklady na dopravu, dále pak náklady na uvedení do provozu (spuštění a 

zaregulování) a nakonec i náklady na zaškolení personálu. Podrobný rozpis investičních 

nákladů jednotlivých položek vzduchotechnického potrubí je obsažen v příloze P8. 

 

Klimatizační jednotka AeroMaster XP 28       489 695 Kč  

Regulace KJ             90 932 Kč  

Mokrý hladinový odlučovač MHL 4        480 900 Kč  

Radiální ventilátor RVZC 1000 - 5        145 370 Kč  

Jednotkový odlučovač POC9 - M1          26 700 Kč  

Jednotkový odlučovač POC6 - M1          23 600 Kč  

2x jednotkový odlučovač POC 6 – OM         84 200 Kč  

Příslušenství jednotkových odlučovačů: 

4x koleno               3 800 Kč  

4x odsávací rameno            36 920 Kč  

4x filtry             18 760 Kč  
 

20x vířivá výusť OD - 8/K1/Z/500/24         42 880 Kč  

6x vířivá výusť OD - 8/K1/Z/600/24            6 774 Kč  

3x vířivá výusť OD - 8/K1/Z/600/48            4 578 Kč  

Tvarovky z potrubí skupiny II          72 754 Kč  

Tvarovky z potrubí skupiny I           31 065 Kč  

Potrubí skupiny II            55 500 Kč  

Potrubí SPIRO            66 397 Kč  

Potrubí FLEXO            40 822 Kč  

Izolace MIRELON              5 950 Kč  

Montáž včetně montážního příslušenství (20% z celkové ceny)    345 519 Kč  

Doprava (5% z celkové ceny)          86 380 Kč  

Uvedení do provozu (zaregulování)             2 500 Kč  

Zaškolení personálu              1 500 Kč  
 

Celková cena bez DPH       2 163 496 Kč  

Celková cena s DPH 19%       2 574 561 Kč 



Diplomová práce  Lukáš Hampl 

VŠB – TU Ostrava  47 

 

11 Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit komplexní návrh odsávání znehodnoce-

né vzdušiny od strojů včetně odlučování tuhých částic a klimatizace ve strojní dílně 

závodu na výrobu textilních strojů, ve kterém probíhá rekonstrukce.  

 

Při návrhu odsávání bylo vycházeno z množství odsávané vzdušiny od jednotli-

vých strojů a z podnikových norem firem vyrábějících odlučovače prachu. Ten byl zvo-

len mokrý hladinový. Součástí odlučovače je i radiální ventilátor, sloužící k vyvolání 

potřebného podtlaku v potrubí. Vyčištěný vzduch je vyveden přes rotační regenerační 

výměník, který je součástí klimatizační jednotky nad střechu budovy. U označených 

strojů byl proveden návrh jednotkových průmyslových odsavačů, které budou sloužit 

jako kompaktní jednotka k odsátí a vyčištění znehodnocené vzdušiny a k jejímu násled-

nému vrácení zpět do dílny. 

 

Pro vytvoření tepelné pohody v letních měsících budou jednotlivé dílny klimati-

zovány pomocí klimatizační jednotky AeroMaster XP 28 od firmy REMAK. Ta byla 

navržena na základě potřebného množství vzduchu kryjící tepelné zisky objektu. Ochla-

zení vzduchu na požadovanou teplotu bude zajištěno přímým chladičem pomocí chladi-

va R407C. V zimních měsících, kdy jsou tepelné ztráty objektu kryty ústředním vytápě-

ním, bude jednotka zajišťovat pouze prostou výměnu vzduchu. Ohřátí vzduchu na přija-

telnou teplotu bude provedeno pomocí vodního ohřívače s teplotním spádem 80/60°C. 

Pro snížení nákladů na ochlazení či ohřev přívodního vzduchu bude jednotka opatřena 

rotačním regeneračním výměníkem. 

 

Na závěr diplomové práce byly orientačně vyhodnoceny investiční náklady, které 

budou činit téměř 2 600 000 Kč. Největší podíl na této částce tvoří cena klimatizační 

jednotky a také cena mokrého hladinového odlučovače. 

 

Navrhované řešení zajistí nejen lepší pracovní podmínky pro dělníky, ale také 

úsporu tepelné energie a tím i nižší provozní náklady. 
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