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Seznam použitých symbolů a značek: 

 Symboly: 

                  šířka a výška okna včetně rámu                      [m] 

                   charakteristické číslo budovy                           [Pa-0,67] 

                    hloubka okna od okraje horního slunolamu     [m] 

                    hloubka okna od okraje svislého slunolamu    [m] 

                     průměr                                                             [m] 

                  délky stínů v okenním otvory od hrany slunolamů  [m] 

                  odstup svislé a vodorovné části okna od rámu okna [m] 

                    entalpie vzduchu                                             [kJ/(kg·K)] 

                  součinitel spárové průvzdušnosti                     [m3/m·s·Pa-0,67] 

                  součinitel měřidla 

                    délka                                                                [m] 

                   délka spár otvíratelných částí oken                  [m] 

                  zmenšení teplotního kolísání                     [-] 

                     hmotnostní tok                                                 [kg/s] 

                  charakteristické číslo místnosti                         [-] 

                   počet  [-] 

                  obvod                                                                [m] 

                    tlak                 [Pa] 

                   tepelný zisk    [W] 

                     tepelná ztráta                                                   [W] 

                   měrný třecí odpor potrubí                                [Pa/m] 

                    stínící součinitel                                               [-]         

                    plocha  [m2]  

    teplota   [°C] 

    termodynamická teplota   [K] 
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    součinitel prostupu tepla   [W·m-2·K-1]                 

                    objemový tok                                                    [m3/s]  

                    rychlost                                                            [m/s]                

x                    měrná vlhkost  [g/kgS.V.] 

Řecká abeceda: 

                  rozdíl hodnot [-] 

                  absolutní vlhkost         [g/m3] 

                  časové zpoždění [hod.] 

                  součinitel přestupu tepla [W/(m2·K)] 

                  azimutový úhel normály stěny [deg] 

                  součinitel absolutní drsnosti [-] 

                  součinitel absolutní drsnosti [-] 

                  součinitel prostupu tepla [W/(m·K] 

                   součinitele tření pro turbulentní proudění          [-]                 

                  kinetická viskozita [Pa/s] 

                  součinitel místní tlakové ztráty [-] 

                  Ludolfovo číslo  [-] 

    hustota [kg/m3] 

                  relativní vlhkost [%] 

Dolní indexy: 

c     -         celkový 

dif   -         difuzní 

-       diferenční 

e    -          exteriér 

ekv-          ekvivalentní 

chl -           chladící 

i     -            interiér 

L    -            od lidí 
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m   -        elektromotoru 

-     místní 

O   -        okny 

OK-         okny-konvekcí 

OR-         okny-radiací 

OS-         oslunění 

P  -          přiváděný 

    -          prostupem 

pr -          páry 

S  -          souhrná 

-          stěnami 

sv -          světly 

st  -          statický 

str.-          strop 

tr  -           trením 

top-          topný 

V  -          větráním 

    -         vventilátoru 

w  -          vlhkostní 

z   -          ztráta 

     -          zisky 

Zkratky: 

JV-  jihovýchod 

JZ - jihozápad 

SV-  severovýchod 

SZ-  severozápad 

KJ - kondenzační jednotka 
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1. Úvod 

     V dnešní moderní době je značný důraz kladen na stav životního prostředí. 

Jednak na stav vnějšího životního prostředí, současně však i na stav vnitřní 

prostředí neboli mikroklima. Člověk tráví přibližně 90 % svého času 

v uzavřených místnostech, a to nejen obytných. Jedná se také o vzdělávácí a 

pracovní zázemí, zařízení pro rekreaci - divadla, kina, společenské sály apod.  

     Optimální  podmínky  pro činnost člověka zajišťuje vhodná tepla, vlhkost a 

čistota vzduchu. Z hygienických hledisek je pak základním předpokladem 

přístup teplé a studené vody. K tomuto účelu slouží řada technických zařízení a 

soustav, jako je vytápění, větrání, klimatizace, osvětlení, ale také odvádění 

odpadních hmot (kanalizace, odsávání atd.) Jde tedy o souhrn několika 

specializovaných profesí, které musí najít společné zásady při návrhu 

jednotlivých zařízení a soustav. Na fakultě strojní jsou tyto kapitoly popsány 

v předmětu Technika prostředí, který je naší katedrou vyučován v bakalářském i 

magisterském programu studia. Součástí osnovy předmětu je laboratorní 

měření na klimatizační jednotce ke stanovení dynamického tlaku, objemového 

toku a vlhkosti proudící vzdušiny. 

     Cílem této diplomové práce je návrh klimatizační soustavy vhodné pro účely 

výuky. Studenti  se na tomto zařízení mají seznámit se samotnou skladbou a 

funkcí jednotlivých sekcí i celku. Servisní přístupy umožní detailní prohlédnutí 

jednotky zevnitř. Další podmínkou je připojení měřících prvků, tak aby mohlo 

dojít k měření hlavních výkonových parametrů klimatizačního zařízení. 

    Poslední část je věnována finančnímu zhodnocení investičních nákladů. 
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2. Technické řešení 

     Učebna se nachází ve třetím patře budovy G, která je součástí areálu VŠB-

TU Ostrava v Porubě. Jedná se o katedrální laboratoř vybavenou dvěma 

umyvadly a digestořem. Jihovýchodní strana je opatřena třemi páry oken. 

K návrhu větracího zařízení je potřeba stanovit tepelnou zátěž a tepelné ztráty 

objektu podle technické dokumentace. 

2.1 Výpočet tepelné zátěže 

      Tepelnou zátěží je chápán celkový tepelný tok do klimatizovaného prostoru, 

který musí být vykompenzován výkonem chladícího zařízení. Dle místa vzniku 

lze tepelné zisky rozdělit na vnitřní a vnější zisky. 

      Mezi vnitřní tepelné zisky zahrnujeme tepelnou produkci lidí, produkci tepla 

svítidel, ventilátorů, popř. dalších elektrospotřebičů. 

      Vnější tepelné zisky se skládají z prostupu tepla konstrukcí, tepelných zisků 

radiací přes okna a tepla obsaženého v infiltračním a přiváděném vzduchu. 

      Při výpočtu tepelné  zátěže  klimatizovaných prostor se postupuje dle normy 

ČSN 73 0548, která oproti výpočtu tepelných zisků  pomocí normy ČSN 02 

0610 má mírné specifické odlišnosti. Výpočet je prováděn pro nejteplejší  den 

v roce-21.července a pro 15:00 hodin. Normy dále stanovují vnější výpočtovou 

teplotu te na 32°C, rozmezí teplot pro vnitřní prostředí je od 20-26°C, ve výpočtu 

pro letní období je přípustná teplota interiéru ti=25°C.  Výsledek slouží jako 

podklad pro  výpočet minimálního množství větracího vzduchu. 

 

Tepelné zisky od vnitřních zdrojů tepla  

a) Produkce tepla lidí 

      Do těchto zisků se započítává pouze citelné teplo vyzařované člověkem. 

Hodnota je stanovena dle normy ČSN 02 0610, a to 62 W na osobu při mírné 

práci a teplotě vzduchu 26°C. Při jiné teplotě se tepelná produkce lidí stanoví ze 

vzorce (2.1) 

                                                              [W]   (2.1) 

           kde: 

              -  počet osob 

               -  teplota interiéru 
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           Dle zadání dosadíme do vzorce hodnotu 25 osob a dostaneme tak                

e   celkovou tepelnou produkci tepla od lidí. 

                                                

b) Produkce tepla svítidel 

      Pro výpočet je uvažováno, že světla jsou během výpočtové hodiny 

v provozu. 

Pro jedno zářivkové těleso byla stanovena hodnota tepelného zisku na 18 wattů 

dle [L4]. V učebně je zavěšeno 9 svítidel, každé se 4 trubicemi. Celkový  

tepelný zisk pak bude: 

                                                [W]                                (2.2) 

c) Produkce tepla ventilátorů 

Vzduch se při proudění skrz ventilátor ohřívá. Množství vyrobeného tepla se 

vypočte dle vzorce (2.3) převzatého z [L1]: 

   
    

     
                                                   [W]                               (2.3) 

 kde: 

    -průtok vzduchu ventilátorem 

   -celkový tlak ventilátoru 

  -účinnost ventilátoru   

  - účinnost elektromotoru. 

    Vzduch na přívodu prochází přes ventilátor navrhnutý v podkapitole 5.1. 

Objemový tok V je stanoven v kapitole 3., externí tlaková ztráta ∆p je vypočtena 

v kapitole 4. Výrobce udává účinnost ventilátoru na 48 %, účinnost 

elektromotoru bohužel není známa, proto je počítáno s hodnotu 1.  

V  tabulce 2.1 se souhrn vstupních veličin, v tabulce 2.2 je výsledný tepelný zisk 

od ventilátoru.  

Veličina V ∆p   

Hodnota 1250 900 0,48 1 

Jednotka m3/hod Pa - - 

Tab. 2.1 Parametry ventilátoru 
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Produkce tepla ventilátorů 

QV 685 W 

Tab. 2.2 Produkce ventilátoru 

Tepelné zisky z vnějšího prostředí 

a) Tepelné zisky okny 

     Tento tepelný zisk se z hlediska výpočtu dělí na dvě složky. Rozdělujeme 

prostup tepla konvekcí a prostup tepla radiací. 

  

                                                         [W]                         (2.4) 

 

1) Prostup tepla konvekcí 

               V učebně je šest oken o rozměru (1,2 x 2,1) m. Celková plocha oken   

     je pak 15,12 m2. Z [L1] byl použit vzorec (2.5), a také hodnota                      

součinitele prostupu tepla Uo, která je pro jednoduchá okna, dvojitě zasklená s 

kovovým rámem rovna 4,2 [W·m-2·K-1] uvažováno pro celou plochu okna. 

Výpočtové teploty vnitřní a vnější jsou dány [L9] a [L10].                

                                                         [W]                         (2.5) 

                                  

                      

2) Prostup tepla sluneční radiací  

      Jedná se o teplotní zisky vstupující do místnosti slunečním zářením a 

stanoví se ze vzorce (2.6) uvedeného v [L1] na str. 163. 

                                                [W]                       (2.6) 

 kde: 

       -  osluněná plocha okna    [m2]   

                - celková intenzita sluneční radiace      [W·m-2]    

                  - intenzita difuzní sluneční radiace      [W·m-2]    

      - korekce pro čistotu atmosféry                          [-] 

      - stínící součinitel                                                     [-]. 
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Osluněný povrch okna 

     Osluněný povrch okna    , je ta část celké plochy okna zmenšená o 

příslušné odstupy okna a rámu. V případě, kdy je budova opatřena slunolamy je 

nutné hodnotu osluněného povrchu      zmenšit ještě o příslušné délky stínů 

       , které se spočítají ze vzorců (2.8) a (2.9). Osluněný povrch okna SOS lze 

pak zapsat jako vzorec (2.7). 

                                                       [m2]               (2.7) 

kde: 

     – šířka a výška okna včetně rámu                         [m] 

       - délky stínů v okenním otvory od hrany slunolamů  [m] 

       - odstup svislé a vodorovné části okna od rámu okna [m] 

   - hloubka okna od okraje horního slunolamu 

             - hloubka okna od okraje svislého slunolamu 

  

           Příslušné délky stínů 

                                                             [m]                       (2.8) 

 

    
      

        
                                                  [m]                          (2.9) 

kde: 

               –sluneční azimut                                      [deg] 

          - azimutový úhel normály stěny                [deg] 

                h – výška slunce nad obzorem                    [deg] 

     V našem případě není budova opatřena slunolamy, odpadá tedy výpočet 

osluněné plochy okna     , která se rovná povrchu okna      Z [L1]  (str.162-

168)  byla stanovena hodnota  celkové intenzity sluneční radiace    pro 

výpočtovou hodinu na  511  [W·m-2], stínící součinitel s pro dvojité sklo má 

hodnotu 0,9 a součinitel znečištění atmosféry      je pro velkoměstskou oblast 

0,85. Po dosazení do vzorce 2.6 dostáváme tepelné zisky okny radiací: 
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 Celkové tepelné ziky okny budou součtem tepelných zisky konvekcí a radiací 

dle vzorce (2.4). 

                      

                         

                                                                                                         

b) Tepelné zisky stěnami 

    Podle tloušťky stěna oddělující vnitřní a vnější prostředí spadá mezi středně 

těžké stěny a tepelný zisk se  dle [L1]  počítá podle vzorce: 

                                           [W]                         (2.10) 

kde: 

    - součinitel prostupu tepla stěnou  [ W·m-2·K-1] 

    - plocha stěny [m2] 

    - průměrná rovnocenná sluneční teplota vzduchu za 24 hodin [°C]  

    - rovnocenná sluneční teplota v době o ψ dřívější [°C] 

   – součinitel zmenšení teplotního kolísání při prostupu tepla stěnou [-] 

           - časové zpoždění [h] 

         Časové zpoždění  

                - 0.5                                                    [h]                         (2.11)                            

                  - 0.5                                 

                hodin     

        Zmenšení teplotního kolísání 

            
        

      
                                                           [-]                         (2.12)                                                                   

             
          

                                  

                    

    Dosazením do vzorce (2.10) určíme hodnotu tepelného zisku  



Petr Kubný                                                                                                                      Diplomová práce 

-20- 
 

                                                    

                  

c)   Tepelné zisky infiltrací vzduchu  

       Tyto tepelné zisky vznikají infiltrací venkovního teplejšího vzduchu přes 

spáry otevíratelných částí oken a to pouze u podtlakových systémů větrání. 

Pro náš návrh je uvažováno rovnotlaké větrání, není nutno tedy tyto zisky 

počítat. Pro úplnost je zde výpočet tepelného zisku uveden v rovnicích  (2.13) a 

(2.14).  

                                                            [W]                       (2.13) 

       Množství vzduchu pronikajícího infiltrací se určí vztahem: 

                                                                  [m3/s]                      (2.14) 

kde: 

               - součinitel spárové průvzdušnosti [m3/m·s·Pa-0,67] 

            - délka spár otvíratelných částí oken [m] 

            - charakteristické číslo budovy   [Pa-0,67] 

            -  charakteristické číslo místnosti.  [-] 

    ČSN 73 0540-3 udává hodnoty součinitele spárové průvzdušnosti oken a 

venkovních dveří     . ČSN 06 0210 udává kategorizaci objektů a určení hodnot  

B a M. 

d) Tepelné zisky přívodem venkovního vzduchu  

Tyto zisky plynou z přívodu větracího vzduchu do klimatizační jednotky. Počítají 

se podle vzorce (2.11) kde jako množství pronikajícího vzduchu je rovno 

množství vzduchu přiváděnému. Hodnota hustoty vzduchu   a tepelné kapacity 

vzduchu byly použity z [L6]. Výpočet pak bude vypadat takto: 

          
    

    
                  

                 

Celková tepelná zátěž 

                                                [W]                     (2.15) 
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       Výpočet celkových tepelných zisků podle vzorce (2.15) je uveden v tabulce 

2.3 společně s rekapitulací jednotlivých tepelných zisků. 

 

TEPELNÉ ZISKY 

z vnitřního prostředí z vnějšího prostředí 

od lidí od svítidel od ventilátorů stěnama 
oknama přívodním 

vzduchem konvekcí radiací 

QL QSV Qv QS QOK QOR QPV 

[W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] 

1705 648 685 104,4 445 5942 2950 

Celkový tepelný zisk 12479 [W]       

Tab. 2.3 Rekapitulace tepelných zisků 

 

 2.1.2     Výpočet tepelných ztrát 

Postup výpočtu je stanoven normou ČSN 06 0210.  

Celková tepelná ztráta QC 

    Celková tepelná ztráta QC je dána součtem tepelných ztrát prostupem QP a 

tepelných ztrát infiltrací QV. Tepelné zisky QZISKY se od této hodnoty odečítají. 

Rovnice pak vypadá následovně: 

                                                                       [W]                      (2.16) 

Tepelná ztráta prostupem tepla QP 

 Tato tepelná ztráta je dána vztahem (2.17) 

                                                                   [W]                      (2.17) 

kde: 

   - základní tepelná ztráta prostupem tepla   [W]                       

   - přirážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí  [-] 

   - přirážka na urychlení zátopu 

   - přirážka na světovou stranu. 

  Základní tepelná ztráta QO  je součet tepelných toků prostupujících 

jednotlivými stěnami ohraničující místnost. Výpočet bude vypadat následovně: 
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                                                                [W]             

(2.18) 

 

což lze zapsat: 

                       
 
                                                   [W]                  (2.19) 

kde: 

          - součinitel prostupu tepla                   [W·m-2·K-1] 

           -  plocha ochlazované části konstrukce   [m2]                                            

                - výpočtová teplota venkovního prostředí   [°C] 

                 - výpočtová vnitřní teplota.  [°C] 

Výpočet součinitele prostupu tepla: 

  
 

 

  
 

  
  

 
  
  

   
  
  

 
 

  

                                [W·m-2·K-1]               (2.20) 

   neboli:       

  
 

 

  
  

  
  

 
    

 

  

                                        [W·m-2·K-1]               (2.21) 

kde:  

    - tloušťka vrstvy materiálu                         [m] 

    - součinitel tepelné vodivosti materiálu    [W·m-1K-1]   

      - součinitel přestupu tepla                     [W·m-2K-1]   

   Následuje výpočet tepelné ztráty prostupem tepla pro jednotlivé stěny 

ohraničující výpočtovou místnost. Zdi jsou označeny zkratkami světových stran. 

Hodnoty součinitelů tepelné vodivosti λ jsou převzaty z [L6]. 

a) Tepelná ztráta prostupem zdi JV 

       Jde o stěnu mezi učebnami G313 a G314. V tomto místě je budova  

dilatována, proto se skládá z dvou  vrstev betonu a vzduchové mezery. Z obou 

stran je zdivo opatřeno centimetrovou vrstvou omítky. Výpočet tepelné ztráty je 

v tabulce 2.4.    
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 Skladba stěny           
(z vnějšku) 

Tloušťka  
Součinitel  

tepelné vodivosti 
Součinitel 

přestupu tepla 

    l    [m]    ʎ    [W/(m·K)] α     [W/(m2·K)] 

vnitřní     8 

omítka 0,01 0,8   

beton 0,08 1   

vzduch 0,06 0,0262   

beton 0,08 1   

omítka 0,01 0,8   

vnitřní     8 

Celkový součinitel 
prostupu tepla U 

2,82  [W/(m2·K)] 
  

Plocha stěny 22,4 [m2]   

Celkový tepelný 
tok  

316 [W] 
  

  

Vnější teplota  15 
[°C] 

  

Vnitřní teplota 20   

Tab. 2.4  Skladba stěny JV 

                               

            

b) Tepelná ztráta prostupem zdi SZ 

       Jde o stěnu mezi učebnami obsahující jeden otvor v podobě dveří. 

Skladbu stěny tvoří betonový panel, z obou stran opatřen centimetrovou vrstvou 

vnitřní omítky. Výpočet tepelné ztráty je v tabulce 2.5. 

 

Skladba stěny           
(z vnějšku) 

Tloušťka  
Součinitel tepelné 

vodivosti 
Součinitel 

přestupu tepla 

    l    [m]    ʎ    [W/(m·K)] α     [W/(m2·K)] 

vnitřní   
 

8 

omítka 0,01 0,8   

beton 0,06 1   

omítka 0,01 0,8   

vnitřní     8 

Celkový součinitel 
prostupu tepla U 

3  [W/(m2·K)] 
  

Plocha stěny 20,8 [m2]   

Celkový tepelný 
tok  

311 [W] 
  

  

Vnější teplota  15 
[°C] 

  

Vnitřní teplota 20   

Tab. 2.5  Skladba stěny SZ 
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c) Tepelná ztráta prostupem zdi JZ 

       Jde o nejvíce ochlazovanou plochu, odděluje totiž učebnu od vnějšího 

prostředí, pro které je minimální teplota pro teplotní region Ostrava stanovena 

dle  [L6] na -15°C. Jedná se o nosný prvek v konstrukci budovy, proto je 

tloušťka betonové vrstvy pro tento případ 40 centimetrů. Vnitřní povrch je 

upraven omítkou, vnější fasádou. Výpočet tepelné ztráty je v tabulce 2.6. 

Skladba stěny           
(z vnějšku) 

Tloušťka  
Součinitel 

tepelné 
vodivosti 

Součinitel 
přestupu tepla 

    l    [m]    ʎ    [W/(m·K)] α     [W/(m2·K)] 

vnější   
 

23 

fasáda 0,01 1,1   

beton 0,4 1   

omítka 0,01 0,8   

vnitřní     8 

Celkový součinitel 
prostupu tepla U 

1,7  [W/(m2·K)] 
  

Plocha stěny 5,4 [m2]   

Celkový tepelný 
tok  

320 [W] 
  

  

Vnější teplota  -15 
[°C] 

  

Vnitřní teplota 20   

Tab. 2.6  Skladba stěny JZ 

                                  

                    

 

d) Tepelná ztráta prostupem tepla okny 

        Dle [L1] je hodnota součinitele prostupu tepla U pro dvojitá okna s 

kovovým rámem rovna 3,7. Plocha jednoho okna je 2,52. V místnosti je šest 

oken, součinem tedy dostaneme celkovou plochu oken, 15,12 m2. Vnější a 

vnitřní teplota byly určeny výše. Dosazením do vzorce dostaneme celkovou 

tepelnou ztrátu prostupem tepla okny. 
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e) Tepelná ztráta prostupem tepla stropem 

Skladba stěny           
(zhora) 

Tloušťka  
Součinitel 

tepelné 
vodivosti 

Součinitel 
přestupu tepla 

    l    [m]    ʎ    [W/(m·K)] α     [W/(m2·K)] 

vnější   
 

8 

linoleum 0,005 0,16   

beton. potěr 0,005 0,9   

beton 0,4 1   

omítka 0,01 0,8   

vnitřní     8 

Celkový 
součinitel 

prostupu tepla U 
1,44  [W/(m2·K)] 

  

Plocha stěny 63 [m2]   

Celkový tepelný 
tok  

454 [W] 
  

  

Vnější teplota  15 
[°C] 

  

Vnitřní teplota 20   

Tab. 2.7  Skladba stropu 

                                     

                       

f) Celková tepelná ztráta prostupem  

                                                

                                  

                    

Tepelná ztráta infiltrací 

Tepelná ztráta infiltrací QV se stanoví dle vzorce (2.22) : 

                                                               [W]                             (2.22) 

Objemový tok větracího vzduchu VV se vypočte při přirozené infiltraci ze vztahu: 

                                                                  [m3/s]                         (2.23) 

kde: 
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                - součinitel spárové průvzdušnosti              [m3/m·s·Pa-0,67] 

              - délka spár otvíratelných částí oken             [m] 

              - charakteristické číslo budovy                      [Pa-0,67] 

              -  charakteristické číslo místnosti.                 [-] 

     ČSN 73 0540-3 udává hodnoty součinitele spárové průvzdušnosti oken a 

venkovních dveří     .  

ČSN 06 0210 udává kategorizaci objektů a určení hodnot  B a M. 

Dosazením hodnot se stanoví množství  

                                    

                          

Poté tepelná ztráta: 

                                                                                         

            

Tepelná zisky 

    Při výpočtu tepelných ztrát budov podle normy ČSN 02 0610 se od tepelné 

ztráty prostupem a infiltrací odečítají tepelné zisky do vnitřních zdrojů, které 

jsou stejné pro zimní i letní období. Mezi tyto tepelné zisky zahrnujeme teplo od 

lidi   , teplo od svítidel     a teplo od ventilátorů   . Celková hodnota 

tepelných zisků bude pak součtem dle rovnice (2.24): 

                                                             [W]                               (2.24) 

                            

                      

      Celkovou tepelnou ztrátu získáme dosazením do vzorce (2.16): 

                         

                 

      V tabulce 2.8 uveden přehled jednotlivých tepelných ztrát a jejich 

sumarizace. 
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TEPELNÉ ZTRÁTY 

prostupem infiltrací zisky 

QP QV Qzisky 

[W] [W] [W] 

     786 2883 

Celková tepelná ztráta 1277 W 

Tab. 2.8 Rekapitulace tepelných ztrát 

    V našem případě budou tepelné ztráty objektu i nadále pokrývány ústředním 

vytápěním. Výpočet je v diplomové práci uveden pro úplnost. 
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3. Návrh vzduchotechnického zařízení 

     Na obrázku 3.1 je schéma jednotky a větraného prostoru s vyznačenými 

základními veličinami pro návrh. Při projektování vzduchotechnického nebo 

klimatizačního zařízení je potřeba znát tyto parametry: 

 minimální množství větracího vzduchu 

 požadavky na mikroklima 

 provoz v klimatizovaném prostoru 

 tepelné vlastnosti klimatizovaného prostoru 

 klimatické podmínky dané oblasti. 

 

Obr. 3.1 Schéma jednotky a větraného prostoru 

3.1 Výpočet množství větracího vzduchu 

      Stanovení průtoku čerstvého vzduchu je jeden z hlavních parametrů, který 

udává velikost zařízení a spotřebu energie. Objemový průtok minimálního 

množství přiváděného vzduchu lze stanovit několika způsoby: 

 z bilance škodlivin 

 z tepelné bilance 

 z bilance vlhkosti 

 z dávek vzduchu na osobu 

 z intenzity výměny vzduchu v místnosti. 
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3.1.1  Výpočet množství větracího vzduchu z počtu osob 

      V místnostech, kde nejsou jiné zdroje škodlivin a vzduch se zhoršuje hlavně 

přítomností lidí lze množství větracího vzduchu stanovit z dávek vzduchu na 

osobu. V  [L2] na str. 162 je uvedeno, že dle Nařízení vlády č. 178/2001 je 

minimální množství přiváděného vzduchu na osobu a hodinu pro lehkou práci 

50 m3. 

      Výpočet množství větracího vzduchu je součin počtu osob a doporučené 

dávky-vzorec (3.1). 

                            
  

 
                                                           (3.1)                     

3.1.2  Výpočet množství větracího vzduchu z tepelných zisků 

      Je-li škodlivinou teplo nebo chlad stanovuje se minimální množství 

větracího dle [L2] pomocí vzorce (3.2). 

      
  

      

            
                                                            [m3/h]                (3.2)             

kde:                   

       - celková tepelná zátěž větraného prostoru [W]      

           - teplota vzduchu v interiéru [°C]      

          - teplota vzduchu přiváděného    [°C]. 

Pracovní rozdíl teplot Δtp=(ti-tp): 

       Jedná se o rozdíl mezi teplotou vzduchu v místnosti a teplotou přiváděného 

vzduchu. Literatura [L5] uvádí, že v letním odbobí by hodnota něměla 

přesáhnout 6°C pro větrací mřížky, u anemostatu a vířivých výustí je možné 

použít pracovní rozdíl teplot až 10°C. V našem případě budeme uvažovat rozdíl 

pracovní rozdíl teplot 5°C. 

 Po dosazení: 
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3.1.3  Výsledné množství větracího vzduchu 

      Při běžném návrhu by se dále počítalo s hodnotou vyšší. V našem případě 

jsme prostorově omezeni a za předpokladu že měření nebude probíhat ve 

výpočtové hodině, kdy je tepelná zátěž maximální, můžeme počítat s hodnotou 

stanovenou z dávek na osobu. Hodnota odpovídá normovanému průtoku dle 

[L11]. 

 

3.2 Výpočet chladícího výkonu - letní provoz 

    Hodnoty vnějšího prostředí byly převzaty z databáze klimatických oblastí 

programu AeroCAD pro oblast Ostrava, hodnoty vnitřního prostředí jsou dány 

ČSN 73 054. V příloze I. je vyznačena letní úprava vzduchu. 

- vnější výpočtová teplota                                         te    = 32°C 

- vnější výpočtová  relativní vlhkost                          φe   = 37% 

- vnitřní výpočtová teplota                                         tI     = 25°C 

- vnitřní výpočtová  relativní vlhkost                          φI   = (40-60)% 

- teplota  přiváděného vzduchu                                 tP    = 20°C. 

Práce s h-x diagramem: 

1) zakreslím bod E: te   =  32°C, φe   = 37% 

potom xe  = 11,5 g/ kgS.V , he=  61,5 kJ/kgS.V. 

2) zakreslím bod Pr-povrchová teplota chladiče na mezi sytosti:  

tPr   =  6°C, φPR = 100% 

3) spojím přímkou body E a Pr 

4) v bodě průniku přímky a teploty přiváděného vzduchu tp dostaneme 

stav přiváděného vzduchu P: , φP   = 57%,  xP  = 8,8 g/ kgS.V .  

5) vynesu teplotu interiéru a přírůstek vlhkosti Δx ze vzorce (3.6), v bodě 

průniku dostaneme bod I: φI   = 53%,  xI  = 10,8 g/ kgS.V .  

6) spojím bod P a I 

    Chladící zařízení musí být schopné ochlazovat vzduch na teplotu 

přiváděného vzduchu danou pracovním rozdílem teplot.  

Dle [L2] se výkon chladícího zařízení stanoví následovně: 

- stanovení hmotnostního průtoku přiváděného vzduchu -vzorec (3.3): 
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                                                   [kgS.V/s]                       (3.3) 

            kde:   - plynová konstanta                                      [J/(kg·K)]    

                
     

                 
 

    

    
    

        
         

                                       

- souhrnná tepelná zátěž přiváděným vzduchem - chladící výkon 

rovnice (3.4)                                     

                                                                [W]                              (3.4) 

                            

                                                      

- množství vlhkosti vyprodukované přítomností osob             (3.5) 

                                                                  [g/h]                              (3.5) 

                                 

kde:       je hodnota množství vodní páry vyprodukované jedním 

člověkem během jedné hodiny. Pro mírně aktivní osoby a teplotu 25°C je 

dle [L3] stanovena hodnota       na 107 g/h,                                   

- vlhkostní přírůstek    v gramech vodní  páry  na kilogram suchého 

vzduchu  pak lze vypočítat ze vzorce (3.6) 

   
         

       
                  [g/kgS.V.]                       (3.6)                                   

   
    

         
              

                   

 Hodnoty měrné plynové konstatnty    a výparného teplota vody    byly 

převzaty z [L2]. 

 

3.3    Výpočet topného výkonu – zimní provoz 

             Hodnoty vnějšího prostředí byly převzaty z databáze klimatických 

oblastí programu AeroCAD pro oblast Ostrava a odpovídají ČSN 02 0610. 

Hodnoty vnitřního prostředí jsou shodné s podmínkami pro výpočet chladícího 

výkonu. V příloze II. je vyznačena zimní úprava vzduchu pro zimní období.  
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Vnější výpočtové hodnoty  pro zimní provoz: 

- vnější výpočtová teplota                                         te    =  -15°C 

- vnější výpočtová  relativní vlhkost                          φe  =   95% 

- vnitřní výpočtová teplota                                         tI      = 20°C 

- vnitřní výpočtová  relativní vlhkost                          φI    = (40-60)% 

- teplota  přiváděného vzduchu                                 tP    = 20°C. 

 

Práce s h-x diagramem: 

1) zakreslím bod E: te   =  -15°C, φe   = 95% 

potom xe  = 1 g/ kgS.V , he=  -13 kJ/kgS.V. 

2) zakreslím bod I: tI   =  20°C, φI   = 50% 

potom xI  = 7,5 g/ kgS.V , hI=  39 kJ/kgS.V. 

3) z bodu E vedu přímku x=konst. 

4) zakreslím Δhpřen ze vzorce (3.7)                                   

5) v průsečíku přímek dostaneme bod Er za ZZT 

       xEr  = 1 g/ kgS.V , hEr=  11,5 kJ/kgS.V  

6) z bodu Er a vedeme opět přímku x=konst. dokud neprotne  

teplotu tp  = ti = 20°C, dostaneme bod 1: h1= 22 kJ/kgS.V. 

7) dále je naznačeno vlhčení parou za konstantní teploty na 

požadovanou relativní vlhkost, a tím se dostaneme do bodu I 

8) můžeme odečíst ΔxPR pro návrh zvlhčovacího výkonu. 

     Nyní je možné dopočítat topný výkon ohřívače: 

- hmotnostní průtok pro zimní období-analogie vzorce (3.3) 

                
     

                    
 

    

    
    

     
         

                                       

- souhrnná tepelná ztráta přiváděného vzduchu-obdoba rovnice (3.4)                                     

                                                                 

                            

                                                      

- množství vlhkosti potřebné na 1kgS.V. je dáno rovnicí  (3.7) 
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                                                         [g/kgS.V.]                              (3.7) 

                                                                         

- vlhkostní výkon v kilogramech vodní  páry za hodinu pak lze vypočítat 

ze vzorce (3.8) 

                                       [kg/h]                           (3.8)                                   

                     

                   

      Tento údaj poslouží jako vstupní hodnota pro návrh parní jednotky pro 

zvlhčovací úpravu vzduchu, která je během zimního provozu nutná. 
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4. Návrh vzduchotechnického potrubí 

    Vzduchovody jsou společně s ventilátory hlavní prvky všech větracích a 

klimatizačních soustav. Proto je správné nadimenzování potrubní sítě základem 

hospodárného provozu celého zařízení. V první fázi návrhu je nutné stanovit 

topologické rozmístění potrubí, tak aby byl zajištěn dostatečný přívod větracího 

vzduchu do všech potřebných prostor s ohledem na objemový průtok a 

dofukovou rychlost, případně dalších podmínek (hluk). 

     Dalším krokem je aerodynamických výpočtů, sloužících ke  stanovení 

vhodných průřezů v jednotlivých větvích sítě. V našem výpočtu byla použita 

metoda konstantní rychlosti. 

 
Obr.4.1 Potrubí SPIRO                                                  Obr. 4.2 Obdelníkové potrubí 

4.1  Přívodní potrubí 

     Přívodní potrubí slouží k dopravě vzdušiny z vnějšího prostředí do jednotky 

a také k distribuci upraveného vzduchu do klimatizované místnosti. 

4.1.1 Návrh potrubí  

      Základní vstupní předpoklady pro návrh potrubí je objemový tok 

přiváděného media       a  rychlost proudění  . Dosazením do vzorce (4.1) lze 

stanovit plochu průřezu potrubí, ze kterého je možné navrhnout geometrické 

rozměry potrubí. V tomto místě je nutné učinit volbu tvaru potrubí, jinými slovy 

rozhodnout, zda bude použito kruhové (obr. 4.1) nebo čtvercové (resp. 

obdelníkové) potrubí (obr. 4.2).  

      

  
   

 
                                                               [m2]                                                   (4.1) 
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kde:    průřez potrubí                                  [m2]   

           objemový průtok vzduchu                [m3/s]             

          rychlost proudění                             [m/s]             

      Rychlost proudění vzduchu v potrubí je pro školní učebny dle [L2] (str.236) 

volena na 5 m/s.          

  
    

    

 

 
              

Volen obdelníkový průřez  a  x  b: 

         

         

                   

Ekvivalentní průměr pro čtyřhranné potrubí: 

     Ekvivalentní průměr, někdy též hydraulický průměr, je jednou z hlavních 

charakteristických veličin potrubí, vstupující dále do výpočtu třecích tlakových 

ztrát. Jde o poměr čtyřnásobku plochy průřezu potrubí ku obvodu potrubí. To 

lze zapsat do rovnice (4.2):  

       
   

 
                                                     [m]                                                  (4.2) 

Po úpravě dostaneme rovnici (4.3): 

        
     

     
                                                [m]                                                  (4.3) 

Po dosazení: 

        
           

           
            

4.1.1.1 Výpočet tlakových ztrát třením 

      Tyto ztráty vznikají třením proudící vzdušiny o potrubí a dochází k nim po 

celé délce potrubí. K výpočtu třecích ztát je nutné znát ekvivalentní průměr, 

Reynoldsovo číslo  a relativní drsnost potrubí   pro stanovení součinitele tření ʎ. 

Pro názornost bude v dalším textu přiblížen výpočet třecí ztráty pro díl 1.13. 

 



Petr Kubný                                                                                                                      Diplomová práce 

-36- 
 

Reynoldsovo číslo: 

      Jde o kritérium určující přechod mezi laminárním a turbulentním prouděním. 

Hraniční hodnota je stanovena na 2320, přičemž v oblasti pod touto hodnotou 

se proudění chová jako laminární, v oblasti nad hodnotou 2320 má proudění 

turbulentní charakter. Hodnota Reynoldsova čísla je dána vztahem 4.4 dle [L1]. 

       
      

 
                                                  [-]                                                   (4.4) 

      Kde   je kinetická viskozita. Pro vzduch při teplotě 20°C a tlaku jedné 

atmosféry hodnota kinetické viskozity                  -[L6].  

        Po dosazení pak: 

       
       

                                                                      

                

     Je možné vyvodit závěr, že se v našem případě jedná o turbulentní 

proudění. Dalším krokem je stanovení součinitele tření pro turbulentní proudění 

  dle [L4], který je závislý na drsnosti potrubí a Reynoldsově čísle. Rozlišujeme 

dva druhy drsnosti. 

    Absolutní drsnost stěn potrubí značíme k a hodnota pro pozinkovaný plech  

je 0,15.   je relativní drsnost stěn potrubí a stanoví se ze vzorce (4.5) . Jde o 

bezrozměrnou veličinu. 

      
 

    
                                                        [-]                                              (4.5) 

     
    

     
        

                                                                                                                    

Platí-li podmínka (4.6) stanoví se součinitel   u turbulentního proudění ze 

vzorce (4.7): 

      
 

    
 

  

                                                 [-]                                              (4.6) 
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                                          [-]                                              (4.7) 

     
 

              
      

                                            

Nyní lze stanovit měrný třecí odpor  pro jeden metr potrubí ze vzorce (4.8) 

převzatého z [L4]: 

      
 

    
 
    

 
   

 

  
                                    [Pa/m]                                     (4.8) 

kde:         součinitel tření                      [-] 

                délka potrubí           [m] 

               dynamický tlak       [Pa] 

                obvod průřezu potrubí      [m] 

                průřez potrubí                                 [m2]. 

Po dosazení: 

       
 

     
 
      

 
         

     Součinem měrného třecího odporu a délky potrubí dostaneme celkovou třecí 

ztrátu (4.7): 

                                                                            [Pa]                                       (4.7) 

kde:                  délka potrubí                         [m]. 

Třecí ztráta pro díl 1.13: 

                         .        

         

      V tabulkách 4.1 jsou uvedeny geometrické hodnoty jednotlivých dílů 

přívodního potrubí, v tabulce 4.2 jsou pak uvedeny hodnoty aerodynamického 

výpočtu a hodnota celkové třecí ztráty pro přívodní potrubí.     
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Č.ú. w V S b a' a dekv 

[-] [m/s] [m3/h] [m2] [m] [m] [m] [m] 

1.3 5 200 0,01 0,25 0,04 0,12 0,162 

1.5 5 750 0,04 0,25 0,17 0,18 0,209 

1.6 5 750 0,04 0,25 0,17 0,18 0,209 

1.8 5 1250 0,07 0,25 0,278 0,28 0,264 

1.10 5 1250 0,07 0,25 0,278 0,28 0,264 

1.12 5 1250 0,07 0,25 0,278 0,28 0,264 

1.13 5 1250 0,07 0,25 0,278 0,28 0,264 

Tab. 4.1  Geometrické hodnoty přívodního potrubí 

Č.ú. Re ν k ε λ ρ R l pd 

[-] [-] [m2/s] [-] [-] [-] [kg/m3] [Pa/m] [m] [Pa] 

1.3 51975 1,56E-05 0,15 0,9 0,69 1,2 63 1,9 120 

1.5 67084 1,56E-05 0,15 0,7 0,49 1,2 35 1,4 49 

1.6 67084 1,56E-05 0,15 0,7 0,49 1,2 35 1,4 49 

1.8 84664 1,56E-05 0,15 0,6 0,38 1,2 21 1,9 41 

1.10 84664 1,56E-05 0,15 0,6 0,38 1,2 21 1,35 29 

1.12 84664 1,56E-05 0,15 0,6 0,38 1,2 21 0,9 19 

1.13 84664 1,56E-05 0,15 0,6 0,38 1,2 21 0,5 11 

 
Celková třecí ztráta přívodního potrubí 318 Pa 

             Tab. 4.2 Aerodynamické hodnoty přívodního potrubí 

4.1.1.2 Výpočet tlakových ztrát místními odpory 

      Tyto tlakové ztráty vznikají ve všech  tvarovkách jako jsou kolena, rozbočky, 

difuzory, vstupní či výstupní elementy  a také na všech regulačních a měřících 

členech. Tlaková ztráta se mění dle kvadrátu rychlosti a hodnoty součinitele 

místního odporu   , který v sobě zahrnuje tlakovou ztrátu  třením a změnou 

trajektorie proudu vzduchu.  Toto lze zapsat rovnicí (4.8). Výpočet pro jednotlivé 

díly přívodního potrubí je uveden v tabulce 4.3. 

         
  

 
                                                                   [Pa]                                (4.8) 

Pozn.: Hodnoty  místní tlakové ztráty pro díly 1.01, 1.14 byly stanoveny podle 

diagramů tlakových ztrát dle [L4] uvedených v přílohách III., IV. Tlaková ztráta 

dílu 1.15 byla stanovena z diagramu výrobce, který je uveden v příloze V. 

Hodnoty součinitele místního odporu pro zbývající díly  byly stanoveny také 

podle [L4] a tabulky tlakových ztrát jsou uvedeny v přílohách VIII.             
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Č.ú. Název w ρ ξ ∆Pzm 

[-] [-] [m/s] [kg/m3] [-] [Pa] 

 1.01 Výustka 5 1,2   15 

 1.04 Přechod 5 1,2 0,03 0,5 

 1.07 Přechod 5 1,2 0,03 0,5 

 1.09 Koleno 5 1,2 1,2 18 

 1.11 Koleno 5 1,2 1,2 18 

 1.14 Žaluzie 5 1,2   140 

 1.15 Regulační klapka 5 1,2   12 

Celková tlaková ztráta místními odpory   204 Pa 

Tab. 4.3  Místní tlakové ztráty přívodního potrubí               

4.1.1.3 Celková tlaková ztráta 

Celkovou tlakovou ztrátu pak lze určit ze vztahu (4.9). 

                                                              [Pa]                            (4.9) 

                                   

4.1.2  Návrh výustek 

    Na trhu je celá škála distribučních elementů pro potřeby vzduchotechniky. 

Jmenovitě to jsou mřížky, anemostaty, vířívá výustí, areátory,trysky a štěrbiny. 

V některých speciálních případech se používají textilní výustky. 

     Pro přívodní potrubí byla volena obdelníková mřížka 400x100 mm. Tyto se 

vyrábějí v mnoha rozměrových variantách, barevných provedeních a  dvou 

základních funkčních rozděleních, jako jednořadé nebo dvouřadé, které 

umožňují dodatečnou regulaci porudu vzduchu v horizontálním, respective 

horizontálním a vertikálním směru. Na obrázku 4.3 jsou vyobrazeny větrací 

mřížky. Podropnější popis výustky a příslušné nomogramy jsou v příloze IV. 

 

 

  

 

          Obr. 4.3 Větrací mřížka 

 

Objemový průtok jednou výustkou 
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                                                              [m3/h]                                     (4.10)     

Kde        je počet výustek na přívodním potrubí. V našem případě po dosazení 

do vzorce  (4.10) objemový tok jednou výustkou bude: 

      
  

    

 
     m3/h.                                       

   Výstupní rychlost byla stanovena na 2,5 m/s  dle nomogramu pro danou 

výustku dle [L4] uvedeného v příloze III.      

 

4.1.3  Regulační klapka 

      Na straně přívodu vzduchu z vnějšího prostředí do jednotky je nutno umístit 

regulační klapka pro situace, kdy je jednotka mimo provoz a docházelo by tak k 

nežádoucímu vnikání vzduchu. Zejména v zimním odbdobí je tento stav 

nežádoucí. V našem případě je regulační klapka již součástí jednotky. 

 

4.2           Odvodní potrubí 

       Odvodní potrubí slouží k odsávání znehodnoceného vzduchu z místnosti a 

dopravě z jednotky do venkovního prostředí. Je složeno z osmi rovných úseků 

a třech shodných kolen. 

4.2.1       Návrh potrubí  

         Větrací systém v učebně bude mít rovnotlaký  charakter, to znamená, že 

přiváděné a odváděné množství vzduchu jsou stejné. Při tomto předpokladu je 

možné aplikovat vzore (4.1) a stanovit plochu průřezu  a  rozměry odvodního 

potrubí.        

Rychlost je volena 5 m/s jako u přívodního potrubí dle [L2].          

  
    

    

 

 
              

 

Volen obdelníkový průřez  a  x  b: 
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4.2.1.1 Výpočet tlakových  ztrát třením 

     Pro výpočet byly aplikovány stejné vztahy jako při výpočtu třecích ztrát u 

přívodního potrubí. Všechny hodnoty pro jednotlivé díly odvodního potrubí jsou 

uvedeny v tabulkách 4.4 a 4.5, kde je uvedena i celková tlaková ztráta na 

odvodu vznikajících na rovných úsecích třením vzdušiny o stěny potrubí. 

 

Č.ú. w V S b a' a dekv 

[-] [m/s] [m3/h] [m2] [m] [m] [m] [m] 

2.3 5 200 0,01 0,25 0,04 0,12 0,162 

2.5 5 750 0,04 0,25 0,17 0,18 0,209 

2.6 5 750 0,04 0,25 0,17 0,18 0,209 

2.8 5 1250 0,07 0,25 0,28 0,28 0,264 

2.10 5 1250 0,07 0,25 0,28 0,28 0,264 

2.12 5 1250 0,07 0,25 0,28 0,28 0,264 

2.13 5 1250 0,07 0,25 0,28 0,28 0,264 

Tab. 4.4  Geometrické hodnoty odvodního potrubí 

Č.ú. Re ν k ε λ ρ R l pd 

[-] [-] [m2/s] [-] [-] [-] [kg/m3] [Pa/m] [m] [Pa] 

2.3 51975 1,56E-05 0,15 0,9 0,69 1,2 63 1,9 120 

2.5 67084 1,56E-05 0,15 0,7 0,49 1,2 35 1,4 49 

2.6 67084 1,56E-05 0,15 0,7 0,49 1,2 35 1,4 49 

2.8 84664 1,56E-05 0,15 0,6 0,38 1,2 21 1,9 41 

2.10 84664 1,56E-05 0,15 0,6 0,38 1,2 21 1,9 41 

2.12 84664 1,56E-05 0,15 0,6 0,38 1,2 21 1,325 28 

2.13 84664 1,56E-05 0,15 0,6 0,38 1,2 21 0,65 14 

 
Celková třecí ztráta odvodního potrubí 342 Pa 

             Tab. 4.5 Aerodynamické hodnoty odvodního potrubí 

4.2.1.2 Výpočet tlakových ztrát místními odpory 

       Výpočet má shodný postup jako v případě místních ztrát u přívodního 

potrubí. Stejně tak jsou použity shodné vstupní veličiny jako u přívodního 

potrubí. Místní tlakové ztráty jednotlivých dílů a celkový tlaková ztráta místními 

odpory jsou uvedeny v tabulce 4.6.  
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Č.ú. Název w ρ ξ ∆Pzm 

[-] [-] [m/s] [kg/m3] [-] [Pa] 

 2.01 Výustka 5 1,2   15 

 2.04 Přechod 5 1,2 0,03 0,5 

 2.07 Přechod 5 1,2 0,03 0,5 

 2.09 Koleno 5 1,2 1,2 18 

 2.11 Koleno 5 1,2 1,2 18 

 2.14 Koleno 5 1,2 0,4 6 

Celková tlaková ztráta místními odpory   58 Pa 

Tab. 4.6  Místní tlakové ztráty odvodního potrubí 

4.2.1.3 Celková tlaková ztráta 

     Součtem výsledků dvou předchozích výpočtu dostaneme celkovou tlakovou 

ztrátu podle vzorce 4.9. 

                                  

4.2.2       Návrh výustek  

      Obdelníkové výustky použité u odvodního potrubí jsou totožné s mřížkami 

použitými pro přívodní potrubí. 
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5.  Návrh větrací jednotky  

     Základní předpoklady pro nadimenzování klimatizační jednotky jsou 

objemové toky přiváděného a odváděného vzduchu, dále celkovou tlakovou 

ztrátu a požadavky na mikroklima klimatizovaného prostoru. Návrh byl 

proveden na úrovni současné technologie a to pomocí softwaru AeroCAD firmy 

Remak a.s., který umožňuje vlastní skladbu jednotlivých sekcí dle konkrétních 

požadavků. 

5.1 Návrh jednotky 
      Zařízení bylo poptáno u firmy Remak a.s., která byla vybrána z důvodu 

kompletní dodávky zařízení, spolehlivého servisu a možnosti využití softwarové 

podpory. Po konzultaci se zastoupením firmy byla zvolena řada XP 04, která 

jednak pokryje nároky na úpravu a dopravu vzduchu pro zadané parametry, ale 

také je konstrukčně vhodná pro potřeby měření. 

      Jednotka je vybavena zpětným získáváním tepla (ZZT) v podobě rotačního 

rekuperátoru. Více o možnostech, variantách a výhodách využívání odpadního 

tepla z odváděného vzduchu bude rozvedeno v podkapitole 5.3. Přívodní část 

je z jedné strany výměníku osazena  filtrem, z druhé strany to jsou sekce pro 

další úpravu vzduchu (ohřívač, chladič, eliminátor kapek), v posledním dílu je 

umístěn přívodní ventilátor. Odvodní část je složena z filtrační sekce, 

rekuperace a na konci je opět umístěn ventilátor. Všechny koncové sekce jsou 

osazeny čelním panelem  a pružnou spojkou, která zabraňuje přenášení vibrací 

do potrubí. Na obrázku 5.1 je 3D model navrhované klimatizační jednotky 

softwaru AeroCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Model jednotky ve 3D 
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Parametry pro návrh: 

-  objemový průtok přiváděného vzduchu                     
  

 
  

-  objemový průtok odváděného vzduchu                          
  

 
  

- celková tláková ztráta na přívodním potrubí               

- celková tláková ztráta na odvodním potrubí               

-  teplota interiéru                                  =20°C  

 

5.2  Návrh ventilátorů     

       Při návrhu ventilátoru jsou základními kritériemi objemový tok vzdušiny a 

celková tlaková ztráta. Pro naši jednotku byly zvoleny radiální ventilátory se 

spirální skříní a pohonem asynchronním elektromotorem s převodem přes 

klínový řemen. 

5.2.1  Přívodní ventilátor: 

     Na vstupu musí ventilátor pokrývat tlakovou ztrátu na přívodním úseku, to 

znamená místní ztrátu protidešťové žaluzie, regulační klapky, filtru a třecí ztrátu 

potrubí přivádějícího venkovní vzduch do jednotky. Dále ventilátor překonává 

místní tlakovou ztrátu rotačního rekuperátoru, ohřívače, chladiče a eliminátoru 

kapek. Na výstupu je nutno pokrýt celkovou tlakovou ztrátu přívodního potrubí 

stanovenou v kapitole 4. Pro naši jednotku byl vybrán ventilátor  XPVA 200-

100/132-1,1-J4 (dle katalogového značení firmy Remak). Níže jsou rozepsány 

další parametry. 

     Na obrázku 5.2 je výkonnová charakteristika navrženého ventilátoru. 

 

Parametry ventilátoru: 

-  celková externí tlaková ztráta                                 

-  objemový průtok přiváděného vzduchu                
  

 
  

- výkon motoru           

- proud                                                                         

- napájecí napětí                                                       
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-  pracovní frekvence                                                 

- účinnost                                                                  

 

Obr. 5.2 Výkonová charakteristika 

5.2.2  Odvodní ventilátor: 
 

Parametry ventilátoru: 

-  celková tlaková ztráta                                             

-  objemový průtok přiváděného vzduchu                
  

 
 

- výkon motoru                                                         

- proud                                                                       

- napájecí napětí                                                     

-  pracovní frekvence                                               

- účinnost                                                                

 
 

5.2.3  Regulace ventilátorů 

      Regulace ventilátorů u jednotek řady XP je realizována změnou otáček 

pomocí frekvenčního měniče. Jde o nejekonomičtější způsob regulace. Na 

obrázku 5.3 je vyobrazena změna tlakové charakteristiky ventilátoru z n1 na n2. 

Současně je patrné posunutí provozního bodu (PB)  z bodu  1 do bodu  2, a 

tomu příslušící změny tlaku a dopravovaného množství.  Hodnoty v grafu jsou 

pouze ilustrativní a neodpovídají navrhovaným parametrům.  
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Obr. 5.3 Regulace změnou otáček 

5.3  Zpětné získávání tepla 

       Ve vzduchotechnice lze využít část tepelné energie odváděného vzduchu 

pro předehřev vzduchu přiváděného. Jde o rekuperaci neboli zpětné získávání 

tepla (ZZT). Toto opatření je dnes hojně využívané, jelikož snižuje provozní 

náklady vzduchotechnického zařízení.  

       V praxi se nejčastěji k tomuto účelu používají deskové rekuperátory a 

rotační výměníky, v některých speciálních případech i tepelné trubice. 

V následujícím textu budou podrobněji popsány vlastnosti jednotlivých variant. 

5.3.1 Deskový výměník 

       Na obrázku 5.4 je schematicky znázorněna funkce deskového 

rekuperátoru. Vzduch odváděný z větraného prostoru (žlutá šipka) předává 

teplo přes teplosměnou plochu a odchází odpadním potrubím (zelená šipka). 

Přiváděný vzduch (modrá šipka) vstupuje v opačném směru do výměníku, kde 

dojde k ohřátí, a poté odchází (červená šipka). 

     Tyto typy výměníku se vyznačují lehkou a spolehlivou konstrukcí, odpadají u 

nich rotační díly, mají oddělené proudy přiváděného a odváděného vzduchu, 

což vede k možnosti využití i pro agresivní prostředí.  

Nevýhodou deskových výměníků je náchylnost k zamrzání. Tento problém bývá 

řešen možností vyřazení ZZT přes obtokovou klapku. 
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5.3.2 Rotační výměník 

     Teplosměnou plochu tohoto typu výměníku tvoří rotační kotouč, nejčastěji 

navinutý od prostřed ze specielně zvlněného plechového pásu. Tepelná 

výměna probíhá předáváním tepla odpadního vzduchu  do pomalu rotujícího 

kotouče v jedné polovině, v druhé dochází k ohřívání přiváděného vzduchu. 

     Rotační výměník je náchylnější na manipulaci a provoz, potřebuje pohon 

kotouče, důležité je také konstrukční řešení těsnících ploch, přičemž vždy 

dochází k minimálním průniku odváděného vzduchu do druhé poloviny 

výměníku. 

    Výhodou je vyšší účinnost (dle L1 až 80%), odolnost vůči namrzání-odpadá 

tedy nutnost zařazení obtokové klapky, ale také možnost přenášení vlhkosti při 

použití tzv. hydroskopických materiálů (např. Silikagel). Na obrázku 5.5 je 

příklad výměníku. 

 

 

 

                            

         

 

    

  Obr. 5.4 Deskový výměník                                                          Obr. 5.5 Rotační výměník   

 

5.4  Návrh ohřívače 

      V zimním období má přiváděný vzduch nižší teplotu než je předepsaná 

vnitřní teplota vzduchu. Teplo přijímané ZZT nepokrývá celou potřebu, proto je 

v přívodní sekci klimatizační jednotky za rekuperátorem vřazen ohřívač 

vzduchu.    

5.4.1  Teplovodní ohřívač 

         Při tomto způsobu ohřevu přiváděného vzduchu je v jednotce za 

rekuperátorem vřazen teplovodní ohřívač, tedy výměník tepla voda-vzduch. 

Jako topné médium může být použita teplá voda z ústředního vytápění. 
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Provedení může být jako lamelový, žebrový nebo trubkový výměník. Na 

obrázku 5.6 je znázorněn teplovodní ohřívač. 

     Dle katalogu firmy Remak a.s. byl vybrán teplovodní ohřívač se značením 

XPNC 04/FR. Sekce je ještě vybavena směšovacím uzlem SUMX 1 a 

protiúrazovým čidlem NS 130R. 

 

 

Obr. 5.6  Teplovodní ohřívač 

 

Hmotnostní tok topné vody: 

   Z topného výkonu spočteného v kapitole 3.3 můžeme dle [L6] dosadit do 

rovnice 5.1. Po upravě dostaneme vzorec 5.2 a lze stanovit hmotnostní tok 

topné vody. Teplotní spád topné vody v učebnách na budově G je 60/40 °C. 

                                                        [W]                                                 (5.1) 

      
    

     
                                                             [kg/s]                                              (5.2) 

      
     

       
     

  

 
 

5.4.2  Elektrický  ohřívač 

      U tohoto typu ohřevu vzduchu je do přívodní části umístěn odporový 

elektrický drát, který je tvarován do spirál, meandrů nebo smyček. Při proudění 

vzdušiny přes ohřívač dojde k předání tepla konvekcí z odporového drátu do 

protékajícího média. Z důvodu hospodárného nakládání s elektrickou energií se 

používá tento typ ohřívače jen vyjímečně a spíše pro menší jednotky. Z těchto 

důvodů byl zvolena varianta s teplovodním ohřívačem. Na obrázku 5.7 je 

elektrický ohřívač. 
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Obr. 5.7 Elektrický ohřívač 

5.5 Návrh chladiče 

     V letních měsících je teplota nasávaného vzduchu větší než výpočtová 

teplota interiéru. Musí být tedy zajištěno ochlazení vzduchu na potřebnou 

hodnotu. 

5.5.1  Vodní chlazení  

      Je-li dostupný zdroj studené vody může být použito vodní chlazení. Do 

přívodní sekce jednotky je vložen výměník tepla vzduch-voda. Konstrukční 

řešení bývá jako trubkový nebo lamelový výměník.  Teplo se z proudícího 

vzduchu předává přes žebrování do chladící vody. Kvůli složitějšímu napojení 

na rozvod studené vody v učebně byl zvolen přímý typ chlazení. Na obrázku 5.8 

je znázorněn vodní chladič.  

 

 

 

 

 

 

5.8  Vodní chladič 

5.5.2  Přímé chlazení 

     Jde o chlazení pomocí umělého chladícího media, tedy strojní chlazení. Do 

proudu vzduchu je vložen výparník (obr. 5.9), v němž se vypařuje teplosměnná 
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látka a tím dochází k ochlazování proudící vzdušiny. Používají se chladiva řady 

R (R407C,R410A). Výparník je dvojici měděného potrubí spojen s vnější 

kondenzační jednotkou (obr. 5.11), kde dojde ke změně plynného skupenství 

chladícího media na kapalné a předání tepla do okolí. Součásti kondenzační 

jednotky je kompresor a proudění vzduchu bývá posilováno axiálním 

ventilátorem. Jedná se o investičně dražší způsob, ale s vyšší dosahovanou 

účinností. 

     Pro potřeby navrhované jednotky byl vybrán přímý výparník XPYO-04/F dle 

katalogového značení Remak. Jako teplosměnné medium bude použito R407C. 

Sekce chladiče je vybavena kapilárovým termostatem CAP 2M. 

 

 

 

 

 Obr. 5.9 Přímý výparník                                            Obr. 5.10 Kondenzační jednotka 

5.6 Kondenzační jednotka  

       Pro pokrytí námi požadovaného chladícího výkonu 7,03 kW spočteného 

v kapitole 3.2 byla navržena kondenzační jednotka firmy Acson International 

typového značení A5LC 28 CR s chladícím výkonem 8,2 kW vyobrazena na 

obrázku 5.10. 

     Jde o moderní a kompletní zařízení, které lze pomocí konzole umístit na 

vnější zeď. Průměr potrubí na straně kondenzátu je minimálně 9,52 mm, na 

straně plynu je to 19,05 mm. Dále jednotka vyžaduje elektrické připojení o 

parametrech: 3x400V/10A/50Hz.  

      Kondenzační jednotka se skládá z žebrového výměníku tepla chladivo- 

vzduch. Jako materiál žeber je požit hliník díky jeho dobré tepelné vodivosti. 

Důležitým prvek je také kompresor, který je zapojen na straně par chladicího 
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media.. Výměnu tepla pomáhá zvyšovat axiální ventilátor umístěný z čelní 

strany. 

             V tabulce 5.1 jsou uvedeny hlavní parametry jednotky. Kompletní 

soupis všech dalších vlastností je v příloze VI. V příloze VII. je schematické 

vyobrazení jednotky s kótami hlavních rozměrů. 

Celkový chladící výkon W 8 210 

Jmenovitý příkon-chlazení W 2 680 

Jmenovitý proud-chlazení A 10,6 

Rozměry 

Výška mm 753 

Šířka mm 855 

Hloubka mm 328 

Čistá hmotnost   kg 61 

Ventilátor 

Typ   AXIÁLNÍ 

Materiál lopatek   TVRZENÝ PLAST 

Rozměr vrtule  mm 457 

Průtok vzduchu m3/hod 2 463 

Kompresor 

Typ   SCROLL 

Napětí  V 220 

Proud A 9,3 

Příkon W 2 385 

Chladivo 

Typ     R410A 

Množství v 
okruhu 

kg 1,8 

Připojení potrubí   PŘEVLEČNÁ MATICE 

Tabulka 5.1 Kondenzační jednotka-vlastnost  

 

5.7 Eliminátor kapek  

     Pro případ, že by při chlazení  byla podkročena teplota rosného bodu, 

umisťuje se do soupravy také eliminátor  kapek. Jde o vedle sebe naskládané 

lišty, různě tvarově řešené tak, aby došlo k odloučení kapek unášených 

proudem vzduchu. Kondenzát je poté sváděn do kondenzátní misky, která je 

součástí sekce. Pro potřeby měření není nutné zajišťovat přímý odvod odpadní 

vody z jednotky přes sifon do kanalizace. V případě, že by jednotka měla 

fungovat pro účely dlouhodobé úpravy vzduchu, bylo by vhodnějším řešením 

napojení na kanalizační sít v učebně. Stejné podmínky lze uplatnit i na 

kondenzátní misku v sekci chladiče.  
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     Eliminátor kapek v navrhované jednotce má katologové značení XPUO 04 

dle firmy Remak a.s.  

5.8 Filtry   

      Atmosférický vzduch může obsahovat nečistoty, které mají negativní vliv na 

funkci jednotky. Jde zejména o produkty lidské činnosti, jako jsou prach, kouř 

nebo aerosoly. Z těchto důvodů je první sekce na obou vstupech do zařízení 

filtrační. 

      Ve vzduchotechnice se používají filtry rámečkové a kapsové ve zvláštních 

případech i filtry odvíjené.  Vrstva filtračního materiálu má vláknitou strukturu, 

nejčastěji se používají umělá vlákna-např. polypropylen,polyetylen. Je vhodné 

podotknout, že čím více snižujeme pórovitost a průměr vláken, tím více roste 

odlučivost, avšak s nárůstem tlakové ztráty. 

      Dle ČSN EN 779, 1882 se vzduchové filtry dělí do čtyř základních skupin:  

-skupina G-pro hrubou filtraci do 10 m, další dělení: G1-G4 

-skupina F-pro jemnou filtraci do 1 m, další dělení: F5-F9 

-skupina H-pro velmi jemnou filtraci do 0,01 m, další dělení: H10-H14 

-skupina U-pro největší nároky (mikroelektrotechnika, zdravotnictví apod.) U15-

U17. 

 Pro potřeby navrhované jednotky byl vybrán kapsový filtr XPNH-04/5 dle 

katalogového značení Remak. Na obrázku 5.11 je fotografie kapsového filtru. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 5.11 Kapsový filtr 
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5.9 Hluk  

     Jako zdroje hluku ve vzduchotechnice jsou považovány hlavně ventilátory 

(rozdělujeme areodynamický a mechanický hluk), v menší míře pak samotné 

proudění vzdušiny potrubím. Protože se hluk šíří jak vzduchem, tak konstrukcí 

samotnou, věnuje se při návrhu vzduchotechnických a klimatizačních soustav 

tomuto jevu přiměřená pozornost. V technické akustice se měření akustického 

tlaku Lp provádí pro 8 oktáv. 

     V tabulce 5.1 jsou uvedeny akustických hladin pro jednotlivé oktávy a 

hodnoty jsou rozděleny na přívodní a odvodní hlučnost. Výpočet byl proveden 

pomocí systému AeroCAD. 

Hladiny akustického tlaku 

Pásmo 

Přívod Odvod 

Jednotka Vstup Výstup Okolí Vstup Výstup Okolí 

63 Hz 46.8 49.3 42.8 46.5 49.0 42.5 dB(A) 

125 Hz 60.9 64.5 50.9 61.9 64.5 50.9 dB(A) 

250 Hz 67.2 71.9 57.2 68.2 71.8 57.2 dB(A) 

500 Hz 64.6 71.5 43.6 66.4 71.3 43.4 dB(A) 

1000 Hz 63.3 73.2 41.3 66.4 73.3 41.4 dB(A) 

2000 Hz 60.8 74.8 43.8 64.9 74.9 43.9 dB(A) 

4000 Hz 53.5 70.5 37.5 59.7 70.8 37.5 dB(A) 

8000 Hz 46.8 64.8 27.8 53.1 64.8 28.1 dB(A) 

Celkový akustický 
tlak Lp 

71.1 79.9 58.7 73.3 80 58.6 dB(A) 

Tab. 5.1 Hladiny akustického tlaku 

     Pro učebny je dle [L1] hlukový limit stanoven na 45 dB. V případě že by 

došlo k překročení povolených hodnot, lze jednotku opatřit tlumičem (obr. 5.12). 

 

 

 

 

 

Obr. 5.12 Tlumič hluku 
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5.10 Hmotnost a rozměry 

     Tato podkapitola má spíše informativní charakter. Je zde uvedena, jelikož 

délkový rozměr byl základní předpoklad pro volbu typu zpětného získávání 

tepla. Další důvody  jsou spíše logistického směru, protože, jak hmotnost, tak 

rozměry mají  vliv na způsob a cenu dopravy.  

        V tabulce 5.2 jsou rozepsány hmotnosti jednotlivých sekcí a jejich 

sumarizace, v tabulce 5.3 jsou hlavní vnější rozměry. 

 

ROZPIS HMOTNOSTÍ-s rotační rekuperací  

Číslo sekce Popis Hmotnost 

01. Sekce rekuperace 150 kg 

02. Sekce ohřívače 32,4 kg 

03. Sekce chladiče 31,7 kg 

04. Sekce eliminátoru 22,5 kg 

05. Sekce ventilátoru 89,1 kg 

06. Sekce ventilátoru 89,1 kg 

07. Sekce servisní 48,5 kg 

08. Sekce filtrační 56,9 kg 

09. Sekce filtrační 56,9 kg 

10. Tlumící vložka 6,2 kg 

11. Tlumící vložka 4,2 kg 

X Spojovací sada 16 kg 

Celková hmotnost                 603,5 kg 

Tab. 5.2 Hmotnostní rekapitulace 

 

 

 

Tab. 5.3 Rozměry 

5.11  Parní  zvlhčování 

       Při zimním provozu je nutné vzduch po ohřátí v ZZT a dohřátí v ohřívači 

ještě dále dovlhčit. Z rozměrových důvodů byla zvolena metoda parního 

zvlhčování vzduchu pomocí externí jednotky umístěné na zdi a následném 

zavedení páry do potrubí. Podle hodnoty vlhkostního výkonu 10 kg/h 

spočteného v kapitole 3.3  byla vybrána zvlhčovací jednotka Conair CP3 

(obrázek 5.13) dle katalogu firmy Flair.cz-příloha X. Dále byl zvolen distribuční 

ROZMĚRY-s rotační rekuperací 

Délka Šířka Výška 

2,961 1,007 1,2 

[m] [m] [m] 
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element od stejného výrobce. Ten je umístěn do dílu 1.10 schematicky 

znázorněno na obrázku 5.14, bližší rozměrové podmínky pro úpravu dílu jsou 

uvedeny v příloze XI. 

               

Obr. 5.13 Parní zvlhčovač CP3                                                  Obr. 5.14 Parní distributor 

 

5.12  Regulace 

     Pro regulaci jednotky byl vybrán systém VCB firmy Remak a.s. vhodný pro 

menší a středně velké jednotky. Umožňuje automatickou i manuální regulaci 

teploty (výkonu jednotlivých výměníků tepla), regulaci objemového toku (otáček 

ventilátorů). Dále je k regulaci připojeno protizamrzové čidlo a snímače tlakové 

diference filtrů a ventilátorů. 
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6.   Návrh měření    

      Součástí zadání je podmínka, aby jednotka umožňovala měření 

hlavních výkonových parametrů. U klimatizačních zařízení to jsou: 

 měření objemového toku 

 měření tlaku 

                    - celkového  

               - statického 

 měření teploty 

 měření vlhkosti 

 měření příkonu 

 měření výkonu. 

      Klimatizace samozřejmě obsahuje i vlastní měření některých parametrů, tak 

aby docházelo k  plynulé regulaci, jde zejména o teplotní čidla, která jsou 

napojena na regulátor. Ten při vychýlení předepsané hodnoty provede kroky  

pro uvedení soustavy do rovnovážného stavu-např. zapnutí cirkulace topného či 

chladícího media. Dále jsou jednotky řady XP vybaveny senzory pro střežení 

stroje-jde o snímače tlakové diference na filtračních a ventilátorových sekcích, 

nebo protizamrzové čidlo chladiče. Při překročení jednotlivých přednastavených 

kritérií regulátor zaznamená  poruchový stav a dojde k odstavení  zařízení 

z důvodu ochrany. 

      V dalším textu budou podrobněji probrány způsoby měření jednotlivých 

výkonových veličin. 

6.1 Měření objemového průtoku      [L8],[L15] 

      Objemový tok proudící vzdušiny je základní parametr pro návrh větracího či 

klimatizačního zařízení, protože se od něj odvíjí velikost zařízení, zastavěná 

plocha, ale i výkony jednotlivých energetických zařízení.  

      Stanovení objemového toku spočívá ve změření rozměrů potrubí a střední 

průtokové rychlosti. Poté následuje výpočet objemového toku proudící vzdušiny 

podle vzorce (4.1). V aplikacích, kdy je potřeba stanovit hmotnostní tok   
  dle 

vzorce (6.1), je nutné měřit také statický tlak     a teplotu plynu T, aby bylo 

možné vypočítat hustotu pomocí vzorce (6.2). 
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                                                                                [kg/s]                                              (6.1) 

 

   
   

   
                                                                                 [kg/m3]                                           (6.2) 

Kde r je plynová konstanta a pro vzduch má hodnotu 

Níže jsou uvedeny tři základní principy k měření střední průřezové rychlosti. 

Měření Prandtlovou sondou 

           Fyzikální princip spočívá v měření  tlakového rozdílu    proudícího plynu 

(obr. 6.1.c) . Celkový tlak (obr. 6.1.a)  se skládá ze statické a dynamické složky. 

Statický tlak (obr. 6.1.b)  je definován  jako složka celkového tlaku kolmá na 

směr proudění plynu.  

 
Obr. 6.1 Princip měření 

      Snímaný rozdíl celkového a statického tlaku lze vyjádřit pomocí rovnice 

(6.3):  

 

                                                                             [Pa]                                                (6.3) 

Ke stanovení objemového průtoku je nutno vypočítat rychlost  . Z Bernulliho 

rovnice lze odvodit vztah (6.4): 

   
    

 
                                                                           [m/s]                                                (6.4) 

U reálných měřidel je přidána  konstanta měřidla    a stanovuje se kalibrací. 

Rovnice má pak podobu (6.5): 
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                                                       [m/s]                                               (6.5) 

Prantlova sonda 

     Klasická Prandtlova trubice (obr. 6.2) je konstruována jako dvojitá koaxiální 

trubice zahnutá do písmene L s čelním otvorem pro měření celkového tlaku. 

Statický tlak je snímán např. osmi radiálně rozmístěnými otvory, které jsou 

umístěny v takové vzdálenosti od čela sondy, aby již nedocházelo k ovlivňování 

měření statického tlaku vlivem turbulencí způsobených čelem sondy. 

Prandtlova sonda tedy vnitřní trubičkou odvádí celkový tlak, vnějším trubičkou je 

pak odváděn tlak statický. Konec sondy je spojen s U-manometrem pomocí 

hadiček. Někdy může být delší strana trubice opatřena měřítkem nebo 

posuvnými měrkami pro usnadnění měření hloubky zasunutí trubice do potrubí. 

 

Obr. 6.2 Schéma konstrukce Prantlovy sondy 

    Rozsah použití tohoto typu měřidla je od 5 do 50 m/s s nejistotou měření 3%. 

Přesný popis Prandtlovy sondy je v normě ISO 3966.  

  Rozmístění měřících bodů v průřezu potrubí 

       Rozmístění měřících bodu pro měření rychlostního pole kruhového a 

čtyřhranného průřezu potrubí zahrnují normy ČSN EN 13284-1 a ČSN ISO 

10780. Stanovuje minimální počet měřících bodu pro zadanou plochu průřezu. 
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Další krok je rozdělení plochy průřezu na stejnoploché části, přičemž měřící bod 

je umístěn vždy uprostřed plošky. Měřící body spojuje měřící přímka, která je 

rovnoběžná se stěnou potrubí. Ve směru této přímky je při měření zasouvána 

Prandtlova sonda do potrubí. Schéma rozmístění vzorkovacích bodu je na 

obrázku 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3   Rozmístění vzorkovacích bodů 

Willsonova mříž 

      Willsonova mříž (obrázek 6.4) je měřící element složený ze zaslepených 

paralelně řazených trubek vložených do potrubí kolmo na směr proudění. 

Některé trubky mají otvory proti směru proudění a snímají celkový tlak, další 

otvory umístěné v úplaví proudu snímají tzv. sub-statický tlak. Rozdíl těchto 

tlaků odpovídá diferenčnímu tlaku při měření Prandtlovou sondou a postup 

výpočtu objemového toku je tedy stejný jako u předchozí metody měření. Při 

našem návrhu bylo uvažováno o vložení Wilsonovy mříže firmy AirFlow do  dílu 

2.10 v odvodní potrubí. Rozdíl tlaku bude převeden na U-trubici umístěnou na 

tomtéž díle. Pro montáž je nutno do dílu zhotovit 4 otvory o průměru 6,4 mm 

rozmístěné dle přílohy IX.   

     

      

 

 

 

 

 

Obr. 6.4 Wilsonova mříž 
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Vrtulkové anemometry 

 

      Opět se nejedná o přímé měření objemu, ale o měření rychlosti. Tento typ 

měřidla je založen na principu větrného motoru, přičemž otáčky vrtulky jsou 

přímo úměrné rychlosti proudění vzduchu  v prostředí, v němž je anemometr 

umístěn. Na obrázku 6.5 je vyobrazen navržený vrtulkový anemometr firmy 

Testo typ 416. 

 

 

 

 

 

Obr. 6.5 Vrtulkový anemometr 

6.2 Měření teploty    [L7] 

     Teplota je v technice prostředí vůbec tou nejdůležitější veličinou. V závislosti 

na teplotě lze posoudit vhodnost vnějšího i vnitřního prostředí. Jde o stavovou 

veličina a má vliv na hustotu.  

     Měření teploty  lze provádět celou škálou měřidel. Jedná se o dilatační 

teploměry kapalinové či pevné, odporové teploměry, termočlánky apod. 

 

Dilatační teploměry 

     Tyto teploměry jsou založeny na principu tepelné roztažnosti látek. Lze je 

rozdělit do dvou základní skupin: 

 dilatační teploměry pevné - snímání teploty je založeno na tepelné 

rozpínavosti pevných látek, nejčastěji kovů. Vzorovým příkladem je 

bimetalový teploměr, u něhož je měřícím elementem spirála stočená 

z dvojkovu. Vlivem rozdílného rozpínání jednotlivých kovových plátků 

dochází k roztažení respektive svinutí měřící spirály, přičemž je tento 

pohyb převáděn ručičkou na teplotní stupnici. Na obrázku 6.6 je 

znázorněno schéma měřidla obohacená o vratné pero a mechanismus, 



Petr Kubný                                                                                                                      Diplomová práce 

-61- 
 

sloužící k nastavení nuly. Další typy dilatačních teploměrů využívajících 

stejného principu patří tyčové teploměry. 

 

 dilatační teploměry kapalné - schéma s popisem základních částí je na 

obrázku 6.7 Někdy jsou také nazývány jako skleněné teploměry, protože 

jejich vnější pouzdro je nejčastěji vyrobeno jako skleněná baňka. Uvnitř 

je vložena tenká kapilára spojena s vnějším obalem v dolní části, tvořící 

tak rezervoárek měřící kapaliny a zároveň i samotný teplotní senzor. 

Měřená změna objemu kapaliny  je převedena na teplotní stupnici 

vloženou za kapiláru. Podle použité náplně můžeme rozdělit dilatační 

kapalné teploměry na: 

                      - lihové teploměry- vhodné pro méně náročná měření,                

t                                                       teplotní rozsah je od -110°C do 70°C, 

                      - rtuťové teploměry-  jsou určeny pro přesná měření a vyrábí  

s                                                     se v rozsazích od -38°C do 250°C. 

      Nevýhodou skleněných teploměrů je jejich křehkost. Je potřeba si 

uvědomit, že ke správnému změření teploty  je nutné celkové obklopení 

jímky kapaliny měřeným prostředím. Pro velmi přesná měření se do 

výsledku zahrnuje i opravu na ochlazování  části teploměru vyčnívající 

z měřícího prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

   Obr. 6.6 Schéma bimetalového teploměru                           Obr. 6.7 Kapalinový teploměr                                 
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Odporové teploměry 

      Vodivé materiály mění svůj elektrický odpor v závislosti na teplotě. U většiny 

kovů jejich odpor s rostoucí teplotou roste a tím dochází k poklesu vodivosti. 

Tohoto principu je využito u odporových teploměrů. Pro měření teploty na 

jednotce byly zvoleny odporové teploměry řady Pt 100  a systém sběru dat 

OMB-DAQ-54 umožňující připojení k počítači přes USB sběrnici. Tato měřící 

technika byla poptána u firmy Omega. 

 

6.3 Měření vlhkosti 

     Vlhkost je další základní vlastností vzduchu. Je důležitá nejen v odvětvích 

vzduchotechniky, ale zejména pak v meteorologii a klimatologii, jelikož její 

změny mají spojitost se změnami počasí a místního podnebí.  

     Vlhkost lze vyjádřit několika způsoby: 

 

1) Absolutní vlhkost ɸ vyjadřuje hmotnost vodní páry obsažené v objemové 

jednotce vzduchu. Nečastější jednotka je g/m3. Absolutní vlhkost můžeme 

zapsat jako rovnici (6.6). 

       
  

 
                                                   [g/m3]                                         (6.6) 

kde: 

    hmotnost vodní páry                              [g] 

     objem směsi                                           [m3] 

       

2) Relativní vlhkost    se udává v %RV nebo %RH. Je definována jako poměr 

mezi skutečným obsahem  vlhkosti ve vzduchu a maximálním možným 

obsahem vlhkosti vzduchu při dané teplotě. Z toho lze vyvodit, že při relativní 

vlhkosti 0 %RV se jedná o suchý vzduch, při stavu 100%RV je vzduch plně 

nasycen vodní parou. Relativní vlhkost je možné stanovit z parciálního tlaku 

vodní páry, protože tlak plynu je dán součtem parciálních tlaků jednotlivých 

složek. Jedná se o zápis v podobě zlomku (6.7), kdy v čitateli je uveden 
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skutečný parciální tlak vodní páry a ve jmenovateli je parciální tlak vodní páry 

na mezi sytosti při dané teplotě-značíme [‘’].  

                                                       

  
  

  
                                                                 [%]                                      (6.7)                                                         

 též platí vztah: 

  
     

     
                                                                  

kde:                                                                        

    - skutečný tlak vodní páry                                                                            

  
   - parciální tlak sytých par 

     - celkový tlak vzduchu a vodní páry 

 

 

3) Měrná vlhkost   určuje hmotnostní obsah vody připadající na 1kg suchého 

vzduchu. Zapisuje se hmotnostním zlomkem (6.8)  jako poměr hmotnosti vodní 

páry    a hmotnosti vzduchu   . 

  
  

  
                                                       [g/kgS.V.]                                      (6.8) 

4) Rosný bod je teplota, při které je vzduch parami plně nasycen a při 

podkročení této teploty dochází ke kondenzaci. Relativní vlhkost je tedy 100%. 

K měření rosného bodu slouží speciální měřidla-tzv. zrcátkové vlhkoměry. Ta 

mají leštěnou kovovou plošku, která je ochlazována tak dlouho, dokud se 

neobjeví kondenzát. Poté je ohřívána na teplotu kdy kondenzát zmizí. 

Aritmetický průměr těchto dvou naměřených hodnot je pak teplotou rosného 

bodu. Jednotkou je Celsiův stupeň nebo Kelvin.     

Psychrometrické vlhkoměry 

     Psychrometry slouží k určení relativní vlhkosti pomocí měření dvou teplot. 

První teploměr je volně uložen do prostředí a odečítanou hodnotu nazýváme 

jako teplotu suchého teploměru. Druhý konec je obalen bavlněnou punčoškou, 

která je smáčena v misce s vodou. Při proudění okolního vzduchu dochází 

k odpařování vody z punčošky. Vlivem spotřeby výparného tepla z okolního 

vzduchu  dochází k poklesu teploty na senzoru. Naměřená hodnota bude nižší 

než u suchého teploměru a je nazývána jako teplota mokrého teploměru. 
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 U této metody je tedy vlhkost stanovena pomocí rozdílu 

dvou teplot. Rozdíl bude tím větší, čím sušší bude 

přiváděný vzduch, protože dochází k intenzivnějšímu 

odpařování a tím také ochlazování mokrého teploměru. 

Z rozdílu teplot se stanoví pomocí tabulek nebo 

nomogramů parciální tlak vodní páry nebo přímo 

relativní vlhkost. Na obrázku 6.8 je vyobrazen 

Assmanův psychrometr PM-821L firmy Unimed vhodný 

pro naše účely měření vlhkosti. 

 

                                                                                                                  

 

                                                                                                                  Obr. 6.8  Psychrometr PM-821L                                                                                                                              

6.4 Měření příkonu              

      Pro stanovení   příkonových charakteristik ventilátorů je potřeba měřit 

elektrický výkon na svorkách elektromotoru. Při konstantním napětí je 

dostačující monitorování pouze elektrického proudu I. Dle [L18]  pak platí 

rovnice 6.9 

 P                                                    [W]                                                    (6.9)                                

 

Obr. 6.9  C.A 5233 - Digitální multimetr 

      K měření elektrického proudu byl navržen  profesionální multimetr firmy 

Chauvin Arnoux typu C.A. 5233. 

 

6.5     Měření průtoku topné vody 
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  Současně bylo také navrženo měření průtoku topné vody. Tento parametr lze 

použít jako vstupní veličiny při výpočtu tepelného výkonu výměníku vzduch-

voda.K měření byl vybrán turbínový průtokoměr firmy Badger Meter typu TP 24, 

který je uveden na obrázku 6.10. Princip měření spočívá v roztočení turbínky při 

proudění kapaliny, načež jsou otáčky snímány v podobě elektrických impulzu a 

přepočteny na průtok. Umístění průtokoměru je ve výkresové dokumentaci 

KUB697-01. Rozměry a specifikace jsou uvedeny v příloze XII. 

 

 

 

   

 

 

Obr. 6.10 Průtokoměr TP 24 

6.5 Měření statického tlaku 

     Součástí návrhu měření na jednotce je měření změn statického tlaku mezi 

jednotlivými sekcemi pomocí U-trubic naplněných vodou. Měřící místa by pak 

byla: před vstupem do jednotky, za filtrem, mezi ZZT a ohřívačem, mezi 

ohřívačem a chladičem, a také za chladičem. Schéma rozmístění U-trubic je ve 

výkresové dokumentaci KUB697-01. 
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7.      Návaznost na další profese 

     Funkce větrání a klimatizace není možné provést bez vazeb na další 

profese. 

7.1   Stavba 

- stavební otvor  ve zdi musí být o 100 mm větší kvůli průchodnosti potrubí 

-  po usazení potrubí musí být mezera mezi potrubím a zdí utěsněna minerální   

v vlnou 

- zavěšení potrubí bude provedeno na místě dle možností 

- spodní část okna nutno oboustranně oplechovat okolo prostupu a vyplnit   

minerální vlnou 

7.2   Elektroinstalace  

- klimatizační  jednotka bude připojena na rozvod elektrické energie     

230V/10A/50Hz 

-  kondenzační jednotka vyžaduje připojení elektrické energie  

3x400V/10A/50Hz  

- připojení parního  zvlhčování 

- zapojení ampérmetrů ke svorkám elektromotorů 

7.3   Instalatérské práce 

- klimatizační jednotka bude připojena k rozvodu topné vody v zadní části 

jednotky 

- přívod TÚV bude osazen turbínovým průtokoměrem BMP-TP 

- parní zvlhčování vyžaduje přívod studené vody 

7.4   Chlazení 

- kondenzační jednotka bude upevněna na vnější straně zdi pomocí konzole 

- kondenzační jednotka bude spojena s výparníkem pomocí měděného potrubí 

7.5   Sanitární instalace 

- kondenzát v klimatizační jednotce bude během měření zachycován do 

kondenzačních misek v sekci chladiče a eliminátoru kapek 

- kondenzát z parního zvlhčovače bude zachycován do kondenzační vanky 
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- v případě dlouhodobého provozu by bylo vhodnější připojení obou zařízení 

pomocí plastového potrubí podél jednotky k odpadu pod umyvadlem  

7.6   Požární ochrana 

- potrubí se nachází v jednom požárním úseku, proto není nutné vložení 

protipožární klapky 

7.7   Speciální požadavky na jednotku 

-    součástí poptávky je potřeba výstupu M2Ox1,5 k měření statického tlaku 

v místech uvedených v kapitole 6.5 

-   jednotka musí mít otvory k vložení odporových teploměrů 

-   ventilátorové sekce musí umožnit připojení ampérmetru 

7.8   Speciální požadavky na potrubí 

-   do dílu 1.10 bude vložen distribuční element pro parní zvlhčování 

-   do dílu 2.10  bude vložena Wilsonova mříž 

-   do dílu 1.12 nutno zhotovit otvory pro měření Prandtlovou sondou 

-   pro měření statického tlaku nutno zhotovit otvor v dílech 1.13, 2.12 a 2.13 

-   pro měření teploty zhotovit otvory v dílech 1.12, 1.13, 2.12 a 2.13 
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8.      Finanční  zhodnocení 
 

     Zhodnocení investičních nákladů bylo stanoveno dle aktuálních ceníků firem 

(Remak, Moravská vzduchotechnika) a je pouze orientační. Ve skutečnosti by 

se částka zvýšila ještě o platbu za projekční činnost a práci. V tabulce 8.1 je 

rozpis cen měřící techniky.  

 

 Větrací jednotka                                                                       200 674,-  Kč 

 Kondenzační jednotka                                                               28 906,-  Kč 

 

 Parní zvlhčování                                                                        57 990,-  Kč 

  

 Potrubí a tvarovky                                                                       7 450,-   Kč 

 

 Distribuční elementy                                                                    1 210,-   Kč                                                       

 Měřící aparatura                                                                      118 829,-   Kč 

 

 

Měřidlo Značení Cena 

 -vrtulkový anemometr Testo 416 12 709,- 

 - W ilsonova mříž AirFlow  25 500,- 

 -odporový teploměr Pt100  5x890,-  

 - měřící karta 
OMB-DAQ-
54  20 140,- 

 - psychrometr PM-821L 16 380,- 

 - ampermetr C.A 5233  2x4020,- 

 - vrtulkový průtokoměr BME-TP 24 290,–  

 - U-trubice   9x180,- 

 - prandtlova sonda   5 700,- 

  Celková cena 118 829,- 

Tab. 8.1: Cenová rekapitulace 
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9.  Závěr  

       Cílem mé diplomové práce byl návrh větracího zařízení pro pedagogické 

účely. Větrání bylo navrhnuto pro učebnu G314 při přítomnosti 25 osob. 

Výměnu vzduchu bude zajišťovat jednotka XP 04 firmy Remak a.s., která je 

opatřena rotačním výměníkem ke zpětnému získávání tepla z odváděného 

vzduchu. V letním období je vzduch chlazen přímým výparníkem s kondenzační 

jednotkou firmy Acson International, typového značení A5LC 28 CR. V zimním 

období je ohřev vzduchu řešen teplovodním výměníkem napojeným na rozvod 

topné vody. Zvlhčování vzduchu by bylo provedeno pomocí parního zvlhčovače 

Condair CP3 firmy Flair. 

       Studentům by bylo na jednotce umožněno měření objemového toku 

pomocí Prandtlovy trubice na přívodní na přívodním potrubí. Množství 

odváděného vzduchu by bylo stanoveno pomocí Wilsonovi mříže. Mohli 

bychom tedy porovnat rovnotlakost systému. K měření teploty byly navrženy 

odporové teploměry řady Pt 100 a systém sběru dat OMB-DAQ-54 připojitelný 

k PC přes USB port. Dále bylo navrženo měření statického tlaku mezi 

jednotlivými sekcemi jednotky pomocí U-trubic. Vlhkost vzduchu bychom měřila 

s použitím psychrometru PM-821L. Dále bylo navrženo měření průtoku topné 

vody mechanickým průtokoměrem firmy Badger Meter typu TP 24, a také 

měření příkonu za pomocí digitálního multimetru  C.A 5233. 

     Poslední část obsahuje finanční zhodnocení klimatizační soustavy a měřící 

aparatury.    
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