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Abstrakt 

Předmětem mé diplomové práce je posouzení energetického hospodářství v areálu společnosti 

X  sídlící  nedaleko  Brna  a  nalezení  možností  snížení  nákladů  na  provoz  těchto  objektů. 

Všechny objekty o kterých se budu v práci zmiňovat jsou majetkem společnosti X.

V diplomové práci budu  zvláštní důraz klást na možnosti decentralizace zdroje tepla, které 

budou mít za následek snížení energetické náročnosti na vytápění areálu společnosti.

Abstrakt

The objectives of my diploma work is evaluation of energy management in Company X 

situated close to Brno and create scope of options to reduce the operating costs all of the 

objects. All of the facilities mentioned in my diploma work are properties of Company X.

In my thesis I´ll be focused on possibility of decentralization of the central heat source, with 

impact on energy consumption reduction of heating of the company´s premises.

Klíčová slova

Energie, energetická bilance, zdroje tepla, vytápění, ohřev TV, spotřeba energie, zemní plyn, 

plynový kotel

Keywords

energy, energy balance, heat, heating, water heating, energy consumption, natural gas, gas 
boiler
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1  ÚVOD

Předmětem mé diplomové práce je posouzení energetického hospodářství v areálu společnosti 

X  sídlící  nedaleko  Brna  a  nalezení  možností  snížení  nákladů  na  provoz  těchto  objektů. 

Všechny objekty o kterých se budu v práci zmiňovat jsou majetkem společnosti X.

V diplomové práci budu  zvláštní důraz klást na možnosti decentralizace zdroje tepla, které 

budou mít za následek snížení energetické náročnosti na vytápění areálu společnosti.

První část práce je teoretická a má za úkol vysvětlit jednotlivé pojmy, které je nezbytné znát k 

pochopení dalších kapitol. V kapitole tři se budu věnovat analýze zhodnocení výchozího stavu 

areálu  průmyslového  podniku  a  na  základě  této  analýzy  se  v  bodě  číslo  čtyři  pokusím 

navrhnout možné varianty na snížení energetické náročnosti na vytápění areálu se zaměřením 

na návrh implementace jednotliých opatření.

Vstupní údaje  pro mou diplomovou práci  jsem čerpala  a získávala z dostupné projektové 

dokumentace, prohlídky objektů, dokladů o spotřebě energie, záznamů společnosti, v knihách 

a na internetu.

V návaznosti  na Etický kodex a  dohody společnosti  X v jednotlivých opatřeních  nebudu 

uvádět žádné konkrétní systémy ani výrobky.

Společnost X je přední evropský výrobce vzduchojemů. Výrobky jsou používány převážně 

pro  pneumatické  brzdné  systémy  středně  těžkých  vozidel.  V  dřívější  době  byly  součástí 

výroby i tlakové nádoby na PB – propanbutanové lahve. Všechny budovy o kterých se budu v 

práci zmiňovat jsou majetekm společnosti.
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 2. Základní pojmy 

2.1. Zdroje tepla pro vytápění

Zdroje  tepla  se  v  budovách  používají  k  vytápění,  přípravě  teplé  vody,  ohřevu  větracího 

vzduchu, případně pro další navazující technologie. Při návrhu se doporučuje využít takových 

zdrojů  tepla,  které  potřebu  primární  energie  minimalizují,  tj.  Obnovitelných  zdrojů  tepla 

(solární  tepelné  soustavy,  tepelná  čerpadla  kotle  na  spalování  biopaliv),případně  primární 

paliva maximálně využívají, např. plynové kondenzační kotle.

Pro dosažení vysoké účinnosti využití  primárních paliv je nutné věnovat pozornost návrhu 

výkonu  zdroje  tepla  a  jeho  regulačního  rozsahu  vzhledem  k  požadovaným  odběrovým 

výkonům  se  zohledněním  reálné  soudobosti  využití.  Je  nezbytné  se  vyhnout  zejména 

předimenzovaným  zdrojům  na  spalování  paliv  (zemní  plyn,  olej,  biomasa)  s  omezenou 

regulací výkonu, které v provozu vykazují nadměrnou spotřebu paliv a zvýšenou produkci 

emisí oproti  teoretickým předpokladům.

Zvláště u spalovacích zařízení se reálná provozní účinnost běžně pohybuje o více než 10% 

níže oproti uváděným jmenovitým hodnotám vzhledem k energetickým ztrátám při cyklování 

kotlů vlivem předimenzování, nedokonalé regulace apod.

Pokud není zajištěna účinná regulace tepelného výkonu v širokém rozsahu, doporučuje se 

tepelný výkon rozložit do více menších jednotek řízených modulačně v kaskádě. Potom je 

možné zdrojem tepla pružně reagovat na aktuální potřeby odběru tepla a řídit výkon kotelny 

od minimálního výkonu jednoho nejmenšího kotle až do součtu maximálních výkonů všech 

kotlů  v  kaskádě  postupným  připojováním  jednotek  pracujících  v  optimálním  režimu  za 

jmenovitých podmínek s vysokou účinností. Další možností je využití akumulace tepla. [ 4 ] 

V našich podmínkách potřebujeme ve všech průmyslových objektech, budovách určitý typ 

vytápění.  Čím více  je  objekt  či  budova  izolovaná,  tím  menší  výkon  může  toto  vytápěcí 

zařízení mít. 

Vytápěcí  systémy  můžeme  rozdělit  dle  různých  kritérií.  V  této  práci  se  spokojíme  s 

rozdělením podle umístění vytápěcího zařízení a podle používaného zdroje energie.
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Vytápění  může být lokálními  topidly  a nebo ústředním vytápěním,  kde je jediné topidlo 

(kotel)  a  teplo  je do jednotlivých místností  rozváděno vhodným médiem (zpravidla  voda, 

někde vzduch).

Topit lze:

 elektřinou

 zemním plynem

 propanem

 topným olejem

 uhlím

 koksem

 dálkovým teplem (CZT)

 polenovým dřevem nebo briketami

 dřevěnými peletkami

 jinou biomasou

 tepelným čerpadlem

 kogenerační jednotkou [ 1 ] 

Biomasa

Na počátku 20.st.byla zkrmena tažnými zvířaty a třetina produkovaných obilovin hlavně ovsa. 

Dopravu zajišťovaly povozy a energie  zkrmené biomasy se tak přeměnila  v mechanickou 

energii ve svalech zvířat. Jejich nahrazení motory na kapalná či plynná paliva a intenzi fikace 

zemědělství přispěly k nadprodukci potravin  v poslední době. Pro zemědělskou půdu ležící 

ladem se hledalo nové využití a pěstování energetických plodin se ukázalo jako velmi vhodné.

[ 15 ]  

2.2. Vytápění plynnými palivy  

Plynná paliva jsou tvořena směsí plynů,  z nichž obvykle jen část  je spalitelná,  zbytek  je 

interní.  [ 7 ] 
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Pro spalování plynných nebo kapalných paliv se používá kotlů s hořáky k tomu určenými. Z 

plynných  paliv  se  využívá  především  zemní  plyn,  tvořený  z  98%  metanem,  rozváděný 

plynovody, a propan, který se skladuje v tlakových zásobnících k tomu určených v blízkosti 

místa  použití.  Jako  kapalná  paliva  se  používají  lehké  topné  oleje,  které  se  skladují  v 

netlakových nádržích v místě zdroje tepla.

Spalováním plynných nebo kapalných paliv se jejich chemická energie přeměňuje na energii 

tepelnou sloučením se vzdušným kyslíkem  za produkce vody, oxidu uhličitého CO2, Nox, 

případně dalších látek podle konkrétního složení paliva. Rozlišuje se mezi množstvím tepla 

uvolněným  spálením,  pokud  vzniklá  voda  zůstane  ve  formě  páry  (výhřevnost),  nebo  je 

vysrážena do kapalného skupenství o teplotě 25°C (spalné teplo). Běžně uváděná účinnost 

kotlů je vztažena k výhřevnosti paliva, proto je možné se u hodnocení kondenzačních kotlů 

setkat s účinností překračující hodnotu 100%.  [ 4 ] 

Plynná paliva můžeme rozdělit na:  

·    Zemní plyn 

·    Bioplyn (Kaloplyn) 

·    Zkapalněné plyny (propan, butan a jejich směs) 

·    Svítiplyn  [ 16 , 17 ] 

2.2.1. Zemní plyn      

 

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné fosilní palivo. Jeho výskyt je 

vázán na ložiska ropy tzv. naftový zemní plyn nebo doprovází ložiska uhlí tzv. karbonský 

zemní plyn.  Skládá se ze směsi plynných uhlovodíků zejména metanu a nehořlavých složek, 

dusíku  a  oxidu  uhličitého.  U  vytápění  průmyslových  objektů  je  zemní  plyn  asi  nejvíce 

využívaný mezi plynnými palivy z důvodu jeho dostupnosti. [ 2 ]   

     

Zemní plyn se  řadí mezi přírodní směs plynných uhlovodíku s převážnou  části metanu a 

nestejným množstvím inertních plynů. Používá se jako důležité fosilní palivo a také jako zdroj 

pro výrobu dusíkatých hnojiv. Je to bezbarvý plyn, který je hořlavý a bez zápachu a navíc 

nemá žádnou chuť. Zemní plyn se nachází poměrně často s uhlím nebo s ropou. V případě 
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uhlí mluvíme o karbonském zemním plynu a v případě ropy se jedná o tzv. naftový zemní 

plyn. 

Přibližné fyzikální charakteristiky zemního plynu 

Hustota:   suchý plynný: 0,7 kg/ m³   (lehčí než vzduch) 

    kapalný: 400 kg/ m³

Molární hmotnost:  M= 0,0164 kg/ mol PICA  

Zápalná teplota:  650 °C  

Teplota plamene: 1957 °C  

Výhřevnost:   16–34 MJ/ m³ (plynný)  

Oktanové číslo:  120–130 (při použití ve spalovacích motorech) 

Množství spal. vzduchu: 9,56 m³ vzduchu/ m³ zemního plynu 

Složení zemního plynu 

CH4 98,00% 

vyšší uhlovodíky  1,16% 

CO2 0,05% 

N2 0,79% 

S  0,20 mg/ m³

Vlastnosti zemního plynu 

výhřevnost  9,5 kWh/ m³

spalné teplo  10,5 kWh/ m³

hustota  0,69 kg/ m³

Výhody zemního plynu

  Zemní plyn se řadí mezi nejekologičtější zdroje energie současnosti.

 Obrovské celkové zásoby o kterých se dá říct, že neklesají, ale naopak rostou.

 Stálá dodávka zemního plynu 24 hodin denně po 356dní.

 Transport zemního plynu nijak nenarušují klimatické poměry ani veřejné komunikace.
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 S výstavbou plynového potrubí nikterak nesouvisí vizuální znehodnocení krajiny, 
neboť potrubí je uloženo v podzemí.

 Zemní plyn přispívá k zvyšování komfortu bydlení, odpadají starosti s objednávkami 
paliva, skladováním, dopravou atd. jakož tomu je např. u uhlí,dřeva.

 Zákazník má stálý dohled nad spotřebou zemního plynu díky plynoměru.

 Taktéž tuto spotřebu si sám dokáže ovlivnit pomocí plynových spotřebičů a u

vytápění pomocí regulace nastavovat takové teplotní parametry, které mu vyhovují.

 Zaručená vysoká výhřevnost zemního plynu.

 Obrovské uplatnění v průmyslu a mnohostranné použití.

Nevýhody zemního plynu

   Nutnost dbát na zabránění vzniku jakýchkoli netěsností potrubí.

   Vysoká nebezpečnost otravy v případě úniku oxidem uhelnatým.

   Daleko vyšší náklady na dopravu než u ropy.

   Politická a ekonomická rizika.

   Cenový růst zemního plynu.

Zemní  plyn  je  v  současnosti  velmi  oblíbený  zdroj  energie  pro  vytápění  a  díky  rozsáhlé 

plynofikaci v nedávné minulosti je dostupný prakticky ve všech větších městech a v mnoha 

vesnicích. Výhodou zemního plynu je dobrá účinnost spalování, snadná regulace výkonu a 

minimální  produkce  škodlivých  emisí.  Zemní  plyn  je  také  poměrně  perspektivní  fosilní 

palivo, protože má nejmenší emise CO2 na kWh tepla a ložiska zemního plynu vydrží déle 

než ložiska ropy. Teplo ze zemního plynu je o trochu levnější než teplo z nejlevnější sazby 

pro elektřinu.

Prakticky všechny spotřebiče na zemní plyn se dají používat i na zkapalněný propan nebo 

směs propan-butan pokud se vymění trysky respektive hořák. Základní nevýhodou propanu a 

butanu je podstatně vyšší cena a nutnost používat tlakovou zásobní nádrž [11] 
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2.2.5. Plynové kotle 

V současné době  patří plynové kotle k nejrozšířenějším zdrojům tepla v ČR. A to hned z 

několika  důvodů a vlastnostní.  Mají  velmi  nenáročný a  čistý  provoz,  při  spalování  plynu 

nevzniká žádný tuhý odpad, snadné načasování doby topení kotle díky moderním regulacím, 

široká  škála  výkonnostních  kategorií  a  díky  modernímu  vzhledu  snadno  zapadnou  do 

interiéru.  Každý plynový kotel  potřebuje k provozu plyn,  elektrickou energii  (sloužící  pro 

pohon oběhového čerpadla, ale také při zapálení hořáku a v některých případech pro pohon 

spalinového  ventilátoru)  a  v  poslední  řadě  vodu,  kterou  ohřívá.  Toto  jsou  vyjmenovány 

základní požadavky, které by měly mít místo, kde přijde nainstalovat plynový kotel. Plynové 

kotle  můžeme rozdělit  na kotle,  které  ohřívají  vzduch (teplovzdušné  systémy)  nebo vodu 

(teplovodní systémy).

Výhoda  plynových  kotlů  je  především  v  jejich  jednoduchosti,  snadné  obsluze  a  čistotě 

provozu. Sem také patří nízké emise škodlivin a vysoká účinnost spalování. Díky rozsáhlé 

plynofikaci v nedávné minulosti je dostupný prakticky ve všech větších městech a v mnoha 

vesnicích.  Jako palivo  se  výhradně  používá  zemní  plyn,  je  to  také  poměrně  perspektivní 

fosilní palivo. Má nejmenší emise CO2 na kWh tepla. Plynový kotel je vlastně výměníkem 

tepla  (spalinyvoda)  jehož  základní  prvky  primárního  okruhu  tvoří:  přívod  spalovacího 

vzduchu, spalovací zařízení a spalinová cesta. Do sekundárního okruhu jsou zahrnuty vodní 

část  kotle a vlastní rozvody tepla.   Pro optimální  funkci tohoto systému je velmi důležité 

vytvoření takových podmínek, aby jednotlivé prvky kotle pracovaly po celou dobu provozu 

ve vyváženém režimu. 

Typy kotlů

V následujícím rozdělení je zahrnuto jen pár základních údajů k běžné orientaci. Z hlediska 

použitých hořáků, způsobů využití  energie paliva a jiných aspektů lze plynové kotle dělit 

takto:

Plynové kotle – rozdělení  

podle tlaku zemního plynu: 

• nízkotlaké (s přetlakem do 5 kPa);  
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• středotlaké (s přetlakem 5 až 400 kPa);  

podle způsobu umístění a upevnění kotle: 

• stacionární (na podlaze či soklu); 

• závěsné (na zdi) 

podle použitého materiálu:  

• ocelové; 

• litinové článkové; 

• jiné, kombinace materiálů, speciální materiály; 

podle možného způsobu provozu: 

• konvenční (vratná voda ≥ 60 ˚C, účinnost cca  88 %) 

• nízkoteplotní (vratná voda 35 až 40 C, účinnost cca 92 %) 

• s využitím spalného tepla (kondenzační, vratná vody 35 až 40 °C, účinnost cca 106%) 

podle počtu výkonových stupňů hořáku (regulace výkonu): 

• jednostupňové; 

• dvoustupňové (dva výkonové stupně, nejčastěji 50 % a 100 % výkonu); 

• plynulá modulace výkonu v rozsahu nastaveného min. – max.;   18

                                                

Teplovzdušné kotle se u nás téměř nepoužívají.  Pokud jsou ale použity,  používá se tento 

kotel  spolu  s  běžným  teplovodním  plynovým  kotlem  a  výměníkem  voda-vzduch. 

Teplovzdušné kotle se spíše než u nás používají například v USA. Na rozdíl od plynových 

teplovzdušných  kotlů můžeme říct, že  kotle teplovodní se využívají téměř všude. Nabídka 

těchto kotlů na trhu je obrovská.  Jak je uvedeno výše, můžeme kotle rozdělit podle způsobu 

kotvení v kotelnách na závěsné a stacionární. 

Závěsné kotle  

Jsou lehčí a menší jsou vhodné pro nové domy s malými tepelnými ztrátami lépe využitelné. 

Proto v nabídkách prodejců plynových kotlů tyto kotle převažují. Podle způsobu 

odvodu spalin je dělíme na kotle s odvodem do komína a na takzvané turbokotle, které mají 

pro odvod spalin skrz stěnu (někdy i strop) zabudovaný ventilátor. Výhodou turbokotle je to, 
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že  spalovací  prostor  je  zcela  oddělen  od  vnitřku  domu  a  můžeme  jej  tedy  umístit  i  do 

nevětrané místnosti, pokud je zajištěn přívod vzduchu. Tyto kotle jsou řešeny jako průtočné s 

výměníkem tepla. Teplota na výstupu z kotle se pohybuje v rozmezí 40˚ až 95˚C dle údajů 

výrobce. Ohřev teplé užitkové vody lze zajistit paralelním připojením na akumulační ohřívač. 

Někteří výrobci používají malý zásobník eventuálně nízkoobjemový výměník tepla, aby byla 

teplá voda ihned po zahájení ohřevu. [10],[11] 

Obr.2 Závěsný plynový kotel  

Stacionární kotle  

U  těchto  kotlů  existuje  mnoho  druhů  provedení.  Liší  se  zejména  konstrukcí  výměníku. 

Nejkvalitnější provedení však bývá z litiny, které nepodléhá korozi.  Nevýhodou bývá vyšší 

váha a s tím spojené i dražší pořizovací náklady. Vyznačují se vysokým výkonem, dobrou 

provozní bezpečností a dlouhou životností.  Tyto kotle mohou pracovat jak s nucenou tak i s 

přirozenou cirkulací vody. Regulace kotle je volitelná, je možné i ruční ovládání,  častěji však 

pokojový termostat atd. Kotle se nevyrábí v kombinovaném provedení. Ohřev TV je zajištěn 

pomocí  paralelního  akumulačního  ohřívače.  Často  se  tento  typ  používá  pro  nízkoteplotní 

provoz.Umožňuje plynule snižovat teplotu otopné vody z max. 75 ˚C na 40˚C nebo ještě níž. 

Jako příklad lze uvést stacionární  litinový plynový kotel  G32BM firmy VIADRUS. Jde o 

litinový plynový kotel  pro provoz bez potřeby elektřiny a samotížné systémy vytápění.  Je 

vhodný zejména pro instalaci  do  míst,  kde jsou problémy s dodávkou elektrické energie. 

Vyniká jednoduchou obsluhou a výhodnými pořizovacími i provozními náklady. 
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Pomocí kondenzačních kotlů můžeme snížit ztráty tepla při jeho výrobě. Pokud ochlazujeme 

spaliny zemního plynu získané při ideálním spalování, tj. bez přebytku vzduchu a pod teplotu 

rosného bodu (58 °C),  začne ve spalinách kondenzovat vodní pára. Hmotnostní podíl vodní 

páry ve spalinách zemního plynu je téměř 12 %. Teplo, které lze získat z úplné kondenzace, 

činí 11 % z tepla spalného. Toto teplo, které zkondenzuje, ve výměníku transformuje svoji 

energii  do vratné vody. Jestliže kondenzační zařízení umí navíc získat energii vodní páry, 

dostáváme se při běžně používaném výpočtu s účinností nad hranici 100%. Platí jednoznačně, 

že čím nižší teploty topného systému, tím vyšší využití kondenzačního principu. Kondenzační 

kotle  jsou  většinou  koncipovány  jako  protiproudé  výměníky  tepla,  které  dokáží  teplotu 

výstupních spalin ochladit až na 5 - 10 K nad teplotu vody vstupující do kotle, tj. zpátečky.  

[11] 

2.2.6. Lokální plynová topidla

Plyn se podobně lehce jako elektřina rozvádí do jednotlivých místností. Větším problémem 

než  jeho  rozvedení  je  odvod  spalin.  Nicméně  trh  nám nabízí  určitá  plynová  topidla  pro 

vytápění  jednotlivých  místností.  Odvod  spalin  a  přívod  vzduchu  se  obvykle  řeší  pomocí 

armatur skrz obvodové zdi a zároveň se topidlo umísťuje pod okno nebo se spaliny odvádí do 

komína  jako  u  klasických  kamen.  Při  využití  odvodu  spalin  komínem  musí  být  komín 

vyvložkován,  zpravidla  nerezovou  armaturou.  Okna  v  místnosti  kde  je  umístěno  lokální 

topidlo nesmí být utěsněna, kvůli přívodu vzduchu. Pokud tuto podmínku nesplňují, musí být 

vytvořen umělý přívod vzduchu. Lokální topidla  v české republice vyrábí firma KARMA se 

sídlem v Českém Brodě.Tato firma vyrábí dvě řady lokálních topidel.  

                                                                                           

 

       Obr. 5 KARMA Beta 3 Mechanic                    Obr. 6 KARMA Gama F-5    
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Řada  BETA využívá  odtah  spalin  přes  zeď.  Tam,  kde  lze  využít  odtah  spalin  komínem, 

můžeme použít topidlo z řady GAMA. Pokud dbáme na design prostředí, do kterého chceme 

umístit lokální topidlo, pořídíme si plynový krb. 

2.2.6.1. Zářiče

 

Výše  uvedená  topidla  předávají  teplo  zejména  konvekcí.  Existují,  ale  i  lokální  plynová 

topidla, která předávají teplo sáláním neboli radiací. Tento druh plynových topidel je velmi 

podobný svým principem topidlům elektrickým. 

Plynová topidla se dají rozdělit podle teploty sálajícího povrchu na: 

·  světlá ( povrchová teplota nad 600° C) 

·  tmavá (povrchová teplota pod 550°C ) 

    

  Obr.7 Světlý infračervený plynový zářič KOTRBATÝ MK 

Jak již bylo zmíněno světlé zářiče mají teplotu nad 600°C, v praxi se tato teplota pohybuje 

někde kolem 900°C. Tyto zářiče vydávají kromě infračerveného záření i záření světelné. Mezi 

jejich výhody patří malá velikost. To znamená, že při malé ploše dokážou vyvinout velký 

výkon.  Nevýhodu  představují  nečistoty,  které  se  usazují  na  topné  ploše.  Tyto  nečistoty 

představují  možné požární  riziko.  Další  nevýhodou světlých  zářičů je,  že  spaliny odchází 

přímo do prostoru, proto jsou spíše vhodné k vytápění velkých prostor. Tmavé zářiče v praxi 
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operují s teplotami okolo 200°C, teplota 550°C  je hodnota sloužící k určení mezní hranice 

mezi tmavými a světlými zářiči,  jak to mu bylo již u zářičů světlých.  Tyto zářiče se více 

využívají  ve  výrobních  halách,  kde jsou připevněny u stropů,  či  na  stěnách.  Výhodou je 

skladnost a provoz téměř beze ztrát.  [11]

Princip fungování zářičů je odkoukán od Slunce. Tepelné paprsky slunce jako infračervené 

vlnění pronikají vzduchem téměř beze ztrát a aktivují se až tehdy – tedy pocítíme je jako teplo 

– když tyto sluneční paprsky dopadají na osoby nebo plochy předmětů.

Přesně tak působí i zářič značky Schwank:

Infračervené  záření  lze  pocítit  přímo  na  povrchu  pokožky  jako  příjemné  teplo.  Nepřímý 

účinek sálavého topení zpozorujeme také na ohřívání okolních ploch v prostoru pobytu: na 

podlaze, na předmětech zařízení atd. Výsledkem je příjemná senzitivní teplota při nízkých 

teplotách vzduchu. 

Ušetření energii.

Nízkou  teplotu  vzduchu  vyrovnává  teplo  přenášené  sáláním.  S  nízkou  teplotou  vzduchu 

vzniká menší  rozdíl  mezi  vnitřní  a  vnější  teplotou vzduchu. Klesají  ztráty při  transmisi  a 

větrání.

Použití infračerveného topení značky Schwank má mnohé přednosti:

 stejnoměrné, přirozené a pohodlné teplo

 úspora energetických nákladů mezi 30% a 50% ve srovnání s tradičními systémy

 vytápění zón příp. účinných ploch je možné

 nevzniká průvan ani víření prachu

 rychlé doby ohřevu (roztopení)

Schwank nabízí pro haly, velké prostory a volné plochy vždy vhodné tepelné řešení.

Pokud si položíme otázku, který topný systém je nejlepší, tak musíme počítat s tím, že takový 

topný systém, který všechno umí, neexistuje. Na trhu existuje několik druhů zářičů (tmavé 

zářiče, světlé zářiče, horkovzdušné jednotky), jejichž přednosti se doplňují.
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Obr. 8  Zdroj: Zemní plyn pro vytápění velkých prostor a hal, Spolkový svaz německého 
plynového a vodního hospodářství (BGW), 2003

Princip světlého infrazářiče

V  současné  době  sotva  existuje  nějaký  aplikační  scénář,  který  se  nedá  řešit  pomocí 

kompaktních světlých infrazářičů. Tak se používají tyto infrazářiče mimo jiné při vytápění 

průmyslových hal, skladových hal, dílen, sportovních hal, kostelů a fotbalových stadionů. 

Srdcem infrazářičů je speciální keramická deska. Energie infračerveného záření se vyrábí v 

těchto keramických deskách viditelným, čistým spalováním směsi plynu a vzduchu. Povrch 

této  keramické  desky  se  přitom  zahřeje  asi  na  950°C,  rozžhaví  se  do  „světla“  (sálá)  a 

odevzdává teplo formou infračerveného záření.  Reflektory vedou záření zaměřené směrem 

dolů do prostoru pobývání.

Důležité je stejnoměrné sálání tepla do vytápěného prostoru. Nerovnoměrné rozdělení vede k 

zónám s nízkými teplotami, podobně jako „stíny“ v osvětlovací technice. To však může být v 

některých případech účelné (skladové prostory).   [18]
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2.3. Elektřina

Vytápění průmyslových objektů elektrickou energií  nevyžaduje velké zásahy do stavby.  K 

elektrické  energii  je  připojena  drtivá  většina  průmyslových  objektů  areálu  společnosti  X. 

Jednoduše je možnost rozvést ji do jednotlivých místností a objektů areálu. Účinnost přeměny 

elektrické energie  na teplo dosahuje téměř  100%. Jak u plynového vytápění, tak i zde se 

můžeme  setkat  s  lokálními  topidly,  které  jsou  rozměrově  malé,  velké   a  jednoduše 

regulovatelné.  Jedním z rozhodujících  faktorů k volbě  vytápění  elektrickou  energií  je  její 

cena. Ta je relativně vysoká a mnoho lidí odradí. 

 

Většinou se elektrické vytápění navrhuje u objektů, které mají nízké tepelné ztráty nebo z 

některých jiných důvodu nelze uplatnit výhodnější zdroj tepla. Nutno zdůraznit i to, že při 

tomto vytápění nevzniká žádný odpad ani spaliny.  

Přímotopné lokální vytápění 

Zde  je  zdroj  umístěn  přímo  ve  vytápěném  prostoru,  rovněž  jako  tomu  je  u  plynového 

vytápění. Nejtypičtější představitel přímotopného lokálního vytápění je elektrický konvektor. 

Elektrické konvektory 

Tyto konvektory se používají především pro krátkodobé vytápění. Konvektory jsou většinou 

montovány na stěnu. Těleso předává teplo převážně konvekcí.   Konvektory jsou opatřeny 

regulací pro nastavení teploty v místnosti a času topení. Nízká pořizovací cena je výhodou. 

                                             

Infrazářiče 

Infračervené  tepelné  záření  je  do  prostoru  vyzařováno  sálavým  křemíkovým  zdrojem. 

Infračervené  záření  prochází  místností  a  zahřívá  předměty  a  osoby,  na  které  toto  záření 

dopadne. Nacházejí uplatnění především v koupelnách, ale i zahrady, sklady apod.
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 3.  Analýza a zhodnocení výchozího stavu 

3.1      Základní informace

Hodnocení  vnitřních  rozvodů  tepla  je  prováděno  na  základě  vyhlášky  č.193/2007 

Sb.Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 

rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

3.2      Analýza a rozbor jednotlivých budov průmyslového objektu

Areál společnosti X se skládá z objektů tvořících jeden vzájemně propojený celek a z objektů 

samostatně  stojících  (budova  elektroúdržby,  rozvodna  NN  a  Vn,  sklad  chemikálií,  sklad 

údržby, garáže, přirůční sklad, kuchyň a jídelna, sklad, stanice odečtu zemního plynu, sklad 

hořlavých kapalin, přístřešek údržba a buňka – sklad elektro). Větší část areálu je z hlediska 

stavebního řešení i způsobu vytápění zejména v původním stavu, bez zásadnějněších změn v 

posledním období. Některé objekty již nejsou využívány pro původní účely, jako např.objekt 

údržby, původní šatny a umývárny.

V rámci areálu se nachází i objekty sloužící pouze pro technologické nebo pomocné účely a 

mají nízkou nebo žádnou spotřebu energie na vytápění. Předmětem posouzení budou objekty 

B.01,B.02, B.03, B.04, B.05, B.06, B.07, B.08, B.09, B.10, B.11, B.12, B.13, B.14, B.15, 

B.16,   B.17,  B.20,  B.21,  B.22,  které  tvoří  jeden  vzájemně  propojený  celek  a  ten  bude 

posouzen jako jedna budova. Dále bude posouzen samostatně  stojící  objekt  B.29.  Ostatní 

objekty budu vzhledem k nízké spotřebě tepla vytápění uvádět pouze ve stručném popis (viz 

příloha č. 1).
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Seznam objektů v areálu

Tab. č. 1   

Číslo 
objektu

Název objektu Číslo 
objektu

Název objektu

B.01 Administrtivní budova B.19 Velkokapacitní zásobníky tech. 
plynů

B.02 Zastřešení dvůr B.20 Sklad

B.03 Sklad expedice B.21 RTG zkušebna

B.04 Bývalé hydraulické zkoušky B.22 Sklad

B.05 Bývalá svařovna lahví B.23 Budova elektroúdržby

B.06 Lisovna B.24 Rozvodna NN a VN

B.07 Mezisklad polotovarů B.25 Sklad chemikálií

B.08 Tryskání, dílna vzduchojemů B.26 Sklad údržby

B.09 Lakovna B.27 Garáže

B.10 Mezioperační sklad, fosfátování B.28 Přirůční sklad

B.11 Hlavní sklad B.29 Kuchyň + jídelna

B.12 Sklad svitků B.30 Sklad

B.13 Hala dokončovacích prací B.31 Stanice odečtu zemního plynu

B.14 Balení a expedice B.32 Sklad hořlavých kapalin

B.15 Kompresorovna B.33 Sklad

B.16 Metrologie B.34 Sklad RD

B.17 Kotelna B.35 Přístřešek údržba

B.18 Sklad technických plynů B.36 Buňka – sklad elektro 
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3.3       Tepelně technické vlastnosti objektů

Zjistila jsem, že tepelně-technické parametry většiny neprůsvitných obvodových konstrukcí i 

otvorových výplní,  mimo nedávno vyměněných plastových oken a zateplených plastových 

rolovacích  vrat,  jsou  nedostatečné  a  nesplňují  současné  podmínky  požadovaných  hodnot 

zateplení  respektive  součinitelů  prostupu  tepla  UN  [W/m².K]dle  normy  ČSN  73  0540-2 

(4/2007). 

Požadované hodnoty součinitelů prostupu tepla splňují pouze plastová okna v kancelářích a 

plastové rolovací vrata v budově B.05. Dále splňují hodnoty plastové dveře v hlavním vstupu 

do budovy B.01, plastová vrata, která se používají k vykládce materiálu do budovy B.12, a 

dvoje plastová vrata expedičních prostor budovy B.14.

V samostatně stojícím objektu B.29 nesplňují požadované hodnoty součinitelů prostupu tepla 

žádné neprůsvitné obvodové konstrukce, ani otvorové výplně.

Původní výplně otvorů, především okna kovová s jedním sklem, okna dřevěná zdvojená, dále 

Luxfery,  střešní světlíky,  kovová vrata  a dveře jsou ve většině případů ve velmi špatném 

technickém stavu. Tyto výplně jsou příčinou zvýšených tepelných ztrát, a to jak prostupem 

tepla, tak infiltrací zvýšeným větráním.

3.4      Celtrální zdroj tepla

V areálu je umístěn centrální plynový zdroj tepla, který slouží pro vytápění, pro ohřev TV a 

pro technologie. Pomocí rozvodů je připravovaná voda dopravována do všech částí areálu. 

Vyjímkou v rámci vytápění jsou čtyři lokální plynové infrazářiče určené pro vytápění části 

objektu B.05 a meziprostoru B.04 a B.02. Samostatnými zdroji tepla jsou plynové hořáky 

technologie, zejména procesu odmaštění a lakovací pece, tyto jsou součástí popisu rozvodu 

zemního plynu.

V prostoru plynové kotelny B.17 jsou nyní  umístěny dva plynové kotle Sigma Brno, třetí 

kotel  byl  odstraněn.  Plynové zdroje  dříve sloužily pro výrobu středotlaké  páry,  nyní  jsou 

využívány pro výrobu vody o teplotě 110 až 120 stupňů celsia. Běžně je v provozu pouze 

jeden plynový kotel.
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Obr. 9 Kotle CKD….

Kotle  jsou  zapojeny  do  společného  přívodního  a  vratného  potrubí,  který  je  veden  na 

rozdělovač a sběrač, jež se dělí na následující otopné větve

 lisovna, pomocné provozy

 expedice

 vnitřní prostory hal 

 kotelna

 administrativní budova – podružný rozdělovač a sběrač

 ohřev TV – pánské šatny, administrativa

 technologie

Na jednotlivých otopných větvích jsou osazena uzavírací šoupata,  a dvoucestné ventily se 

servopohony,  ktéré  neslouží  pro  řízenou  teplotní  regulaci.  Pro  běh  otopné  vody v  celém 

systému slouží tři společná „kozlíková“ oběhová čerpadla. Běžně je v provozu jeden plynový 

kotel, který zajišťuje výrobu teplé vody po dobu celého roku z důvodu ohřevu teplé vody pro 

šatny, kuchyni a sociální zařízení.
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Obr. 10 Topné větve s čerpadlami

3.4.1. Vytápění – systém distribuce UT

Regulace systému vytápění

Regulace  systému vytápění  v areálu  je  v plném rozsahu ruční.  Plynové kotle  mají  pouze 

základní  regulaci  na konstantní výstupní teplotu,  ostatní rozvody jsou již bez automatické 

teplotní regulace. Regulace vytápění je tedy ovládána pouze na základě zkušeností obsluhy. 

Dle  vyjádření  THP  pracovníku  je  zdroj  o  víkendech  odstavován  z  provozu.  Není 

nainstalována zónová či místní teplotní regulace. Není možné získat samostatnou spotřebu pro 

vytápění,  vliv  ohřevu  TV  a  technologie  fosfátování  uvažuji  do  20% z  celkové  spotřeby 

kotelny.  Ve grafu z  materiálu  firmy je  znát  značný rozptyl  hodnot  v  zimním období,  při 

obdobných  venkovních  teplotách  může  mít  zdroj  dvojnásobnou  až  trojnásobnou  denní 

spotřebu  plynu. Z  toho  pohledu  považuji  systém  regulace  stávajícího  zdroje  za  zcela 

nevhodný a neúsporný.
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Rozvody topné vody

Původně parní rozvod je současné době provozován na teplotě výstupní topné vody 110 až 

120 Cº. Rozvody jsou převážně v původním stavu, vedeny zejména vnitřními prostory hal. Na 

snížení celkové účinnosti rozvodu má vliv i venkovní napojení objektu B.29, tento rozvod je z 

důvodu ohřevu TV provozován celoročně,  představuje cca.  50% z  celkové  tepelné  ztráty 

rozvodu.

Pro vytápění areálu je instalován rozvod otopné vody, který slouží pro napojení jednotlivých 

klasických otopných těles a teplovzdušných konvektorů. Klasická otopná tělesa jsou umístěna 

zejména v prostorách administrativy, dámských a pánských šatnách, v oddělených prostorách 

hal  B.05,  B.08,  B.09,  B.13,  B.11,  B.12  a  objektu  B.30  a  B.  29.  Objekt  B.30  je  pouze 

temperován. Konvektory typu Sahara, s nuceným i přirozeným předáním tepla do vytápěného 

prostoru jsou instalovány zejména v rámci jendnotlivých spojených hal B.02 až B.12. Pro 

objek B.01 a šatny je instalován samostatný rozdělovač a sběrač, který je oddělen pomocí 

výměníku OK Žilina r.v. 1985.

Obr. č. 11 Konvektory ( teplovzdušné jednotky ) :

Pro  vytápění  areálu  slouží  společná  plynová  kotelna.  Plynová  kotelna  byla  istalována  v 

období 1985 až 1987, původně sloužila pro výrobu páry, která byla následně užita mimo jiné 

v pro systém vytápění. V současné době jsou v kotelně umístěny dva horkovodní plynové 

kotle  Sigma  Slatina  s  přetlakovými  hořáky PBS Třebíč,  které  připravují  topnou vodu do 
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systému vytápění, ohřevu TV a pro technologii fosfátování. Vyjímkou jsou pouze prostory 

částí haly B.05, kde byly instalovány tmavé a světlé infrazářiče v počtu 4 kusů.

Teplota  připravované vody se pohybuje v rozmezí  110 až 120 °C. Rozvody otopné vody 

nezaznamenaly za poslední roky významné změny, topná voda je přiváděna do podružných 

rozdělovačů a sběračů, v případě kotelny a strojovny vytápění  kuchyně byly  ponechány i 

původní  výměníky pára/voda,  které  slouží  spíše jako vřazené  odpory.  K předání  tepla  do 

vytápěného prostoru slouží konvektory,  klasická otopná tělesa a v případě lakovny systém 

nuceného přívodu a odtahu vzduchu.

Účinnost zdroje nelze přímou metodou na zákadě instalovaného měření určit, je instalováno 

měření  spotřeby  plynu  pro  kotelnu.  Není  instalováno  měření  množství  vyrobeného  tepla. 

Běžně  je  v  provozu  jeden  plynový  kotel,  druhý  slouží  spíše  jako  záloha.  Z  dostupného 

Protokolu  o seřízení  hořáků je  znát  účinnost  spalování  hořáků v rozmezí  93,8 až 94,9%. 

Celkovou reálnou účinnost předpokládám podstatně nižší. Účinnost výroby tepelné energie v 

kotlích  či  účinnost  dodávky  tepelné  energie  z  kotelny  dle  vyhlášky  č.150/2001Sb. 

Předpokládám pod hranicí požadované hodnoty 86%.

Snížená účinnost výroby a distribuce tepla se projevuje i díky provozu v letním období, kdy z 

důvodu  ohřevu  TV  pro  pánské  šatny  a  administrativu,  dále  pro  vzdálenou  kuchyni  je 

provozován plynový kotel o výkonu 2,9MW a příslušný rozvod otopného média.

Stav kotle je prozatím bez významnějších poruch. Musím však konstatovat, že celkový stav a 

energetická náročnost provozu zdrojů, rozvodů a ruční regulace je z dnešního pohledu již 

zcela nevyhovující.

3.4.2. Ohřev TUV 

Akumulační ohřev teplé vody v areálu je realizován ve třech místech, mimo to jsou umístěny 

lokální elektrické maloobjemové ohřívače.  Lokální ohřev TV považuji za vhodný z hlediska 

nízkých  ztrát  na  systému.  Z  původního  systému  byl  ponechách  centrální  ohřev  v  rámci 

kotelny pro prostory pánských šaten a administrativu, dále byl ponechán centrální ohřev ve 

strojovně vytápění objektu kuchyně B.29. Voda je připravována na teplotu cca 60 až 65°C, 

cirkulace je přirozená. Původní systém vykazuje zvýšené tepelné ztráty. Vzhledem k nutnosti 
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celoročního provozu plynového kotle o výkonu 2,91MW a navazujících rozvodů považuji 

tento způsob ohřevu za zcela nevhodný.

Vhodně byl rekonstruován ohřev TV pro prostory dámských šaten, zde je využíváno odpadní 

teplo z provozu kompresorů.

V místech s vyšší spotřebou teplé vody považuji zemní plyn vzhledem k cenové náročnosti 

elektřiny za vhodný zdroj energie.

3.5      Vzduchotechnika

Vzduchotechnická zařízení v areálu lze rozdělit na:

 vzduchotechniku použitou jako součást technologie – odsávání lakovacích či jiných 

zařízeník jedná se i o filtrační odsávání, odtah spalin apod.

 Vzduchotechniku použitou pro větrání prostor s případným ohřevem přívodního 

vzduchu

Systémy  mechanického  větrání  jsou  osazeny  pouze  v  některých  prostorách,  areál  nemá 

systémy rozsáhlé nucené vzduchotechniky. Celkovější větrání je instalováno v objektu B.09 

lakovně. V objektu B.08 tryskání je instalovaná vzduchotechnika nevyužívána.

Nucená  vzduchotechnika je  v  rámci  areálu  užita  v  menším  rozsahu,  jedná  se  spíše  o 

technologická  zařízení,  dále  o prostor  lakovny,  kde je provozováno zařízení  pro centrální 

přívod  a  odtah  vzduchu  s  případným  ohřevem  a  rekuperací.  Nově  byla  realizována 

vzduchotechnika  pro  větrání  prostor  dámských  šaten  k  případnému  ohřevu  vzduchu  je 

využíváno  odpadní  teplo  z  provozu  kompresorovny.  Lokálně  jsou  umístěny  odtahové 

ventilátory, například pro odtah z technologického procesu.

Pro vytápění hal jsou instalovány teplovzdušné konvektory napojené na rozvody otopné vody. 

Zařízení pracují s cirkulačním vzduchem.
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3.6      Zemní plyn

Zemní plyn byl v roce 2011 dodáván společností Jihomoravská plynárenská, a.s.člen skupiny 

RWE. Hlavní obchodní měření spotřeby celého areálu je instalováno v samostatném objektu 

vedle objektu B.30.

 Celkový přehled instalovaných plynových spotřebičů – v provozu

Tab. č. 2  

   

3.7      Stlačený vzduch

V prostoru centrální kopresorovny jsou instalovány čtyři kompresory, z nichž v provozu jsou 

pouze dva. Kompresory Kaeser vyrábějí stlačený vzduch na úrovni 7 bar, běžně je v provozu 

kompresor Kaser s cca. 75% vytížením. 

Kompresory jsou paralelně připojeny na vzdušník,  ze kterého je veden rozvod vzduchu o 

přetlaku  0,7  Mpa  vnitřními  prostory  hal.  Tlakový  vzduch  vyžadují  zejména  technologie 

lakovny, montáže, rozveden je však prakticky v celém areálu.
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Provozované plynové spotřebiče

Poř. č. Umístění Typ Výrobce Výkon (kW) Hořák (kW)

1 Kotelna VPH 2500 I 2910 5000

2 Kotelna VPH 2500 I 2910 5000

3 WG 10N/1D Weishaupt 3x70 3x70

4 Vypalovací pec

.GS600E Eisenmann / 

Weishaupt Eisenmann / 

Horkovodní kotel 
Sigma Slatina

Horkovodní kotel 
Sigma Slatina

Odmašťovací 
tunel Portugal

600kW, 
58m³ZP/hod

600kW, 
58m³ZP/hod



3.8      Spotřeba a rozvod elektřiny

Areál společnosti X je napájen přívodem VN 22kV, obchodní měření spotřeby je na straně 

VN. Součást trafostanice jsou tři transformátory, z nichž jsou využívána dva, transformátor 

T1 a T2,  transformátor  T3 je odstaven z  provozu a odpojen na straně VN. Vyhodnocení 

rozložení ztrát na jednotlivých transformátorech.

V  rámci  hlavní  rozvodny  i  významnějších  spotřebičů  (například  kompresorovna)  jsou 

instalována  zařízení  pro  kompenzaci  jalové  složky  energie.  Zařízení  jsou  automatická  a 

vícestupňová, vybavena přesným napěťovým a proudovým měřícím obvodem a digitálním 

zpracováním naměřených hodnot, tak je dosaženo vysoké přesnosti vyhodnocení jak skutečné 

efektivní hodnoty proudu, tak účiníku či dodávky zpětné jalové energie jsou nulové.

3.9      Osvětlení arelálu

Vnitřní osvětlení v nevýrobních částech a v oddělených kancelářských prostorách výrobních 

hal  je  vesměs  řešeno  zářivkovými  svítidly.  Potenciál  úspor  na  této  části  kancelářského 

osvětlení považuji za poměrně nízký, je vhodné dodržovat základní předpoklady pro šetrné 

nakládání s energií, nesvítit v prostorách bez využití apod. V případě investičních opatření do 

modernějších osvětlovacích soustav nelze očekávat krátkodobou návratnost.

V  pracovních  halách  je  použito  různých  druhů  svítidel,  zejména  se  jedná   o  svíditla  s 

výbojkovými zdroji. V řadě případů se jedná o původní koncepci osvětlení. Reflexní plochy 

svítidel  jsou zašlé,  umístění  mnohdy neodpovídá potřebám současného rozmístění  výroby. 

Vzhledem  k  provozní  době  hal  a  tedy  dosažitelné  návratnosti  je  vhodné  uvažovat  o 

možnostech  rekonstrukce  stávajícího  osvětlení  hal,  využití  nových  technologií  i  osvětlení 

těchto prostor včetně příslušné regulace osvětlenosti.

V  objekt  B.29  je  kompletně  použito  svítidel  s  klasickými  žárovkovými  zdroji.  Spotřeba 

energie je přefakturována nájemci.
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3.10 Provozní doba

Pracovní doba:

Pracovní doba ve společnosti  X se v uplynulém období značně lišila.  Areál je nyní  běžně 

využíván v rámci dvou pracovních směn, částečně i noční, od pondělí do pátku.

Výroba:

Základním výrobkem jsou vzduchojemy. Výrobky jsou používány převážně pro pneumatické 

brzdné  systémy  středně  těžkých  vozidel.  V  dřívější  době  byly  součástí  výroby i  tlakové 

nádoby na PB – propanbutanové lahve.

3.11 Spotřeba energie

Podružná měření elekřiny vesměs nejsou osazena. Pokud jsou instalovány starší elektroměry, 

nejsou  pravidelně  sledovány.  Pravidelně  je  odečítáno  měření  pro  objekt  B.29  z  důvodu 

přefakturace. Z dostupného měření nelze specifikovat energetické toky spotřeby elektřiny v 

rámci  areálu.  Největší  spotřebu na základě  příkonu předpokládám na proces  výroby,  tedy 

zejména pohony, svařovna, kompresorovna a osvětlení.

           Přehled spotřeby energie  za předchozí 3 roky

Tab. č. 3

Rok

Spotřeba 
el.energie

Spotřeba 
zem.plynu

Spotřeba vody

[kWh] [m³] [m³]

2011 1 434 916 561 868 10 824

2010 3 307 155 750 481 29 143

2009 4 096 869 883 251 28 687
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Seznam významějších spotřebičů elektřiny

Ze strany provozovatele nebyl poskytnut seznam elektrospotřebičů, využila jsem přehledu ze 

spracovaného energetického auditu bez záruky aktuálnosti.

Tab. č. 4

Poř. 
číslo

Název objektu

Strojní zařízení VZT Osvětlení

Motory 
kW

Svářeč
ky kW

kW
Výbojky 

kW
Zářivky 

kW
Žárovky 

kW

B.01 Administrativní budova 5 2

B.02 Zastřešený dvůr 5 1,5

B.03 Sklad expedice 173 35 1 2 1

B.04 Bývalé hydraulické 
zkoušky

18 41 11

B.05 Bývalá svařovna lahví 689 375 14 2 1

B.06 Lisovna 127 2,5 5

B.07 Mezisklad polotovarů 8

B.08 Tryskání, dílna 
vzduchojemů

147 426 35,5 6 12 8

B.09 Lakovna 93 22 5 1 2

B.10 Mezioperační sklad, 
fosfátování

50 3,5 0,5

B.11 Hlavní sklad 2,5

B.12 Sklad svitků 15 12 1

B.13 Hala dokončovacích prací 10 7,5

B.14 Balení a expedice 20 7 1 2

B.16 Metrologie 4 0,5

B.17 Kotelna 45 1,5 2
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B.20 Sklad 0,5

B.21 RTG zkušebna 0,6

B.22 Sklad 1

B.29 Kuchyň + jídelna 27 1,5 2

CELKEM 1423 889 52 50,1 20

Maximální elektrický příkon spotřebičů v areálu se v současnosti pohybuje mezi 600 až 800 

kW. Podstatný vliv na výši příkonu má i  využití  areálu,  v dřívější  době bylo dasahováno 

vyšších příkonů až 1000kW.

3.12 Závěr z hodnocení areálu

Závěrem  z  hodnocení  areálu  společnosti  X  vyplynulo,  že  vznikl  postupnou  úpravou 

původního  výrobního  areálu,  bylo  pozměňováno  využití  vnitřních  prostor  a  doplňována 

technologická  zařízení  na  základě  požadavků  výroby.  Budovy,  vnitřní  zařízení  budov 

(rozvody vytápění, elektřiny atd.) jsou převážně ve starším stavu, bez rozsáhlejších změn či 

rekonstrukcí.

Většina objektů slouží k procesu strojírenské výroby, část je využita jako podpůrná (sklad, 

administrativa, šatny, sociální zařízení atd.) Oproti jiným strojírenským výrobním areálům s 

obdobným zaměřením je znát poměrně vysoká energetická náročnost na zajištění vytápění a 

přípravy teplé vody do sociáních prostor. Mnohdy je převážná část z celkové spotřeby areálu 

ralizována  v  elektrické  energii,  popřípadě  v  technologické  spotřebě  zemního  plynu.  V 

konkrétním závodě X je 50% z celkové spotřeby energie v areálu určeno na zajištění vytápění 

budov a ohřevu teplé vody. Důvodem je špatný tepelně-technický stav budov, neúsporný a 

zastaralý systém centrální přípravy a rozvodu tepla.

Tepelně-technické  parametry  většiny  neprůsvitných  obvodových  konstrukcí  i  otvorových 

výplní,  mimo nedávno vyměněných plastových oken a zateplených plastových rolovacích 

vrat,  jsou  nedostatečné  a  nesplňují  současné  podmínky  požadovaných   hodnot  zateplení 
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resp,součinitelů  prostupu tepla  dle  normy ČSN 73 0540-2 (4/2007).  Požadované hodnoty 

součinitelů prostupu tepla splňují pouze plastová okna v kancelářích a plastové rolovací vrata 

v budově B.05. Dále plastové dveře v hlavním vstupu do budovy B.01, plastová vrata, která 

se používají k vykládce materiálu do budovy B.12, a dvoje plastová vrata expedičních prostor 

budovy B.14. V samostatně stojícím objektu B.29 nesplňují požadované hodnoty součinitelů 

prostupu tepla žádné neprůsvitné obvodové konstrukce, ani otvorové výplně.

Z hlediska hodnocení průměrného součinitele prostupu tepla budovy hodnotím objekty jako 

„nehospodárné“, či „velmi nehospodárné“.

Původní výplně otvorů, především okna kovová s jedním sklem, okna dřevěná zdvojená, dále 

luxfery,  střešní  světlíky,  kovová vrata  a  dveře  jsou ve  většině  případů ve velmi  špatném 

technickém stavu. Tyto výplně jsou příčinou zvýšených tepelných ztrát, a to jak prostupem 

tepla, tak infiltrací zvýšeným větráním.

Pro vytápění areálu slouží plynová kotelna. Plynová kotelna byla instalována v období 1985 

až 1987, původně sloužila pro výrobu páry, která byla následně užita mimo jiné pro systém 

vytápění. Nyní jsou umístěny dva horkovodní plynové kotle Sigma Slatina s přetlakovými 

hořáky PBS  Třebíč, které připravují topnou vodu do systému vytápění,  ohřevu TV a pro 

technologii fosfátování. Vyjímkou jsou pouze prostory části haly B.05, kde byly isntalovány 

tmavé  a  světlé  infrazářiče  v  počtu  4  kusů.  Účinnost  výroby tepelné  energie  v  kotlích  či 

účinnost  dodávky   tepelné  energie  z  kotelny  dle  vyhlášky  č.150/2001Sb.je  pod  hranicí 

požadované hodnoty 86%.

Snížená účinnost výroby a distribuce tepla se projevuje i díky provozu v letním období, kdy z 

důvodu  ohřevu  TV  pro  pánské  šatny  a  administrativu,  dále  pro  vzdálenou  kuchyni  je 

provozován plynový kotel o výkonu 2,9MW a příslušný rozvod otopného média.

Stav  kotle  je   bez  významnějších  poruch,  celkový  stav  a  energetická  náročnost  provozu 

zdrojů,  rozvodů  a  ruční  regulace  je  dle  mého  názoru  a  z  dnešního  pohledu  již  zcela 

nevyhovující.
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Regulace  systému vytápění  v areálu  je  v plném rozsahu ruční.  Plynové kotle  mají  pouze 

základní  regulaci  na  konstatní  výstupní  teplotu  ostatní  rozvody  jsou  již  bez  automatické 

teplotní regulace. Není instalována zónová či místní teplotní regulace. 

Akumulační ohřev teplé vody v areálu je v základu realizován ve třech místech mimo to jsou 

umístěny lokální elektrické maloobjemové ohřívače. Lokální ohřev TV považuji za vhodný z 

hlediska  nízkých ztrát  na  systému.  Z původního systému byl  ponechán centrální  ohřev  v 

rámci kotelny pro prostory pánských šaten a administrativu, dále byl ponechán cenrální ohřev 

ve strojovně vytápění objektu kychyně B.29. Voda je připravována na teplotu cca 60 až 65°C, 

cirkulace je přirozená. Původní systém vykazuje zvýšené tepelné ztráty. Vzhledem k nutnosti 

celoročního provozu plynového kotle o výkonu 2,91MW a navazujících rozvodů považuji 

tento způsob ohřevu za zcela nevhodný. Vhodně byl rekonstruován ohřev TV pro prostory 

dámských šaten, zde je využíváno odpadní teplo z provozu kompresorů. 

Pro výrobu stlačeného vzduchu jsou v provozu a slouží dva kompresory Kaeser, běžně je v 

provozu kompresor Kaser s cca 70% vytížením. Jedná se o moderní šroubové kompresory. 

Vysokotlaká výroba vzduchu již není zapotřebí,  ostatní dva kompresory Atlas Copco jsou 

odstaveny z provozu. V rámci rekonstrukce a změny umístění dámských šaten byla provedena 

i změna ve využití odpadního tepla z provozovaných kompresorů. Odpadní teplý vzduch je 

využíván jednak pro vytápění  sousední haly B.14, teplá voda je vedena do zásobníků pro 

přípravu teplé vody do dámských sprch a případně pro provoz vzduchotechniky dámských 

šaten. Z důvodu nadbytku produkované teplé vody se dá uvažovat o dalším využití, podstatný 

je však objem budoucí výroby a tedy i možství odpadního tepla.

Z dostupného měření nelze specifikovat energetické toky spotřeby elektřiny v rámci areálu. 

Největší  spotřebu  na  základě  příkonů  je  dle  mých  předpokladů  na  proces  výroby,  tedy 

zejména pohony, svařovna, kompresorovna a osvětlení.

Společnost X má jako odběratel a zákazník možnost volby dodavatele elektřiny do areálu. 

Dodavatelem  elekřiny  byla  v  roce  2012  společnost  E.ON.  Z  fakturačních  dokladů  jsem 
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zjistila, že v průběhu roku 2011 docházelo postupně k mírnému poklesu hodnot naměřeného 

¼ hod.maxima.  Úroveň ¼ příkonového minima víceméně reflektuje  množství  výroby.  Při 

současném provozu se hodnota sjednávané roční rezervované kapacity jeví jako nevhodná,se 

značným převisem.
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 4.   Návrh opatření ke snížení spotřeby energie na vytápění

Následující  opatření  nejsou plným výčtem všech možných  a  realizovatelných  energeticky 

úsporných  opatření.  Zvláštní  důraz  kladu  na  možnosti  snížení  energetické  náročnosti  na 

vytápění,  které  budou mít  za  následek  snížení  energetické  náročnosti  na  vytápění  areálu. 

Jednotlivá opatření je potřeba odborně vyprojektovat a po ověření ekonomických ukazatelů 

zajištěným technickým dozorem pohlídat dodržování technologických postupů při provádění 

jednotlivých opatření.

 4.1. Organizační opatření – beznákladové opatření

Důležité je dodržovat stanové technologické postupy cíleně působit na pracovníky a snižovat 

tak  spotřebu  všech  forem  energie,  sledovat  úniky  stlačeného  vzduchu,  tepla,  nesvítit  v 

prostorách  v  době kdy jsou dostatečně  prosvětleny přirozeným zářením nebo  kdy nejsou 

využity,  nepřetápět prostory, provádět řádně útlum vytápění, nenechávat zbytečně otevřená 

okna, dvěře a zejména vrata, sledovat stav a provádět údržbu jak stavebních částí objektů, 

rozvodů, zavírajících armatur, sledovat a vyhodnocovat spotřeby a měrné spotřeby energie 

atd.

Doporučuji  uvažovat  o  odpovědnosti  vedoucích  všech  stupńů  řízení  k  úsporám  energie, 

motivaci všech pracovníků.

Není třeba dokonale monitorovat veškerou energii spotřebovanou v podniku a zpracovávat 

nesmyslné měrné spotřeby. Účelem je orientovat se na oblasti s větší spotřebou a oblasti, kde 

lze  očekávat  úspory  energie.  Míra  efektivnosti  je  dána  především  jednoduchostí  a 

přehledností.  Aby celá  činnost  byla  smysluplná,  je  nutné trvale  zpracovávat  data  spotřeb, 

produkce a analyzovat výstupy

 4.2. Dodatečné zateplení obvodových konstrukcí 

Zateplení  obvodových  konstrukcí  je  vysocenákladové  opatření.  Zateplování  obvodového 

zdiva,  střech,  stropů  pod  půdami  příp.stropů  nad  venkovními  prostory  je  zpravidla 

nejúčinnější  opatření  z  hlediska  snížení  tepelných  ztrát  objektu.  Jde  o  zvýšení  tepelného 

odporu přidáním tepelné izolace ke stávajícím konstrukcím, které se podílejí na tepelných 
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ztrátách  budov.  Vhodnější  způsob je  provedení  dodatečné  tepelné  izolace  z  vnější  strany 

konstrukce.  Zateplování  obovodového  pláště  i  stropu  je  možno  provést  různými  tepelně 

izolačnmi materiály.  Jejich výběr a použití  musí navrhnout odborný projektant a zateplení 

musí zrealizovat odborná firma. Dodatečné zateplení musí být navrženo a posouzeno nejen z 

hlediska tepelné techniky,  ale i z hlediska statiky.  Důležité je, aby použité materiály byly 

určeny pro zateplovní dané části obvodového pláště (fasáda, strop, střecha). Při zateplení je 

nutné dbát na ošetření pokud možno všech tepelných mostů, které hrají v případě kvalitně 

zateplené obálky objektu významnou roli.

Zateplením  vnějších  konstrukcí  se  snižuje  potřeba  energie  na  vytápění,  a  to  podstatným 

způsobem.

 4.3. Výměna otvorových výplní 

U stávajících objektů se vyskytuje řada otvorových výplní, kterými dochází ke zvýšeným 

tepelným ztrátám. Proto výměna nebo úprava patří mezi účinná opatření vedoucí k omezení 

tepelných ztrát budov. U stávajících objektů se jedná především o okenní výplně a dveře. U 

otvorových  výplní  je  rozhodující  konstrukce  rámu  a  typ  zasklení.  Konstrukce  rámu  je 

obvykle  provedena z  dřevěných,  kovových nebo pastových profilů.  Zasklení  okenních  či 

dveřních křídel je prováděno jednoduše nebo pomocí různých typů dvojskel či trojskel.

Navrhované úpravy otvorových výplní je třeba volit s ohledem na druh vnitřního prostředí, 

hodnotu objektu a dodržení nutné výměny vzduchu v interiéru budovy. Jednou z možností 

úprav  otvorových  výplní  je  výměna  zasklení  otvorových  výplní  a  ponechání  stávajícího 

rámu. Při špatném stavu okenních nebo dveřních rámů je jedinou možnosti výměna celých 

otvorových výplní. Nové zasklení zpravidla navrhuji z izolačních dvojskel, trojskel nebo z 

vícekomorových plykarbonátových desek.
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 4.4. Implementace nového systému vytápění, zvyšování účinnosti při výrobě, 

přenosu a spotřebě energie pro vytápění a ohřev TUV 

V závodě  X  je 50% z celkové spotřeby energie v areálu určeno na zajištění vytápění budov a 

ohřevu teplé vody. Důvodem je špatný tepelně-technický stav budov, neúsporný a zastaralý 

systém centrální přípravy, rozvodu a užití tepla.

Bude  se  jednat  o  komplexnější  opatření  změny  zásobování  areálu  teplem,  jehož  součástí 

navrhuji z hlediska energetických úspor zejména následující úpravy:

Modernizace stávajících zdrojů na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení 

jejich účinnosti.  Stávají zdroj tepla (plynová kotelna 2x kotel  2,91MW) zajišťuje centrální 

dodávku  tepla  pro  vytápění  areálu  a  ohřev  teplé  vody,  částečně  je  využíván  pro  provoz 

technologie fosfátu. Jedná se o původní koncepci rozvodů, kdy areál byl zásobován parou 

z centrální  kotelny.  Stávající  plynové  kotle  jsou značně předimenzovány,  pracují  s nízkou 

účinností výroby tepla. Účinnost snižuje i nutnost provozu zdroje v letním období, kdy kotel 

je  využíván  pouze  pro  ohřev  technologie  fosfátování.  Základní  regulace  je  na  konstantní 

výstupní teplotu vyráběné teplé vody, mimo to není instalována žádná další řízená teplotní 

regulace. Plynová kotelna je technicky zastaralá a postupně dožívá ( r.v. 1985).

V rámci  modernizace  uvažuji  nad  komplexní  decentralizaci,  která  by  nahradila  stávající 

společný zdroj tepla. Pro klasické teplovodní vytápění pomocí radiátorů (prostory kanceláří, 

zázemí  hal,  kuchyně  atd.)  navrhuji  instalaci  lokálních  plynových  zařízení  –  moderních 

teplovodních  nízkoteplotních  plynových  kotlů s vyšší  účinností  vesměs  do výkonu 50kW, 

které budou umístěny v blízkosti konkrétních vytápěných prostor. V zásadě uvažuji zřizovat 

zdroje tepla do tepelného výkonu 200kW. V místech,  kde zároveň dochází  k ohřevu teplé 

vody  pro  sociální  zařízení  je  vhodné  zdroje  využít  i  k ohřevu  vody  přes  nepřímotopné 

zásobníkové  ohřívače.  Pro  vytápění  halových  prostor  uvažuji  zvolit  vhodný  systém,  tedy 

zejména infrazářiče, případně teplovdušné  přímotopné plynové jednotky. Obojí zařízení jsou 

vhodná pro vytápění  halových prostor, liší se způsobem předání tepla. Zejména v případě 

světlých  infrazářičů  je  nutné  zajistit  příslušné  hygienické  podmínky,  a  řádné  rozmístění 

jednotek, tak aby teploty  v prostoru byly rovnoměrně rozloženy. Při nesplnění podmínek je 

možnost  náhrady  za  teplovdušné  jednotky.  V konkrétním  případě  jsou  v halách  umístěny 
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jeřábové dráhy, které je zapotřebí adekvátním způsobem ošetřit proti vysokým povrchovým 

teplotám od světlých infrazářičů. Při výběru konkrétního dodavatele je dobré zajistit garanci 

výše uvedeného.

Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech tepla

Jednotlivá  odběrná  místa  jsou  napojena  pomocí  poměrně  rozsáhlých  rozvodů,  částečně 

vedených  i  vnějším prostředím.  Rozvody představují  značnou tepelnou ztrátu,  na  základě 

provedeného propočtu se jedná  o minimálně 5% z celkového vyrobeného tepla. Nevhodně je 

řešen způsob stávající  přípravy teplé  vody do sociálních  zařízení  a  kuchyně,  je  zapotřebí 

celoročně  provozovat  centrální  zdroj  i  rozsáhlý  rozvod (venkovní  rozvod o  délce  500m). 

Úroveň tepelné izolace nevyhovuje současným požadavkům vyhlášky č. 193/2007 Sb.

V rámci  navrhovaného  opatření  uvažuji  o  zrušení  většiny  rozsáhlých  rozvodů,  ponechány 

budou  pouze  místní  rozvody  v rámci  jednotlivých  objektů  pro  napojení  stoupacích  a 

připojovacích  potrubí  radiátorů.  Nově  umístěné  rozvody  uvažuji  opatřit  tepelnou  izolací 

splňující podmínky vyhlášky č.193/2007 Sb.

Zavádění a modernizace systémů měření a regulace. V současné době je regulace systému 

vytápění areálu v plném rozsahu ruční, plynové kotle jsou se základní regulací na konstantní 

výstupní  teplotu,  ostatní  rozvody  jsou  již  bez  automatické  teplotní  regulace.  Není  užita 

zónová  či  místní  teplotní  regulace.  Instalované  termostatické  ventily  s hlavicemi  v části 

administrativy  bez možnosti optimální funkce, nebyly sazeny prvky hydronické regulace a 

soustava nabyla hydronicky vyregulována.

V opatření navrhuji preferovat řízenou teplotní regulaci pro účelnou dodávku tepla do míst 

spotřeby. V případě nově instalovaných lokálních plynových topidel do prostor hal navrhuji 

zapojení spotřebičů do samostatně regulovatelných zón, které budou respektovat provozně 

odlišné  využití  prostor.  Doporučuji  instalovat  nadřazený  systém,  který  bude  schopen 

monitorovat  teploty  v jednotlivých  prostorách  a  na  základě  doby  využití  upravovat  a 

optimalizovat  výslednou  vnitřní  teplotu  ve  vytápěném  prostoru.  Pro  teplovodní  vytápění 

vnitřních prostor administrativy uvažuji nejprve zajistit příslušné hydronické poměry rozvodu, 

následně využít  ekvitermní  řízené  teplotní  regulace.  Je  vhodné provést  nový výpočet,  dle 

možností zajistit i funkci místní teplotní regulace pomocí termostatických ventilů. V ideálním 

případě provést hydronické vyregulování.
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Pro  možnost  vyhodnocení  účinků  uvažuji  instalovat  měření  a  to  především  pro  určení 

množství  spotřeb  plynu  nově  instalovaných  zdrojů.  Spotřeby  pravidelně   sledovat  a 

vyhodnocovat. Sledovat provozní doby a optimalizovat provozní parametry.

B.01, B.16, B.04(pánské šatny), B.05 (oddělené zázemí)

Pro tyto objekty , části objektů uvažuji zřídit nové zdroje tepla. Stávající plynovou kotelnu 

bude zapotřebí demontovat. Navrhuji instalovat nové plynové kotle v prostoru kotelny, které 

budou  výkonem postačovat  pro  pokrytí  tepelné  ztráty  příslušných  prostor.  Předpokládám 

tepelný výkon zdroje do 200kW. Pro dodržení požadavku výkonu je v případě potřeby možné 

realizovat i samostatný zdroj tepla např. pro část B.5 (oddělené zázemí haly B.5). Plynové 

kotle budou zapojeny do kaskády, regulace výkonu kotlů plynulá. Systém vytápění uvažuji 

napojit přes anuloid na nový RaS, včetně příslušné teplotní a hydronické regulace. Pro oběh 

otopné vody větví  budou sloužit  nová oběhová čerpadla s el.řízením otáček,  navržená dle 

potřeby konkrétního  okruhu.  Regulaci  otopných větví  pro vytápění  uvažuji  ekvitermní  na 

základě teplotních a časových požadavků vytápění konkrétních prostor.

Dále bude za potřebí zajistit přípravu teplé vody pro prostory sociálního zařízení. K tomuto 

účelu  uvažuji  dle  možností  vycházejících  z konkrétního  výkonového  návrhu  zdrojů  užít 

navržené plynové kotle s napojením na nepřímotopný zásobníkový zásobník o dostatečném 

výkonu a objemu pro pokrytí zejména potřeby sprch mužů. Jako bivalentní zdroj tepla uvažuji 

s rozšířením využití odpadního tepla z kompresorů, tedy propojením výměníku kompresorů se 

zásobníkovým ohřívačem TUV v tomto prostoru. Teplotu připravované vody snížit na 45 až 

50oC, pro ošetření případného vzniku Legionely zajistit krátkodobá přehřátí či úpravu vody. 

Alternativně  lze  řešit  přípravu  teplé  vody  lokálně  např.  přímotopnými  zásobníkovými 

ohřívači. Je vhodné, aby regulace zajistila i časový průběh ohřevu TV, tedy útlum cirkulace a 

ohřevu v mimo pracovní doby a o víkendech.

B.15 (kompresorovna) a B.03 (2NP dámské šatny, stará dílna)

Pro tuto část  objektu uvažuji  zřídit  samostatný zdroj  tepla,  který bude zásobovat  otopnou 

vodou prostory šaten včetně zbývající potřeby vzduchotechniky. Ohřev přívodného vzduchu 

je  pokryt  z odpadního  tepla  kompresorovny.  Výkon  zdroje  uvažuji  zvolit  na  základě 
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aktualizovaného výpočtu potřebného výkonu pro vytápění příslušných prostor, uvažuji zdroj 

výkonu do 100kW. Teplotní  regulaci  zdroje  uvažujeme zajistit  obdobným způsobem jako 

v případě kotelny B.01, případně korekcí na základě vnitřní teploty ve vytápěném prostoru.

B.11 (kancelář, sklad)

Pro tuto část  objektu uvažuji  zřídit  samostatný zdroj  tepla,  který bude zásobovat  otopnou 

vodou prostory šaten včetně zbývající potřeby vzduchotechniky. Ohřev přívodného vzduchu 

je  pokryt  z odpadního  tepla  kompresorovny.  Výkon  zdroje  uvažuji  zvolit  na  základě 

aktualizovaného výpočtu potřebného výkonu pro vytápění příslušných prostor, uvažuji zdroj o 

výkonu 100kW. Teplotní regulaci zdroje uvažuji zajistit obdobným způsobem jako v případě 

kotelny B.01, případně korekcí na základě vnitřní teploty ve vytápěném prostoru.

B.20 a B.21 (sklad a TRG)

Pro tuto část objektu navrhuji zřídit samostatný zdroj tepla, který bude zásobovat otopnou 

vodou prostory skladu a kanceláře.K předání tepla doporučuji napojení na stávající registry, 

v případě  ohledání  špatného stavu instalaci  nových konvektorů  a  radiátorů.  Výkon zdroje 

uvažuji  zvolit  na  základě  aktualizovaného  výpočtu  potřebného  výkonu  pro  vytápění 

příslušných prostor.  Uvažuji  zdroj  o tepelném výkonu do 50kW. Teplotní  regulaci  zdroje 

doporučuji  zajistit  obdobným způsobem jako v případě kotelny B.01, případně korekcí  na 

základě vnitřní teploty ve vytápěném prostoru.

B.02, B.03

Neuvažuji s běžným vytápěním těchto prostor. Pro případy velmi nízkých venkovních teplot, 

k zamezení prochládání navazujících prostor uvažuji umístit teplovzdušný přímotopný zdroj, 

který  bude  z hlediska  regulace  ovládán  pouze  místně.  Spínání  v ojedinělých  případech. 

Tepelný výkon zdroje uvažuji zvolit do 50kW. Výkon zdroje nebude zvolen pro úplné pokrytí 

tepelné ztráty prostoru, předpokládám pouze základní temperaci.

B.04, B.05, B.06, B.07, B.08, B.10, B.11, B.12, B.13, B.14

Pro vytápění halových prostor navrhuji dle možnosti užít světlé plynové infrazářiče. Výkony 

jednotlivých infrazářičů volit dle aktualizovaného výpočtu pro pokrytí tepelných ztrát a dále 
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pro  optimální  rozložení  ve  vnitřním  vytápěném  prostoru.  V případě,  že  z důvodů 

hygienických či jiných technických (stínění jeřábových drah či jiných zařízení)nebude možné 

použít  světlé  infrazářiče,  uvažuji  instalovat  plynové  teplovzdušné  přímotopy.  Celkový 

potřebný tepelný výkon přímotopných spotřebičů předpokládáme cca.  1,4 MW. Z hlediska 

reguvatelnosti jsou vhodné vícestupňové zářiče či teplovzdušné přímotopy, regulací zapojeny 

do  jednotlivých  zón,  které  budou  respektovat  provozně  odlišné  využití  prostor.  Uvažuji 

zapojení jednotek do nadřazené regulace pro optimalizaci vnitřní teploty v prostoru.

B.12 (vratová clona)

Pro  zamezení  průvanového  efektu  v případě  navážení  matriálu  do  haly  B.12  navrhuji  v 

prostoru nad vrty umístit vratové teplovzdušné clony. Které budou v přímotopném provedení. 

Navrhuji dvě clony o tepelných výkonech do 50kW. Provoz jednotek v závislosti na vnější 

teplotě a otevřených vratech.

Příklad vratové clony: 

Obr. 12 Obr. 13

s cirkulací už ohrřátého vzduchu z haly s vlastním plynovým ohřevem  vzduchu
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B.09

Pro  vytápění  prostoru  je  instalován  systém  nucené  vzduchotechniky,  který  vzhledem 

k současnému  způsobu  napojení  není  provozován  na  jmenovité  parametry.  Při  stávajícím 

provozu lakovny vzniká poměrně značné množství  odpadního tepla,  množství dodávaného 

tepla je tedy dostačující. Pro zajištění ohřevu topné vody do vzduchotechniky navrhuji umístit 

plynové kotle,  které by připravovaly topnou vodu na základě požadavku VZT. Je vhodné 

zajistit řízenou regulaci VZT na základě výsledné teploty v prostoru, regulaci přípravy topné 

vody vázat na požadavek vzduchotechniky. Uvažuji zdroj do tepelného výkonu 200kW. Zdroj 

by dále pokrýval potřebu tepla pro klasické vytápění radiátory v zázemí lakovny. Pro oběh 

otopné vody větví budou sloužit nová oběhová čerpadla, navržená dle potřeby konkrétního 

okruhu.  Regulaci  otopných  větví  uvažuji  na  základě  teplotních  a  časových  požadavků 

vytápění konkrétních prostor a zařízení.  Pro zdroj tepla doporučuji po úpravě využít  např. 

prostoru bývalého skladu s vlastním odvětráním.

B.29, B.30

Pro objekt kuchyně s jídelnou uvažuji zřídit nový zdroj tepla. Stávající stanici demontovat, 

zadavatel  neuvažuje nadále s využitím a napojením objektu B.30. Uvažuji  instalovat  nové 

plynové  kotle  umístěné  ve  strojovně  1.PP,  které  budou  výkonem postačovat  pro  pokrytí 

tepelné ztráty příslušných prostor. Předpokládám tepelný výkon zdroje do 200kW. Plynové 

kotle budou zapojeny do kaskády, regulace výkonu kotlů plynulá. Systém vytápění navrhuji 

napojit přes anuloid na nový RaS, včetně  příslušné teplotní a hydronické regulace. Pro oběh 

otopné vody větví  budou sloužit  nová oběhová čerpadla s el.řízením otáček,  navržená dle 

potřeby konkrétního  okruhu.  Regulaci  otopných větví  pro vytápění  uvažuji  ekvitermní  na 

základě teplotních a časových požadavků vytápění konkrétních prostor.

Dále bude zapotřebí zajistit přípravu teplé vody pro kuchyni. K tomuto účelu doporučuji po 

vyčištění  využít  instalovaný  nepřímotopný  zásobníkový  ohřívač  Vaillant.  Teplotu 

připravované vody snížit na 45 až 50oC, pro ošetření případného vzniku Legionely zajistit 

krátkodobá přehřátí či úpravu vody. Je vhodné, aby regulace zajistila i časový průběh  ohřevu 

TV, tedy útlum cirkulace a ohřevu v mimopracovní dobu o víkendech.
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B.23, B.24, B.25, B.26 a B.27

Uvedené  objekty  navrhuji  odpojit  od  systému  zásobování  topnou  vodou.  Na  základě 

konzultace  s provozovatelem  uvažuji  s umístěním  elektrického  přímotopu  do  prostoru 

elektrodílny. Ostatní prostory nebudou vytápěny.

B.10 (technologie fosfátu)

Pro  technologii  fosfátu  uvažuji  instalovat  nový  zdroj  tepla.  V současné  době  je  ohřev 

zajišťován otopnou vodou z kotelny.  Jako nový zdroj  tepla  je  možné realizovat  plynovou 

kotelnu o příkonu 200kW (výkon je zapotřebí  ověřit  z technické dokumentace zařízení,  to 

jsou dostupná technická výkonu výměníkové ohřevu). K umístění zdroje je zapotřebí nalézt 

vhodného  prostoru,  případně  zdroj  řešit  v rámci  kotelny  a  přivést  otopnou  vodu  z tohoto 

vzdáleného prostoru. Alternativně je možné uvažovat o přímém ohřevu pomocí plynových 

hořáků.

Rozvody plynu

Pro nově umístěné teplovodní plynové zdroje uvažuji v maximální možné míře použit páteřní 

rozvod  o  100kPa  s následnou  deregulací  na  2,0  kPa  před  odběrným místem.  Pro  lokální 

plynové přímotopy uvažuji použit páteřní rozvod o 100 kPa a následnou deregulací na 10,0 

kPa před uzávěrem pro halu a následným rozvodem k jednotlivým spotřebičům.

 4.5. Změna  ohřevu  teplé  vody,  instalace  solárních  kolektorů  na  ohřev  TV 

propánské šatny a administrativu 

Navrhuji kombinovat přípravu teplé užitkové vody pro pánské šatny a administrativu,  kde 

zdrojem tepla pro ohřev TV by bylo solární zařízení s akumulačním zásobníkem, jako záložní 

zdroj tepla pro pokrytí  zbývající potřeby tepla by sloužil stávající systém ohřevu (plynový 

kotel),  Regulací navrhuji zajistit přednostní solární ohřev TV.
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Solární systém by se skládal z dvaceti slunečních kolektorů o rozměrech cca 1,75 x1 m, jež 

budou umístěny na střeše kotelny.  Orientace  solárních kolektorů bude pomocí  speciálních 

nosných konstrukcí pro kolektory jihozápadní, sklon cca 45o.

Zbývající  zařízení  solárního  systému,  tj.  solární  boiler,  regulace,  čerpadlo,  atd.  budou 

umístěny  v rámci  stávajícího  ohřevu-kotelny  v přízemí.  Řízení   solárního  ohřevu  bude 

zajišťovat automatická regulace. Tato regulace zajistí také případné  noční vychlazování ve 

dnech  s nadbytkem  solárního  zařízení.  Celý  systém  musí  být  realizován  v souladu  s 

požadavky výrobce. Pro umístění kolektorů doporučuji  statické posouzení střešní konstrukce.

 4.6. Úprava  sjednávaných  rezervovaných  kapacit  odběru  elektřiny  – 

beznákladové opatření

Úprava  sjednávaných  rezervovaných  kapacit  odběru  elektřiny  je  beznákladové  opatření. 

Produkce výroby předešlých let se významným způsobem snížila. Z pohledu rezervovaného 

¼ hod. příkonového maxima odběru elektřiny nebylo toto snížení zohledněno. V uplynulém 

roce 2011 byla sjednávána roční rezervovaná kapacita v úrovni 970 kW, oproti skutečnému 

odběru se značným převisem.

Vzhledem k možnosti sjednávání i měsíční rezervové kapacity s cílem snížení celkové ceny 

odběru  elektřiny  je  součástí  opatření  proveden  názorný  příklad  ovlivnění  ceny  položkou 

rezervované  kapacity.  Podmínkou  je  jednou  za  rok  sjednání  roční  rezervované  kapacity, 

měsíční rezervované kapacity pak musí být určena vždy ke konci měsíce předcházejícího na 

následný měsíc následující, nejlépe určit odpovídajícího pracovníka.

V daném případě roku 2012 je měsíční výroba téměř rovnoměrná,  u toho pohledu uvažuji 

pouze snížení roční rezervované kapacity. V případě plánovaných větších objemů výroby lze 

úroveň průběžně ovlivňovat dojednáním měsíční rezervované kapacity.

Odběratel  má  jako  oprávněný  zákazník  možnost  volby  dodavatele  elektřiny  do  areálu. 

Dodavatelem elektřiny byla v roce 2011  byla společnost E.ON. Z fakturačních dokladů je 

51



zřejmé, že v průběhu roku 2010 docházelo postupně k mírnému poklesu hodnot naměřeného 

1/4hod.maxima areálu. Úroveň ¼ příkonového maxima víceméně reflektuje množství výroby. 

Př současném provozu se hodnota sjednávané roční rezervované kapacity jeví jako nevhodně 

sjednaná,  se  značným  převisem.  V  případě  obdobné   výroby  v  delší  časovém horizontu 

navrhuji  přhodnotit  výši  sjednané  rezervované  kapacity,  případně  využít  roční  i  měsíční 

sjednávané kapacity

Ceny sjednané roční rezervované kapacity za bilanční období 2011

Tab. č. 5

Období
Sjednaná 
kapacita 
roční kW

Sjednaná 
kapacita 

měsíční kW

Naměřený ¼ 
výkon kW

Stávající cena 
roční Kč/kW

Stávající cena 
celkem Kč

Leden 970 0 767 120 237,00 116 629,89

Únor 970 0 708 120 237,00 116 629,89

Březen 970 0 708 120 237,00 116 629,89

Duben 970 0 683 120 237,00 116 629,89

Květen 970 0 643 120 237,00 116 629,89

Červen 970 0 668 120 237,00 116 629,89

Červenec 970 0 636 120 237,00 116 629,89

Srpen 970 0 620 120 237,00 116 629,89

Září 970 0 663 120 237,00 116 629,89

Říjen 970 0 675 120 237,00 116 629,89

Listopad 970 0 692 120 237,00 116 629,89

Prosinec 970 0 643 120 237,00 116 629,89

Celkem _ _ _ 1 399 558,70
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V rámci  opatření  udávám  výkonovou  charakteristiku  roku  2011. Pro  názornost  snížení 

udávávám roční rezervovanou kapacitu na úroveň cca 800kW.

Příklad – změna

Tab. č. 6

Období
Sjednaná 
kapacita 
roční kW

Sjednaná 
kapacita 

měsíční kW

Naměřený ¼ 
výkon kW

Stávající cena 
roční Kč/kW

Stávající cena 
celkem Kč

Leden 800 0 767 120 237,00 96 189,60

Únor 800 0 708 120 237,00 96 189,60

Březen 800 0 708 120 237,00 96 189,60

Duben 800 0 683 120 237,00 96 189,60

Květen 800 0 643 120 237,00 96 189,60

Červen 800 0 668 120 237,00 96 189,60

Červenec 800 0 636 120 237,00 96 189,60

Srpen 800 0 620 120 237,00 96 189,60

Září 800 0 663 120 237,00 96 189,60

Říjen 800 0 675 120 237,00 96 189,60

Listopad 800 0 692 120 237,00 96 189,60

Prosinec 800 0 643 120 237,00 96 189,60

Celkem _ _ _ 1 154 275,21

Opatření - úspora
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Tab. č. 7

Opatření
Spotřeba energie 

GJ/rok
Úspora nákladů Kč/rok

Stávající stav 

viz materiály firmy
24 297,00 _

Realizace opatření 24 297,00 245 283,00

V případě  použití  a  skutečných  úprav  je  zapotřebí  uvažovat  aktuální  stav  v objektu, 

příkonovou skladbu spotřebičů a provoz. Systém doporučuji doplnit o regulaci maxima.
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5.  Závěr  - naplnění cíle diplomové práce   

Podnikání  a  inovace  jsou  dva  pojmy,  které  spolu  úzce  souvisí.   Podnikatelé  by  měli 

vyhledávat zdroje naznačující budoucí možné inovace a také musí naprosto dokonale zvládat 

principy jejich zavedení. Bez nich totiž jejich podnikání pomalu přestane prosperovat, jejich 

firma nevydrží nápor konkurence a nakonec zanikne. .

Cílem diplomové práce bylo posouzení a z analyzování energetického hospodářství v areálu 

společnost X a nalezení možností snížení nákladů na provoz těchto objektů se zaměřením na 

topný systém.  Při navrhování bylo přihlédnuto hlavně na stav posuzovaných objektů, jejich 

energetické náročnosti a také na finanční náročnost navrhovaných opatření verzus potenciál 

předpokládaných úspor, které by mohl nový systém přinést.  

Pro samostatné objekty bylo jako nejlepší řešení vybrané rozmístění samostatných kotelen co 

nejblíže k jednotlivým topným větvým, při zachování stávajících topných rozvodů a topných 

těles  v  jednotlivých  místnostech,  avšak  opatřenými  novými  moderními  termoregulačními 

hlavicemi.

Samostatné  vyhřívání  technologie  fosfátování  by  mělo  po  implementaci  nového  topného 

systému přinést kromě energetických úspor na vytápění technologických lázní i dokonalejší 

vyregulování systému v závislosti na okamžitých požadavcích z výrob. 

Dalším přínosem bude odbourání vytápění prostorů, v kterých je topení přehnaným luxusem, 

například  sklady  hotových  výrobků,  které  jsou  v  současnosti  vytápěné  přechodem 

jednotlivých potrubních větví mezi jednotlivými úseky. Například sklady hotových výrobků, 

které jsou zároveň soustavně odvětrávané expedováním zákazníkovi.

Mimo  změny nového  topného systému  doporučuji  následující  opatření.  Nahradit  stávající 

okna  a  dvěře  za  plastová,  světlíky  a  beztmelé  jednoduché  prosklení  obvodových  stěn  za 

polykarbonát.  Obvodové  zdivo  objektů  opatřit  certifikovaným  zateplovacím  systémem. 

Otopný systém opatřit  centrálním řízním na  základě  okamžitého  snímání  teplot.  Nahradit 

stávající   odsávací  zařízení  z technologie,  odsávacím  zařízením  s  rekuperací.  Jako 

samozřejmé  předpokládám  dodržování  základních  organizačních  návyků  vedoucích  k 

rozumnému užití energie
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Jetnotlivá opatření je nutné odborně vyprojektovat a zajištěným technickým dozorem pohlídat 

dodržování technologických postupů při provádění jednotlivých opatření. 

Prosazení  těchto  opatření  může  být  podpořené  profinancováním z některého z  EU grantů 

orientovaných na snížení energetické náročnosti výrobních objektů (Eko-energie).

Když tuto práci vyhodnotíme v celofiremním měřítku, tak jejím hlavním přínosem je zavedení 

nových  úsporných  opatření,  které  v  konečném  důsledku  povedou  ke  značnému  snížení 

nákladů na provoz objektů v průmyslovém podniku.
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7.  Seznam použitých zkratek a symbolů    

Seznam zkratek a označení

ČSN česká národní norma

DPH daň z přidané hodnoty

Kč korun českých

kW kilowatt

MJ megajoule

MPa megapascal

TČ tepelné čerpadlo

TUV teplá užitková voda

TZ tepelná ztráta

tzv takzvaný
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W watt
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Obr. 8  Zdroj: Zemní plyn pro vytápění velkých prostor a hal, Spolkový svaz 

německého plynového a vodního hospodářství (BGW), 2003 

Obr. 9 Kotle CKD  

Obr. 10 Topné větve s čerpadlami

Obr. 11 Konvektory ( teplovzdušné jednotky ) 

Obr. 12 Příklad vratové clony, s cirkulací už ohrřátého vzduchu z haly

Obr. 13 Příklad vratové clony, s vlastním plynovým ohřevem  vzduchu

9.  Seznam tabulek  
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Tab. č. 1 Seznam objektů v areálu – vlastní tabulka

Tab. č. 2 Celkový přehled instalovaných plynových spotřebičů – v provozu – vl.tabulka

Tab. č. 3         Přehled spotřeby energie  za předchozí 3 roky – vlastní tabulka

Tab. č. 4 Seznam významějších spotřebičů elektřiny – materiály z podniku

Tab. č. 5 Ceny sjednané roční rezervované kapacity za bilanční období – mat.z firmy

Tab. č. 6 Příklad – změna – vlastní tabulka

Tab. č. 7 Opatření – úspora – vlastní tabulka

10.  Přílohy

Příloha č. 1

Popis objektů

Vzájemně propojené objekty

B.01 – Administrativní budova

Objekt postavený roku 1964 se nachází v severozápadní části závodu a je zde umístěn hlavní 

vchod, kancelářské prostory a sklady. Jedná se o třípodlažní nepodsklepenou budovu přibližně 

obdélníkového  tvaru se sedlovou střechou a nevyužitým podkrovím.

Svislé konstrukce

Obvodové stěny jsou z cihel plných pálených tloušťky 450 mm

Střešní plášť

Objekt je zastřešen sedlovou střechou jejíž nosná část je dřevěná. Střešní konstrukce 

administrativní budovy není zateplena.

Podlahové konstrukce

Podlaha v objektu je klasická z hutného betonu. Nášlapnou vrstvu tvoří převážně keramická 

dlažba.

Výplně otvorů
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Výplně otvorů tvoří dřevěná dvojitá okna, plastové prosklené dveře na recepci a vrata ocelová 

nezateplená do průjezdu propojujícími zastřešený dvůr s ulicí  Bratislavskou.

B. 02 – zastřešený dvůr

Objekt slouží především jako odkládací plocha pro výrobky. Nachází se v severní části 

závodu mezi objekty B.01 – Administrativní budova, B.03 – sklad expedice, B.04 – budova 

bývalých hydraulických zkoušek a B.14 – balení a expedice. V 2. NP jsou umístěny sprchy a 

šatny žen.

Svislé konstrukce

Svislé konstrukce jsou vnitřní stěny z cihel plných pálených.

Střešní plášť

Střešní konstrukce je oblouková, nosnou část tvoří ocelová konstrukce, ke které jsou za 

pomocí úhelníků uloženy kalofrigové desky (tl – 80 mm). Na  deskách je 30 mm vrstva 

betonové mazaniny á hydroizolace IPA.

Podlahové konstrukce

Podlahy v celé hale jsou železobetonové, nášlapnou vrstvu tvoří mazanina.

Výplně otvorů

Ve střešní konstrukci se nachází dva světlíky (18x4x2,5 m) s výplní z polykarbonátových 

desek uložených v ocelovém rámu.

B.03 – Sklad expedice

Objekt v severní části areálu. Navazuje na budovy B.01 – Administrativní budova, B.02 – 

Zastřešený dvůr, B.33 – Sklad a B.15 – kompresorovna.

Na 2NP je dámská šatna a tzv. stará dílna.

Svislé konstrukce
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Obvodový plášť je tvořen cihelným zdivem o tloušťce 300 mm bez zateplení.

Střešní plášť

Nosnou část střešní konstrukce tvoří ocelová konstrukce, ke které jsou za pomocí úhelníků 

uloženy kalofrigové desky (tl.80 mm). Na deskách je 30 mm vrstva betonové mazaniny a 

hydroizolace IPA.

Podlahové konstrukce

Podlahy v celé hale jsou železobetové, nášlapnou vrstvu tvoří betonová  mazanina.

Výplně otvorů

Výplně otvorů tvoří dřevěná zdvojená okna a kovová vrata.

B. 04 – Bývalé hydraulické zkoušky

Objekt ve kterém byly dříve hadraulické zkoušky vyrobených tlakových nádob je situován 

v severní části areálu závodu, mezi objekty B. 02 – Zastřešený dvůr a B. 05 – Bývalá 

svařovna lahví. Objekt dále sousedí s administrativní budovou a s halou dokončovacích prací. 

Jedná se o montovanou  dvoupodlažní halu typu HPL. Ve 2.NP jsou umístěny  šatny  mužů.

Svislé konstrukce

Obvodový plášť je tvořen cihelným zdivem o tloušťce 300 mm.

Střešní plášť a stropy

Nosnou část střešní konstrukce tvoří  ocelová konstrukce, ke které jsou za pomocí úhelníků  

uloženy kalofrigové  desky (tl – 80 mm). Na deskách je 30 mm vrstva betonové mazaniny a 

hydroizolace IPA.

Podlahové konstrukce

Podlahy v celé hale jsou železobetonové, nášlapnou plochu tvoří betonová mazanina.

Výplně otvorů
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Výplně otvorů tvoří zdvojená okna v ocelovém rámu.

B.05 – Bývalá svařovna lahví

Objekt bývalé svařovny lahví se nachází v prostřední části areálu závodu. Kromě uvedených 

vnitřních prostor se zde nacházejí kanceláře vedoucích technických pracovníků a dílna služby. 

V poslední době zde byla provedena u kanceláří výměna stávajících  nevyhovujících oken za 

plastová.

Svislé konstrukce

Obvodový plášť je tvořen cihelným zdivem o tloušťce 300 mm.

Střešní plášť a stropy

Střešní konstrukci tvoří  celofrigové desky tloušťky 100 mm a 2x hydroizolace IPA.

Podlahové konstrukce

Podlahy v celé hale jsou železobetonové, nášlapnou vrstvu tvoří betonová mazanina.

Výplně otvorů

Na východní fasádě byla v nedávné době vyměněna stará okna za nová plastová. Dále se zde 

nachází okna s jedním sklem v ocelovém rámu a plastová zateplená rolovací vrata.

B.06 – Lisovna

Objekt se nachází mezi objekty B.05 – bývalá svařovna lahví, B.07 – Mezisklad  polotovarů, 

B.08 – Dílna vzduchojemů a B.12 – Sklad svitků. Objekt slouží k výrobě  výlisků  z hutního 

materiálu pro výrobu tlakových nádob.

Svislé konstrukce

Obvodové stěny jsou tvořeny škvárobetonovým zdivem o tloušťce 300 mm.

Střešní konstrukce
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Střešní konstrukce je oblouková, nosnou část tvoří ocelová konstrukce, ke které jsou za 

pomocí úhelníků uloženy kalofrigové desky (tl – 80 mm). Na  deskách je 30 mm vrstva 

betonové mazaniny á hydroizolace IPA.

Podlahové konstrukce

Podlahy v objektu jsou železobetonové, nášlapnou vrstvu tvoří betonová mazanina.

B.07 a B.08 – Mezisklad polotovarů a tryskání, dílna vzduchojemů

Objekt se nachází v západní části areálu a tvoří ho dvě budovy – B. 07 a B. 08. B.08 je 

typovou halou HPI dvoulodní, šířky lodě 18 a 15 m. Kromš uvedených výrobních prostor se 

zde také nacházejí  kanceláře vedoucích pracovníků a mistra, denní místnost, WC muži, WC 

ženy. Na stropě  vestavku  v budově B.08 je umístěna strojovna VZT.

Svislé konstrukce

Obvodové stěny jsou tvořeny plynosilikátovými panely tl 300 mm.

Střešní plášť

Střešní konstrukci tvoří košický plech tloušťky 50 mm a desky z Prefizolu o tloušťce 120 mm. 

Podhled je tvořen hliníkovým plechem.

Podlahové konstrukce

Podlahy v objektu jsou železobetonové, nášlapnou vrstvu tvoří betonová mazanina a 

v prostoru zkušebny keramická dlažba.

Výplně otvorů

Výplně otvorů tvoří kovová okna,  vnitřní dřevěné dveře a venkovní ocelová vrata. V střední 

konstrukci je zabudováno  jedenáct světlíků (4x15 m) s dvojitým zasklením na ocelové 

obrubě.

B.09 – Lakovna
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Objekt lakovny se nachází v západní části areálu závodu, z jihu navazuje na budovu B.08 –

Dílna vzduchojemů a ze severu na budovy B.10 -  Mezioperační sklad, fosfátování a B.13 – 

Hala dokončovacích prací.

Svislé konstrukce

Obvodové stěny jsou tvořeny plynosilikátovými panely tl 300 mm.

Střešní plášť a stropy

Střešní konstrukci tvoří košický plech tloušťky 50 mm a desky z Prefizolu o tloušťce 120 mm. 

Podhled je tvořen hliníkovým plechem.

Podlahové konstrukce

Podlahy v objektu jsou železobetonové, nášlapnou vrstvu tvoří betonová mazanina.

Výplně otvorů

Výplně otvorů tvoří ocelová vrata nezateplená, kovová okna a tři světlíky  (4x12 m) 

zabudované v střešní konstrukci.

B.10 – Mezioperační sklad, fosfátování

Objekt je lichoběžníkového tvaru sousedí svou jižní stranou s B.09 – Lakovna, západní 

stranou s B.13 -  Hala dokončovacích prací  a zbylými stranami s B.05 – Bývalá svařovna 

lahví. Slouží k povrchové úpravě výrobků.

Svislé konstrukce

Obvodové stěny jsou z cihel plných pálených tloušťky 300 mm a část obvodových zdí je ze 

siporexových tvárnic tl. 300 mm.

Střešní plášť
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Střešní konstrukci tvoří košický plech tloušťky 50 mm a desky z Prefizolu o tloušťce 120 mm. 

Podhled je tvořen hliníkovým plechem.

Podlahové konstrukce

Podlahy objektu jsou železobetonové, nášlapnou vrstvu tvoří betonová mazanina.

Výplně otvorů

V střešní konstrukci jsou zabudovány dva světlíky (4x12 m) s dvojitým zasklením. Dále se 

zde nachází ocelová vnitřní vrata.

B.11 – Hlavní sklad

Jednopodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou se nachází v jižní části areálu jako 

okrajová budova sousedící s B.12 – Sklad svitků a B.22 – Sklad. Jedná se o objekt typové 

ocelové haly typu HPI s vyzdívkou ze škvárobetonových tvárnic.Slouží ke skladování hutního 

materiálu.

Svislé konstrukce

Obvodový plášť je tvořen škvárobetonovými tvárnicemi o tloušťce 300 mm.

Střešní plášť

Střešní konstrukci tvoří calofrigové desky tloušťky 100 mm a betonová vrstva o tloušťce 20 

mm s hydroizolací.

Podlahové konstrukce

Podlahy objektu jsou železobetonové, nášlapnou vrstvu tvoří betonová mazanina.

Výplně otvorů

Okna jednoduchá v ocelovém rámu zasklená drátosklem, která tvoří okenní pás a rozměrech 

12x64 m. Vrata pouze vnitřní ocelová.

B.12 – Sklad svitků
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Jedná se o typovou ocelovou halu typu HPI jednolodní s vyzdívkou a plochou střechou v Jižní 

části areálu. Jižní stranou sousedí s budovou B.11 – Hlavní sklad, východní s budovami B.21 

– RTG zkušebna, B.22 – Sklad a severní s budovami B.06 – Lisovna a B.07 – Mezisklad 

polotovarů.

Svislé konstrukce

Obvodový plášť jde tvořen škvárobetonovými tvárnicemi o tloušťce 300 mm.

Střešní plášť

Střešní konstrukci tvoří calofrigové desky tloušťky 100 mm a betonová vrstva o tloušťce 20 

mm s hydroizolací.

Podlahové konstrukce

Podlahy objektu jsou železobetonové, nášlapnou vrstvu tvoří betonová mazanina.

Výplně otvorů

Výplně otvorů tvoří zdvojená okna v ocelovém rámu, světlík zasklený v ocelovém rámu 

dvojsklem (4x12m) umístěný ve střešní konstrukci a plastová rolovací vrata.

B.13 – Hala dokončovacích prací

Objekt se nachází v západní části závodu. Kde těsně sousedí z jižní strany s halou B.09 – 

Lakovna, za severní strany B.10 – Mezioperační sklad, fosfátování a B.04 – Bývalé 

hydraulické zkoušky.

Svislé konstrukce

Obvodový plášť jde tvořen škvárobetonovými tvárnicemi o tloušťce 300 mm.

Střešní plášť a stropy

Střešní konstrukci tvoří košický plech tloušťky 50 mm a vzduchová mezera tloušťky 30 mm a 

Tl o tloušťce 100 mm umístěná v podhledu z hliníkového plechu.

Podlahové konstrukce
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Podlahy objektu jsou železobetonové, nášlapnou vrstvu tvoří betonová mazanina.

Výplně otvorů

Výplně otvorů tvoří  dřevěná okna zdvojená, ocelová vrata a čtyři světlíky ocelové umístěné 

v střešní konstrukci (4x12m).

B.14 – Balení a expedice

Hala balení a expedice se nachází v severozápadní části areálu závodu. Patří mezi nejnovější 

subjekty.Byla postavena roku 1994. Jedná se o ocelovou typovou halu vyzděnou 

syporexovými a pórobetovými tvárnicemi tloušťky 30 cm.Sousedí s budovami B.13 – Hala 

dokončovacích prací, B.02 – Zastřešený dvůr a B.05 – Kompresovna.

Svislé konstrukce

Obvodový plášť jde tvořen škvárobetonovými tvárnicemi o tloušťce 300 mm.

Střešní plášť a stropy

Střešní konstrukci tvoří košický plech tloušťky 50 mm a vzduchová mezera tloušťky 30 mm a 

Tl o tloušťce 100 mm umístěná v podhledu z hliníkového plechu.

Podlahové konstrukce

Podlahy objektu jsou železobetonové, nášlapnou vrstvu tvoří betonová mazanina.

Výplně otvorů

V střešní konstrukci je zabudováno pět světlíků (4x12m).

B.15 – Kompresorovna

Objekt kompresorovny se nachází v severní části areálu závodu a jedná se o nepodsklepený 

jednopodlažní objekt s plochou střechou. V nedávné době sem proběhlo přemístění 

kompresorů. Před tím se jednalo o část budovy B.03 – Sklad expedice, ale došlo k vyzdění 

vnitřní dělící stěny a rozdělení budovy na dva celky.
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Svislé konstrukce

Obvodový plášť je tvořen cihelným zdivem o tloušťce 300 mm.

Střešní plášť stropy

Střešní konstrukci tvoří košický plech tloušťky 50 mm a vzduchová mezera tloušťky 100 mm 

a Tl o tloušťce 100 mm umístěná podhledu z hliníkového plechu.

Podlahové konstrukce

Podlahy objektu jsou železobetonové, nášlapnou vrstvu tvoří betonová mazanina.

Výplně otvorů

Pouze vnitřní dveře do B.14- Balení a expedice a větrací žaluzie v obvodové stěně.

B.16 a B.17 – Metrologie a kotelna

Objekty metrologie a kotelny se nachází v západní části areálu a jsou propojeny s B.01- 

Administrativní budovou. Oba objekty jsou nepodsklepené a s plochou střechou, kotelna a 

jižní část metrologie je jednopodlažní, část metrologie přiléhá k B.01 dvoupodlažní.

Svislé konstrukce 

Obvodový plášť je tvořen cihelným zdivem o tloušťce 450 mm.

Střešní plášť a stropy

Střešní konstrukcí pouze pozinkovaný trapézový plech tl-2 mm na ocelové konstrukci.

Podlahové konstrukce

Podlahy v celém objektu jsou železobetonové, nášlapnou plochu tvoří betonová mazanina 

nebo dlažba.

Výplně otvorů

Výplně otvorů tvoří jednoduchá okna v ocelovém rámu a ocelová vrata nezateplená.
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B.20, B.21 a B.22 – Sklad, RTG zkušebna a sklad

Tyto tři objekty se nachází v jihovýchodní části areálu v blízkosti hlavního vjezdu do areálu 

z ulice Bratislavská. Jedná se o jednopodlažní zděné nepodsklepené budovy z plochou 

střechou.

Svislé konstrukce

Obvodové stěny jsou tvořeny cihelným zdivem o tloušťce 290 mm.

Střešní plášť

Stropní konstrukci tvoří desky tloušťky 100mm s hydroizolací IPA.

Podlahové konstrukce

Podlahy objektu jsou betonové, nášlapnou vrstvu tvoří keramická dlažba.

Výplně otvorů

Výplně otvorů tvoří jednoduchá okna v ocelovém rámu, dřevěná okna zdvojená, luxfery, 

dřevěné dveře a ocelová vrata.

Samostatně stojící objekty

B.23 a B.24 – Budova elektroúdržby a rozvodna NNa VN

Objekt elektroúdržby se nachází v severozápadní části areálu závodu. Jedná se o 

jednopodlažní nepodsklepené budovy s plochou střechou a opláštěním z cihel plných .

Svislé konstrukce

Obvodové stěny jsou tvořeny cihelným zdivem o tloušťce 290 mm.

Střešní plášť

Stropní konstrukci tvoří desky tloušťky 100mm s hydroizolací IPA.
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Podlahové konstrukce

Podlahy objektu jsou betonové, nášlapnou vrstvu tvoří betonová mazanina.

Výplně otvorů

Výplně otvorů tvoří ocelová okna zdvojená,luxfery, ocelové dveře a větrací žaluzie.

B.25, B.26 a B.27 – Sklad chemikálií, sklad údržby a garáže

Objekty se nachází v severní části areálu.Jedná se o jednopodlažní nepodsklepené objekty 

s plochou střechou. Pouze budova B.27 . Garáže je dvoupodlažní a slouží nyní jako sklad.

Střešní plášť

Stropní konstrukci tvoří železobetonové desky tloušťky 215 mm, heraklit tloušťky 25 mm, 

lepenka, beton pěnový (tloušťka 100 mm), betonová mazanina a IPA.

Podlahové konstrukce

Podlahy v objektu jsou betonové, nášlapnou plochu tvoří keramická dlažba nebo betonová 

mazanina.

Výplně otvorů

Výplně otvorů tvoří okna dřevěná dvojitá, ocelová jednoduchá okna, Luxfery, prosklené 

dveře, ocelová vrata,garážová vrata (5x).

B.29 – Kuchyně s     jídelnou  

Samostatně stojící objekt obdélníkového tvaru v severozápadní části areálu je dvoupodlažní, 

částečně podsklepený (nachází se zde výměníková stanice a kotel na ohřev TV).

Svislé konstrukce

Obvodové stěny jsou tvořeny cihelným zdivem o tloušťce 450 mm.
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