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Abstrakt 

VOJČINÁK, Petr. Metodika automatizovaného měření a vyhodnocování teplot v hlubinných vrtech. 

Ostrava, 2015. Autoreferát disertace. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství. Vedoucí 

disertace Jiří Koziorek. 70 stran. 

 

Tato disertace se zabývá problematikou návrhu komplexně pojaté metodiky zaměřené na popis, 

měření a vyhodnocování hodnot vybraných termo-fyzikálních vlastností horninového prostředí 

(tj. součinitel tepelné vodivosti, součinitel tepelného odporu, neovlivněná teplota) v rámci realizace 

tzv. TRT experimentů. Hlavní cíl při jejich evaluacích spočívá v nalezení souvislostí mezi geovědním 

hlediskem (tj. z pohledů geografie, geomorfologie, geologie konkrétní zkoumané lokality), příslušným 

analytickým či numerickým matematickým popisem a výsledky reálných in-situ TRT testů, 

zahrnujících původní základní a doplňkové metodické postupy. Při samotném vyhodnocování takto 

nashromážděných dat jsou použity a diskutovány – díky uvedenému matematickému aparátu – nejen 

jednodušší analytické přístupy (evaluačně založené na konvenční Kelvinově teorii liniového zdroje 

a souvisejících teoriích), ale také složitější analytické přístupy (pro popis jednotlivých tepelných 

odporů ve vrtu dle Hellströma a pro řídicí rovnice teplotních procesů uvnitř vrtu v závislostech 

na geometrii vrtaného tepelného výměníku a na jeho konfiguraci dle Eskilsona a Claessona). V této 

souvislosti jsou rovněž nastíněny příklady využití numerických přístupů (založených na metodách 

konečných prvků a konečných diferencí) pro vytváření komplexněji pojatých úloh v rámci 

multifyzikálního modelování v prostředích COMSOL Multiphysics a FEFLOW. V praktické části 

(tj. v rámci navržené metodiky realizace a evaluace TRT experimentů) jsou diskutovány nejen možné 

prakticky využitelné přístupy měření teplotních profilů (pomocí teplotních snímačů typů Pt1000, 

Dallas DS18B20 a pomocí optického kabelu), ale také navržená ustálená sekvence 4 procedur 

(tj. měření neovlivněného teplotního profilu, realizace TRT testu spojená s prvním stupněm evaluace 

dat, měření ovlivněných teplotních profilů, druhý stupeň evaluace dat), postupně aplikována 

u 13 realizací TRT experimentu a 12 realizací samotných TRT testů (tj. bez ostatních procedur); 

detailní popis realizace a evaluace TRT experimentu je uveden pro lokalitu Ovčárna pod Pradědem. 

Z obecného hlediska slouží výsledky TRT experimentů – v přímé návaznosti na certifikovanou 

metodiku, viz [1] – jako metodické podklady v oblastech praktického návrhu, dimenzování svislých 

vrtaných výměníků tepla (napojených na tepelná čerpadla typu země/voda) a jejich případné výkonové 

optimalizace v závislostech na specifickém horninovém prostředí a plánované spotřebě tepelné energie 

pro danou lokalitu. [Autorský abstrakt]. 
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Abstract 

VOJČINÁK, Petr. Methodology of Automated Measurement and Evaluation of Temperatures 

inside Boreholes. Ostrava, 2015. Dissertation. VŠB – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Department of Cybernetics 

and Biomedical Engineering. Supervisor Jiří Koziorek. 70 pages. 

 

This dissertation deals with issue of designing a comprehensively solved methodology focused 

on description, measurement and evaluation of certain thermo-physical rock environment parameters 

(i. e., coefficient of thermal conductivity, coefficient of thermal resistance, and an uninfluenced 

temperature) at performing so-called TRT experiments. At their evaluation, the main aim is to find 

relationships for a geoscience viewpoint (i. e., viewpoints of geography, geomorphology, and geology 

for certain examined locality), a relevant analytical or a numerical mathematical description, 

and results of in-situ TRT tests, including principal and supplemental procedures. In case 

of evaluating data acquired by this way, there are used and discussed – due to the given maths 

description – not only some simpler analytical approaches (based on conventional Kelvin line-source 

theory and on related theories), but also complicated analytical ones (i. e., descriptions of thermal 

resistances inside a borehole by Hellström, and control equations of temperature processes 

inside the borehole, namely in dependencies on geometry of a borehole heat exchanger and its 

configuration by Eskilson & Claesson). In this context, some samples using numerical approaches 

(based on methods of finite elements and finite differences) are also introduced to creating advanced 

and complex models within a multiphysical modelling by using COMSOL Multiphysics 

and FEFLOW. In the practical part of this dissertation (related to the designed methodology 

for performance and evaluation of the TRT experiments), there are discussed not only applicable 

practical approaches to measuring temperature profiles (by using temperature sensors of Pt1000 

and Dallas DS18B20, and by using an optical cabel), but also designed fixed 4-procedure sequence 

(i. e., measuring an uninfluenced temperature profile, performing the TRT test with the first data 

evaluation stage, measuring influenced temperature profiles, and the second data evaluation stage), 

gradually applied to 13 performances of the TRT experiment and 12 performances of the TRT test 

(i. e., with no supplemental procedures); detailed description centred on performing 

and evaluating the TRT experiment is introduced to the locality of Ovčárna pod Pradědem. Generally, 

results of the TRT experiments – directly related to the certified methodology, see [1] – can serve 

as a methodological material for practical design and dimensioning of vertical borehole heat 

exchangers (connected to ground-water heat pumps), and their performance optimization 

in dependencies on features of the rock environment and planned heat energy consumption 

for a certain locality. [Author’s abstract]. 
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0 Úvod 

Předložená disertace s názvem „Metodika automatizovaného měření a vyhodnocování teplot 

v hlubinných vrtech“ se podrobně zabývá problematikou návrhu komplexně pojaté metodiky 

zahrnující popis, měření a následné vyhodnocování termo-fyzikálních vlastností 

(tj. neovlivněné/ovlivněné teplotní profily, součinitel tepelné vodivosti, součinitel tepelného odporu 

a další) horninového prostředí v okolí svislých vrtaných výměníků tepla (BHE). Tento původní 

evaluační proces je: 

 

 prováděn pomocí analytického přístupu (při využití jednodušších i složitějších analytických 

matematických modelů) s návazností na koncepci numerického přístupu (při využití 

numerického matematického modelování, založeného na metodách konečných prvků 

a konečných diferencí), 

 prakticky aplikován v rámci realizace experimentů (dále jen TRT experiment), založených 

na testu tepelné odezvy horninového masivu (dále jen TRT test). 

 

 

Téma disertace tak rámcově spadá do pořád aktuální a perspektivní problematiky obnovitelných 

(či též alternativních) zdrojů energie, konkrétně pak do oblasti geotermální energie planety Země 

se zaměřením na transfer tepla v horninovém prostředí a možnosti jeho využití v praxi 

(tj. při realizacích TRT testů a následných instalacích geotermálních systémů s tepelnými čerpadly). 

V takovém případě navržené praktické řešení vyžaduje správné synergické propojení různých 

poznatků z mnoha vědních oborů (např. z fyziky, matematiky, chemie, statistiky, termodynamiky, 

geologie, geografie, geoinformatiky, metrologie, informatiky, energetiky a jiných). 

Na VŠB-TUO byla problematika TRT testů (nikoliv TRT experimentů) poprvé řešena 

v roce 2005 a následně až v roce 2008, kdy byla zakoupena stávající TRT aparatura (od německé 

firmy UBeG
1
), zahrnující nejen výrobcem navržené hardwarové řešení, ale také určitou realizační 

a evaluační metodiku, z níž lze vycházet a postupem času ji dle potřeby rozšířit (např. o metodiku 

měření teplotních profilů). 

Disertace si tak klade za hlavní cíl hledat širší souvislosti (fyzikální, matematické, 

geovědní, metrologické, energetické i ekonomické), poukázat na ně, detailně je teoreticky popsat 

a následně je prakticky implementovat do navržené metodiky realizace a evaluace TRT 

experimentů, vyvíjené již od roku 2010. Z praktického hlediska tedy jde o obohacení ryze 

technického procesu realizace TRT testu kategorizovanými multidisciplinárními vědeckými 

poznatky, v čemž tkví hlavní přínos této disertace. 

 

V současné době je aplikovaný výzkum v oblastech obnovitelných zdrojů energie a geotermální 

energie velmi rozšířený a tématicky nesmírně různorodý. Je pak přirozené a samozřejmě užitečné 

k danému tématu (a z určitého úhlu pohledu a s určitou hloubkou proniknutí do řešené problematiky) 

zpracovat metodický dokument, podepřený kvalitním vědeckým výzkumem. 

V této souvislosti disertační práce plynule navazuje na klíčovou certifikovanou metodiku 

s názvem „Metodika projektování a instalace vrtaných tepelných výměníků pro různě velké systémy 

                                                      
1
 Umwelt Baugrund Geothermie Geotechnik; německá firma UBeG GmbH & Co. KG sídlí na adrese 

Zum Boden 6, 35580 Wetzlar-Nauborn, spolková země Hesensko (něm. Hessen), SRN. 
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na základě stanovených fyzikálních vlastností horninového masivu“ (viz publikace [1]), vzniklou 

v rámci vědeckého projektu TAČR TA01020932 s názvem „Využití tepelné energie zemské kůry 

pro zřizování obnovitelných zdrojů energie včetně ověřování možnosti akumulace tepla“ a pojatou 

jako komplexně řešená metodika. Certifikovaná metodika tuto disertaci teoreticky obohacuje 

o konceptualizaci pro numerický přístup a numerické matematické modelování 

pomocí sofistikovaných softwarových nástrojů (FEFLOW, COMSOL Multiphysics). Naproti tomu 

disertace v kontextu řešené problematiky obohacuje certifikovanou metodiku o analytický 

matematický aparát a o metodiku realizace TRT experimentů. 

 

Navržená metodika v disertaci má: 

 

 z teoretického hlediska sloužit širší technické veřejnosti jako vodítko pro analytické a/nebo 

pro numerické matematické modelování BHE v konfiguracích 1-U a 2-U, 

 z praktického hlediska sloužit projektantům jako vodítko při sofistikovaném návrhu, 

dimenzování a výkonové optimalizaci BHE pro instalace s tepelným čerpadlem s přihlédnutím 

k výsledkům TRT experimentu na dané lokalitě. 
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1 Současný stav řešené problematiky 

1.1 Shrnutí poznatků k tématu disertace z literatury 

1.1.1 Geotermální energie 

Zemské teplo představuje v současné době jeden z nejatraktivnějších zdrojů obnovitelné (též 

alternativní) energie. Zájem o tyto energie byl dle [2] iniciován snahou o omezení vlivu emisí oxidu 

uhličitého (sumární vzorec CO2) a s tím spjatým fenoménem tzv. globálního oteplování. Byť současné 

technologie pro využití geotermální energie (Geothermal Energy; GTE) jsou dle [3] investičně 

poměrně náročné, při svém (i dlouhodobém) provozu dokáže – oproti jiným energetickým zdrojům – 

zajistit významné úspory; zároveň se nezhoršuje kvalita životního prostředí. Díky své dostupnosti, 

relativní stálosti (např. s ohledem na typ zdroje nízkopotenciálního tepla) a regulatelnosti tak může 

dle [3] výrazně přispět k regionální energetické nezávislosti. 

V disertaci jsou systematicky uvedeny detailní matematické popisy pro ustálené vedení tepla 

(popsané tzv. Fourierovým zákonem) a neustálené vedení tepla (popsané tzv. Fourierovou rovnicí 

vedení tepla). Z matematického hlediska se (v tomto případě) jedná o lineární parciální diferenciální 

rovnici druhého řádu (parabolického typu, s konstantními koeficienty a bez vnitřního zdroje tepla), 

k níž jsou obecně formulovány problémy počáteční podmínky (tj. Cauchyho problém) a okrajových 

podmínek (tj. Dirichletova podmínka, Neumannova podmínka, Cauchyho okrajová podmínka, 

Robinova-Newtonova čili smíšená podmínka). V základu se navržená metodika omezuje 

na jednoduchý analytický matematický přístup ve formě řešení Cauchyho problému, a to 

při stanovených vstupních podmínkách a následných zjednodušeních matematického modelu, mající 

praktické uplatnění ve formě Kelvinovy teorie liniového zdroje při evaluaci dat v rámci realizace 

II. fáze TRT experimentu (tj. realizace TRT testu). 

 

1.1.2 Měření teploty 

Teplota patří k nejdůležitějším stavovým veličinám přírodních a technických systémů, tudíž její 

měření je při různých lidských činnostech nezbytné. V automatizační technice patří teplota dle [4] 

k nejsledovanějším veličinám v procesech výrobní i nevýrobní povahy. Na přesnosti jejího určení 

závisí velice často nejen kvalita, ale také výrobní cena mnoha výrobků a služeb. Současně bývá teplota 

také nejčastější poruchovou veličinou, působící při měření fyzikálních, chemických a biologických 

veličin, protože je často nezbytné kompenzovat její vliv na měření hlavní (prvotní) veličiny. 

Teplota se coby termodynamická stavová veličina definuje na základě účinnosti vratného 

termodynamického (v tomto případě Carnotova) cyklu (v této souvislosti zmíněno v [5]), jehož 

účinnost nezávisí na charakteru použité teploměrné látky. Termodynamická (absolutní) teplotní 

stupnice je dle [4] definována na základě trojného bodu vody, tj. na základě rovnovážného stavu 

tří skupenství vody (tj. ledu, vody a nasycené vodní páry). 

V disertaci je v dostatečné míře rozebrána úloha a význam tzv. Mezinárodní teplotní stupnice. 

V dalším výkladu je věnována pozornost pouze těm snímačům teploty, se kterými v rámci řešení dané 

problematiky soustavně pracujeme (tj. odporové snímače teploty typů Pt100 a Pt1000, digitální 

teplotní snímače typu Dallas DS18B20). V případě odporových snímačů teploty jsou detailněji 

popsány norma ČSN EN 60751 (v interakci s již neplatnou normou ČSN IEC 751 a dalšími 
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souvisejícími platnými normami a technickými předpisy metrologickými; viz [6] a [7]), matematická 

závislost odporu na teplotě v daných teplotních rozsazích, matematická závislost teploty na odporu, 

přesnosti měření odporu a teploty v daných tolerančních třídách (tj. AA, A, B, C) a významy 

nestanovených měřidel. Z praktického hlediska je pozornost věnována principu vyhodnocovacích 

obvodů pro odporové snímače teploty ve všech třech možných zapojeních (tj. dvojvodičové, 

třívodičové a čtyřvodičové dle normy ČSN EN 60751) a příslušných možných označeních svorek 

měřicích přístrojů. V případě digitálních snímačů typu Dallas DS18B20 je zmíněn pouze základní 

popis v souvislosti s praktickými aspekty jejich využití (tj. konfigurace pinů a možnosti napájení 

při dvouvodičovém a při třívodičovém zapojení). 

Problematika geotermálním zdrojů navazuje na dílčí problematiky hlubinných vrtů 

(popř. zkráceně jenom vrty), vrtaných výměníků tepla (angl. Borehole Heat Exchanger; BHE) 

a tepelných čerpadel (typu země/voda; angl. Heat Pump), prakticky využitých na výzkumných 

polygonech v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V případě obou těchto 

polygonů (tj. Velký výzkumný polygon a Malý výzkumný polygon) jsou zmíněny jejich popisy 

z hlediska geologického popisu dané lokality, technického hlediska a z praktického hlediska sběru 

a vyhodnocování dostupných technologických veličin. 

 

1.1.3 Realizace a evaluace TRT experimentů 

Do počátku 90. let 20. století představovalo praktické určení teplotních parametrů horninového masivu 

proces značně časově i finančně náročný, tudíž mělo smysl jej provádět pouze v případě rozsáhlejších 

projektů. V případě menších projektů se všeobecně pracovalo pouze s odhadnutými hodnotami, na což 

upozorňuje také [1] v souvislosti s metodikou výkonové optimalizace tepelných výměníků 

ve specifickém horninovém prostředí pro různě velké spotřebitele. Hlavním úkolem se tak stala snaha 

efektivně zjednodušit proceduru určování teplotních parametrů zeminy a/nebo horninového masivu, 

tedy dle [8]: 

 

 garantovat ziskovost geotermálních systémů, 

 vyvinout spolehlivé procedury návrhu určené pro středně velké projekty (viz také [1]). 

 

Test teplotní odezvy (Thermal Response Test; TRT; případně Geothermal Response Test; GRT 

nebo GeRT) coby finální výsledek tohoto vývoje, založený na teoretických pracích Choudaryho 

(1976), Mogensena (1983), Claessona (1985), Claessona a Eskilsona (1988; viz také [9]), Hellströma 

(1991) anebo Gehlina (2002; viz také [10] a [11]). První mobilní verze TRT byla dle [10] vyvinuta 

a úspěšně otestována v polovině 90. let 20. století na švédské Technické univerzitě v Luleå (Luleå 

University of Technology; LTU). Obdobný vývoj se začal provádět také ve Spojených státech 

amerických, konkrétně pak na Oklahomské státní univerzitě (Oklahoma State University; OSU
2
) 

ve Stillwateru nebo na Texaské univerzitě v Austinu (The University of Texas at Austin; UT Austin). 

V následujících letech se TRT coby univerzální a mobilní zařízení – společně s teorií, metodikou 

testování a následnou evaluací výsledků – začalo dále vylepšovat a rozšiřovat do mnoha zemí 

(např. Spolková republika Německo, Nizozemí, Česká republika a další). [8] 

Dodejme, že v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) 

první dva TRT testy byly provedeny v březnu 2005 v rámci výstavby budovy Nové auly VŠB-TUO 

                                                      
2
 V kampusu se nachází rovněž sídlo IGSHPA (International Ground Source Heat Pump Association), a to 

na adrese Oklahoma State University, 374 Cordell South, Stillwater, OK 74078 USA. 
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a přilehlého Velkého výzkumného polygonu. Podrobnější informace o průběhu a o výsledcích těchto 

TRT testů lze najít v [12]. 

Z hlediska výše popsaného vývoje TRT je zajímavé, že se touto problematikou začaly zabývat 

právě ty země, kde byla poprvé instalována tepelná čerpadla, neboť dle [8] výsledky TRT slouží 

ke korektnímu dimenzování a následné instalaci geotermálních systémů. V současné době v podstatě 

existují dva přístupy, jak určit hodnotu součinitele tepelné vodivosti, tedy: 

 

 laboratorní metody (ex situ) – vzorky hornin jsou z dané lokality (tj. mimo dané místo) 

odvezeny v laboratorních podmínkách podrobeny detailní analýze, 

 měřicí metody (in situ) – jsou realizovány uvnitř plně vystrojeného vrtaného výměníku tepla 

na dané lokalitě (tj. v daném místě), přičemž v Evropě hovoříme o TRT (Thermal Response 

Test; TRT), ve Spojených státech amerických pak o FTCT (Formation Thermal Conductivity 

Testing; FTCT). 

 

Z praktického hlediska je problematika realizace a evaluace TRT experimentů diskutována 

v kapitole 5. 

 

1.2 Shrnutí poznatků k tématu disertace z autorových publikací 

1.2.1 Tématická zaměření autorových publikací 

Autor k tématu disertace zpracoval celkem 25 publikací (viz publikace [L1] až [L25]), jejichž 

jednotlivá tématická zaměření (s ohledem na rozsah řešené problematiky v rámci disertace) jsou 

následující, tedy: 

 

 Tématický projekt I (viz P1):  [L13], [L14], [L17], [L18]. 

 Tématický projekt II (viz P2):  [L2], [L15]. 

 Tématický projekt III (viz P3): [L21]. 

 Analytické mat. modelování:  [L1], [L3], [L4], [L10], [L11], [L12], [L13], [L14], 

[L15], [L16], [L17], [L18], [L20], [L21], [L22], 

[L23]. 

 Numerické mat. modelování:  [L1], [L2], [L13], [L14], [L15], [L16], [L17], [L18]. 

 Evaluace dat z MVP a VVP:  [L5], [L6], [L7], [L10], [L11], [L12], [L13], [L14], 

[L21], [L24]. 

 Vrty a tepelná čerpadla:  [L1], [L6], [L13], [L7], [L13], [L17], [L21], [L25]. 

 Metodika TRT experimentů:  [L1], [L3], [L4], [L8], [L9], [L13], [L14], [L17], 

[L18], [L19], [L20], [L21], [L22], [L23]. 
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1.2.2 Certifikovaná metodika 

Certifikovaná metodika – viz publikace [1] – coby jeden z klíčových dokumentů tuto disertaci 

teoreticky obohacuje ve vytvoření koncepce pro numerický přístup, prakticky pak úlohách 

numerickéhoho modelování ve FEFLOW a v COMSOLu. Naopak disertace obohacuje certifikovanou 

metodiku o analytický matematický aparát a o metodiku realizace TRT experimentů. V publikaci [1] 

je totiž kladen důraz na geologické hledisko, a to nejen pro konkrétní lokalitu (v tomto případě se 

jedná o lokalitu Paskov), ale také pro širší oblast (v tomto případě se geograficky jedná o Moravu 

a Slezsko, konkrétněji pak o severovýchodní část Moravy a českou část Slezska), pro niž byla 

v publikaci [1] zpracována tzv. signálová mapa, jejíž význam v této problematice je uveden rovněž 

v publikaci [13]. 

V úvodu publikace [1] jsou v rámci legislativního rámce České republiky přehledně uvedeny 

vybrané zákony, vyhlášky, platné evropské normy, směrnice a rozhodnutí Evropské unie a některé 

související (české i zahraniční) metodické dokumenty, týkající se problematiky GSHP systémů. 

Certifikovaná metodika v publikaci [1] vychází v oblastech GSHP systémů a realizace TRT 

experimentů nejen z původních poznatků v metodických dokumentech v publikacích [13], [14], [15], 

[16], [17], ale také z českého metodického dokumentu z prosince 2013. Publikace [1] se však 

na diskutovanou problematiku dívá z poněkud šiřšího hlediska, když se snaží vedle cenných 

praktických doporučení přinést a implementovat původní vědecké poznatky (dané např. numerickým 

matematickým modelováním či metodickými realizacemi TRT experimentů). 

 

1.2.3 Matematické modelování 

1.2.3.1 Analytický přístup 

Jednodušší analytický přístup je – na základě dílčích poznatků v publikacích [18], [19], [20], 

[21], [22], [23] a [24] – odvozen z neustáleného vedení tepla, popsaného Fourierovou rovnicí vedení 

tepla. Jelikož se jedná o lineární parciální diferenciální rovnici 2. řádu a parabolického typu (viz 

např. publikace [20], [21], [22], [23] a [24]), je nutno k řešení daného problému dodefinovat počáteční 

podmínky a okrajové podmínky. 

Složitější analytické metody jsou na základě publikací [25] a [26] uvedeny již v publikaci [16]. 

V disertaci jsou začleněny do šiřšího kontextu, respektive s návaznostmi na již zavedenou symbolikou 

pro jednoduché matematické modely a numerické modely. 

 

1.2.3.2 Numerický přístup 

Dílčí metodika statifikované injektáže vrtu využívaného pro instalaci tepelného výměníku, 

případně akumulátoru je tématicky řešena v publikaci [27], kdy je představen nový koncept vystrojení 

BHE pro tepelná čerpadla typu země/voda pomocí tzv. intervalové injektáže stvolu samotného vrtu. 

Pro segmentaci horninového prostředí jsou v publikaci [27] použity jednak analytické modely 

(s využitím softwarového nástroje EED), jednak numerické modely (s využitím 

prostředí COMSOL Multiphysics) s tím, že v publikaci [27] je toto multifyzikální modelování pojato 

odlišným způsobem než v publikaci [28]; odlišnost spočívá hlavně v míře zpracování vstupních údajů 

modelu a konceptualizace modelu (např. propracování geometrie modelu). 
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2 Cíle disertace 

Předložená disertace s názvem „Metodika automatizovaného měření a vyhodnocování teplot 

v hlubinných vrtech“ si za hlavní cíl klade hledat širší souvislosti (fyzikální, matematické, geovědní, 

metrologické, energetické i ekonomické), poukázat na ně, detailně je teoreticky popsat a následně je 

prakticky implementovat do navržené metodiky realizace a evaluace TRT experimentů. Z praktického 

hlediska jde o obohacení ryze technického procesu realizace TRT testu kategorizovanými 

multidisciplinárními vědeckými poznatky. 

Disertace má v rámci řešené problematiky tématicky nejblíže metodice měření vybraných 

fyzikálních vlastností horninového masivu a okrajově také metodice výkonové optimalizace vrtaných 

tepelných výměníků, popsaných v publikaci [1], případně také v publikaci [13]. Na obou těchto 

publikacích se autor disertace aktivně podílel (viz autorovy publikace [L13] čili [1] a publikace [L14] 

čili [13]). 

Definice dílčích cílů této disertace tak vychází z potřeby autorem řešené problémy (uvedené 

v teoretické i v praktické části této disertace) nejen detailně a přehledně rozpracovat, ale rovněž 

poukázat na souvislosti mezi nimi, proto se některé cíle vzájemně tématicky doplňují. 

 

2.1 Cíle v rámci teoretické části 

Cíle disertace v rámci teoretické části (T) jsou následující: 

 

 Cíl 1T – podrobně formulovat ucelený matematický aparát (zahrnující mimojiné jednotnou 

symboliku ve všech navazujících částech disertace) pro problematiku neustáleného vedení 

tepla v návaznosti na formulace Fourierovy rovnice vedení tepla v pevných látkách 

a počátečních podmínek, vedoucích na fundamentální systém řešení Cauchyho problému 

a následně na Kelvinovu teorii liniového zdroje. 

 Cíl 2T – implementovat řešení Cauchyho problému do jednoduchého analytického 

matematického modelu transferu tepla s návaznosti na evaluaci výsledků TRT testu 

z praktického hlediska a z metrologického hlediska. 

 Cíl 3T – navrhnout koncepční metodiku pro numerické matematické modelování svislých 

vrtaných výměníků tepla (zahrnující poznatky z jednoduchého analytického matematického 

modelu a ze složitějšího analytického modelu – matematické popisy transferu tepla v axiálním 

směru, radiálním směru a v BHE konfiguracích typů 1-U a 2-U; BHE konfigurace typů CXA 

a CXC nejsou v této metodice zahrnuty). 
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2.2 Cíle v rámci praktické části 

Cíle disertace v rámci praktické části (P) jsou následující: 

 

 Cíl 1P – navrhnout a posoudit metodu výpočtu topného faktoru kompresorového tepelného 

čerpadla typu země/voda (IVT Greenline HT11 Plus) z loggovaných technologických veličin 

v rámci kontinuálního monitoringu na Malém výzkumném polygonu. 

 Cíl 2P – navrhnout a posoudit předložené metodické přístupy pro měření a evaluaci 

neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů z praktického hlediska. 

 Cíl 3P – definovat pojmy „TRT experiment“, „TRT test“, „I. SED“ a „II. SED“ 

v návaznostech na konvenční způsob realizace TRT testu a na související problematiku 

(tj. návrh metodiky měření teplotních profilů, návrh metodiky realizace TRT experimentu 

a návrh jeho evaluace). 

 Cíl 4P – navrhnout a podrobně rozpracovat metodiku realizace TRT experimentu 

s návaznostmi na navrženou závaznou sekvenci procedur, blokové schéma úplného TRT 

experimentu, posouzení významu jednotlivých veličin a na praktické realizace 

v letech 2010 až 2014. 

 Cíl 5P – navrhnout a podrobně rozpracovat metodiku evaluace TRT experimentu 

s návaznostmi na matematický aparát v diskutovaných analytických matematických modelech 

(tj. řešení Cauchyho problému, Kelvinova teorie liniového zdroje, veličiny jako topný výkon, 

objemový průtok a součinitel tepelné vodivosti). 

 Cíl 6P – názorně demonstrovat podrobně zpracovanou praktickou realizaci kompletního TRT 

experimentu na lokalitě Ovčárna pod Pradědem (zahrnující vedle popisu všech procedur také 

metodu pro vyhodnocení počáteční neovlivněné teploty v rámci procesů parametrizace 

a fitování dat, detailní popis uvedené lokality z pohledů geografie, geologie a geomorfologie). 

Tento cíl má za úkol ověřit navrženou metodiku a poukázat na souvislosti, uvedené 

v teoretické i praktické části této disertace. 
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3 Zvolené metody zpracování 

3.1 Zvolené metody v rámci teoretické části 

Zvolené metody zpracování v rámci teoretické části (T) jsou následující: 

 

 Ad Cíl 1T – pro podrobnou formulaci uceleného matemického aparátu: 

o analytické odvození Fourierovy rovnice vedení tepla v pevných látkách, 

o formulace Cauchyho problému (tj. formulace problému počáteční podmínky), 

o nalezení fundamentálního řešení Cauchyho problému, 

o formulace rovnice pro liniový spojitý zdroj z fundamentálního řešení Cauchyho 

problému (tj. formulace Kelvinovy teorie liniového zdroje). 

 

 Ad Cíl 2T – pro implementaci řešení Cauchyho problému do jednoduchého analytického 

matematického modelu transferu: 

o modifikace řešení Cauchyho problému za účelem doplnění rovnice výsledné teplotní 

distribuce [obecně n-rozměrná funkce termodynamické teploty       , v K] 

o součinitel tepelné vodivosti   (W ∙ m
-1

 ∙ K
-1

), počáteční teplotu    (K) a topný výkon 

  (W), respektive topný výkon na jednotku délky    
 (W ∙ m

-1
), 

o začlenění součinitele tepelného odporu vrtu    (K ∙ m ∙ W
-1

) na základě analogie 

Ohmova zákona v elektrotechnice (tj. rozdíl teplot představuje elektrické napětí 

a tepelný tok představuje elektrický proud), 

o formulace evaluační rovnice pro praktickou evaluaci TRT dat v rámci I. SED. 

 

 Ad Cíl 3T – pro návrh koncepční metodiky pro numerické matematické modelování svislých 

vrtaných výměníků tepla: 

o formulace konceptuálního (či též koncepčního) modelu, 

o formulace rámcových požadavků na vstupní data do navrženého modelu, 

o formulace počátečních podmínek (pro transientní numerický model) a okrajových 

přirozených/umělých podmínek na okrajích (angl. Boundaries) modelové domény 

(angl. Domain), 

o provedení časové a prostorové diskretizace modelové domény pomocí metody 

konečných diferencí (Finite Difference Method; FDM) či metody konečných prvků 

(Finite Element Method; FEM) anebo ostatních příbuzných numerických metod 

(např. FVM, BEM, MLM, XFEM, SEM), 

o využití metody pro optimalizaci uzlové vzdálenosti (v rámci prostorové diskretizace); 

jedná se o tzv. Bauerovu metodu (viz [25] a [26], okrajově také [1]), 

o provedení citlivostní analýzy modelu, provedení validace modelu a verifikace modelu. 
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3.2 Zvolené metody v rámci praktické části 

Zvolené metody zpracování v rámci praktické části (P) jsou následující: 

 

 Ad Cíl 1P – pro navržení a posouzení metody výpočtu topného faktoru kompresorového 

tepelného čerpadla typu země/voda (IVT Greenline HT11 Plus): 

o zajištění dostupnosti potřebných vstupních dat (z reálné technologie) pro daný 

výpočet, 

o jasná explicitní definice hranic I/O (tj. vstupy a výstupy daného technologického 

celku), od čehož se odvíjí druh topného faktoru. 

 

 Ad Cíl 2P – pro návrht a posouzení metodických přístupy pro měření a evaluaci 

neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů: 

o formulace koncepčního modelu a provedení kritické analýzy vyhodnocující pozitivní 

a negativní stránky předložené koncepce, 

o realizace hardwarového řešení dle konkrétních požadavků, obvykle vycházejících 

z praktických potřeb (např. měřicí kufr), 

o srovnání klíčových vlastností dostupných hardwarových řešení pro praktickou 

realizaci daného procesu (tj. měření neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů). 

 

 Ad Cíl 3P – pro definici pojmů „TRT experiment“, „TRT test“, „I. SED“ a „II. SED“ 

v návaznostech na konvenční způsob realizace TRT testu: 

o posouzení dostupné metodiky evaluace TRT testu od výrobce dané TRT aparatury 

(tj. UBEG GmbH), 

o kategorizace jednotlivých procedur a hledání souvislostí a vzájemných interakcí 

mezi nimi, 

o stanovení hierarchie takových procedu v návaznosti na definice metodických procesů 

(tj. TRT experiment) a metodických podprocesů (tj. stejná hierarchická úroveň 

pro TRT test a II. SED, ale rozdílná hierarchická úroveň mezi I. SED coby 

metodickým podprocesem TRT testu a II. SED), 

o stanovení významu metodických podprocesů vzhledem k hierarchicky nadřazeným 

metodickým procesům (tj. úloha tzv. dílčích měření v rámci I. SED, úloha I. SED 

v rámci II. SED), 

o ověření navržené hierarchické struktury metodických procesů a metodických 

podprocesů při praktických realizacích TRT experimentů. 

 

 Ad Cíl 4P – pro navržení a podrobně rozpracování metodiky realizace TRT experimentu 

s návaznostmi na navrženou závaznou sekvenci procedur: 



Zvolené metody zpracování 

11 

 

o rozlišení úloh metodických podprocesů (vzhledem k metodickému procesu ve formě 

TRT experimentu) z pohledu jejich funkce a z pohledu chronologického zařazení 

vůči ostatním metodickým podprocesům, 

o vytvoření dílčí metodiky pro realizaci měření neovlivněných teplotních profilů, 

tj. fáze I TRT experimentu, 

o realizace již metodicky daného TRT testu, tj. fáze II TRT experimentu, kterou lze dále 

v rámci I. SED uživatelsky rozšířit (např. o parametrizaci a fitování dat, které tvoří 

základ metody pro testování počáteční čili neovlivněné teploty horninového masivu), 

o vytvoření dílčí metodiky pro realizaci měření ovlivněných teplotních profilů, 

tj. fáze III TRT experimentu, u níž bylo nutno odlišit význam vůči fázi I TRT 

experimentu, 

o vytvoření dílčí metodiky pro složiteější evaluační proces (prakticky spojený 

s numerickým matematickým modelováním), tj. fáze IV TRT experimentu. 

 

 Ad Cíl 5P – pro navržení a podrobné rozpracování metodiky evaluace TRT experimentu 

s návaznostmi na matematický aparát: 

o využití jednoduchého analytického přístupu (založeného na Kelvinově teorii liniového 

zdroje) pro základní jednoduchou evaluaci nasbíraných TRT dat v rámci I. SED, 

o využití složitějšího analytického přístupu pro popis chování vybraných 

technologických veličin (tj. topný výkon a objemový průtok) anebo pro popis 

teplotních distribucí (např. na stěně vrtu nebo uvnitř vrtu) v závislostech 

na konfiguraci BHE a na jeho geometrii v rámci II. SED, 

o využití ryze numerického přístupu při uvažování komplexní multifyzikální úlohy 

v rámci II. SED. 

 

 Ad Cíl 6P – pro názornou demonstraci podrobně zpracované praktické realizace kompletního 

TRT experimentu na lokalitě Ovčárna pod Pradědem: 

o provedení důkladného popisu dané lokality z hledisek geografie, geomorfologie, 

geologie, případně také hydrogeologie a meteorologie, 

o realizace TRT experimentu dle navržené metodiky, respektující sekvenci jednotlivých 

procedur (též fází). 
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4 Návrh metodiky měření teplotních profilů 

V současné metodice realizace a evaluace TRT experimentů se neovlivněný teplotní profil účelově 

měří v plně vystrojeném vrtu před samotným TRT testem; ovlivněný teplotní profil pak po realizaci 

TRT testu. Jiný účel praktického měření (neovlivněných) teplotních profilů spočívá ve zjištění stavu 

odporových snímačů teploty typu Pt1000, instalovaných v hlubinných vrtech na Malém výzkumném 

polygonu. 

Pro samotný metodický proces měření teplotních profilů lze dle [29], [30] a [31] lze obecně 

využít dva, respektive tři možné přístupy, tedy: 

 

 I. přístup – spočívá v ručním měření pomocí soustavy, zahrnující teplotní čidlo určitého typu, 

měřicí kabel určité délky a vyhodnocovací jednotku určitého typu; výhody tohoto přístupu 

spočívají v jednoduchosti a variabilitě použitých hardwarových prostředků; nevýhody 

spočívají v časové náročnosti, neautomatizovaném procesu zpracování a prezentace dat a tím 

pádem větší chybovosti vlivem lidského faktoru; viz podkapitola 4.1. 

 II. přístup – spočívá v automatizovaném měření pomocí speciálního autonomního systému, 

jenž dokáže v zadaných hloubkových úrovních teploty změřit a následně tato data prezentovat 

ve formách tabulky, 2D grafu nebo měřicího souboru (vhodné pro pozdější archivaci/evaluaci 

dat); výhody spočívají v plně automatizovaném procesu zpracování a prezentace dat 

a v relativní časové nenáročnosti procesu sběru dat; nevýhoda může spočívat v nevhodně 

navržených technických parametrech autonomního systému (např. hmotnost, rozměry, 

mobilita, kompaktnost, uživatelský komfort apod.); viz podkapitola 4.2. 

 III. přístup – na základě výhodných vlastností obou výše zmíněných přístupů lze vytvořit 

jistý kompromis, který v sobě skloubí ruční měření (viz I. přístup) a automatizovaný proces 

zpracování a prezentace dat (viz II. přístup); viz podkapitola 4.3. 

 

Dodejme, že v současné metodice se pro orientační jednorázové měření teplotních profilů 

využívá I. přístup; pro měření ovlivněných/neovlivněných teplotních profilů v rámci TRT experimentů 

pak III. přístup. Hardwarové řešení, detailněji popsané v [29], v rámci II. přístupu sice existuje, ale 

v současné metodice se zatím vlivem svých nevýhod vůbec neuplatnilo. 

 

4.1 Posouzení metodického přístupu I 

Jak již bylo uvedeno, v tomto přístupu se využívá soustava, zahrnující měřicí kabel určité délky 

s příslušným typem teplotního čidla (tj. analogové Pt1000/A a digitální Dallas DS18B20) 

a vyhodnocovací jednotku v závislosti na typu použitého teplotního čidla, tedy: 

 

 analogové čidlo – přístroje typu Calys 50 a typu Agilent 36401A, podporující dvou-, tří- 

a čtyřvodičové zapojení pro měření teplotně závislého odporu, 

 digitální čidlo – 1-Wire/RS-232 převodník typu ADA-101W, 1-Wire/RS-232 převodníky 

typů DS9097U-S09 a DS9097E, 1-Wire/USB převodník typu DS9490R, převodník 

s obvodem typu DS2490, notebook podporující RS-232 nebo USB, nainstalovaný program 

LogTemp s podporami anglické nebo české jazykové mutace (příp. i jiných jazykových 
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mutací dle potřeb uživatele), čidel typu Dallas DS18B20 a softwarových emulátorů 

pro převodníky typů DS9097U, DS9097E a DS2490. 

 

Dodejme, že v současné době jsou k dispozici tyto měřicí kabely, tedy: 

 

 1 měřicí kabel s analogovým čidlem typu Pt1000/A – bez označení, délka 143 m, 

bez vodícího lanka, navinutý na špulce, délkové barevné kalibrační značky v distanci 1 m 

(0 m až 50 m – modrá, 51 m až 100 m – hnědá, 101 m až 143 m – žlutozelená), 1 čidlo 

(v kovovém pouzdře typu PS29), 4 vodiče [Force (+), Force (-), Sense (+), Sense (-)] 

na konci kabelu pro maximálně čtyřvodičové zapojení (s možností připojení propojovacího 

oboustranného kablíku), 

 3 měřicí kabely s digitálními čidly typu DS18B20 – označení KABEL I, KABEL II, 

KABEL III, délka 145 m, s vodícím lankem, navinuty na špulkách, 15 čidel s unikátními ROM 

kódy (v kovovém pouzdře typu PS29), 3 vodiče (VDD – hnědá, DQ – žlutá, GND – bílá) 

na konci kabelu pro maximálně třívodičové zapojení (s konektorem), 

 1 měřicí kabel s digitálními čidly typu DS18B20 – označení KABEL TRT, délka 65 m, 

bez vodícího lanka, navinutý na špulce, modré značky konců čidel v distanci 0,3 m, 20 čidel 

s unikátními ROM kódy (v kovovém pouzdře typu PS29), 3 vodiče (VDD – hnědá, DQ – žlutá, 

GND – bílá) na konci kabelu pro maximálně třívodičové zapojení (bez konektoru), 

 1 měřicí kabel s digitálními čidly typu DS18B20 – označení KABEL Testovací I, délka 

45 m, bez vodícího lanka, navinutý volně, 3 čidla s unikátními ROM kódy (v kovovém 

pouzdře typu PS29), 3 vodiče (VDD – hnědá, DQ – žlutá, GND – bílá) na konci kabelu 

pro maximálně třívodičové zapojení (bez konektoru), 

 1 měřicí kabel s digitálními čidly typu DS18B20 – označení KABEL Testovací II, délka 2 m, 

bez vodícího lanka, navinutý volně, 3 čidla s unikátními ROM kódy (v kovovém pouzdře 

typu PS29), 3 vodiče (VDD – hnědá, DQ – žlutá, GND – bílá) na konci kabelu pro maximálně 

třívodičové zapojení (bez konektoru). 

 

V případě měřicího kabelu s analogovým čidlem typu Pt1000/A není nutno se starat o jeho 

adresaci, protože máme k dispozici pouze 1 čidlo bez možnosti datové komunikace s nadřízeným 

(vyhodnocovacím) zařízením. 

Obrázek 4.1 zobrazuje dle [29] principiální schéma měření analogovým odporovým snímačem 

teploty typu Pt1000 a vyhodnocování neovlivněného teplotního profilu přístrojem typu AOiP Calys 50 

při jednorázovém orientačním měření neovlivněného/ovlivněného teplotní profilu (I. přístup). 
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Obrázek 4.1  Principiální schéma jednorázového orientačního měření a vyhodnocení neovlivněného 

teplotního profilu; upraveno dle [29], autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

 

4.2 Posouzení metodického přístupu II 

V případě tohoto přístupu lze dle [29] využít autonomní systém, umožňující zcela automatizovaný 

proces měření neovlivněného/ovlivněného teplotního profilu, a to včetně evaluace nasbíraných dat. 

Uvedené zařízení bylo vyvinuto na dnes již bývalé Katedře měřicí a řídicí techniky (v současné době 

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství) v rámci řešení dané problematiky formou 

diplomové práce. 

Dle [29] tvoří základ zařízení robustní kovová konstrukce. V rámu tohoto zařízení je 

nainstalován výkonný navíjecí buben (spojený s motorem hřídelí) a zajišťující tak bezproblémové 

navíjení kabelu. Ke konstrukci je přišroubováno výklopné rameno, na jehož konci je umístěna 

soustava k měření délky průchozího měřicího kabelu. Zařízení je díky akumulátoru zcela nezávislé 

na připojení vnějšího zdroje napájení; veškerá elektroinstalace je koncentrována 

do jediné rozvaděčové skříně. 

Pro realizaci řídicího systému byl použit programovatelný logický automat (Programmable 

Logical Controller; PLC), jehož primárním úkolem je zajistit snadné ovládání přístroje bez nutnosti 

zásahu obsluhy během procesu měření teplot v příslušných hloubkových úrovních, technicky dle [29] 

každou 1 min zařízení navinulo 1 m měřicího kabelu, změřilo hodnotu a zapsalo výsledek do paměti. 

Dodejme, že z praktického hlediska je třeba uvážit dobu změření dané teploty v závislosti na typu 

snímače teploty, respektive jeho statických a dynamických vlastnostech. V tomto případě se jednalo 

o jediný platinový odporový snímač teploty typu Pt1000, u něhož může proces korektní změření 

teploty (v °C) trvat i několik minut od okamžiku dosažení požadované hloubkové úrovně, na celém 

měřicím kabelu (viz Obrázek 4.1). 

Byť dle [29] patří mezi základní vlastnosti tohoto zařízení jeho jednoduchost (daná koncepcí 

odvozenou od přístupu I; viz podkapitola 4.1), snadná ovladatelnost a cenová dostupnost (daná 

povahou řešeného úkolu formou diplomové práce), možnosti on-line zobrazování a uložení 

naměřených dat a také možnost konektivity s PC nebo s notebookem, v  navržené metodice (tj. fáze I 
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zaměřená na metodiku měření neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů v rámci realizace TRT 

experimentu; viz podkapitoly 5.1 až 5.4) se nijak neuplatnilo. 

Celková koncepce hardwarového řešení tohoto zařízení a jeho možnosti nasazení při terénních 

měřeních ovlivněných/neovlivněných teplotních profilů tímto způsobem jsou popsány v [29], 

popřípadě také na webové stránce http://trt.vsb.cz/CZ/teplotni_profilCZ.html. 

 

4.3 Posouzení metodického přístupu III 

Na základě nevýhod první přístupové metody (např. neautomatizovaný proces zpracování a prezentace 

dat a časová náročnost daného měření; viz podkapitola 4.1) vzniklo – z pohledu koncepce HW řešení 

– kompaktní, mobilní zařízení pro měření ovlivněných/neovlivněných teplotních profilů nejen v rámci 

realizace TRT experimentů. Zároveň lze naměřená data ihned vizualizovat ve formě tabulky a/nebo 

uložit do CSV souboru a dále tak zpracovat. Srovnáme-li tak tento přístup s druhou přístupovou 

metodou (viz podkapitola 4.2), lze říci, že koncepce řídicího systému (např. použití PLC; viz 

Obrázek 4.2) a způsob evaluace dat jsou obdobné. Dodejme, že měřicí kufr byl poprvé představen 

v publikaci [30] a poprvé prakticky využit na lokalitě Paskov v pátek 17. 5. 2013 (viz Obrázek 4.3). 

Obrázek 4.2 zobrazuje jednotlivé části tzv. měřicího kufru, určeného nejen pro jednorázová 

orientační měření teplotních profilů (I. přístup; viz podkapitola 4.1), ale také pro měření 

ovlivněných/neovlivněných teplotních profilů v rámci TRT experimentů (III. přístup; viz 

podkapitola 4.3). 

 

 

Obrázek 4.2  Měřicí kufr – popis jednotlivých částí mobilního a kompaktního zařízení určeného 

pro měření ovlivněných/neovlivněných teplotních profilů; foto: Ing. Petr Vojčinák 

 

Hlavní části měřicího kufru jsou následující, tedy: 
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 programovatelný automat typu Bernecker&Rainer X20 CP1484 – hlavní část celého 

zařízení, v níž běží uživatelský program realizující maximálně čtyřkanálové měření teploty 

a monitorující teplotní data ve vizualizační aplikaci, 

 moduly typu X20 CS1020 – jedná se o rozšiřitelnou součást programovatelného automatu 

B&R X20 CP1484 a zároveň prostředek pro komunikaci s převodníky typu ADA-101W 

přes rozhraní typu RS-232 (maximální rychlost činí 115,2 kbit · s
-1

), 3 měřící kanály (CH1, 

CH2, CH3), 3 vodiče (RxD – žlutá, TxD – modrá, GND – zelená), 

 modul typu X20 AT4222 – jedná se o rozšiřitelnou součást programovatelného automatu 

B&R X20 CP1484 a zároveň prostředek pro měření teploty pomocí platinového odporového 

snímače typu Pt1000, 1 měřící kanál (CH4), 3 vodiče [Force (+) – červená, Sense (-) – bílá, 

Force (-) – modrá], 

 1-Wire/RS-232 převodníky typu ADA-101W – slouží ke konverzi napěťových úrovní 

sběrnice typu 1-Wire (vstup, připojeny měřicí kabely) na rozhraní typu RS-232 (výstup; 

připojeny moduly X20 CS1020), 2 nebo 3 měřicí kanály (podle potřeby), 3 datové vodiče (VDD 

– červená, 1-Wire – žlutá, GND – modrá), 2 napájecí vodiče (VSS – červená, GND – modrá), 

 Ethernet – přímé vyvedení portu IF2:ETH na programovatelném automatu na bočním panelu 

měřicího kufru, konektor typu RJ45, nekříženo (kardinalita 1:1), 

 napájecí část (AC) – voltáž 230 V, 50 Hz (dvojpólový vypínač, jednopólový jistič, vstupní 

svorky napájecího zdroje), 

 napájecí část (DC) – voltáž + 24 V (výstupní svorky napájecího zdroje, napájecí svorky 

pro programovatelný logický automat B&R X20 CP1484 a pro převodníky ADA-101W). 

 

Dodejme, že všechny I/O porty (tj. CH1, CH2, CH3, CH4 a Ethernet) jsou vyvedeny 

přes označené konektory na pravé boční stěně měřicího kufru. Z uvedeného plyne, že v jednom 

okamžiku lze s výhodou měřit až na 4 měřicích kanálech. Při praktických měřeních se po připojení 

všech měřicích kabelů na tento měřicí kufr jednoduše položí notebook (případně i PC) se spuštěnou 

vizualizační aplikací a se zapnutým ukládáním do měřicího CSV souboru. Nevýhodu – 

oproti druhé přístupové metodě (viz podkapitola 4.2) – představuje nemožnost nezávislosti 

na připojení vnějšího zdroje napájení, neboť měřicí kufr vyžaduje připojení na 1fázovou zásuvku 

(tj. 230 V, 50 Hz; viz výše a Obrázek 4.2). Z hlediska procesu měření lze za výhodu měřicího kufru – 

oproti první přístupové metodě (viz podkapitola 4.1) a druhé přístupové metodě (viz podkapitola 4.2) 

– označit možnost použití měřicích kabelů s platinovým odporovým snímačem teploty typu Pt1000 

a s digitálními snímači teploty typu Dallas DS18B20. 

Například na lokalitě Paskov (areál firmy GreenGas DPB, a. s.), konkrétně pak ve vrtu VM6 

(hloubka 60 m, koaxiální konfigurace), jsou pomocí měřicího kufru a měřicího kabelu (označení 

KABEL TRT) realizována pravidelná měsíční měření neovlivněného teplotního profilu. Dodejme, že 

první měření neovlivněného teplotního profilu na této lokalitě proběhlo v pátek 17. 5. 2013. Rovněž 

bylo realizováno měření téměř po 1 roce, konkrétně ve čtvrtek 15. 5. 2014 (viz Obrázek 4.3). 

Obrázek 4.3 zobrazuje 1D grafy neovlivněných teplotních profilů, tj.        v °C, 

realizovaných v pravidelných měsíčních intervalech, v tomto konkrétním případě ve dnech 17. 5. 2013 

(pátek), 5. 11. 2013 (úterý) a 15. 5. 2014 (čtvrtek). 
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Obrázek 4.3  Lokalita Paskov (vrt VM6) – 1D grafy neovlivněných teplotních profilů (měřeny 

ve dnech 17. 5. 2013, 5. 11. 2013 a 15. 5. 2014 pomocí měřicího kabelu s čidly Dallas DS18B20); 

zpracováno v MATLABu, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Dodejme, že v tomto případě je vhodnější hovořit o tzv. ovlivňovaných teplotních profilech, 

neboť na lokalitě Paskov dochází k periodickému nabíjení a vybíjení na blízkém BTES systému neboli 

zásobníku tepla, zahrnujícího polygon 16 vrtů. Tento proces díky šíření tepla v okolním horninovém 

prostředí ovlivňuje také vývoj teplotních profilů ve vrtu VM6. Sezónní ovlivňované teplotní profily 

za údobí jaro 2013, léto 2013, podzim 2013, zimu 2013 a jaro 2014 jsou pro úplnost uvedeny 

v tematických přílohách disertace. 
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5 Návrh metodiky realizace a evaluace TRT experimentů 

5.1 Definice TRT experimentu 

TRT dnes představuje sofistikovanou metodu rychlého a přesného určení termo-fyzikálních vlastností 

měřícími metodami (tj. in-situ) měkkého nebo tvrdého horninového masivu skrze vrtaný výměník 

tepla (Borehole Heat Exchanger; BHE), který se skládá z jedné kolektorové smyčky 

(tj. konfigurace 1-U) nebo z více polyetylénových kolektorových smyček (tj. konfigurace 2-U), 

do nichž se při konstantním objemovém průtoku     (v m
3
 · s

-1
, v praxi pak v m

3
 · h

-1
) čerpá 

teplonosné médium (například voda v případě námi prováděných TRT experimentů), ohřívané topnou 

spirálou TRT aparatury při konstantním (nebo průměrném) topném výkonu   (ve W). 

Ostatní veličiny – např. termodynamické teploty na vstupu do kolektoru     (v K, příp. v °C) 

a na výstupu z kolektoru      (v K, příp. v °C), objemový průtok    (v m
3
 · s

-1
, příp. v m

3
 · h

-1
), tlak 

  (v Pa) a další neelektrické a elektrické veličiny      (ve W) – jsou měřeny a loggovány kontinuálně 

během celého TRT testu. 

Zde poznamenejme, že – dle autorových publikací [32], [33], [34], [35] – představuje TRT test 

v použité metodice (také v rámci publikací [1] a [17]) nedílnou, časově omezenou – v závislosti 

na použitém evaluačním matematickém modelu – součást celého TRT experimentu, kdy jsou zapnuty 

topná spirála a oběhové čerpadlo TRT aparatury; teplonosné médium tedy cirkuluje v kolektorových 

smyčkách a je ohříváno elektrickou topnou spirálou. Pokud bychom neprováděli další procedury 

před samotným TRT testem (tj. měření teplotního profilu neovlivněného horninového masivu) 

a po TRT testu (tj. měření ovlivněných teplotních profilů při procesu odeznívání, evaluace dat, 

popřípadě dodatečná evaluace dat za účelem matematického modelování), považovali bychom TRT 

test a TRT experiment za totéž. Dodejme, že pojem „TRT experiment“ (viz Obrázek 5.2) byl 

v souladu s výše uvedenou definicí autorsky poprvé uveden v [34]; zároveň tak byla stanovena pevná 

sekvence procedur (viz oddíl 5.2.1), pracující také s pojmy „I. SED“ (neboli tzv. první stupeň evaluace 

dat) a „II. SED“ (neboli tzv. druhý stupeň evaluace dat). 

Standardní TRT experiment v sobě dle [36] zahrnuje sběr dat určených pro návrh a modelování 

většího počtu (svislých vrtaných) tepelných výměníků ve formě tzv. polygonu vrtů. Konvenční přístup 

evaluace získaných TRT dat bývá dle [8] a [10] obvykle založen na tzv. Kelvinově teorii liniového 

zdroje (Kelvin Line Source Theory), vyžadující delší periodu TRT testu (typicky 48 hodin až 72 hodin) 

k dosažení kvazistacionárního chování – tj. samotná evaluace dat se provádí v podmínkách blízkých 

stacionárnímu chování, kdy neuvažujeme proměnnost teplotní distribuce v časové souřadnici, ale 

v prostorových souřadnicích v daném souřadném systému. Naproti tomu tzv. teorie válcového zdroje 

(Cylinder Source Theory) umožňuje kratší periodu TRT testu, neboť evaluace se provádí 

při transientním chování – tj. při uvažování proměnnosti teplotní distribuce nejen v časové souřadnici, 

ale také v prostorových souřadnicích v daném souřadném systému. Kupříkladu na lokalitě Paskov se 

problematikou vyhodnocování hodnot součinitele tepelné vodivosti horninového masivu   

(v jednotkách W ∙ m
-1

 ∙ K
-1

) a součinitele tepelného odporu vrtu    (v jednotkách K ∙ m ∙ W
-1

) po 24 h, 

36 h, 48 h, 60 h a konečných 70 h od spuštění TRT testu se zabývá [11]. Rovněž je v [11] diskutována 

problematika vývoje neovlivněných (tj. bezprostředně před TRT testem) a ovlivněných teplotních 

profilů (tj. bezprostředně po TRT testu a následně 23 dní po TRT testu). 

Pro úplnost dodejme, že oba zmíněné modely – dle Ingersolla a Plasse (1948) a dle Carslawa 

a Jaegera (1959) v [37] – mohou uvažovat: 
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 konečný interval v z-ové souřadnicí při         – problematika pak vede na teorie 

tzv. konečného liniového zdroje (Finite Line Source; FLS) a tzv. konečného cylindrického 

zdroje (Finite Cylinder Source; FCS), 

 nekonečný interval v z-ové souřadnicí při           – problematika pak vede na teorie 

tzv. nekonečného liniového zdroje (Infinite Line Source; ILS) a tzv. nekonečného 

cylindrického zdroje (Infinite Cylinder Source; ICS). 

 

Dodejme, že v tomto případě tvoří x-ová souřadnice a y-ová souřadnice nekonečnou, respektive 

neohraničenou doménu při           a          . V [24] jsou uvedena příslušná analytická 

řešení nejen v kartézských souřadnicích, ale také v cylindrických souřadnicích; jsou zde diskutovány 

nejen případy bez axiální symetrie, ale také případy axisymetrické – vše pro jednu, dvě a tři prostorové 

souřadnice. Problematika ILS byla také diskutována v [38]. 

Obrázek 5.1 zobrazuje zjednodušený cylindrický model svislého vrtaného výměníku tepla 

konečné délky v z-ové souřadnici, který obsahuje jednu kolektorovou smyčku a rozmístění příslušných 

veličin, počátečních podmínek, okrajových podmínek a částí vrtu. 

 

 

Obrázek 5.1  Zjednodušený cylindrický model svislého vrtaného výměníku tepla konečné délky 

s jednou kolektorovou smyčkou (konfigurace 1-U) a s příslušným popisem částí a geometrie vrtu, 

fyzikálních veličin (termodynamická teplota se třemi prostorovými souřadnicemi a jednou časovou 

souřadnicí), dalších parametrů (např. součinitel teplotní vodivosti, součinitel tepelné vodivosti, 

součinitel tepelného odporu vrtu apod.), počáteční podmínky (IC) a tří okrajových podmínek (BC1, 

BC2, BC3), autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Z hlediska zvolené metodiky se při tzv. prvním stupni evaluace dat (viz oddíl 5.4.4) 

z provedených TRT testů využívá softwarový nástroj GeRT-CAL, který umožňuje ze získaných dat 

stanovit hodnoty těchto tří důležitých veličin, tedy dle [39] a [40]: 
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    neovlivněná (počáteční) termodyn. teplota hornin. masivu (K), 

   součinitel tepelné vodivosti hornin. masivu   (W · m
-1

 · K
-1

), 

    součinitel tepelného odporu vrtu    (K · m · W
-1

). 

 

Je-li v prepozicích TRT experimentu vyžadována analýza pro návrh vrtného polygonu 

a následnou instalaci tepelných čerpadel, využívá se softwarový nástroj EED 3.16 (Earth Energy 

Designer; EED) coby prostředek tzv. druhého stupně evaluace dat (viz oddíl 5.4.5). 

V disertaci je TRT experiment diskutován z více úhlů pohledu, a to z teoretického hlediska 

(s ohledem na detailní odvození relací Kelvinova liniového zdroje), praktického hlediska (s ohledy 

na množinu měřených veličin a evaluaci dat), metrologického hlediska (s ohledem na použité měřicí 

přístroje) a modelovacího hlediska (s ohledem na možnosti složitějšího analytického matematického 

modelování a numerického modelování např. ve FEFLOW nebo v COMSOLu). 

 

5.2 Metodika realizace TRT experimentu 

5.2.1 Sekvence procedur 

Dosavadní metodika TRT testů, později již TRT experimentů, je vyvíjena od počátku roku 2011; 

v roce 2012 pak došlo k úpravám, zpřesnění a rozšíření této stávající metodiky, její finalizace, uvedená 

také v [1], pak v roce 2014, tedy: 

 

 měření neovlivněného teplotního profilu – I. fáze TRT experimentu; je měřen 

(pomocí odporového snímače teploty typu Pt1000/A ve čtyřvodičovém zapojení) vždy 

jednorázově před počátkem TRT testu, a to v celé hloubce daného vrtu; po zprůměrování 

výběrovým průměrem představuje podklad pro hodnotu neovlivněné teploty    (v K), 

 realizace samotného TRT testu – II. fáze TRT experimentu; tento proces trvá při příznivých 

podmínkách nejvýše 72 hodin (déle pouze zcela výjimečně), během nichž jsou TRT data 

loggována pomocí dataloggerů typů ZENNER Multidata S1 a ELREHA MINIMEP 404S 

a posléze částečně vyhodnocena v rámci prvního stupně evaluace dat pomocí softwarového 

nástroje GeRT-CAL; takto zpracovaná data představují podklad pro zprůměrované hodnoty 

součinitele tepelné vodivosti   a součinitele tepelného odporu vrtu    (implicitně se 

průměruje ze 4 teplotních čidel – Heat In, Heat Out, Tube In, Tube Out), 

 měření ovlivněných teplotních profilů – III. fáze TRT experimentu; tyto teplotní profily jsou 

měřeny typicky v 20minutových, 30minutových nebo 60minutových časových intervalech 

po ukončení TRT testu; toto měření (pomocí digitálních čidel typu Dallas DS18B20, sběrnice 

typu 1-Wire a dvou- nebo třívodičové zapojení) je zaměřeno na zkoumání teplotních změn 

uvnitř horninového masivu (obecně teplotního pole) při návratu do počátečního stavu 

před TRT testem (tzv. proces doznívání), 

 druhý stupeň evaluace dat – IV. fáze TRT experimentu; zatím volitelná část určená 

pro analýzu návrhu (pomocí EED 3.16) polygonu vrtů a pro následnou instalaci tepelných 

čerpadel na dané lokalitě. 
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Dodejme, že I. fáze, II. fáze a III. fáze jsou při TRT experimentech prováděny povinně; IV. fáze 

je nepovinná (u komerčně zaměřených TRT experimentů si může zákazník zvolit, zdali tuto evaluaci 

chce, či nikoliv; v případě nekomerčně zaměřených TRT experimentů lze tuto fázi provést kdykoliv). 

Během realizace II. fáze se velice osvědčila nepovinná procedura, a to tzv. dílčí měření neboli 

rychlé námátkové odečítání hodnot určitých parametrů z příslušných dataloggerů v TRT aparatuře 

v libovolném okamžiku během provádění II. fáze TRT experimentu. Dodejme, že dílčí měření hrají 

významnější úlohu na počátku II. fáze TRT experimentu, tj. v transientní části teplotních křivek (čili 

při      ); v kvazistacionární části teplotních křivek (čili při        mají dílčí měření indikovat 

téměř ustálený stav až do konce II. fáze TRT experimentu. 

Pro úplnost dodejme, že samotná instalace TRT aparatury – stejně jako kompletní technický 

popis (včetně rozmístění teplotních čidel v hydraulické části TRT aparatury) – je v sedmi základních 

krocích popsána v [8]. Prvotní zkušenosti s realizací TRT experimentů jsou rovněž sumarizovány 

v [10]. 

 

5.2.2 Seznam realizovaných TRT experimentů 

Tabulka 5.1 sumarizuje vybrané technické parametry (tj. měsíc/rok provedení, počet měřených 

BHE/konfigurace, průměrná hodnota součinitele tepelné vodivosti a průměrná hodnota součinitele 

tepelného odporu vrtu) v závislosti na každé lokalitě, kde byl TRT experiment realizován, tedy: 

 

Tabulka 5.1  Závislost vybraných technických parametrů na lokalitě, kde byl TRT experiment již 

realizován, autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita Technické parametry 

název lokality kraj 
měsíc / rok 

provedení 

počet měřených 

BHE / konfigurace 

kolektoru BHE 

     
     

(W · m-1 · K-1) (K · m · W-1) 

Muglinov T 03 – 04 / 2011 1 BHE / 2-U 5,670 0,042 

Paskov T 07 – 08 / 2011 16 BHE / 2-U ----- ----- 

Lysá hora T 09 / 2011 1 BHE / 2-U 3,905 0,060 

Háj ve Slezsku T 11 / 2011 1 BHE / 2-U 2,020 0,137 

Znojmo B 04 / 2012 1 BHE / 2-U 2,605 0,079 

Ovčárna T 05 / 2012 1 BHE / 2-U 3,895 0,034 

Úvaly u Prahy S 05 / 2012 1 BHE / 1-U 3,415 0,109 

MVP (I) T 10 / 2012 1 BHE / 1-U 2,200 0,155 

Kanonie Teplá K 04 / 2013 1 BHE / 2-U 2,170 0,047 

Hvězdárna (I) T 04 / 2013 1 BHE / 1-U 7,410 0,031 

Hvězdárna (II) T 05 / 2013 1 BHE / 1-U 8,130 0,039 

Ostružná M 07 / 2013 1 BHE / 2-U 18,330 0,038 

MVP (II) T 08 / 2013 1 BHE / 1-U 2,400 0,171 

FAST T 09 / 2013 1 BHE / 2-U 3,230 0,115 

Dolní Žukov T 04 / 2014 1 BHE / 2-U ----- ----- 
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Z výše uvedené tabulky (viz Tabulka 5.1) lze z pohledu počtu realizací TRT experimentů uvést 

následující, tedy: 

 

 počet realizací – 14 (i opakovaných) realizací TRT experimentů na jedné lokalitě 

a 11 sekvenčních realizací TRT testů (lokalita Paskov), všechny na území České republiky, 

 časové údobí – od března 2011 (lokalita Muglinov) až do dubna 2014 (lokalita Dolní Žukov), 

 geografické hledisko (kraje) – 5 krajů České republiky (tj. Moravskoslezský kraj, 

Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Karlovarský kraj), 

 geografické hledisko (lokality) – 9 lokalit (Moravskoslezský kraj), 1 lokalita (Olomoucký 

kraj), 1 lokalita (Jihomoravský kraj), 1 lokalita (Středočeský kraj), 1 lokalita (Karlovarský 

kraj). 

 

Dodejme, že lokality MVP (tj. Malý výzkumný polygon), Hvězdárna (tj. Hvězdárna 

Johanna Palisy) a FAST (tj. Fakulta stavební VŠB-TUO) se nacházejí v areálu Vysoké školy báňské –

 Technické univerzity Ostrava. 

Na lokalitě Dolní Žukov (poblíž Českého Těšína) nebyl TRT experiment díky technickým 

komplikacím v II. fázi zdárně dokončen. 

Jelikož byly TRT experimenty realizovány převážně v Moravskoslezském kraji, byla 

k certifikované metodice – viz [1] – přiložena tzv. signálová mapa, zahrnující pouze Moravu 

a Slezsko (tj. realizace v Čechách v ní zakresleny nejsou) s orientací na severovýchodní Moravu. 

Obrázek 5.2 zobrazuje blokové schéma úplného TRT experimentu s popisy vstupních 

parametrů, bázové struktury a výstupních parametrů. 

 

 

Obrázek 5.2  Blokové schéma úplného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

profilů, další informační zdroje), bázová struktura (TRT test) a výstupní parametry (výstupy TRT testu 

při prvním stupni evaluace dat a pro druhý stupeň evaluace dat), autor: Ing. Petr Vojčinák 
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V rámci rozšíření metodiky jsou uvažovány tzv. další informační zdroje ve formách 

geologického profilu a/nebo geologického posudku dané lokality (viz Obrázek 5.2) – poprvé byly tyto 

materiály detailně zpracovány a uvažovány na lokalitě Znojmo. Nutno dodat, že v praxi nelze tyto 

podklady vždy získat, přesto hrají stále větší roli – např. v případě provedení druhého stupně evaluace 

dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve formě hodnot klíčových parametrů pro případné 

modelování. 

Dodejme, že v [27] jsou pro lokality MVP (T, Ostrava-Poruba, Slezsko), Lysá hora (T, 

Slezsko), Paskov (T, Morava), Ostrava-Muglinov (T, Slezsko), Znojmo (B, Morava), Ovčárna (T, 

Slezsko, viz podkapitola 5.4) a Ostružná (M, Morava) graficky vyneseny neovlivněné teplotní profily 

coby funkce nadmořské výšky, a to pro každou výše uvedenou lokalitu, a proloženy trendem. 

 

5.3 Metodika evaluace TRT experimentu 

V kapitole 5 je detailně popsán – z hlediska matematického popisu – jednoduchý analytický model, 

založený na teorii Kelvinova liniového zdroje a vším, co s tímto modelem souvisí z hlediska 

teoretického, praktického a metrologického v návaznosti na metodiku realizace TRT experimentů (viz 

oddíl 5.2), konkrétně pak na evaluaci dosažených výsledků v rámci I. SED (viz např. oddíl 5.4.4). 

Některé výstupní parametry z I. SED jsou dále metodicky použity v rámci II. SED (viz 

např. oddíl 5.4.5), evaluačně založeného opět na analytickém modelu vytvořeném pomocí nástroje 

EED. Mohlo by se zdát, že tento přístup je z praktického hlediska dostačující, ovšem z hlediska 

komplexnějšího matematického modelování již nikoliv z důvodu mnoha zjednodušení a samotné 

podstaty tohoto analytického modelu. 

Na uvedený matematický popis, týkající se nekonečného liniového zdroje, plynule navazují 

články [41], [42] a [43], v nichž jsou uvedeny rozdíly mezi tímto jednoduchým přístupem a dalšími 

sofistikovanějšími metodami a popisy – např. Eskilsonův přístup s využitím analytických g-funkcí 

v [25] a [26], řešení pro konečný liniový zdroj, konečný cylindrický zdroj apod.) – vedoucími 

na složitější úlohy, jejichž řešení klasickými analytickými metodami by bylo velice obtížné. 

V rámci námi realizovaných TRT experimentů vyžaduje tato úloha velké množství vstupních 

dat, která jsou dostupná z I. SED (viz podkapitola 5.2, respektive oddíl 5.2.1) a dalších informačních 

zdrojů (např. geologický posudek, geologický profil, popř. jiná forma předávání klíčových parametrů). 

Příslušné teplotní profily (tj. neovlivněný teplotní profil před TRT testem a mnohem zajímavější 

ovlivněné teplotní profily po TRT testu) jsou získány pouze přímým měřením teploty v daných 

hloubkových úrovních. Tento přístup je částečně uvažován při tvorbě numerického modelu v [27]. 

 

5.3.1 Koncepce jednoduchých analytických modelů transportu tepla 

Jednoduchý analytický model (určený k evaluaci TRT dat) má následující vlastnosti, tedy: 

 

 je analytický, 

 je deterministický, 

 je dvojdimenzionální (v kartézských souřadnicích) s výslednou teplotní distribucí          

v K, 

 je axisymetrický s výslednou teplotní distribucí        v K, 
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 obsahuje jednu řídicí PDE s předepsanou počáteční podmínkou (na základě Cauchyho 

problému, u něhož nejsou okrajové podmínky předepsány, respektive jsou předepsány 

pro nekonečnou doménu), 

 je uvažován konstantní tepelný tok, 

 algoritmus řešení je založen na spojitém (nekonečném) liniovém zdroji, 

 charakter řešení je transientní (s přihlédnutím k chování v ustáleném stavu), 

 je prakticky využitelný při realizaci TRT experimentů (viz kapitola 5), respektive 

při procesech I. SED, parametrizaci a při fitování dat. 

 

Rovněž pro tento model platí všechny vlastnosti analytických modelů, tj. existence přesného 

řešení, odvozeného na základě mnoha zjednodušujících předpokladů týkajících se horninového 

prostředí (tj. uvažování homogenity a izotropie tohoto prostředí), geometrie BHE (tj. uvažování 

tenkého svislého válcového tělesa při podmínce      ) a vnějších vlivů (např. uvažování hodnoty 

  ). Dodejme, že teplota vzduchu není při realizacích TRT experimentů měřena ani následně 

uvažována při procesu evaluace. V [10] je vliv teplota vzduchu částečně uvažována; v [27] je pak 

uvažována (na základě meteorologických dat z nejbližší meteostanice v Mošnově) při numerickém 

modelování průběhu samotného TRT testu na vrtu A, a to na MVP v říjnu 2012 (viz Tabulka 5.1). 

 

5.3.2 Koncepce složitějších analytických modelů transferu tepla 

Tento pododdíl představuje úvod do rozsáhlé problematiky součinitelů tepelného odporu. V případě 

realizace TRT experimentů byl – jako jeden z výstupů samotného TRT testu pro evaluaci v rámci 

I. SED – uváděn parametr    (v K ∙ m ∙ W
-1

). Zároveň je třeba říci, že v případě tohoto jednoduchého 

modelu přenosu tepla (viz oddíl 5.3.1) vůbec nebyla uvažována konfigurace samotného BHE. 

V případě složitějších modelů hraje konfigurace BHE klíčovou roli pro případné matematické 

modelování. 

V [25] a [26] jsou uvedeny výpočtové relace těchto složitějších analytických modelů, tedy: 

 

 pro součinitele tepelných odporů – konfigurace 1-U, konfigurace 2-U, 

 pro topný výkon – konstantní hodnota v radiálním směru, po částech konstantní hodnota 

v radiálním směru, 

 pro definici problému – počáteční podmínky a okrajové podmínky v závislosti na složitosti 

daného problému, řešeného analyticky, 

 pro řídicí rovnice – teplotní distribuce na stěně vrtu, lokální teplotní procesy uvnitř vrtu. 

 

 

5.4 Ukázka praktické realizace TRT experimentu 

Ukázka praktické realizace se zabývá lokalitou Ovčárna (ČR, Moravskoslezský kraj; T, okres 

Bruntál), rovněž popsanou v [14]. 

Na této lokalitě se jedná o komplexní TRT experiment, realizovaný coby druhý v pořadí 

v roce 2012 (konkrétně pak od pátku 11. 5. 2012 do pondělí 14. 5. 2012), a to za účasti pracovníků 

Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství (FEI; technická realizace: Ing. Radovan 

Hájovský, Ph.D., Ing. Martin Pieš, Ph.D., Ing. Petr Vojčinák, Ing. Tomáš Vavrla; ekonomická 
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realizace: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.) a Institutu geologického inženýrství (HGF; technická 

realizace: Ing. Michal Porzer, Ph.D.) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava; 

geologický popis lokality a evaluační realizaci v softwarovém nástroji EED na základě výsledků TRT 

testu provedl doc. Ing. Pavel Pospíšil, Ph.D., s nímž byly významy vstupních parametrů a výstupních 

parametrů konzultovány. 

K realizaci TRT testu byla standardně použita TRT aparatura německé firmy 

UBeG GmbH & Co. KG, umístěné a zabezpečené v přívěsném vozíku. 

 

5.4.1 Zadání a cíle realizace 

Kýžený cíl na této lokalitě spočívá v měření teplotních parametrů daného horninového masivu, 

přičemž – podobně jako v případě lokality Znojmo (ČR, Jihomoravský kraj) – byl také zde plánován 

polygon vrtů s následnou instalací tepelných čerpadel typu země/voda. Zadání úkolu zahrnuje tyto 

následující cíle, tedy: 

 

 Provedení standardního TRT experimentu – realizace dle stávající metodiky ve fázi I, 

fázi II a fázi III; viz oddíl 5.4.4. 

 Provedení návrhu rozmístění dalších vrtů pro tepelná čerpadla – realizace 

pomocí softwarového nástroje EED 3.16 (fáze IV), který umožňuje formou případové studie 

(v návaznosti na metodický přístup v [1]) posoudit realizovatelnost a provozuschopnost 

svislého vrtaného výměníku tepla v daném horninovém prostředí a klimatických podmínkách, 

a to v závislosti na plánovaném odběru tepelné energie. Získaná data jsou – dle přístupu v [14] 

– použita k simulaci odběru tepla v projektovaném výměníku tepla po plánovanou provozní 

dobu 25 let; viz oddíl 5.4.5. 

 

 

5.4.2 Stručný popis lokality 

Daná lokalita se nachází v pohoří Hrubý Jeseník v nadmořské výšce okolo 1 300 m nad mořem, a to 

na dohled jeho nejvyššího vrcholu Praděd (1 491 m nad mořem), přesněji pak v bezprostřední blízkosti 

(přibližně 50 m) Vojenské zotavovny Ovčárna. Vytyčená zájmová lokalita okolo BHE měla výměru 

přibližně 8 m × 6 m a byla situována v prudším stavu. Vzhledem k nadmořské výšce dané 

a geografické pozici lokality zde panují velice drsné klimatické podmínky. 

 

Tabulka 5.2  Lokalita Ovčárna – měsíční průměrné teploty (za 12 měsíců); první řádek tabulky: 

leden (01) až červen (06), druhý řádek tabulky: červenec (07) až prosinec (12), dle [16] 

Měsíce 
Lokalita Ovčárna – průměrné teploty v jednotlivých měsících 

(°C) 

01 až 06 - 7,4 - 6,8 - 4,6 - 0,5 + 4,8 + 7,6 

07 až 12 + 9,6 + 9,0 + 6,2 + 1,4 - 3,1 - 5,7 
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Dodejme, že dle [16] v této lokalitě roční úhrn srážek činí 1 231 mm, průměrná roční teplota 

činí + 0,9 °C a průměrná měsíční teplota v měsíci květnu, kdy byl příslušný TRT experiment 

realizován, pak + 4,8 °C. 

 

5.4.3 Stručný geologický popis lokality 

Z geologického hlediska je horninové prostředí tvořeno horninami náležejícími geologické jednotce 

silezikum, metamorfované horninové formaci v oblasti desenské klenby. Jednotlivými horninovými 

typy jsou dle [14]: 

 

 biolitické ruly, 

 muskovit-biolotické ruly, 

 deluvium – kamenitý až hlinitokamenitý sediment, 

 obal desenské skupiny – biolit-chlorit-muskovitické fylonity (v okolí Vojenské zotavovny), 

 horniny obalových jednotek náležejících vrbenské skupině – fylity a kvarcity. 

 

Dle [44] se na dané lokalitě nacházejí vedle fylitu také vložky kvarcitu, metakonglomerátu, 

mramoru a různých metavulkanitů (devonská formace; označení fD). V nadloží krystalinických hornin 

jsou dle [14] v depresích zastiženy deluviální sedimenty z období kvartéru (čtvrtohory) 

kamenitého až hlinito-kamenitého složení. Ke složitosti celkové geologické stavby přispívá také 

tektonika. Jednotlivé horninové formace strmě inklinují k jihovýchodu (JV). 

Uvedené horninové prostředí bylo dle [14] prozkoumáno průzkumným vrtem, ve kterém se 

nacházely antropogenní či deluviální sedimenty různé zrnitosti (typicky angulární klasty do 15 cm) 

v hloubce do 15 m pod úrovní terénu. Od hloubky 15 m do hloubky 123 m pod úrovní terénu 

procházel průzkumný vrt skalním masivem se střídáním mocných poloh fylitů a proplástků 

křemenných žil a metagranitoidů. Velice významný přítok podzemní vody do vrtu byl detekován 

v hloubce 9 m pod úrovní terénu. 

Dodejme, že detailní geologický popis této lokality je v příslušných tématických přílohách 

disertace uveden; zahrnuje popis geologické jednotky silesikum a popisy lokality z hlediska 

geomorfologie a z hlediska geologie. 

 

5.4.4 První stupeň evaluace dat 

5.4.4.1 Proces vyhodnocení dat 

Metodika provedení tohoto TRT experimentu byla následující, tedy: 

 

 I. fáze – před TRT testem bylo provedeno jednorázové měření neovlivněného teplotního 

profilu; viz odstavec 5.4.4.1.1, 

 II. fáze – samotný TRT test trval 68,33 hodin (tj. od 11. 5. 2012 v 11:00 do 14. 5. 2012 

v 7:20) a poskytující standardní výstupy a další doplňující informace, které lze výpočtem 

určit; viz odstavec 5.4.4.1.3, 

 III. fáze – po TRT testu byly po dobu 120 minut v 30minutových intervalech měřeny 

ovlivněné teplotní profily (tj. v 5 časových řezech); viz odstavec 5.4.4.1.2, 

 IV. fáze – byla provedena pomocí softwarového nástroje EED 3.16; viz oddíl 5.4.5. 
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Při jednorázovém měření neovlivněného teplotního profilu před TRT testem byl použit 145 m 

dlouhý měřicí kabel s jediným čidlem Pt1000/A, spuštěného do hloubky - 120 m. 

 

5.4.4.1.1 Neovlivněný teplotní profil 

Obrázek 5.3 zobrazuje 1D graf neovlivněného teplotního profilu, tj.           v °C, 

jednorázově realizovaného před TRT testem. 

 

 

Obrázek 5.3  Lokalita Ovčárna – 1D graf neovlivněného teplotního profilu (měřeno dne 11. 5. 2012 

pomocí odporového snímače teploty typu Pt1000/A); zpracováno v MATLABu, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

5.4.4.1.2 Ovlivněné teplotní profily 

V případě ovlivněných teplotních profilů měřených po TRT testu byla z důvodu urychlení 

měření jednak použita kombinace měřicích kabelů s čidly DS18B20 (hloubky od 0 m do - 57 m; 

distance 3 m) a čidlem Pt1000/A (hloubky od - 60 m do - 120 m; distance 10 m), jednak perioda 

mezi jednotlivými časovými řezy činila 30 minut. 

Obrázek 5.4 zobrazuje 1D grafy ovlivněného teplotního profilu, realizovaného po samotném 

TRT testu. 
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Obrázek 5.4  Lokalita Ovčárna – 1D grafy ovlivněných teplotních profilů (měřeno dne 14. 5. 2012 

pomocí digitálních čidel typu Dallas DS18B20 a odporového snímače teploty typu Pt1000/A; 

30minutová perioda měření); zpracováno v MATLABu, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

5.4.4.1.3 Výstupní kalkulované parametry 

Tabulka 5.3 sumarizuje vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry pro danou lokalitu. 

 

Tabulka 5.3  Lokalita Ovčárna – vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry v nástroji 

GeRT-CAL při prvním stupni evaluace dat (po ukončení TRT testu, dle konvenčního výpočtu), 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita Ovčárna – vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry v nástroji GeRT-CAL; I. SED 

parametr hodnota jednotka parametr hodnota jednotka 

   120 m            
 4,620 h 

   0,075 m      3,895 W · m-1 · K-1 

   0,150 m     3,900 W · m-1 · K-1 

      7 658,0 ± 512,3 W      3,890 W · m-1 · K-1 

     2,30 · 106 J · m-3 · K-1                 0,034 K · m · W-1 

      
245 988 s     

 0,055 K · m · W-1 

68,33 h      
 0,013 K · m · W-1 

                + 6,75 °C        
 289,25 K 

                279,90 K         
 286,75 K 

           
16 596 s        

 289,35 K 

4,61 h         
 286,75 K 
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Dodejme, že průměrná hodnota z naměřených teplotních dat pro neovlivněný teplotní profil činí 

+ 4,97 °C neboli 278,12 K (viz Obrázek 5.3). 

 

Tabulka 5.4 sumarizuje další výstupní kalkulované parametry pro danou lokalitu 

pomocí modifikovaného výpočtu (tj. při podmínce       ). 

 

Tabulka 5.4  Lokalita Ovčárna – další výstupní kalkulované parametry při prvním stupni evaluace dat 

(po ukončení TRT testu, dle modifikovaného výpočtu), autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita Ovčárna – další výstupní kalkulované parametry; I. SED 

parametr hodnota jednotka podmínka 

   1,6928 · 10-6 m2 · s-1            

   3,8936 W · m-1 · K-1           

     3,3412 W · m-1 · K-1           

   0,0200 m vnější poloměr trubky 

      0,0037 m tloušťka stěny trubky 

   0,0163 m vnitřní poloměr trubky 

        

              

     
6,8392 · 10-4 m3 · s-1                 

          

           

 
2,4621 m3 · h-1 

        
         6,6778 · 10-3 m · s-1 

         13 305,02 1 

         

            

voda 

konfigurace 2-U 

         
 

290,02 K 

           

       

 

+ 16,87 °C 

         
 

289,62 K 

+ 16,47 °C 

       
        

288,69 K 

+ 15,54 °C 

          
 

287,35 K 

+ 14,20 °C 

          
 

287,02 K 

+ 13,87 °C 

kde 

    Fourierovo kritérium či Fourierovo číslo   (1), 

    Prandtlovo kritérium či Prandtlovo číslo   (1), 

    Reynoldsovo kritérium či Reynoldsovo číslo   (1). 
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5.4.4.2 Proces parametrizace dat – nástroj GeRT-CAL 

Dle [8] je v nástroji GeRT-CAL – konkrétně pak v části Parameter Variantion – možné 

evaluovat části teplotních křivek, tj. závislostí teploty teplonosného média v přívodu (IN) 

a ve zpátečce (OUT) na čase, který lze vyjádřit v těchto formách, tedy: 

 

 absolutní čas – x-ová osa 1D grafu vyjádřená v určitém formátu tzv. časové značky 

(např. „DD. MM. hh:mm“ čili „den. měsíc. hodina:minuta“); obecně             v K, 

případně             v °C, 

 relativní čas – x-ová osa 1D grafu vyjádřená např. v sekundách (tj. v s), prakticky spíše 

v hodinách (tj. v h) nebo v případě dlouhodobých TRT testů také ve dnech (tj. v d); obecně 

            v K, případně             v °C, 

 bezrozměrný čas – x-ová osa 1D grafu vyjádřená ve formě Fourierova čísla; obecně    

      v K, případně          v °C. 

 

Obrázek 5.5 zobrazuje 2D graf závislosti součinitele tepelného odporu    na součiniteli tepelné 

vodivosti  , tj.         při síťování hodnotami                      a     

               , a to při platnosti výše uvedených parametrů při procesu parametrizace v nástroji 

GeRT-CAL a při stanovení (globálního) minima v bodě                
               , tedy: 

 

 

Obrázek 5.5  Lokalita Ovčárna – 2D konturový graf závislosti součinitele tepelného odporu RB 

na součiniteli tepelné vodivosti λ při procesu parametrizace za účelem nalezení optima obou veličin 

(bílý bod v nejtmavším regionu konturového grafu); v MATLABu zpracovaný výstup z nástroje 

GeRT-CAL, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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5.4.4.3 Proces fitování dat – nástroj Curve Fitting Tool 

Při procesu parametrizace v nástroji GeRT-CAL lze parametricky aproximovat pouze funkci 

            (v K), respektive              (v °C), nikoliv však přímo měřené průběhy teploty na přívodu         

(v K) a teploty na zpátečce      
    (v K). Curve Fitting Tool coby jeden z mnoha užitečných nástrojů 

v rámci MATLABu toto umožňuje. 

Jsou-li naměřené průběhy funkcemi relativního času       (v s), lze pro jejich parametrickou 

aproximaci s výhodou využít relaci pro přívod a relaci pro zpátečku. V tomto případě není vhodné 

pracovat s bezrozměrným časem z důvodu absence veličiny součinitele tepelné vodivosti   v dané 

zobecněné rovnici, jejíž tvar je v závislosti na relativním čase následující, tedy při         (v s), 

     (ve W),      (v m
2
 ∙ s

-1
) a             (v s): 
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 (5.3) 

 

Dodejme, že součinitelé tepelné vodivosti (tj.  , respektive     a     ) a součinitelé tepelných 

odporů (tj.   , respektive     
 a      

) v relacích (5.2) a (5.3) představují hledané parametry, kdežto 

ostatní parametry (tj.   ,   ,   ,   ) jsou fixní a přirozeně               
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Na rozdíl od nástroje GeRT-CAL lze v nástroji Curve Fitting Tool parametrizovat na základě 

tzv. uživatelské rovnice (angl. Costum Equation), a to v souladu s relacemi (5.2) a (5.3), do nichž je 

dosazováno na základě dostupných tabelovaných hodnot. Uvážíme-li navíc, že platí              , 

lze relaci (5.3) vyjádřit následovně, tedy: 

 

      

  
    

         
   

 
       

                   
            

  
  

        
 

 
 
 
 
 

      
      

  
   

  
 

           
          

              
 
 
 
 

 

    
  

  

    

 (5.4) 

 

při (rovnosti teplotních diferencí) 

                              

                               

             

 (5.5) 

 

Po dosazení konkrétních hodnot fixních parametrů do relace (5.4) dostáváme, tedy: 

 

      

      
    

         
        

               

          
  

         
 

               
  

    
    

   
    

 (5.6) 

 

Dodejme, že z množiny uvedených fixních parametrů, jejichž hodnoty mohou hodnoty 

hledaných parametrů signifikantně ovlivnit, hraje poměrně významnou úlohu parametr    (v K), 

respektive    (v °C). Rovněž počet členů funkce       , zohledňující nestacionární část teplotní 

křivky (tj. při náběhu teplotní křivky), hraje při této parametrizaci jistý vliv, jenž lze pomocí nástroje 

Curve Fitting Tool vyšetřit – platí případ, kdy         . 

 

5.4.5 Druhý stupeň evaluace dat 

Ve IV. fázi TRT experimentu na této lokalitě byla vytvořena simulace pomocí softwarového nástroje 

EED 3.16. Základní algoritmus tohoto softwarového nástroje vychází z analytického řešení 

pomocí tzv. g-funkcí, definovanými pomocí numerického modelování a vyjadřujícími vztah 

mezi hloubkami vrtů a jejich rozmístěním; maximální hloubkový dosahem vrtů činí 200 m. Program 

pracuje se vstupními daty, která se týkají vnější teploty, tepelných požadavků vytápěného objektu, 

horninového prostředí, vystrojení vrtů, teplonosné kapaliny a jejího proudění v primárním okruhu. 
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Celková metráž, rozmístění a hloubky vrtů, případně teplota teplonosné kapaliny kolektoru představují 

výstupy této evaluace, dostupné ve formách tabulek a grafů s možnostmi exportu do tabulkových 

kalkulátorů a další práce s nimi podle potřeby. 

Numerická evaluace TRT experimentů je zmíněna např. v [45] a [46]. 

 

5.4.5.1 Zadané a vstupní hodnoty 

Abychom mohli dosáhnout korektních výstupů, musíme definovat mnoho vstupních parametrů, 

přičemž ne všechny jsou známy, tudíž je třeba je dohledat či zjistit, tedy např. dle [16]: 

 

 vstup 1: parametry okolní horniny – veličiny  ,     , hodnota roční průměrné teploty 

pro danou lokalitu a průměrná hodnota tepelného toku (typicky 0,060 W · m
-2

), 

 vstup 2: parametry vrtu – veličiny   ,   , předpokládaná konfigurace rozmístění vrtů (108 

platí pro konfiguraci „17:3x8 U-configuration“; 17 vrtů, dvojitá kolektorová smyčka, rozměry 

kolektorové smyčky), hodnota součinitele tepelné vodivosti zeminy a hodnota součinitele 

tepelného odporu na rozhraní U-trubka/injektážní směs (též trubka/výplň), 

 vstup 3: ostatní tepelné odpory – veličina              a hodnota součinitele tepelného odporu 

na rozhraní teplonosné médium/okolní hornina, 

 vstup 4: parametry teplonosného média – hustota, měrná tepelná kapacita, viskozita 

(vazkost), teplota zamrznutí a objemový průtok na jeden vrt, 

 vstup 5: nominální hodnoty spotřeby budovy – roční spotřeba připravované teplé užitkové 

vody (TUV), sezónní výkonové faktory a měsíční energetický profil pro plánovanou provozní 

periodu 25 let. 

 

 

5.4.5.2 Výstupní hodnoty 

5.4.5.2.1 Teplonosné médium 

Výstupy dané simulace mohou být prezentovány ve formách tabulek a 2D grafů a mohou 

obsahovat tyto aspekty, tedy např. dle [16]: 

 

 výstup 1 – vypočtená hodnota součinitele skutečného tepelného odporu vrtu, 

 výstup 2 – závislost jmenovité spotřeby (v tomto případě se jedná o vypočítaný odběr tepla 

z vrtu) na konkrétním měsíci v roce, 

 výstup 3 – závislost jmenovité spotřeby (v tomto případě se jedná o vypočtené střední 

hodnoty teploty teplonosného média na konci každého měsíce) na konkrétním měsíci v roce – 

ze simulace plyne, že během 25. roku provozu tohoto systému budou minimální průměrná 

teplota - 16,88 °C (neboli 256,27 K; na konci měsíce prosince) a maximální průměrná teplota 

minus 11,97 °C (neboli 261,18 K, na konci měsíce srpna). 

 

Obrázek 5.6 zobrazuje 1D grafy závislosti min-max teploty teplonosného média na konkrétním 

měsíci v roce, a to při vybraných provozních subperiodách 1 roku, 2 let, 5 let, 10 let a 25 let, tedy 

v návaznosti na [16]: 
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Obrázek 5.6  Lokalita Ovčárna – 1D grafy závislosti min-max teploty teplonosného média 

na konkrétním měsíci v roce, a to při vybraných provozních subperiodách (1 rok, 2 roky, 5 let, 10 let 

a 25 let); v MATLABu zpracovaný výstup z nástroje EED 3.16, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

5.4.5.2.2 Energetické profily 

S ohledem na výsledky simulace lze predikovat měsíční energetické profily pro spotřebu 

tepelné energie a spotřeby okolní horniny během provozu tepelných čerpadel, v návaznosti na [16]: 

 

 horninový masiv se bude během roční spotřeby tepelné energie 624,00 MWh kontinuálně 

vymrazovat, 

 roční spotřeba okolní horniny bude činit 445,71 MWh. 

 

Na základě vypočtených teplot a předpokládané provozní periody lze rovněž predikovat, že: 

 

 topný výkon tepelného čerpadla činící 80 kW po dobu 9 měsíců – použití pro přípravu 

teplé užitkové vody a pro ohřívání plaveckého bazénu, 

 topný výkon tepelného čerpadla činící 40 kW po dobu 3 letních měsíců – použití 

pro ohřívání plaveckého bazénu. 

 

 

5.5 Ukázka matematického modelování BHE 

Pole BHE termicky ovlivňuje okolní horninové prostředí na základě zákonů vyplývajících z rovnice 

trojdimenzionálního transientního přenosu tepla kondukcí. Úplná konduktivní rovnice bývá řešena 

zřídka (analyticky prakticky vůbec), a to díky těmto faktorům, tedy dle [47]: 
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 enormní rozměry dané domény – v závislosti na délkách ve všech 3 prostorových dimenzích 

se objemově může jednat až o tisíce metrů krychlových, 

 přílišná délka časového horizontu – v simulačních úlohách se může jednat o roky, desetiletí 

nebo i o celá staletí; např. dle [27] v rámci řešené problematiky, 

 krátká délka časového kroku – je rozhodující pro zachycení detailů v časovém horizontu 

hodin, dnů či měsíců, 

 v čase proměnné okrajové podmínky. 

 

Dle [47] byla z výše uvedených důvodů – bráno z pohledu geometrie domény a okrajových 

podmínek – vypracována řada jednodušších řešení. V kombinaci s vhodnými superpozičními 

technikami lze tato řešení aplikovat k získání kvazi-trojdimenzionálního řešení, popisujícího chování 

BHE při reálných provozních podmínkách. 

 

5.5.1 Analytické modelování 

5.5.1.1 Přehled modelů 

Z hlediska analytického modelování byly uvedeny a diskutovány následující modely, tedy 

v závislosti na použitém SW nástroji, tedy: 

 

 GeRT-CAL: 

řídicí rovnice: Kelvinův liniový zdroj, 

aplikace: proces evaluace dat v rámci I. SED (viz oddíl 5.4.4), 

 GeRT-CAL: 

řídicí rovnice: Kelvinův liniový zdroj, 

aplikace: proces parametrizace dat v rámci I. SED (viz oddíl 5.4.4, pododdíl 5.4.4.2), 

 Curve Fitting Tool (MATLAB&Simulink): 

řídicí rovnice: Kelvinův liniový zdroj, 

aplikace: proces fitování dat v rámci I. SED (viz oddíl 5.4.4, pododdíl 5.4.4.3), 

 EED: 

řídicí rovnice: g-funkce, 

aplikace: proces simulace odběru tepla v projektovaném výměníku tepla po plánovanou 

provozní dobu 25 let (tématicky viz oddíl 5.4.5). 

 

Dodejme, že požadavky na vstupní informace a zobecněná kategorizace vstupních informací 

pro nástroj EED jsou dle [1] v příslušné tématické příloze disertace uvedeny. 
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5.5.2 Numerické modelování 

5.5.2.1 Přehled modelů 

Z hlediska numerického modelování byly uvedeny a diskutovány následující modely, tedy 

v závislosti na použitém SW nástroji, tedy: 

 

 FEFLOW a DHI DSS MIKE Costumised: 

řídicí rovnice: rovnice přenosu tepla v BHE pro konfiguraci 2-U, 

aplikace: provozně-ekonomická optimalizace BHE, 

 COMSOL Multiphysics: 

řídicí rovnice: PDE přenosu tepla v pevných látkách (tj. pro okolní horninové prostředí; 

dle [18], [19], [24], [25], [26], [37], [48]) a ve vysoce konduktivních vrstvách (dle [48]), 

aplikace: proces simulace přenosu tepla (skrze kladné a záporné tepelné objemové zdroje) 

v 2D modelu a v 3D modelu jímače tepla na důlním odvalu Hedvika. 
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6 Závěr 

6.1 Závěry k cílům disertace 

6.1.1 Závěry k cílům v rámci teoretické části 

Závěry k dosaženým cílům disertace v rámci teoretické části (T) jsou následující: 

 

 Ad Cíl 1T – podrobně formulovat ucelený matematický aparát (zahrnující 

mimojiné jednotnou symboliku ve všech navazujících částech disertace) pro problematiku 

neustáleného vedení tepla v návaznosti na formulace Fourierovy rovnice vedení tepla 

v pevných látkách a počátečních podmínek, vedoucích na fundamentální systém řešení 

Cauchyho problému a následně na Kelvinovu teorii liniového zdroje. 

o Byl podrobně odvozen – z publikací [20], [21], [24] a [37] –  a formulován ucelený 

analytický matematický aparát, vycházející z trojdimenzionální Fourierovy rovnice 

vedení tepla v pevných látkách a v kartézských souřadnicích. Související formulace 

pro tzv. Cauchyho problém uvažuje jednu počáteční podmínku, formálně zadané 

okrajové podmínky na nekonečné modelové doméně a transientní analytické řešení. 

Při formulaci přirozených okrajových podmínek (v rámci stejného problému) lze 

získat složitější analytická řešení obsahující tzv. Greenovy funkce. 

o Byl rovněž ukázán fyzikálního význam fundamentálního řešení Cauchyho problému 

v souvislosti se spojitým Gaussovým normálním rozdělením hustoty 

pravděpodobnosti, neboť parabolické PDE popisují vedle tepelných procesů také jevy 

matematické statistiky. V případě tepelných procesů představuje součinitel teplotní 

vodivosti   (v m
2
 ∙ s

-1
) neboli tepelná difuzivita tzv. tvarový parametr této gaussovské 

distribuce. 

o Bylo ukázáno, že relace pro matematický popis Kelvinovy teorie liniového zdroje 

vychází z fundamentálního řešení Cauchyho problému při uvažování tzv. spojitého 

liniového zdroje. Přívlastek „spojitý“ značí souvislost s integrací časové souřadnice 

a přívlastek „liniový“ zase integraci kolem prostorové (obvykle z-ové) souřadnice. 

Výsledné analytické řešení v kartézských souřadnicích je tudíž dvojdimenzionální. 

Pro praktické využití relací Kelvinovy teorie liniové zdroje se nepoužívají kartézské 

souřadnice, nýbrž cylindrické souřadnice [pro radiální směr šíření tepla] s uvažováním 

axiální symetrie. Zároveň se při evaluaci TRT dat nevyužívá součinitel teplotní 

vodivosti   (v m
2
 ∙ s

-1
), ale součinitel tepelné vodivosti   (v W ∙ m

-1
 ∙ K

-1
). 

o Byl ukázán a podrobně vysvětlen význam tzv. časové lokalizace, udávající 

pomocí tzv. zlomových časových okamžiků [tj.     a    ; v s] tvar výsledné teplotní 

distribuce v závislostech na transientním chování, kvazistacionárním chování 

a stacionárním chování. Časovou lokalizaci lze využít nejen pro jednoduchý 

analytický model, ale také pro složitější analytický model, který musí být založen 

na teorii Kelvinova liniového zdroje. Při praktické evaluaci TRT dat se nejvíce uplatní 

kvazistacionární řešení, řidčeji také řešení stacionární (platí pro extrémně dlouhé 

časové průběhy v řádech měsíců a let). 
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 Ad Cíl 2T – implementovat řešení Cauchyho problému do jednoduchého analytického 

matematického modelu transferu tepla s návaznosti na evaluaci výsledků TRT testu 

z praktického hlediska a z metrologického hlediska. 

o Byl ukázán a popsán postup implementace fundamentálního řešení do jednoduchého 

analytického modelu z teoretického hlediska (viz Cíl 1T). Postup uvažuje obecnou 

teplotní distribucí. 

o Z praktického hlediska bylo ukázáno, že napřed je důležité určit, které dostupné 

termo-fyzikální veličiny jsou prakticky využitelné, pak na základě analogie 

s Ohmovým zákonem odvodit relaci pro výpočet okamžité hodnoty součinitele 

tepelného odporu vrtu       (v K ∙ m ∙ W
-1

) a nakonec – z hlediska časové lokalizace 

– určit pro praktickou evaluaci TRT dat vhodný tvar tzv. evaluační rovnice, jejíž tvar 

lze dále využít při procesech parametrizace dat (viz pododdíl 5.4.4.2) a fitování dat 

(viz pododdíl 5.4.4.3). 

o Z metrologického hlediska bylo napřed třeba vyjít z dostupných HW prostředků, 

respektive kombinací teplotního snímače a dataloggeru a příslušných tolerancí 

(tj. elektrický odpor a Celsiova teplota), absolutních chyb měření a rovněž neurčitostí 

nepřímých měření, neboť výpočtové relace mezi některými dostupnými známými 

a měřenými veličinami jsou známy. 

 

 Ad Cíl 3T – navrhnout koncepční metodiku pro numerické matematické modelování svislých 

vrtaných výměníků tepla (zahrnující poznatky z jednoduchého analytického matematického 

modelu a ze složitějšího analytického modelu – matematické popisy transferu tepla v axiálním 

směru, radiálním směru a v BHE konfiguracích typů 1-U a 2-U; BHE konfigurace typů CXA 

a CXC nejsou v této metodice zahrnuty). 

o Problematika koncepce metodiky pro numerické matematické modelování svislých 

vrtaných výměníků tepla – zahrnující poznatky z jednoduchého analytického 

matematického modelu (viz Cíl 1T a Cíl 2T) a ze složitějšího analytického modelu 

(viz Cíl 1T) – byla diskutována a uvedena v oddíle 5.5.2. 

o Bylo ukázáno, že pro tvorbu numerického matematického modelu lze vytvořit 

ustálenou sekvenci procedur, která se bude lišit v závislosti na charakteru daného 

modelu. Bude-li model transientní, jsou pro něj předepsány počáteční podmínky. 

Okrajové podmínky mohou být buďto přirozené, nebo uměle vytvořené (např. well 

type dle [25] a [26]). 

o Z hlediska časové diskretizace lze provádět pomocí časových period anebo 

pomocí časových kroků. Při vhodném nastavení časové diskretizace je třeba zohlednit 

změnu nějakého parametru na straně jedné a případné ovlivnění numerického výpočtu 

na straně druhé. 

Je tedy žádoucí dosáhnout z numerického hlediska co možná nejkratšího časového 

kroku. Naproti tomu z praktického modelářského hlediska by měl být časový úsek co 

nejdelší. Kompromis tak může představovat prodlužující se délka časového kroku 

v závislosti na vyvolání tzv. vzruchu čili nějakého inicializačního podnětu, po jehož 

odeznění dochází opět k celkovému ustálení stavů daného systému. 
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o Z hlediska časové a prostrové diskretizace lze využít pro řešení parciálních 

diferenciálních rovnic tyto numerické metody: 

(i) Návrh sítě numerického modelu závisí přirozeně na výběru metody 

numerického výpočtu. Při modelování transportu tepla jsou používány 

např. metoda konečných rozdílů (Finite Difference Method; FDM), metoda 

konečných prvků (Finite Element Method; FEM), metoda konečných objemů 

(Finite Volume Method; FVM) a další. 

(ii) Nejběžněji používané jsou metoda konečných rozdílů a často používaná 

metoda konečných prvků. Z technického hlediska počítačový program (či 

počítačová simulace) řeší soustavu algebraických rovnic generovaných 

aproximací parciálních diferenciálních rovnic (PDR; Partial Differential 

Equation; PDE), zahrnující řídicí rovnice, okrajové podmínky a počáteční 

podmínky. 

o Z hlediska prostorové diskretizace je třeba řešit volbu rozměrů jednotlivých 

prvků/buněk, což je při návrhu sítě kritickým krokem, a tudíž se rozměry prvků volí 

s ohledem na očekávaný průběh teplot, proměnlivost hydraulických a tepelných 

vlastností kolektoru a konečně také s ohledem na lokalizaci a rozsah jevů, které jsou 

simulovány. 

Kompromisní řešení tohoto spočívá v teleskopickém zahuštění sítě v místech, kde je 

vyžadován co nejpřesnější výstup numerického modelu. 
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6.1.2 Závěry k cílům v rámci praktické části 

Závěry k dosaženým cílům disertace v rámci praktické části (P) jsou následující: 

 

 Ad Cíl 1P – navrhnout a posoudit metodu výpočtu topného faktoru kompresorového 

tepelného čerpadla typu země/voda (IVT Greenline HT11 Plus) z loggovaných 

technologických veličin v rámci kontinuálního monitoringu na Malém výzkumném polygonu. 

o Navržené a provedené výpočty externího topného faktoru (External Coefficient 

of Performance; ECOP) respektují počet tepelných čerpadel a jejich vzájemnou 

interakci během provozu jednoho tepelného čerpadla nebo obou tepelných čerpadel. 

o Mezi výhody navrženého výpočtu lze usoudit skutečnost, že jednoduchou formulaci 

(ve výkonové formě) lze provést přímo pro příslušné elektrické veličiny [tj. elektrický 

příkon TČ1       (v W) a elektrický příkon TČ2       (v W)] a neelektrické veličiny 

[tj. teplota na vstupu do okruhu topné vody      
 (v K, měřeno v °C), teplota 

na výstupu z okruhu topné vody       
 (v K, měřeno v °C), hmotnostní průtok topné 

vody     (v kg · s
-1

) a měrná tepelná kapacita topné vody     (v J · kg
-1

 · K
-1

)]. 

o Mezi nevýhody navrženého výpočtu lze usoudit skutečnost, že nepracuje s měřenými 

údaji z kaloritmetrů, nýbrž s okamžitou hodnotou výpočteného údaje. Vhodnější 

přístup tak spočívá nejen v nainstalování kalorimetrů do primárního okruhu tepelného 

čerpadla a do okruhu topné vody, ale také v průměrování okamžitých hodnot topného 

faktoru za určitou periodu (např. 24 h). 

o Daný typ topného faktoru je ovlivněn definováním I/O příslušného technologického 

systému, dále pak kvalitou a druhem pohonné energie. Lze tak rozlišit interní topný 

faktor (Internal Coefficient of Performance; ICOP), externí topný faktor (External 

Coefficient of Performance; ECOP), totální topný faktor (Total Coefficient 

of Performance; TCOP), přímý topný faktor (Direct Coefficient of Performance; 

DCOP) a pro absorpční tepelná čerpadla exergický topný faktor (Exergic Coefficient 

of Performance; ExCOP). 

 

 Ad Cíl 2P – navrhnout a posoudit předložené metodické přístupy pro měření a evaluaci 

neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů z praktického hlediska. 

o Pro měření neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů byly v rámci tématu 

disertace navrženy a prakticky realizovány 2 metodické přístupy [viz podkapitola 4.1 

pro  přístup I a podkapitola 4.3 pro přístup III], založené na měřicím kabelu 

(osázeném 1 analogovým platinovým odporovým teplotním snímačem typu Pt1000/A 

anebo určitým počtem digitálních teplotních snímačů typu Dallas DS18B20), 

připojeném vyhodnocovacím zařízení s možnostmi zpracování a vyhodnocení 

teplotních dat. V rámci stávající navržené metodiky je pro měření 

neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů využíván přístup III (čili tzv. měřicí 

kufr; viz Obrázek 4.2), u něhož lze oba typy teplotních snímačů použít současně 

(tj. 4 měřicí kanály pro 3 měřicí kabely se snímači typu Dallas DS18B20 a 1 měřicí 

kabel se snímačem typu Pt1000/A) a využít možnosti automatizovaného zpracování 

dat. 
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o V případě přístupu II (viz podkapitola 4.2) bylo provedeno srovnání s přístupem I 

a s přístupem III. Oproti přístupu I nabízí přístup II nejen automatizovaný proces 

měření teplot v určených hloubkových úrovních, ale také možnost automatizovaného 

zpracování dat ve formách tabulky a 1D grafu. Oproti přístupu III nabízí přístup II 

možnost bateriového provozu během celého procesu měření teplot; možnosti 

zpracování dat jsou u přístupu II a u přístupu III srovnatelné. V rámci stávající 

navržené metodiky se však přístup II neuplatnil z důvodu nevhodně navržených 

technických parametrů – bráno při uvažování hmotnosti, rozměrů, ale také provozu, 

mobility, kompaktnosti a uživatelského komfortu – vyhodnocovací jednotky, popsané 

v [29]. 

 

 Ad Cíl 3P – definovat pojmy „TRT experiment“, „TRT test“, „I. SED“ a „II. SED“ 

v návaznostech na konvenční způsob realizace TRT testu a na související problematiku 

(tj. návrh metodiky měření teplotních profilů, návrh metodiky realizace TRT experimentu 

a návrh jeho evaluace). 

o TRT experiment – byl definován jako časově omezený metodický proces 

(komerčního či nekomerčního charakteru) zahrnující 4 dílčí fáze (též procedury; viz 

Obrázek 5.2), a to měření neovlivněného teplotního profilu před samotným TRT 

testem [tj. fáze I či I. fáze; prakticky viz odstavec 5.4.4.1.1], realizaci samotného TRT 

testu [tj. fáze II či II. fáze; prakticky viz oddíl 5.4.4] s dostupnou TRT aparaturou 

(uživatelsky popsanou v [8]), měření ovlivněných teplotních profilů po TRT testu 

[tj. fáze III či III. fáze; prakticky viz odstavec 5.4.4.1.2] a provedení druhého stupně 

evaluace dat [tj. fáze IV či IV. fáze; prakticky viz oddíl 5.4.5]. 

o TRT test – byl definován jako časově omezený metodický proces (typicky trvající 

48 h až 72 h; prakticky např. od okamžiku zapnutí topné spirály a oběhového čerpadla 

příslušné TRT aparatury, kdy teplonosné médium začne proudit v kolektorových 

smyčkách BHE a je zároveň ohříváno elektrickou topnou spirálou, do okamžiku 

vypnutí oběhového čerpadla a topné spirály; viz podkapitola 5.1), chronologicky 

odpovídající fázi II TRT experimentu. Samotná technická realizace této fáze TRT 

experimentu je obecně závislá na dostupné TRT aparatuře (popsané v [8] a v [29]) 

a na potřebné dokumentaci k ní (viz [8], případně také [10]); může se jednat také 

o podrobný uživatelský manuál (angl. User’s Manual). 

o I. SED – neboli první stupeň evaluace dat; byl definován jako povinný koncový 

metodický podproces fáze II TRT experimentu, chronologicky následující 

bezprostředně po ukončení TRT testu a primárně evalující pouze data nasbíraná 

během realizace samotného TRT testu (tzv. TRT data). Dodejme, že TRT daty mohou 

být také jakékoliv údaje z tzv. dílčích měření [jedná se o nepovinný průběžný 

podproces samotného TRT testu; tématicky viz oddíl 5.2.1 a Cíl 4P] či jiné tématické 

dokumenty (např. technická zpráva o průběhu vrtání, geologický posudek, 

hydrogeologický posudek, GIS informace apod.). 

o II. SED – neboli druhý stupeň evaluace dat; byl definován jako nepovinný samostatný 

metodický proces, chronologicky odpovídající fázi IV TRT experimentu. Tento 

proces zahrnuje dodatečné složitější analytické matematické modelování [tématicky 

viz pododdíl 5.3.2 a Cíl 1T] či numerické matematické modelování [tématicky viz 

oddíl 5.5.2 a Cíl 3T]. Z hlediska evaluační metodiky proces II. SED přebírá některé 
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údaje z podprocesu I. SED; obvykle se jedná o geometrické údaje vztahující se 

k samotnému vrtu [např. charakteristický poloměr vrtu    (v m) nebo charakteristická 

hloubka vrtu    (v m); prakticky viz Tabulka 5.3, Tabulka 5.4 pro I. SED]. Obecněji 

lze říci, že II. SED přebírá od I. SED ty nejobecnější parametry, kdežto v rámci 

II. SED je třeba znát mnoho různých vstupních parametrů do simulace. 

o Pojmy „TRT experiment“, „I. SED“ a „II. SED“ byly v rámci navržené metodiky 

definovány z důvodu kategorizace jednotlivých částí celého procesu realizace TRT 

experimentu. 

 

 Ad Cíl 4P – navrhnout a podrobně rozpracovat metodiku realizace TRT experimentu 

s návaznostmi na navrženou závaznou sekvenci procedur, blokové schéma úplného TRT 

experimentu, posouzení významu jednotlivých veličin a na praktické realizace 

v letech 2010 až 2014. 

o Byla diskutována problematika tzv. dílčích měření, v rámci navržené metodiky 

nepovinného průběžného podprocesu samotného TRT testu (tj. fáze II TRT 

experimentu), v souvislosti s charakterem (tj. vybrané elektrické veličiny a vybrané 

neelektrické veličiny, jejichž seznam je ovlivněn HW řešením dostupné TRT 

aparatury) a významem zkoumaných veličin a v souvislosti s nejvhodnější dobou 

jejich realizace během TRT testu. 

o Byť lze dílčí měření z praktického hlediska provádět kdykoliv (tj. systematicky 

či namátkově), jejich význam se projeví spíše na počátku fáze II TRT experimentu, 

tj. v transientní části teplotních křivek (čili časově při      ). Naproti tomu 

v kvazistacionární části teplotních křivek (čili časově při        mají – při zdárné 

realizaci TRT testu – dílčí měření indikovat téměř ustálený stav až do konce fáze II 

TRT experimentu. 

o Z praktického hlediska byla navržená metodika realizace a evaluace TRT experimentů 

postupně aplikována u 25 realizací [tj.  13 realizací TRT experimentu a 12 realizací 

TRT testů bez ostatních procedur] na 13 lokalitách [tj. 10 různých lokalit 

s 10 různými realizacemi TRT experimentů, 1 lokalita s 2 opakovanými TRT 

experimenty (lokalita Hvězdárna Johanna Palisy), 1 lokalita s 11 sekvenčními 

realizacemi TRT testu (lokalita Paskov) a 1 lokalita s 1 ryzem kontrolním TRT testem 

(lokalita MVP] v 5 krajích České republiky [tj. Moravskoslezský kraj s 9 lokalitami, 

Olomoucký kraj s 1 lokalitou, Jihomoravský kraj s 1 lokalitou, Středočeský kraj 

s 1 lokalitou a Karlovarský kraj s 1 lokalitou]. 

o Na základě zkušeností autora lze konstatovat, že každá realizace (podepřená 

metodickým rámcem) buď základní koncepci navržené metodiky realizace TRT 

experimentu utvrdila/popřela, nebo naopak obohatila a zpřesnila. Autor se aktivně 

zúčastnil všech realizací TRT experimentů od března 2010 až do dubna 2014 (viz 

Tabulka 5.1). 

 

 Ad Cíl 5P – navrhnout a podrobně rozpracovat metodiku evaluace TRT experimentu 

s návaznostmi na matematický aparát v diskutovaných analytických matematických modelech 

(tj. řešení Cauchyho problému, Kelvinova teorie liniového zdroje, veličiny jako topný výkon, 

objemový průtok a součinitel tepelné vodivosti). 
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o Problematika zabývající se metodikou evaluace TRT experimentu byla diskutována 

v podkapitole 5.3, jejíž základy tvoří koncepční návrh pro analytický přístup 

[tématicky viz Cíl 1T a Cíl 2T] a koncepční návrh pro numerický přístup [tématicky 

viz Cíl 3T]. 

o Z pohledu navržené metodiky se při evaluaci TRT experimentu v rámci I. SED 

využívají Kelvinova teorie liniového zdroje (tj. jednoduchý analytický matematický 

model; použité evaluační nástroje: GeRT-CAL a Curve Fitting Tool). 

o Z pohledu navržené metodiky se při evaluaci TRT experimentu v rámci II. SED je 

využíván složitější analytický matematický aparát (tj. složitější analytický 

matematický model; použité evaluační nástroje: EED), zahrnující postupy založené 

na Kelvinově teorii liniového zdroje (např. pro popisy chování technologických 

veličin – např. po částech spojitý topný výkon v radiálním směru, význam součinitele 

tepelné vodivosti), na teorii zrcadlového zdroje (např. řídicí rovnice na stěně vrtu, 

využití g-funkcí); popřípadě také na Hellströmově přístupu (např. součinitele 

tepelného odporu v závislosti na konfiguraci BHE) či přístupu dle Eskilsona 

a Claessona (např. řídicí rovnice pro teplotní procesy uvnitř vrtu v závislosti 

na geometrii BHE a na jeho konfiguraci), vhodné dle [1], [25] a [26] již 

pro numerické matematické modelování. 

o Pro použité analytické modely byl zpracován rámcový přehled, zahrnující analyticky 

orientované evaluační nástroje typů GeRT-CAL [viz oddíl 5.4.4, oddíl 5.4.4 

a pododdíl 5.4.4.2], Curve Fitting Tool [viz oddíl 5.4.4, pododdíl 5.4.4.3] a EED [viz 

oddíl 5.4.5]. 

o Pro použité numerické modely byl zpracován rámcový přehled, zahrnující numericky 

zaměřená prostředí pro komplexní numerické matematické modelování 

typů FEFLOW a DHI DSS MIKE Costumised [tématicky viz pododdíl 5.3.2] 

a COMSOL Multiphysics [tématicky viz pododdíl 5.3.2]. 

o Z aplikačního hlediska se pro jednoduché úlohy bez uvažování složitější geometrie 

a konfigurace BHE hodí právě nástroje GeRT-CAL a Curve Fitting Tool, přičemž 

z hlediska řešené problematiky se nástroj GeRT-CAL jeví oproti obecněji 

a flexibilněji pojatému nástroji Curve Fitting Tool sofistikovaněji. 

o V případě numerických přístupů se z hlediska obecněji vystavěné úlohy uplatní 

prostředí COMSOL Multiphysics oproti FEFLOW. Z hlediska filozofie 

obou prostředí se lze přirozeně setkat se stejně koncipovanými entitami (např. vstupní 

parametry pro geometrii modelu, síťování modelu, nastavení a výběr řešičů, počáteční 

podmínky, okrajové podmínky, řídicí rovnice apod.), rozdíly se obecně projevují 

ve způsobu jejich implementace do daného modelu. 

 

 Ad Cíl 6P – názorně demonstrovat podrobně zpracovanou praktickou realizaci kompletního 

TRT experimentu na lokalitě Ovčárna pod Pradědem (zahrnující vedle popisu všech procedur 

také metodu pro vyhodnocení počáteční neovlivněné teploty v rámci procesů parametrizace 

a fitování dat, detailní popis uvedené lokality z pohledů geografie, geologie a geomorfologie). 

Tento cíl má za úkol ověřit navrženou metodiku a poukázat na souvislosti, uvedené 

v teoretické i praktické části této disertace. 
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o Praktická ukázka standardní realizace a evaluace úplného TRT experimentu 

na lokalitě Ovčárna pod Pradědem dle autorem navržené metodiky byla rozpracována 

v podkapitole 5.4. 

o Bylo ukázáno, že z praktického hlediska je rozsah evaluačního procesu závislý právě 

na zadání a cílech samotné realizace, neboť II. SED nepatří v navržené metodice 

mezi povinné položky [viz Cíl 3P]. Přesto u větších (a komerčně) zaměřených 

zakázek je II. SED – z pohledu investora – nezbytný, což bylo názorně ukázáno v [1]. 

o Bylo ukázáno, že danou lokalitu lze popsat z mnoha hledisek (tj. geografického, 

geomorfologického a geologického; obecně geovědního), přičemž v případě 

geomorfologie bylo uvedeno úplné geomorfologické členění 

lokality Ovčárna pod Pradědem, v případě geografie (a také geologie) byla udána 

přibližná pozice vrtu na této lokalitě a v případě geologie uvedeno složení vybraných 

geologických jednotek se zaměřením na gelogickou jednotku silezikum. 

o Z hlediska metodiky realizace TRT experimentu lze konstatovat, že byly dodrženy 

chronologie provedení a technologická náplň pro jednotlivé fáze (tj. fáze I až fáze IV), 

tedy: 

(i) I. fáze – před TRT testem bylo provedeno jednorázové měření neovlivněného 

teplotního profilu [viz Obrázek 5.3 v odstavci 5.4.4.1.1], 

(ii) II. fáze – samotný TRT test trval 68,33 hodin (tj. od 11. 5. 2012 

v 11:00 do 14. 5. 2012 v 7:20) a poskytující standardní výstupy a další 

doplňující informace, které lze výpočtem určit [viz odstavec 5.4.4.1.3], 

(iii) III. fáze – po TRT testu byly po dobu 120 minut v 30minutových intervalech 

měřeny ovlivněné teplotní profily (tj. v 5 časových řezech) [viz Obrázek 5.4 

v odstavci 5.4.4.1.2], 

(iv) IV. fáze – byla provedena pomocí softwarového nástroje EED 3.16 [viz 

oddíl 5.4.5]. 

Při jednorázovém měření neovlivněného teplotního profilu před TRT testem byl 

použit 145 m dlouhý měřicí kabel s jediným čidlem Pt1000/A, spuštěného do hloubky 

minus 120 m [tématicky viz podkapitola 4.1 a Cíl 2P] a samotný TRT test trval 

standardně dlouho (v závislosti na povaze evaluačního procesu, vyžadující 

kvazistacionární chování). 

Je zřejmé, že hodnoty Celsiových teplot                                a            

           reflektují chování teplotního profilu v čase a v prostoru, přičemž 

z pohledu evaluace se jeví Celsiova teplota                              výhodněji, protože 

je vyjádřena z naměřených dat závislých na časové souřadnici. 

Byla vytvořena metoda, podrobně vyšetřující hodnotu počáteční (neovlivněné) teploty 

[viz pododdíl 5.4.4.3]; hodnoty klíčových veličin při I. SED jsou následující, tedy: 

 

                     

                  

  
                  

 (6.1) 
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o Z hlediska metodiky evaluace TRT experimentu lze konstatovat, že byly použity 

evaluační nástroj GeRT-CAL [v rámci I. SED] a nástroj EED 3.16 [v rámci II. SED 

se simulací odběru tepla v projektovaném výměníku tepla po plánovanou provozní 

dobu 25 let]. 

o Byly uvedeny konkrétní zadané [např.         (v W  m
-2

; prakticky v mW ∙ m
-2

)] 

a vstupní parametry [např.    (v m),    (v m) nebo   
     (v K ∙ m ∙ W

-1
)], které lze 

z I. SED využít v rámci II. SED s následujícími výsledky simulace, tedy (na základě 

min-max teplot teplonosného média a výstupních energetických profilů): 

(i) během 25. roku provozu tohoto systému budou minimální průměrná teplota 

minus 16,88 °C (neboli 256,27 K; na konci měsíce prosince) a maximální 

průměrná teplota minus 11,97 °C (neboli 261,18 K, na konci měsíce srpna) 

[viz Obrázek 5.6], 

(ii) lze predikovat měsíční energetické profily pro spotřebu tepelné energie 

a spotřeby okolní horniny během provozu tepelných čerpadel, kdy se 

horninový masiv bude během roční spotřeby tepelné energie 624,00 MWh 

kontinuálně vymrazovat a kdy roční spotřeba okolní horniny bude činit 

445,71 MWh, 

(iii) lze predikovat, že topný výkon tepelného čerpadla činící 80 kW po dobu 

9 měsíců a topný výkon tepelného čerpadla činící 40 kW po dobu 3 letních 

měsíců [tj. od června až do srpna; viz také Obrázek 5.6]. 

o Bylo ukázáno, že vlivem teplotních min-max křivek je doporučeno zvolit takové 

teplonosné médium, jehož teplota zamrznutí bude nižší než minimální průměrná 

teplota v prosinci (jedná se o nejhorší možný případ), tak, aby nebyl zničen primární 

okruh (tj. kolektorové smyčky ve vrtu; prakticky by takto došlo k roztrhání 

primárního okruhu vlivem zamrznutí teplonosného média). Tento předpoklad je 

platný při plánovaném rozmístění všech 17 vrtů (s předepsanou hloubkou 120 m 

a s bezpečnostní 10metrovou distancí mezi vrty). 

o Lze konstatovat, že návrh BHE (v rámci dané simulace) je nedostatečný, uvažujeme-li 

pouze vedení tepla kondukcí v horninovém masivu. V tomto případě je však nutné 

vzít v úvahu také významné proudění podzemní vody v hloubce 9 m pod úrovní 

terénu (viz pododdíl 5.4.3). Podzemní voda je v této lokalitě významným donorem 

tepla v případě jeho čerpání. Uvedený systém by tak byl pravděpodobně dostatečný 

z pohledu utrácení tepla do horninového masivu. V žádném případě však takto 

navržený systém nevyhovuje z hlediska akumulace tepla pro jeho další využití. 

 

 

 

Je možné konstatovat, že všechny vytýčené dílčí cíle (viz kapitola 2) disertace s názvem 

„Metodika automatizovaného měření a vyhodnocování teplot v hlubinných vrtech“ byly beze zbytku 

splněny. 

 

KONEC TEXT 1 
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