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Anotace bakalářské práce 
Sukač, P. Deskové výměníky tepla, konstrukce a aplikace. Ostrava: Katedra energetiky, 

Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009, 34 stran, Bakalářská práce, 

vedoucí: prof. Ing. Kolat Pavel, DrSc. 

Bakalářská práce se zabývá koncepcí deskových výměníků tepla. V první části 

bakalářské práce je formou rešerše literatury zpracováno rozdělení deskových výměníku 

tepla dle jejich konstrukčních vlastností. Dále je zde uveden přehled typů teplosměnných 

desek a dalších příslušenství. Závěrem této části je uvedení některých možných využití 

DVT v praxi. 

V druhé části bakalářské práce je zahrnutá teorie výpočtu deskových výměníku. Pro 

rozebíratelný deskový výměník tepla Alfa Laval M3-FG je proveden tepelný výpočet 

vycházející z předem popsané teorie. Dále je uvedeno použití výpočtového programu 

CAS200 a H4502.  

 

Annotation of Thesis 

Sukač P. The Plate Heat Exchangers, Construction and Aplications. Ostrava: Department of  

Power Engineering. Faculty of  Mechanical Engineering VSB- Technical University of 

Ostrava, 2009, 34 p. Thesis, head: prof. Ing. Kolat Pavel, DrSc. 

 

The Bachelor´s thesis deals with the concept of the Plate Heat Exchangers. In the 

first part of the thesis, the distribution of the plate heat Exchangers according to their 

design characteristics is processed. Moreover, the list of the types of heat transfer plates and 

other accessories is enclosed. Finally, there is the indication of some possible use of the 

Plate Heat Exchangers in practice. 

In the second part of the thesis, the theory of calculating the Plate Heat Exchangers 

is covered. The thermal calculation based on previously described theory is made for the 

dismountable plate Heat Exchanger Alfa Laval M3-FG. The use of the calculation 

softwares CAS200 and H4502 is also noted. 
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1. Úvod 

Při výrobních procesech nejrůznějších druhů produktů, které jsou nejčastěji spojeny 

s látkovou přeměnou a v mnoha případech doprovázený přenosem tepelné energie. 

Tepelnou energií je třeba buď to odebírat, dodávat, nebo rekuperovat. Je zapotřebí 

dodržovat mnoho provozních kritérií jako jsou teploty, tlaky, chemické složení látek, 

postup procesu a mnoho dalších vlastností.  

V důsledku velkého konkurenčního trhu, firmy zabývající se výrobou potřebných 

energetických zařízení pro průmyslovou výrobu, staví své vývojáře před velkou výzvu. 

Navrhnout zařízení, které vedle základních technologických a ekonomických požadavků 

musí vyhovovat ve stále se zpřísňujících bezpečnostních a ekologických předpisech.  

Díky neustále rostoucím cenám energií, jsou nezbytné změny a vylepšení vedoucí 

k snižování spotřeby a zvyšováni efektivnosti využití veškerých druhů energie. Jedná se 

například o změny v procesech, které využívají při své činnosti tepelnou energii. Těmito 

změnami jsou například;  zpětné získávání tepla, lepší využití nízko-potenciálního tepla a 

využití výměníků tepla s vyšší účinnosti.  

Prve používané klasické trubkové výměníky tepla, které s malou účinností a s velkou 

konstrukcí pomalu přestávají vyhovovat vysokým nárokům uživatele. Jsou postupně 

nahrazovány deskovými výměníky, které následkem zmenšení průřezu průtokových 

kanálků a zvětšení teplosměnných ploch dosahují většího přestupu tepla a lepší účinnosti. 

Teplosměnné desky se dají přizpůsobit charakteristickým podmínkám jednotlivých 

výrobních procesů. Použitím tenkostěnných desek se zmenšily rozměry výměníků tím i 

jejích hmotnost a zvýšil se přestup tepla. 

Původní použití deskových výměníku bylo v procesech, při kterých docházelo 

k přenosu tepla vodou. Vývoj deskových výměníků však umožnil použití deskových 

výměníku i pro jiná média, a tím došlo k nárůstu jejich možné použitelnosti v průmyslové 

výrobě.  

V bakalářské práci budu formou rešerše literatury provádět soupis deskových výměníků 

a jejich rozdělení a použití v průmyslu. Následně uvedu teoretický výpočet, použití 

výpočtových programů a provedu tepelný výpočet deskového výměníku tepla. 
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Obr. 2.1 Jednocestný průtok deskovým výměníkem 

2. Aplikace a konstrukce deskových výměníků tepla 

Za výměníky tepla považujeme taková energetická zařízení, která používáme k přenosu 

tepelné energie mezi dvěma a více látkami (tekutinami). U přenosu tepelné energie mezi 

médii nedochází k míšení tekutin. Využívají se hojně jak ve výrobních, tak i v nevýrobních 

oblastech. Je možné jejich použití při ohřevu i při chlazení látek. Dělit je lze podle mnoha 

různých kritérií. Podle typu využití (ohřívače, kotle, výparníky), typu proudění (jednochodé 

a více-chodé), typu teplosměnných povrchů a podle konstrukčního řešení (trubkové, 

deskové, spirálové). 

Deskové výměníky tepla jsou složeny ze sady desek, které jsou prolisovány tak aby 

docházelo k intenzivní turbulenci a tím pádem zvětšení přestupu tepla a zmenšení možnosti 

zanášení výměníku. Teplosměnné desky jsou za sebou zařazené tak aby obě média 

procházela svým systémem kanálků, tvořených utěsněnými mezi-deskovými prostory. 

2.1 Typy průtoku deskovým výměníkem [4] 

Jelikož používání souproudu je neefektivní tak se v praxi setkáváme výhradně s výměníky 

protiproudého typu  

Jednocestné – všechny otvory jsou umístěny na pevné desce rámu, což usnadňuje instalaci 

výměníku (Obr. 2.1) 

Více-cestné – Používají se v případě, že teplotní rozdíly mezi primární a sekundární stranou 

jsou velmi malé nebo je za potřebí plně tento rozdíl využít (Obr. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Více-cestný průtok výměníkem  
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Obr. 2.3 Rozebíratelný deskový výměník 
tepla 

2.2 Rozebíratelné deskové výměníky 

2.2.1  Deskové výměníky s těsněním [3, 4, 8] 

Rozebíratelné deskové výměníky tepla jsou složeny ze sady zvlněných desek 

(obvykle plechových). Pro bezpečné utěsnění průtokových kanálků je do každé 

z pracovních desek vylisována těsnící drážka, do které se vlepí/zacvakne speciálně 

zhotoveno těsnění. Tímto je vytvořen oddělený průtokový systém primárního a 

sekundárního média. Celek se pak stáhne pomocí přítlačné (posuvné) desky, stahovacími 

šrouby, k pevné desce rámu (Obr. 2.3). 

Mezi hlavní výhody patří právě jejich rozebíratelnost, díky které jsou tak tyto 

deskové výměníky snadno udržovatelné a přizpůsobitelné pro potřebné výkony. Jejich 

nevýhodou je těsnění, které omezuje použitelnost díky teplotním, tlakovým a chemickým 

odolnostem, pro která nejsou obvyklá těsnění vhodná.  

Rám je složen z horního a spodního vodícího profilu, pevné a posuvné (stahovací) 

desky a z nosníku. Pracovní desky a těsnění jsou řešené později. 
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2.2.2  Polo-svařované deskové výměníky tepla [3, 5] 

Polo-svařovaný deskový výměník tepla 

je složený z desek s klasickým 

elastomerovým těsněním a dvojice desek, 

která je po obvodu svařena laserem 

v argonové atmosféře. Tato speciální 

konstrukce je navržená tak, aby agresivní 

či těkavá látka protékala vně svařovaných 

desek a dostávala se do kontaktu 

s těsněním v co nejmenší možné míře (viz 

Obr. 2.4). Do styku s těsněním se proto 

médium dostává pouze při vstupu a 

výstupu do deskové kazety, těsnění je v této 

části ve zvláštním kroužkovém provedení. Toto kroužkové těsnění může mít speciální 

technologickou úpravu, aby lépe odolávalo agresivnímu médiu (např. Teflonový povlak).  

Díky tomu je zajištěna dlouhá životnost těsnění.(Obr. 2.5) 

Vysoká tepelná účinnost deskového výměníku tepla s polo-svařovanými deskami je 

dána velmi redukovaným objemem vně tohoto tepelného výměníku. Díky tomu je v 

systému méně chladiva a jiných kritických prostředků.  

Tento systém je vhodný zejména pro chladicí průmysl, kde se využívá zejména čpavku, 

dále se využívá při kondenzaci a vypařování agresivních a kritických látek, u kterých je 

jejich únik do okolí vzhledem k životnímu prostředí nebezpečný.  

 

 

Obr. 2.4 Proudění polo-svařovaným deskovým 
výměníkem 

Obr. 2.5 Řez polo-svařovaným deskovým výměníkem tepla 
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2.3 Nerozebíratelné deskové výměníky  

2.3.1  Celosvařovaný deskový výměník tepla [3, 4] 

Celosvařovaný deskový výměník tepla je 

řešen konstrukčně podobně jako rozebíratelný 

deskový výměník tepla. Skládá se 

z požadovaného množství teplo-směnných desek, 

u kterých k utěsnění mezi-deskových prostor není 

použito elastomerové těsnění. Namísto něj je 

použito svaru metodou WIG (TIG) bez použití 

přídavného materiálu, v ochranné atmosféře 

inertního plynu (argon). Desky jsou navzájem svařené po vnějším obvodu a po obvodech 

přítokových a odtokových otvorů. Díky tomu jsou odstraněna rizika prosakování a 

rozptylu.(Obr. 2.6) 

Celosvařované deskové výměníky tepla jsou deskové výměníky vhodné pro použití 

do provozů s maximálním rozsahem použitelnosti, tj. velké rozdíly vstupních teplot 

jednotlivých médií. Dále je vhodné jejich použití v provozech kde jsou vysoké teploty a 

tlaky (tlak do 4MPa a teplota do 400°C). Používá se při procesech, u kterých je třeba 

zabezpečit vyšší bezpečnost při průtoku médií, a kde by mohla agresivní média narušit 

elastomerové těsnění desek a tím se zamezí vzniku odstávek, které vznikají při výměně 

poškozeného těsnění za nové.  

Svařený soubor desek tvoří robustní konstrukci, která je vhodná pro použití 

v prostředí vystavenému chvění. Tento soubor desek je umístěný v rámu z nerezové oceli 

nebo z uhlíkové oceli, na kterou je nanesena vrstva epoxidové pryskyřice (Obr. 2.7). Oproti 

pájeným a rozebíratelným deskovým výměníkům mají svařované deskové výměníky delší 

životnost, lze použít agresivní chemické čisticí prostředky (louh sodný, kyselina dusičná) 

pro odstranění nečistot a nánosů z teplosměnných ploch, mají podstatně širší škálu 

možnosti ohledně druhů používaných médií, a odpadá problém s netěsností a nákladnou 

výměnou těsnění.  

Díky výše popsanému způsobu svařování desek je zajištěno, že média přicházejí do 

styku pouze s materiály (CrNiMo, speciální vysoce legovaná ocel, titan nebo hasteloy), 

které jsou z hlediska odolnosti vůči agresivitě protékajících médií materiálem určujícím.  

Obr. 2.6 Průřez svařovaným deskovým výměníkem 
tepla 
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Díky výhodám a specifickým vlastnostem jsou tyto deskové výměníky vhodné pro 

vytápěcí techniku, chemický a potravinářský průmysl, klimatizační zařízení, systémy 

tepelných čerpadel a strojního chlazení, zpětné získávání odpadního tepla, lázeňskou a 

zdravotní techniku apod., kde vyniknou jejich hlavní přednosti, tj. vysoká intenzita 

přestupu tepla, vysoká odolnost proti korozi, možnost vysokých provozních teplot a tlaků, 

snadná montáž a prakticky žádná údržba. Výhodou je možnost nasazení nejen v režimu 

„kapalina – kapalina”, ale i v režimu „pára - kapalina”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Pájený deskový výměník tepla [3] 

Těsnění, stahovací šrouby, přítlačné desky i rám jsou u pájených deskových výměníků 

tepla nahrazeny pájeným spojem. Pájené deskové výměníky tepla jsou obvykle používány 

pro všechny druhy ohřívacích a chladících procesů, kde je vyžadována bezpečnost a 

spolehlivost (Obr. 2.8). 

Desky spájeny po obvodu a ve všech styčných bodech tvoří kompaktní a tuhý celek. 

Aby byly desky takto spájeny, je za potřebí využití speciální technologie výroby. Pájkou je 

tenká fólie, kterou jsou proloženy vylisované desky. K dokonalému spájení bez oxidace 

pak dojde ve vakuové peci. Díky tomu je pak pájka v minimálním kontaktu s médií, která 

obtékají pouze nerezové desky, čímž je dosaženo vysoké teplotní odolnosti a tuhosti.  

Obr. 2.7 Celosvařovaný deskový výměník tepla 
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Mezi hlavní výhody pájeného deskového výměníku tepla patří malé rozměry, nízká 

hmotnost, vysoká teplotní a tlaková odolnost, malý vnitřní objem, nerezový materiál 

zajišťuje dobrou odolnost proti korozi, snadná údržba a servis, technicky vyspělá struktura 

desek dodává vysokou tepelnou výkonnost a vysoká účinnost.  

Pájené deskové výměníky tepla jsou výhradně vyráběny z nerezové oceli AISI 316 

(ČSN17348). Jako pájka se užívá čistá měď nebo pro speciální aplikace nikl, který se 

využívá hlavně tam, kde hygienické předpisy vylučují použití měděné pájky (např. 

potravinářství).  

Díky své konstrukci mají pájené deskové výměníky tepla vysoké provozní hodnoty 

zatěžování, které jsou dány několika parametry navzájem tvořící ucelený systém 

provozních podmínek. Těmito parametry je zejména určená životnost a jejich. Konstruují 

se pro provozní teplotu 225/-160°C a tlak 1,6 až 3MPa. Tyto parametry jsou jednak 

konstrukční a jednak provozní (konstrukční teplota a tlak, materiál pájky, způsob 

zatěžování výměníku, maximální rozdíly teplot v jednotlivých vstupních hrdlech jsou nižší 

než štítkové parametry, typ média výměníku).  

K zaizolování pájených deskových výměníků tepla je možno použít izolační 

pouzdra, která jsou tvořena ze snadno čistitelného pevného výlisku z ABS (Acrylonitrile 

butadiene styrene) vyplněným PU (Polyuretan) pěnou. Velmi snadná a rychlá montáž a 

demontáž izolace je zajištěna dvojdílným a svisle děleným uspořádáním přičemž obě 

poloviny jsou sepnuty speciální sponou. U rozměrných pájených deskových výměníků 

tepla jsou izolace složené u více kusů a spojené samořeznými šrouby. Tento druh izolace je 

možno použít do 1400°C, což je maximum pro použité PU materiály.  

 

 

 

Obr. 2.8 Pájený deskový výměník tepla 
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2.3.3 Deskové výměníky tepla spojované natavením [3] 

(technologií AlfaFusion™) 

Jedná se o deskový výměník tepla vyrobený kompletně z nerezové oceli (Obr. 2.9). 

Jednotlivé součásti deskového výměníku jsou vzájemně spojeny natavením materiálu. Na 

rozdíl od konvekčního pájeného deskového výměníku tepla tento deskový výměník 

odolává daleko vyšším teplotám a tlakům. Je schopný odolávat teplotám od -196 °C až do 

550 °C.  

Mezi jeho hlavní výhody patří vysoká mechanická pevnost, dlouhá životnost, 

odpadá nebezpečí bimetalické koroze, zařízení splňuje budoucí legislativu týkající se 

obsahu mědi v rozvodech vody a celková recyklovatelnost.   

Tento deskový výměník je určen převážně pro systémy, u kterých je dán vysoký 

požadavek na hygienu. Díky jeho vlastnostem je vhodný pro chladicí systémy, které 

využívají čpavek (chladiče oleje, kondenzátory, odpařovače, ekonomizéry, chladiče 

přehřáté páry, absorpční systém). (Obr. 2.10) 

 

2.4 Deskový výměník v trubkovém plášti [4] 

U tohoto deskového výměníku není použito žádné pryžové těsnění ani křehké pájené 

spoje, které by mohly být poškozené mechanickým namáháním.  

Obr. 2.9 Deskový výměník tepla 
spojený natavením 

Obr. 2.10 Řez deskovým výměníkem spojeným natavením 
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Obr. 2.13 Zakřivení kanálků teplosměnných desek 

Uvnitř pláště, který má obdobnou technologií jako běžné trubkové výměníky, je 

laserem plně svařované jádro z prolisovaných desek kruhového průřezu (viz Obr. 2.11). 

Unikátní svařovaná konstrukce je navržena tak aby odolávala vyšším tlakům. Konstrukce 

pláště může být jak v rozebíratelném spojení, u kterého lze vyjmout svařený svazek desek 

(např. pro čištění), nebo nerozebíratelné celosvařované provedení. Plášť výměníku chrání 

plně svařovanou konstrukci, která má díky tomu delší životnost, je zaručená maximální 

bezpečnost pro uživatele a výbornou ochranu životního prostředí. Volba konstrukčních 

materiálu desek a pláště závisí na typu užití výměníku.  

Deskový výměník v trubkovém plášti je vhodný zejména pro tepelné výměny 

v chemickém průmyslu, energetickém průmyslu (elektrárny a teplárny), chladírenství, 

papírenství, v olejářství a plynárenství. Hodí se pro aplikace od klasických kapalin, olejů, 

čpavku, tlakového plynu a vzduchu, kondenzátory brýdových par, až po částečné 

kondenzátory a výparníky. (Obr. 2.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Teplosměnné desky [3, 4] 

Pracovní desku tvoří přítok, rozdělovač, 

hlavní teplosměnná plocha, sběrač a odtok. 

Způsob prolisování pracovních desek je 

navržený tak, aby v proudícím médiu docházelo 

k intenzivní turbulenci, a tím byl zajištěn 

zvýšený přenos tepla mezi primárním a 

sekundárním médiem. Počet a uspořádání 

desek, jakož i jejich tvar a velikost jsou 

Obr. 2.11 Teplosměnná deska pro výměník 
v trubkovém plášti 

Obr. 2.12 Prodění deskovým výměníkem v trubkovém 
plášti 
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stanoveny podle požadovaného termodynamického výkonu. Tvar zakřivení kanálků má 

vliv na účinnost výměníku  

(Obr. 2.13). Prolisování desek je mnoho druhů, nejčastěji se však vyskytují profily 

s jednoduchým, jednoduchým-děrovaným, vroubkovaným nebo zvlněným 

(stromečkovitým) profilem (Obr. 2.14). 

V závislostech na typu použití výměníku jsou používány materiály desek, jako 

chrom-niklová ocel, chrom-nikl-molybdenová ocel, titan, titan zpevněný 

Palladiem,Hastelloy, Incoloy  a jiné materiály. 

2.5.1 Double-Wall 

Deskové výměníky tepla používající desky s dvojitou stěnou pracují na stejném 

principu jako konvenční deskové výměníky tepla. Jednotlivé desky mezi dvěma médii jsou 

nahrazeny dvojicí identických desek, které jsou kolem vstupních a výstupních otvorů 

k sobě přivařené. Mezi každým párem desek je prosakující mezera. Využívá se pro média, 

u kterých nesmí dojít k jejich vzájemnému smíchání kvůli vliv ům na životní prostředí, 

Obr. 2.15 Řez deskovým výměníkem s dvojitou stěnou 

Obr. 2.14 Profil drážek teplosměnných deskových výměníků tepla 



11 
 

zhoršení zpracování tekutiny nebo z důvodu bezpečnosti. Deskový výměník s dvojitou 

stěnou je speciálně navržený tak aby v případě, že dojde k netěsnosti a následnému 

prosakování kterékoliv ze dvou tekutin procházející výměníkem dostane se médium do 

mezideskového prostoru a vytéká z výměníku ven. (Obr. 2.15). 

 

2.5.2 Wide-Gap  

Speciálním znakem těchto výměníku tepla jsou široké mezery mezi deskami (až 17 

mm). Tyto deskové výměníky umožňují bezproblémový přenos tepla a jsou řešením pro 

média obsahující pevné částice, krystaly, drť či vlákna, nebo pro vysoce viskózní produkty. 

(Obr. 2.16).  

2.5.3 Flow-Flex:  

Po poskládání desek se po obou stranách vytvoří kanálky ve tvaru trubek. Používá 

se tam, kde v proudícím médiu nejsou žádné mechanické nečistoty, a kde objemové 

množství teplosměnného média mají velký nesouměrný poměr a jsou požadovány stejné 

tlakové ztráty pro obě média. (Obr. 2.17). 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 Deskové výměníky tepla s grafitovými deskami  

 Pracují na stejném principu jako 

konvenční deskové výměníky tepla. Jediný 

rozdíl je v tom, že použité desky, které 

oddělují média, jsou z materiálu na bázi 

grafitu (DIABON®F100, NS1,NS2). Tento 

materiál je vlisován do tenké vlnité desky 

(Obr. 2.18). Těsnění je zhotoveno z PTFE 

Obr. 2.16  Řez Flow-flex deskami 

Obr. 2.18 Řez grafitovými deskami 

Obr. 2.17 Řez wide-gap deskami 
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(Polytetrafluoroethylene – TEFLON). Soubor desek je jako u klasického deskového 

výměníku s těsněním stažen šrouby mezi pevnou a přítlačnou deskou. 

  Po utažení je těsnění stlačeno do velmi tenké vrstvy, která je asi 0,2mm široká a 

díky tomu médium přichází do styku s těsněním na velmi malé ploše, což prodlužuje jeho 

životnost. PTFE těsnění má výbornou chemickou odolnost vůči všem agresivním médiím a 

má velmi dobrou tepelnou odolnost i pro teploty přesahující 180°C. Deskové výměníky 

s grafitovými deskami mají vynikající odolnost vůči korozi, vysokou tepelnou účinnost a 

snížený sklon k zanášení. Tyto výměníky je možno použít pro kondenzační aplikace, pro 

kapaliny s obsahem vláken. A díky rozebíratenosti je u nich snadná demontáž při čištění a 

přístupnost k teplosměnnému povrchu a umožněno optimálnímu přizpůsobení se změnám 

pracovních parametrů. Díky výborné chemické odolnosti se tyto výměníky používají 

v mnoha chemických a průmyslových odvětvích, ve kterých se zpracovávají agresivní 

média (výroba anorganických a organických kyselin, moření železa a nerezových ocelí, 

hornictví a těžba nerostných surovin, petrochemické výroby a výroba halogenovaných 

uhlovodíků, výroba hnojiv, hutnictví a výroba kovových materiálů, výroba barviv a 

pigmentů, zpracování odpadních produktů a látek, atd.) 

2.6 Díly, příslušenství a čištění deskových výměníků [3, 5] 

2.6.1 Těsnění 

Těsnění vyráběná dnes jsou odolná až do 260°C. Tyto těsnění jsou speciálně 

vyráběna pro agresivní chemické prostředí. Výběr materiálu těsnění (nitrilová pryž, butyl, 

propylenová pryž, silikon, viton) je přednostně závislý na odolnosti vůči působení média, 

na teplotních a tlakových poměrech. Těsnění 

máme dvouoká, čtyřoká a koncová (Obr. 2.19). 

Těsnění jsou buď elastomerová (lepená, lock-

in), nebo tuhá (lepená). Lepená těsnění se 

používají v aplikacích, kde se deskové 

výměníky tepla rozebírají často. Epoxidová 

lepidla jsou dvousložková, tepelně vytvrzovaná 

prodlužují životnost těsnění, ve srovnání 

s běžnými lepidly, na gumu na dvojnásobek. 

Nelepená LOCK-IN těsnění neusnadňují jen 

Obr. 2.19 Dvouoká a čtyřoká těsnění 
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montáž, ale také podstatně zkracují prostoje při opravách a údržbě. Tuhá lepená těsnění 

jsou citlivá na mechanické poškození. 

 Těsnění mají takový tvar, aby v místech průchodných otvorů byla obě média od 

sebe oddělena dvojitým vedením těsnění. Takto vytvořený průtočný prostor plní úkol, aby 

při případné netěsnosti, byla kapalina v místech přerušení těsnění odvedena ven, čímž je 

netěsnost okamžitě zjistitelná. 

2.6.2 Izolace deskových výměníků 

Deskové výměníky je možno dle potřeby zaizolovat, a to ve dvou základních 

provedeních izolace pro ohřev a izolace pro chlazení. (Obr. 2.20). V případě provozních 

teplot nižších, než je teplota okolí dochází na deskovém výměníků tepla ke kondenzaci 

vodní páry. Izolace vyrobené z minerální vlny tento kondenzát pohlcují a tím jsou jejich 

tepelně izolační vlastnosti snižovány. 

Proto je vhodnější pro aplikace k chlazení 

používat izolace z PU, zároveň je možno 

je používat i v aplikacích k ohřevu. 

Izolace může být napevno nebo 

oddělitelná. Izolace pro ohřev je složená 

nejčastěji z minerální vlny o tloušťce 

65mm, která je oplátovaná z vnitřní strany 

hliníkovou fólií a z vnější strany 1mm 

tlustým hliníkovým plechem. Krom 

spodní části kryje izolace všechny strany 

výměníku tepla a to včetně rámu a přítlačné desky. Izolaci pro chlazení vytváří 10mm tlustá 

vrstva polyuretanu, která je oplátovaná z vnitřní strany hliníkovou fólií a z vnější 1mm 

tlustým plechem. Izolace je umístěna na všechny strany deskového výměníku tepla a na 

spodní stěnu je umístěná galvanická okapová vana. U obou případů jsou jednotlivé díly 

izolace drženy pohromadě pomocí zádržných sponek. Odkapová vana slouží nejen jako 

izolace mezi deskovým výměníkem tepla a podlahou, ale i k zachycení veškerého 

kondenzátu, který vznikne na povrchu deskového výměníku a zároveň k zachycení 

zbytkových médií z výměníku při jeho demontáži. Je složena z negalvanizovaných 

ocelových plechů, PU pěny, pláště z vodovzdorného dřeva a vypouštěcího ventilu.  

  

Obr. 2.20 Zaizolovaný deskový výměník s odkapovou 
vanou 
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Obr. 2.21 Oplechování deskového 
výměníku 

2.6.3 Ochranný plech  

Jedná se o hliníkový nebo nerezový plech, který slouží 

jako prevence před poraněním osob v případě úniku 

jedovatých nebo horkých médií vlivem netěsnosti. Tento 

plech je vytvarován tak aby přiléhal k výměníku, a je upevněn 

mezi svazkem desek a stahovacími šrouby. Zakrývá pouze 

boční strany výměníku (Obr. 2.21)  

 

2.6.4 Čištění deskových výměníku 

Díky nečistotám a usazeninám deskové výměníky tepla dochází k poklesu výkonu a 

zvýšení tlakových ztrát. Proto je dekové výměníky nutno čistit, a to buď chemicky, nebo 

mechanicky.  

Chemické čištění spočívá v cirkulaci speciálního roztoku. Doba, po kterou se roztok 

aplikuje, je závislá na stupni zanesení výměníku. Chemické čištění je jedinou možnosti 

čištění u nerozebíratelných deskových výměníků tepla. 

Mechanické čištění je možno provést pouze u deskových výměníků rozebíratelných. Po 

rozebrání se jednotlivé části máčí v chemické lázni a následovně mechanicky dočistí. 

2.7 Aplikace deskových výměníků tepla [6, 7] 

2.7.1 Použití pro ohřev 

Použitím deskových výměníků tepla v topných systémech je dosaženo pohodlného, 

spolehlivého a bezpečného provozu. Díky tlakovému oddělení teplonosných médií je 

zajištěn přestup tepla při zachovaných tlakových rozdílech v jednotlivých okruzích.  

Příprava teplé užitkové vody. Díky tomu, že v deskových výměnících tepla je voda 

ohřívána průtokově, je teplá voda k dispozici okamžitě bez potřeby akumulace. 

V porovnání s topnými spirálami při ohřevu TUV zabere mnohem méně prostoru. Použitím 

deskových výměníků tepla při ohřevu TUV solární energií je oddělen okruh solárních 

panelů od okruhu TUV s maximálním využitím tepelné energie. 

Pro ohřev vody v bazénu, v případě zvýšené koncentrace chloridů, může dojít ke korozi ve 

výměníku, proto se doporučuje použití titanových desek.  
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Obr. 2.22 Použití DVT v systému ohřevu a chlazení 

2.7.2 Použití pro chlazení 

Při chlazení se klade velký důraz na tepelnou účinnost (vysoké teplotní přiblížení). 

U deskového výměníku tepla díky vysoké propracovanosti prolisovaných desek je možno 

dosahovat teplotního rozdílu jednotlivých okruhů pouhých 0,5°C. 

Centrální chlazení. Kompresorová chladící jednotka (zdroj chladu) je hlavní jednotkou 

centrálního klimatizačního systému. Z teplonosné kapaliny je odebíráno teplo vypařováním 

chladiva ve výparníku. Páry chladiva pak v kondenzátoru předávají přijatou tepelnou 

energii jiné kapalině, přičemž kondenzují.  Deskový výměník je zde možno použít jak na 

straně kondenzátoru („teplá strana“), tak na straně výparníku („studená strana“). Instalací 

deskového výměníku tepla před kompresorovou jednotku dojde k oddělení kompresoru od 

agresivního média a tím lze zabránit jejímu poškození nebo zanesení.  Na straně výparníku 

instalace deskového výměníku tepla chrání ostatní zařízení před vysokými tlaky. 

Centrální zásobování chladem. Při použití deskových výměníku tepla je díky lepšímu 

využití chladících kapacit, centrální zásobování přijatelným systémem zdroje chladu, který 

odpovídá zásadám ochrany životního prostředí. Použitím deskových výměníku tepla 

v systému centrálního zásobování chladem dochází k oddělení dvou okruhů s rozdílnými 

provozními tlaky.  Nejsou kladeny vysoké nároky na údržbu. Nízké investiční náklady a 

vyšší provozní pružnost. 
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Obr. 2.23 Použití deskových výměníků tepla při výrobě 
elektricé energie 

Obr. 2.24 Použití deskových výměníků tepla při chlazení 
motoru 
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Obr. 3.1 Schéma vedení tepla rovinnou stěnou 

3. Výpočet deskových výměníků [9, 10] 

Výpočet deskových výměníků můžeme rozdělit na dvě části. Část tepelného a 
hydraulického výpočtu.   
 

3.1 Sdílení tepla 

Přenos tepelné energie vždy probíhá mezi tělesy o nestejné teplotě. Soustava s vyšší 
teplotou odevzdává část své tepelné energie soustavě s nižší teplotou, dokud není 
dosaženého rovnovážného stavu. K přenosu tepelné energie dochází následujícími způsoby 
sdílení tepla: 
Sdílení tepla vedením (kondukcí) je založeno na pohybu strukturních částic hmoty. Tento 
děj probíhá především v tuhých látkách, v tekutinách jen při zanedbatelném vlivu pohybu.  
Sdílení tepla přestupem (konvekcí) může nastat jen v proudícím prostředí. K přestupu tepla 
dochází při přímém styku tekutiny s pevným povrchem 
Sdílení tepla zářením (sáláním) se uskutečňuj je prostřednictvím elektromagnetického 
vlnění, které vzniká důsledkem tepelného stavu těles. Záření se po dopadu na jiná tělesa 
částečně mění zpět na tepelnou energii. Tento děj ke svému uskutečnění nevyžaduje 
hmotné prostředí 
U deskových výměníků tepla dochází k přestupu tepla především prvníma dvěma způsoby, 
tj. sdílení tepla vedením a sdílení tepla přestupem.  
 

3.1.1 Sdílení tepla vedením 

U sdílení tepla vedením je vztah mezi hustotou tepelného toku a teplotním 
gradientem určen Fourierovým zákonem.   

� � �� · ���	 � � � � �
 · ��� � ���                                                                       �W · m���   �1� 

kde λ…součinitel tepelné vodivosti                      �W · m�� · K��� 
 Homogenní neomezenou rovinnou stěnou se tepelný tok vypočítá podle Fourierova 
zákona: 

�� � �
 · ��� � ���  · �                                                                                                                �W�   �2� 

kde:    … ���šť"� #�ě%&        �m� 
                  � … '�(�)* #�ě%&          �m�� 
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Obr. 3.2 Schéma prostupu tepla rovinnou stěnou 

3.1.2 Sdílení tepla prouděním 

Tepelný tok je určen pomocí Newtonovy rovnice, která má dva tvary: 
- Pro chlazení tekutiny (ohřev stěny) 

�� � + · ,�- � �./ · �                                                                                                   �W�   �3�
     

- Pro ohřev tekutiny (chlazení stěny) 
�� � + · ,�.1 � �-1 / · �                                                                                                   �W�   �4�
       

kde 
α … součinitel přestupu tepla                      �W · m�� · K��� 
t@, t@1 … teplota tekutiny                                  �D, K� 
tE1 , tE … teplota stěny                                       �D, K� 
S … teplosměnný povrch                               �m�� 

Součinitel přestupu tepla závisí na fyzikálních vlastnostech tekutiny, tvaru obtékaného 
tělesa a směru proudění vzhledem k jeho povrchu. 
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3.1.3 Prostup tepla rovinnou stěnou 

Prostup tepla stěnou je dán působením všech základních druhů přenosů tepelné 
energie. Z rovnic pro přestup a vedení tepla se nejdříve určí rozdíly teplot: 

                   �L,� = +� ∙ ��� − �.�� → �� − �.� = �
+�

                                                �W ∙ m���   �5� 

 

                   �N = ��
�

∙ ��.� − �.�� → �.� − �.� = � ∙ �
��

                                           �W ∙ m���   �6� 

 

                   �L,� = +� ∙ ��.P − ��� → �.P − �� = �
+�

                                                 �W ∙ m���  �7� 

 
 
 
Z podmínky rovnosti hustoty tepelného toku při přestupu �L,� = �N = �N,� = �L,� lze 
odvodit výraz: 

                                       � = �� − ��
1

+� + ��� + 1
+�

                                                                 �W ∙ m���   �8�  

Z rovnice (X) si určíme součinitel prostupu tepla: 

                                        " = 1
1

+� + ��� + 1
+�

                                                      �W ∙ m�� ∙ K���   �9� 

 
Součinitel prostupu tepla udává intenzitu sdílení tepla z jednoho do druhého prostředí. 
Vyjadřuje, jaké množství tepla projde 1U� za 1sec při rozdílu teplot mezi prostředími 1K. 
Jeho převrácená hodnota určuje celkový tepelný odpor proti prostupu tepla, který klade 
1U�. 
V důsledku malé tloušťky stěny a vysokého součinitele tepelné vodivosti se u kovových 
rekuperátorů odpor blíží k nule a pro k platí: 
 

                                                      " = +� ∙ +�
+� + +�

                                               �W ∙ m�� ∙ K���   �10� 

 

3.2 Využití teorie podobnosti pro řešení sdílení tepla 

přestupem 

Experimentálně zjištěné hodnoty u jednoho technického zařízení, se na základě teorie 
podobnosti dají aplikovat při řešení dalších fyzikálně podobných technických zřízení. 
Podobnost v tepelném proudění znamená podobnost teplotních polí a teplotních toků. 
Rovnováha sil působících na libovolnou částici tekutiny a kritéria podobnosti jsou 
vyjádřeny pomocí Navier-Stokesových pohybových rovnic. 
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V úlohách, které se zabývají sdílením tepla prouděním, je především nutné stanovit 
intenzitu výměny tepla na rozhraní tekutiny a povrchu tuhého tělesa. Oproti tomu řešení 
rozdělení rychlostního, teplotního či tlakového pole v tekutinách není nezbytně nutné. 
Teoretické určení součinitelé přestupu tepla prouděním je možné provést pouze při značně 
idealizovaných podmínkách jednoznačnosti (např. fyzikální vlastnosti kapaliny jsou 
konstantní, hustota tepelného toku na vnitřním povrchu je konstantní ve všech místech, 
rozdělení rychlostí se vlivem tepla nemění, proces je stacionární). Proto se výpočtové praxi 
součinitel prostupu tepla prouděním určuje z empirických vztahů, které jsou odvozené 
z experimentálních měření a teorie podobnosti. Závislosti jsou uváděny ve formě 
kriteriálních rovnic, díky kterým je umožněna nejen snadnější orientace při výběru 
vhodných vzorců, ale taky vede ke zjednodušení samotného výpočtu. 
 

3.3 Stanovení kriteriální rovnice pro sdílení tepla při 

izotermicky ustáleném turbulentním proudění tekutiny 

v kanálcích deskového výměníku tepla 

Dimenzionální analýza 
1) Odhad vstupních veličin  
αk…součinitel přestupu tepla konvekcí   �W ∙ m�� ∙ K��� 
w… rychlost proudění tekutiny    �m ∙ s��� 
ν…kinematická viskozita     �m� ∙ s��� 
W…hustota tekutiny      �kg ∙ m�P� 
λ…měrná tepelná vodivost     �W ∙ m�� ∙ K��� 
cp… měrná tepelná kapacita     �J ∙ kg��K���  
d…vnitřní průměr kanálků     �m� 
β,γ…úhly zakřivení kanálků na desce výměníku  �rad, °� 
 

2) Stanovení fyzikální rovnice 
α\ = f,w, ν, ρ, λ, cb, d, β, γ/                                                                                               �11� 

 

Rozměrový vzorec má tvar: 
α\ = C ∙ wf ∙ νgh ∙ ρgi ∙ λgj ∙ cbgk ∙ dgl ∙ βgm ∙ γgn                                                      �12� 
 
Po dosazení rozměrů vychází: 
kg ∙ s�P ∙ K�� = �m ∙ s���go ∙ �m� ∙ s���gh ∙ �kg ∙ m�P�gi ∙ �m� ∙ s�� ∙ K���gj ∙
∙ �m ∙ kg ∙ s�P ∙ K���gk ∙ mgl ∙ radgm ∙ radgn =  

= mgop�∙gh�P∙gip�∙gjpgkpgl ∙ kggipgk ∙ s�go�gh��∙gj�P∙gk ∙ Kgjpgk ∙ radgmpgn 
 
Sestavení nehomogenní soustavy rovnic porovnáním rozměrových exponentů 
jednotlivých základních jednotek: 
X� + 2 ∙ X� − 3 ∙ XP + 2 ∙ Xr + Xs + Xt = 0                                                         
XP + Xs = 1                                                         
X� + X� + 2 ∙ Xr + 3 ∙ Xs = 3                                                                                         �13� 
Xr + Xs = 1                                                         
Xu + Xv = 0 
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Počet řádků rovnice je pět a neznámých v rovnici je osm, proto se zvolí tři libovolné 
neznámé, např. a, c, g, pomoci, kterých vyjádříme ostatní neznáme. 
 
Vyřešená soustava rovnic má tvar: 
 X� � XP � X� 
 Xr = XP 
 Xs = 1 − XP                                                                                                            �14�
 Xt = XP − 1 
 Xv = −Xu 
a rovnice (12) má tvar: 

            α\ = C ∙ wgo ∙ νgi�go ∙ ρgi ∙ λgi ∙ cb��gi ∙ dgi�� ∙ βgm ∙ γgm       �W ∙ m�� ∙ K���   �15� 
 
Určení počtu kritérií pomocí Pí teorému: 
Počet rozměrových veličin N=9 
Počet rozměrově různých veličin n=9 
Počet základních rozměrů r=4 (m, kg, s, rad) 
Počet bezrozměrových kritérií k=N-r=5 
Počet jednoduchých kritérií ks=N-n=0 
Počet složených kritérií kr=n-r=5 
 
Sloučením veličin se stejnými exponenty v rovnici (15), vnikne rovnice (16): 

                      α\ ∙ d
� = w ∙ xy ∙ 	

ν z
go

∙ {ν ∙ ρ ∙ cb
� |gi ∙ x}

~z
gm

                              �1�   �16� 

 
Neznáme C, X�, XP, Xu jsou určeny experimentálně 
Kriteriální tvar: 

                      �� = w ∙ ��go ∙ ��gi ∙ x}
~z

gm
                                                         �1�    �17� 

 
Kritéria: 
Nusseltovo  

                               �� = α\ ∙ d
�                                                                                 �1�    �18� 

 
Reynoldsovo 

                               �� = y ∙ 	
ν                                                                                   �1�    �19� 

 
Prandtlovo 

                               �� = ν
�                                                                                          �1�    �20� 

 
kde � je součinitel tepelné vodivosti  
 

                              � = �
)� ∙ W                                                                         �m� ∙ s���   �21� 
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Obr. 3.3 Tepelná bilance 

Obr. 3.4 Schéma deskového výměníku 

3.4 Tepelný výpočet 

Tepelný výpočet v technické praxi má dvě formy, konstrukční a kontrolní. 
Konstrukčním výpočtem se stanovují hodnoty potřebné pro konstrukční návrh výměníků 
(velikost teplosměnných ploch). Protože u konstrukčního výpočtu se vypočtené hodnoty 
teplotního toku a hodnoty vstupních a výstupních teplot neshodují se skutečnými je tento 
postup využíván v praxi méně často. 

Kontrolním výpočtem se zjišťují skutečné hodnoty tepelného toku a vstupních 
teplot. Tento výpočet vychází ze skutečné velikosti a geometrie teplosměnných ploch. 
 
Tepelný výpočet zahrnuje výpočet tepelné bilance, střední teplotní spád, součinitel přestupu 
tepla prouděním a teplota stěny aj. 
 

3.4.1 Tepelná bilance 

            ��� � ��� � ����� � 0                                                      �W�  �22� 
           

          ��� � ��� � �����                                                              �W�  �23�        
                                        
  kde:  
          ���  …tepelný výkon látkami přivedený    [W] 
     ���  …tepelný výkon látkami odvedený     [W] 
              �����…tepelný výkon odebraný okolím     [W] 
  
 

 
Při hmotnostním průtoku U�  je tepelný tok: 
 
U� � · ���� � ���� � U� � · ���� � ���� R �����                     �W�   �24�   
 
kde:  U� �, U� � …hmotnostní průtok teplejší, studenější tekutiny                       �kg · s��� 
          ���, ��� …entalpie teplejší, studenější tekutiny na vstupu do výměníků  �J · kg���  
           ���, ��� …entalpie teplejší, studenější tekutiny na výstupu z výměníků  �J · kg���  
Závislost entalpie na teplotě 
                                      	� � )� · 	�                                                                              �J · kg���   �25� 
 
Tepelný tok v závislosti na entalpii 

� � �� � U� · ∆� � U� · )� · ∆� � w� · ∆�                       �W�   �26� 
 
kde: 
P…tepelný výkon výměníku     [W] 
cp…střední měrná tepelná kapacita teplonosné látky                   
                                                       �J · kg�� · K���  
w�…tepelná kapacita teplonosné látky               �W · K���                         
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Obr. 3.5 Schéma protiproudého výměníku 

3.4.2 Střední logaritmický teplotní spád 

Protože během průtoku výměníkem se 
mění teploty obou kapalin, dochází také ke změně 
teplotního spádu mezi nimi. U deskových 
výměníků tepla se sleduje pouze souběžné 
proudění se stěnou. Teplota tekutin proudících 
souběžně se stěnou je ve směru kolmém 
konstantní. Mění se pouze v závislosti na délce ve 
směru proudění. 
 
 
 
 
 
 
 
Teplota teplé tekutiny se sníží o dt1 a teplota studené tekutiny vzroste o dt2, proto platí: 
	� � U� � · )�� · 	�� � U� � · )�� · 	�� � w�� · 	�� � w�� · 	��                                       �W�   �27� 
 
Změna teplotního rozdílu je: 

 	�� �  	�� � { �
��o � �

��h| · 	� � � · 	�                                                                 ���    �28� 

 

 � � { �
��o � �

��h|                                                                                              �� · # · ����  �29� 

Po dosazení dP z rovnice (27) do rovnice (28) dostaneme: 
	��� � ��� � � · " · ��� � ��� · 	�                                                                                      ���   �30� 
 
∆� � ��� � ��� 
 
	�∆��

∆� � � · " · 	�                                                                                                                   �1�   �31� 

 
integrovaním rovnice (31) za podmínky, že � a " jsou konstantní, dostaneme: 

� 	�∆��
∆� � � · " · � 	�

��

�

∆��

∆��
                                                                                                 �1�   �32� 

 

ln ∆��
∆��

� � · " · ��                                                                                                                  �1�    �33� 

 
∆�� � ∆�� · ��·L·��                                                                                                                   ���   �34� 
 
Uvažujeme-li na konci teplosměnné plochy ∆�� � ∆�� 
∆� � ∆��� � ∆�� � ∆��

ln ∆��∆��
                                                                                                          ���   �35� 
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Pro protiproudý deskový výměník je možno rovnici rozepsat: 

∆��� = ,��,� − ��,�/ − ,��,� − ��,�/
ln ��,� − ��,���,� − ��,�

                                                                                    �℃�   �36� 

 
kde:  ∆���…střední logaritmický teplotní rozdíl 
��,�…teplota primární tekutiny na vstupu do deskového výměníku   [°C] 
��,�…teplota primární tekutiny na výstupu z deskového výměníku   [°C] 
��,�…teplota primární tekutiny na vstupu do deskového výměníku   [°C] 
��,�…teplota primární tekutiny na výstupu z deskového výměníku   [°C] 
 

3.4.3 Stanovení součinitele prostupu tepla konvekcí 

Součinitel přestupu tepla se v praxi určuje pomocí kriteriálních rovnic. Jednotlivé 
funkční hodnoty kriteriálních rovnic jsou stanovovány experimentálně. Při používání 
kriteriálních rovnic musí být respektována tzv. určovací teplota, což je teplota, kterou autor 
při sestavování rovnice bral v úvahu. Charakteristický rozměr je veličina, která je nedílnou 
součástí, každé kriteriální rovnice, tato veličina nejvíce ovlivňuje výslednou hodnotu 
součinitele přestupu tepla α. Existuje celá řada kriteriálních rovnic pro výpočet přenosu 
tepla konvekcí při nuceném proudění, jejichž tvary se liší jak pro konkrétní případy, tak 
podle výsledků experimentálních měření. 
Přestup tepla při nuceném proudění tekutiny v trubkách a kanálech 
 
Charakteristickým rozměrem pro trubky i nekruhové kanály je hydraulicky průměr: 

                                          	� = 4 ∙ �
�                                                                                       �U�   �37� 

 
�…průřez obrazce �U�� 
o…smáčený obvod �U� 
 

a) Pro laminární proudění vodorovným kanálem má kriteriální rovnice následující tvar: 
               �� = 0,74 ∙ ��� ∙ ����,� ∙ ��� ∙ ����,P ∙ ��                                          �1�   �38� 
 
εL…Opravný součinitel, zavádí se v případech kdy délka kanálu je menší než 50·dh 

 
Určovací teplotou je aritmetický střed mezi teplotou tekutiny a teplotou stěny. Pro svislý 
tok je součinitel přestupu tepla asi o 15% větší. 
 

b) Pro turbulentní proudění tekutiny se používá kriteriální rovnice ve tvaru: 
      �� = 0,021 ∙ ���,v ∙ ���,rP ∙ �� ∙ �� ∙ ��                                                              �1�   �39� 
 
��…Opravný součinitel pro proudění tekutiny v kolenech a hadech 
��…Opravný součinitel pro krátké trubky 
��…Opravný součinitel na neizotermické proudění  
Rozsah platnosti kriteriální rovnice: �� > 1 ∙ 10r;  �� > 0,7 
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c) Přestup tepla v přechodové oblasti 

                   �� = �  ∙ ���,rP ∙ x��
��.

z
�,�s

                                                                   �1�   �40� 

 
3.4.4 Teplotní profil ve výměníku tepla 

Řešení vychází z rovnice pro prostup tepla (41) a z rovnice tepelné bilance (42) 
                                  	� = " ∙ ��� − ��� ∙ 	�                                                                    �¡�   �41� 
 
                                  	� = w ∙ 	�                                                                                        �¡�   �42� 
 

kde: 
" = "�%#� 

 
Za předpokladu nulových ztrát a porovnáním rovnic (41), (42) dostaneme: 
                   w ∙ 	� = " ∙ ��� − ��� ∙ 	�                                                                                 �¡�   �43� 
 
Dosazením w� do rovnice (43) lze zjistit vyjádřením teplotu ��: 

                      �� = �� + w�
" ∙ 	��

	�                                                                                             ���   �44�  
 
Obdobně dosazením w� do rovnice (43) lze zjistit vyjádřením teplotu ��: 

                      �� = �� + w�
" ∙ 	��

	�                                                                                             ���   �45�  
 
Protože u souproudu má proudění obou tekutin stejný smysl tak obě hodnoty w� a w� jsou 
kladné. Oproti tomu u protiproudů má proudění smysl opačný, proto má w� hodnotu 
kladnou a w� hodnotu zápornou 
 
Z rovnic (44) a (45) si můžeme vyjádřit 	�� a 	��: 

        −	�� = " ∙ ��� − ��� ∙ 	�
w�

                                                                                              ���  �46� 

 

             	�� = " ∙ ��� − ��� ∙ 	�
w�

                                                                                           ���   �47� 

 
Odečtením těchto dvou rovnic dostaneme: 

− 1
w¢

∙ 	��� − ���� = " ∙ ��� − ���� ∙ 	�                                                                           �−�   �48� 

kde: 

w¢ = x 1
w�

− 1
w�

z 
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Úpravou dostaneme diferenciální rovnici teplotního rozdílu: 

                               	��� − ����
��� − ����

= −w¢ ∙ " ∙ 	�                                                                  �−�    �49� 

 

                          � 	��� − ����
��� − ����

∆�o

∆�h
= −w¢ ∙ " ∙ £ ∙ � 	�

�

�
                                                   �−�   �50� 

 
Rovnici integrujeme zleva v mezích od ∆�� do ∆�� a zprava v mezích od 0 do S: 

                                          ln ∆��
∆��

= − w¢ ∙ " ∙ �                                                                     �−�   �51� 

 
Teplotní rozdíl teplejší a chladnější tekutiny na výstupu je  
 

∆�� = ∆�� ∙ ���¤∙L∙�∙� 
 

3.4.5 Teplota stěny 

Tepelný tok přes teplosměnnou plochu můžeme vyjádřit rovnicemi: 
� = +L� ∙ ��� − �.��� ∙ � = +L� ∙ ��.�� − ��� ∙ � = " ∙ ��� − ��� ∙ �                           �¡�   �52� 
 
kde  �.��, �.��…teploty povrchu stěny na primární a sekundární straně             [℃] 
 
 
Z rovnice (52) vyjádřením získáme �.��  a �.�� 
 

         �.�� = �� − " ∙ ��� − ���
+L�

                                                                                             �℃�    �53� 

 

         �.�� = �� − " ∙ ��� − ���
+L�

                                                                                            �℃�    �54� 

 
U deskových výměníků tepla je možné tepelný odpor stěny zanedbat, tím dojde ke 
zjednodušení, protože teploty povrchu stěny na primární a sekundární straně jsou si rovny. 
               �.�� = �.�� = �.�                                                                                                       �℃�   �55� 
 
 
             +L� ∙ ��� − �.�� = +L� ∙ ��.� − ���                                                             �¡ ∙ U���   �56� 
 
Teplota stěny je určena rovnicí:  

                     �.� = +L� ∙ �� + +L� ∙ ��
+L� + +L�

                                                                                   ���   �57� 
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3.5 Tlakové ztráty 

Následkem viskozity vznikají při proudění reálných tekutin síly, které působí proti 
pohybu částic tekutiny, tzv. hydraulické odpory (tlakové ztráty). Při proudění vzniká 
hydraulický odpor třením o stěny zařízení a vzájemným třením částic proudící tekutiny (při 
rozdílných rychlostech). Hydraulické odpory se rozdělují podle fyzikálních vlastností na 
ztráty třením, ztráty místní a tlaková ztráta geometrickým vztlakem. 
 

Hydraulické ztráty třením – vlivem viskozity při proudění skutečné tekutiny je 
rozložení rychlostí po průtočném průřezu nerovnoměrné a v jednotlivých vrstvách a na 
stěnách vznikají tečné síly a napětí. Při turbulentním proudění dochází ke změně hybnosti a 
energie mezi jednotlivými vrstvami, čímž vznikají přídavné síly, které mají za následek 
zvýšení hydraulického odporu.  
Hydraulické ztráty místní – vznikají při odtržení proudu od obtékaných stěn vlivem změn 
velikosti a směru rychlosti. Mezi stěnami a okrajovou proudnicí vzniká prostor s vířící 
tekutinou. 
Výpočet tlakových ztrát vychází z upravené Bernouliho rovnice. Celkovou tlakovou ztrátu 
stanovíme pomocí rovnice: 
                  ∆'¥ = ∆'�,�ř + ∆'�,¦ ± ∆'�,�                                                                       ����     �58� 
 
kde: 
∆'¥…celková tlaková ztráta [Pa] 
∆'�,�ř…tlaková ztráta třením [Pa] 
∆'�,¦…tlaková ztráta místní [Pa] 
∆'�,�…tlaková ztráta geometrickým vztlakem [Pa] 
 
Tlaková ztráta třením v hladkém kanálku, je závislá na rychlosti proudění tekutiny w, 
vnitřním průměru kanálků dh, délce kanálků výměníku l a na fyzikálních vlastnostech jako 
je kinematická viskozita v a hustota ρ: 
                    ∆'�,�ř = §�y, 	� , , (, W�                                                                                ����     �59� 
 
Rozměrový vzorec má tvar: 
                    ∆'�,�ř = w ∙ y�o ∙ 	�

�h ∙ �i ∙ (�j ∙ W�k                                                         ����     �60� 
 
Rovnice v kriteriálním tvaru: 
                    ¨� = w ∙ ��¦ ∙ ©                                                                                               �1�     �61� 
     

kde: 

                                        © = 
	�

                                                                                            �U�     �62� 

 

                                       ¨� = ∆'�,�ř
y� ∙ W                                                                                   �1�      �63� 

 
Eu…Eulerovo kriterium [1] 
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Tlaková ztráta třením v kanálku deskového výměníku je vyjádřená rovnici: 

∆'�,�ř = �2 ∙ w ∙ ��¦� ∙ 
	�

∙ y� ∙ W
2 = ª ∙ 

	�
∙ y� ∙ W

2                                                  ����    �64� 

Kde: 
ª…součinitel tření; je závislý na kinematické viskozitě, průměrné rychlosti a hydraulickém 
průměru 
 
Součinitel tření pro laminární proudění vyjadřuje rovnice: 

                              ª = 64
��                                                                                                        �1�    �65� 

 
U nerovnoměrného rychlostního profilu, kdy jsou třecí ztráty větší se součinitel tření 
vyjadřuje rovnici: 

                              ª = «
��                                                                                                        �1�    �66� 

 
Kde A= 70 až 85. V těchto případech je kritická hodnota Reynoldsova čísla přechodu 
laminárního proudění na turbulentní snížena z 2320 na 1600. 
U turbulentního proudění v hladkém potrubí je součinitel tření určen podle Blasia: 

                        ª = 0,3164
√��j                                                                                                      �1�    �67� 

 
Tlakové ztráty místními odpory určíme z rovnice: 

                          ∆'�,¦ = ® ∙ y� ∙ W
2                                                                                    ����    �68� 

 
kde ®…celkový součinitel místních odporů        [1] 
 
Ztráta místními odpory můžeme vyjádřit ekvivalentní délkou kanálku ¯L 

                          ® ∙ y� ∙ W
2 = ª ∙ ¯L

	�
∙ y� ∙ W

2                                                                    ����     �69� 

 
Ekvivalentní délku vyjádříme úpravou rovnice (69): 

         ¯L = ®
ª ∙ 	�                                                                                                                 �U�      �70� 

 
Vztlakovou ztrátu určíme rovnici (71): 
  ∆'�,� = ℎ ∙ � ∙ WN� − ℎ ∙ � ∙ W�¯L = ℎ ∙ � ∙ �WN� − W�¯L�                                          ����     �71� 
kde: 
WN�, W�¯L…jsou hustoty vzduchu a kapaliny                   �"� ∙ U�P� 
g…gravitační zrychlení          �U ∙ #��� 
 
Podle toho zda tlaková ztráta působí v kladném, či záporném směru se určuje, zda zvyšuje 
nebo snižuje vztlakovou ztrátu. 
Výsledná rovnice pro celkové ztráty má tedy tvar: 

∆'¥ = xª ∙ 
	�

+ ®z ∙ y� ∙ W
2 ± ℎ ∙ � ∙ �WN� − W�¯L�                                                   ����     �72� 
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Obr. 3.6 Alfa laval M3-FG 

3.6 Popis a konstrukce zkoušeného deskového výměníku tepla 

Rozebíratelný deskový výměník tepla ALFA-LAVAL M3-FG 
Technické údaje DVT: 

Počet desek:   22 
Počet kanálků: 21 (11 kanálků primárního vedení, 10 kanálků sekundárního vedení) 
Počet teplosměnných ploch:    20 
Teplosměnná plocha (na desku):   0,032m2 
Maximální velikost teplosměnné plochy:  3,9m2 

 
Materiály: 

Materiál desky:  AISI 316, Titanium 
Materiál těsnění:  NBR-clip-on, EPDM-clip-on 

Provozní parametry:  
Maximální provozní tlak:   1,6 MPa 
Maximální provozní teplota:  140D 
Maximální průtočné množství:  14 UP · *�� 
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3.7 Stanovení tepelného výkonu deskového výměníku tepla 

Tepelný příkon (množství tepla přivedeného do DVT) a tepelný výkon (teplo odvedené 
z DVT) u protiproudého zapojení stanovíme pomoci vztahu (26). 
 
Rovnice tepelného příkonu má tedy tvar: 
                 �� =  U�� ∙ ���,� − ��,��                                                                                         �W�   �73� 
 
kde: 
U�� …hmotnostní průtok primárního média [kg·s-1] 
��,�; ��,�…měrná entalpie primárního média na vstupu a výstupu z DVT [J·kg-1] 
 
Rovnice tepelného výkonu má tedy tvar: 
                 �� =  U� � ∙ ���,� − ��,��                                                                                         �W�   �74� 
kde: 
U� �…hmotnostní průtok sekundárního média [kg·s-1] 
��,�; ��,�…měrná entalpie sekundárního média na vstupu a výstupu z DVT [J·kg-1] 
 
Závislost entalpie na teplotě lze vyjádřit vztahem (25): 
                                      	� = )� ∙ 	�                                                                              �J ∙ kg���   �25� 
 
)�…střední tepelná kapacita média při charakteristické teplotě tch         �J ∙ kg�� ∙ K��� 
 
Charakteristickou teplotou tch pro stanovení fyzikálních parametrů proudící vody je 
aritmetický průměr střední teploty vody na vstupu a výstupu jednotlivých okruhů 
deskového výměníku.  

                                                �®�,� = ��,� + ��,�
2 ; �®�,°° = ��,� + ��,�

2                               �℃�    �75� 

 
Rovnici (26) pak lze upravit na tvar: 
                 �� =  U� � ∙ )� ∙ ,��,� − ��,�/                                                                                 �W�   �76� 
                 �� =  U� � ∙ )� ∙ ���,� − ��,��                                                                                 �W�   �77� 
                 U� = ±� ∙ W                                                                                                      �"� ∙ #���  �78� 
 
kde 
±� …objemový průtok teplonosného média                                                                 �UP ∙ #��� 
ρ…hustota teplonosného média                                                                                   �"� ∙ U�P� 
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Obr. 3.7 Tepelný výkon sekundárního média  

 
 

Protože teplonosným médiem je voda.  Je při výpočtu tepelného výkonu a tepelné 
bilance použito hodnot závislosti hustoty, střední měrné tepelné kapacity, součinitele 
vodivosti, kinematické viskozity a Prandtlova čísle na teplotě vody. Veškeré tyto hodnoty 
jsou učeny z následujících polynomických závislostí: 
 
Hustota 
                        W � 9,998471 · 10� R 6,322541 · 10�� · � � 8,469549 · 10�P · ��

R  7,016134 · 10�s · �P � 5,051976 · 10�u · �r R 2,043269 · 10�² · �s
� 3,194445 · 10��� · �t                                                              �"� · U�P�   �79� 

Střední měrná tepelná kapacita 
                       )� � 4,217796 · 10P � 1,869575 · � R 4,803904 · 10�� · ��  � 7,594427

· 10�r · �P R 7,580421 · 10�t · �r � 4,184700 · 10�v · �s R 9,861928
· 10��� · �t                                                                              �� · "��� · ����   �80� 

Součinitel tepelné vodivosti 
                        � � 5,549457 · 10�� R 2,541009 · 10�P · � � 2,097590 · 10�s · ��

� 4,829117 · 10�v · �P R 5,250754 · 10�² · �r � 6,391403 · 10��� · �s
R 2,450980 · 10��P · �t                                                    �¡ · U�� · ����   �81� 

Obr. 3.8 Účinnost deskového výměníku  
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Kinematická viskozita 
                        ³ = 1,788759 ∙ 10t − 6,108372 ∙ 10�v ∙ � + 1,541205 ∙ 10�² ∙ ��

− 2,812784 ∙ 10��� ∙ �P + 3,313729 ∙ 10��P ∙ �r − 2,177885 ∙ 10��s ∙ �s
+ 5,972222 ∙ 10��v ∙ �t                                                                 �U� ∙ #���  �82� 

 
Prandtlovo kritérium 
                      �� = 1,359242 ∙ 10 − 5,327277 ∙ 10�� ∙ � + 1,454636 ∙ 10�� ∙ ��

− 2,745742 ∙ 10�r ∙ �P + 3,245192 ∙ 10�t ∙ �r − 2,107513 ∙ 10�v ∙ �s
+ 5,677288 ∙ 10��� ∙ �t                                                                              �1�  �83� 

 

3.8 Stanovení kriteriální rovnice pro deskové výměníky tepla 

Pro výpočet musíme stanovit teploty na vstupu a na výstupu primární a sekundární 
tekutiny, hydraulický průměr, teplosměnnou plochu, rychlost proudění v kanálcích pro obě 
tekutiny, tepelný výkon DVT, průměr úhlu zakřivení profilu desky a teplotu stěny kanálku. 
 
Kriteriální rovnici pro deskové výměníky znázorňuje rovnice (17): 
 

                      �� = w ∙ ��go ∙ ��gi ∙ x}
~z

gm
                                                               

V kriteriálních rovnicích člen {´
µ|gm

zanedbává, teplota stěny je volena jako aritmetický 

průměr charakteristických teplot obou médii. 
 
Pro deskový výměník Alfa Laval M3-FG, při 200< Re > 900 má kriteriální rovnice tvar 
 

�� = 0.577 ∙ ���.st� ∙ ���.Pu² ∙ x ��
��.�

z
�.�s

 

3.8.1 Zakřivení profilu desky 

Zakřivením proudících profilů a vzájemným uspořádáním desek DVT přechází 
kanálek DVT plynule z ploché zvlněné štěrbiny do průřezu o tvaru několika elips 
uspořádaných vedle sebe. 
 

3.8.2 Stanovení hydraulického průměru 

Charakteristickou rovnici určíme z rovnice (75). Charakteristickým rozměrem je 
průměr trubky, pro nekruhový průřez kanálku DVT se za průměr dosazuje hydraulický 
průměr, který je vyjádřen rovnicí (37). 
Deskový výměník tepla ALFA LAVAL M3-FG má šířku nezakřiveného kanálku 0,103m a 
vzdálenost mezi deskami kanálku � = 0,002386 U. A hydraulický průměr pro daný DVT 
je: 
 

                            	� = 4 ∙ �
� = 4 ∙ 0,002386 ∙ 0,103

2 ∙ �0,0026 + 0,103� = 0,004663 U 



 

4. Výpočtové programy H40502 a CAS200

Výpočtový program H4502 se používá pro výpo

(klimatizačních) systému. 

geometrií jednotlivých vým

parametry (průtok, teploty, relativní vlhkost médií, vstupní tlak, typ vým

šířka). Výstupem programu

desek, celková váha vým

 

Program CAS200 se zabývá výpo

tepla.  Pro výpočet je t

sekundárním okruhu vým

základě zadaných vstupních parametr

teplosměnnou plochu vým

proudění. 

 

tové programy H40502 a CAS200 

tový program H4502 se používá pro výpočet výměníků tepla vzduchových 

ních) systému. Výpočty přestupu tepla a poklesu tlaku jsou d

geometrií jednotlivých výměníku tepla. Pro použití programu je tř

tok, teploty, relativní vlhkost médií, vstupní tlak, typ vým

ka). Výstupem programu je tlaková ztráta, rychlost proudění, materiál t

, celková váha výměníku.  

se zabývá výpočtem pájených a rozebíratelných deskových vým

čet je třeba znát průtoky, teploty a tlakové ztráty na primárním i 

sekundárním okruhu výměníku dále je třeba zadat typ média a vým

daných vstupních parametrů určí počet a materiál desek, celkovou 

nnou plochu výměníku, součinitel prostupu tepla, tlakovou ztrátu a rychlost 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Pracovní prostředí programu CAS200 
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níků tepla vzduchových 

estupu tepla a poklesu tlaku jsou dělány s aktuální 

Pro použití programu je třeba znát vstupní 

tok, teploty, relativní vlhkost médií, vstupní tlak, typ výměníku a jeho 

ní, materiál těsnění a 

tem pájených a rozebíratelných deskových výměníků 

toky, teploty a tlakové ztráty na primárním i 

eba zadat typ média a výměníku. Program na 

et a materiál desek, celkovou 

initel prostupu tepla, tlakovou ztrátu a rychlost 
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m� 1  �kg · s��� 0.2422 

m� 2  �kg · s��� 0.192 

Vstupní teploty    [D] 54.8 10.5 

Výstupní teploty  [D] 30.1 41.6 

Max. tlaková ztráta  [kPa] 2 2 

Typ výměníku M10B M6 M3 

�W · m�� · K��� 

prostup tepla 
1287 1472 2420 

Funkční plocha 

m� 
1.68 1.35 0.704 

�W · m�� · K��� 

αk,1 3713 3925 6186 

�W · m�� · K��� 

αk,2 2943 3083 5373 

Re1 [1] 958.2→595.3 1111→696.4 873.5→545.2 

Re2 [1] 614.9→296.5 706.4→343.8 613.5→297.3 

Efektivní 
přeměna tepla 

57%→72% 57%→71% 57%→72% 

∆���    �D� 16.19 

počet desek 7 9 22 

w1   �m · s��� 0.03132 0.1253 0.2417 

w2   �m · s��� 0.02468 0.09874 0.1905 

∆p1 [kPa] 1.062 1.155 1.976 

∆p2 [kPa] 0.8132 0.8433 1.559 

Obr. 4.2 Pracovní prostředí programu H40502 

Tab č.1 Vstupní hodnoty zadané do programu CAS200 

Tab č.2 Hodnoty vypočtené programem CAS200 
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5. Závěr  

Možnosti použití deskových výměníku tepla jsou rozsáhlé, proto je možno je využívat 

jak v mnoha průmyslových odvětvích, tak v domácnostech při vytápění, nebo chlazení. 

Díky různorodosti používání se vyvinulo spoustu různých druhů deskových výměníků, což 

má za následek to, že výpočet deskových výměníků není stejnorodý a pro každý deskový 

výměník je nutno použít jiný výpočet. 

V bakalářské práci je popis deskových výměníku tepla, na základě teorie podobnosti 

pro řešení tepla přestupem proveden tepelný výpočet a výpis některých výpočtových 

programů pro výpočet deskových výměníků. 

 První část práce je zaměřena na popis deskových výměníku, jejich rozdělení podle 

konstrukčních provedení a způsobu použití. Dále jsou zde uvedené a podrobně popsané 

jednotlivé komponenty jako jsou teplosměnné desky, těsnění, kryty a izolace. Následně je 

uveden popis údržby výměníku a příklady použití výměníku v praxi. 

Druhá část bakalářské práce je zaměřena na výpočet deskových výměníku. Je zde 

uvedena teorie pro sdílení tepla, využití teorie podobnosti pro řešení tepelné konvekce, 

stanovení kriteriální rovnice, teorie tepelného a tlakového výpočtu 

Pro rozebíratelný deskový výměník tepla Alfa Laval M3-FG je provedena rešerše a 

jsou určené hodnoty, pro které je proveden tepelný výpočet. Následně je v této části práce 

uvedeno použití výpočtových programu CAS200 a H40502.  

Předložena bakalářská práce popisuje deskové výměníky tepla, jejich tepelný 

výpočet a použití výpočtových programů 
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Zadání č. V� 1 
 �mP ∙ s��� 

±� 2 
 �UP ∙ #��� 

t1,1 �℃� 
t1,2 �℃� 

t2,1 �℃� 
t2,2 �℃� 

1 0.000246 0.000450 45.59 19.46 11.01 24.74 
2 0.000245 0.000249 51.15 25.02 10.56 34.97 
3 0.000246 0.000192 54.82 29.02 10.51 41.76 
4 0.000245 0.000162 58.94 33.25 10.84 47.70 
5 0.000247 0.000110 70.06 45.15 11.56 62.99 
6 0.000252 0.000085 79.84 56.16 11.84 75.89 
7 0.000249 0.000323 47.59 21.80 10.34 29.08 
8 0.000254 0.000413 45.59 20.02 10.79 25.80 
9 0.000253 0.000248 50.71 25.35 10.68 35.19 
10 0.000256 0.000099 73.17 49.48 11.40 67.94 

 

 Výpočet č. 
∆t1 �℃� 

∆t2 �℃� 
tch1 �℃� 

tch2 �℃� 
∆��� 
�℃� 

tst �℃� 
1 26.13 13.73 32.53 17.88 13.73 23.74 
2 26.13 24.41 38.09 22.77 15.30 30.15 
3 25.80 31.25 41.92 26.14 15.63 34.32 
4 25.69 36.86 46.10 29.27 16.19 38.39 
5 24.91 51.43 57.61 37.28 17.02 49.38 
6 23.68 64.05 68.00 43.87 16.70 59.12 
7 25.79 18.74 34.70 19.71 14.70 26.42 
8 25.57 15.01 32.81 18.30 13.85 24.34 
9 25.36 24.51 38.03 22.94 15.09 30.29 
10 23.69 56.54 61.33 39.67 16.55 52.97 

Tab. č.3 Vstupní hodnoty výpočtu 

Tab. č.4 Vypočtené hodnoty 
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Výpočet č. 
w1 

�m ∙ s��� 
w2 

�m ∙ s��� 
m� 1 �kg ∙ s��� 

m� 2 �kg ∙ s��� 
C1 �W ∙ K��� 

C2 
�W ∙ K��� 

P1 

[W] 
P2 

[W] 
η 

[1] 
1 0.091 0.183 0.245 0.448 1025.140 1878.541 26786.913 25792.364 0.963 
2 0.091 0.101 0.243 0.247 1018.622 1036.674 26616.601 25305.221 0.951 
3 0.091 0.078 0.244 0.190 1021.075 797.855 26343.740 24932.971 0.946 
4 0.091 0.066 0.242 0.160 1015.003 671.809 26075.430 24762.894 0.950 
5 0.091 0.045 0.243 0.108 1017.550 453.435 25347.180 23320.168 0.920 
6 0.093 0.035 0.247 0.083 1032.363 348.309 24446.347 22309.208 0.913 
7 0.092 0.131 0.248 0.321 1036.725 1346.988 26737.137 25242.554 0.944 
8 0.094 0.168 0.253 0.411 1058.358 1723.801 27062.226 25874.255 0.956 
9 0.094 0.101 0.251 0.246 1051.908 1032.509 26676.390 25306.790 0.949 

10 0.095 0.040 0.252 0.097 1052.578 407.250 24935.565 23025.934 0.923 

 

 
c¹b� 

�J ∙ kg�� ∙ K��� 
c¹b� 

�J ∙ kg�� ∙ K��� 
λ1 �W ∙ m�� ∙ K��� 

λ2 �W ∙ m�� ∙ K��� 

ν1 �m� ∙ s��� 

ν2 �m� ∙ s��� 

αk,1 �W ∙ m�� ∙ K��� 
αk,2 

�W ∙ m�� ∙ K��� 
1 4188.754 4196.090 0.618 0.594 7.632-10-7 1.0587-10-6 4702.107 7035.911 

2 4187.216 4192.965 0.625 0.602 6.849-10-7 9.416-10-7 4861.569 5228.303 

3 4186.424 4191.248 0.630 0.608 6.382-10-7 8.729-10-7 4977.201 4616.023 
4 4185.769 4189.913 0.636 0.613 5.93-10-7 8.161-10-7 5061.592 4280.465 
5 4184.870 4187.409 0.649 0.624 4.932-10-7 6.955-10-7 5328.667 3619.451 
6 4184.992 4186.094 0.659 0.633 4.265-10-7 6.164-10-7 5591.125 3254.683 
7 4188.093 4194.819 0.621 0.597 7.31-10-7 1.012-10-6 4808.022 5930.590 
8 4188.664 4195.788 0.618 0.595 7.589-10-7 1.048-10-6 4804.905 6728.147 
9 4187.229 4192.871 0.625 0.603 6.856-10-7 9.379-10-7 4954.361 5220.111 
10 4184.820 4186.865 0.653 0.627 4.672-10-7 6.649-10-7 5514.216 3462.660 

Tab. č.5 Vypočtené hodnoty 

Tab. č.6 Vypočtené hodnoty 



4 
 

Výpočet č. 
Hustota 

�kg ∙ m�P� 
Re1 

[1] 
Re2 

[1] 
Pr1 

[1] 
Pr2 

[1] 
Prst 

[1] 
Nu1 

[1] 
Nu2 

[1] 
k 

�W ∙ m�� ∙ K��� 
P 

[W] 
1 994.863 556 806 5.14 7.44 6.35 35.50 55.25 2819 24765 
2 992.937 617 502 4.55 6.51 5.43 36.25 40.47 2519 24674 
3 991.470 665 417 4.20 5.98 4.93 36.82 35.41 2395 23952 
4 989.751 713 377 3.86 5.54 4.52 37.14 32.57 2319 24027 
5 984.412 864 300 3.13 4.63 3.63 38.30 27.04 2155 23475 
6 978.897 1019 262 2.65 4.04 3.05 39.55 23.98 2057 21984 
7 994.141 588 606 4.89 7.07 5.94 36.12 46.31 2655 24989 
8 994.772 577 748 5.11 7.36 6.26 36.26 52.77 2803 24838 
9 992.957 636 502 4.55 6.49 5.41 36.95 40.39 2542 24550 
10 982.511 945 282 2.94 4.40 3.39 39.40 25.74 2127 22525 

 Tab. č.7 Vypočtené hodnoty 

 


