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Abstrakt 
Tato bakalářská práce pojednává o systému vyuţití odpadního tepla tunelové pece, 

kdy spaliny, které se vytvoří spalováním koksárenského plynu odcházejí nijak nevyuţity do 

atmosféry. Moderní doba klade důraz na ekologii všeobecně v energetice a na šetření 

provozních nákladů na energetická zařízení, proto byl vytvořen systém popisovaný 

v bakalářské práci na vyuţití těchto spalin k ohřevu oběhové vody a následné akumulaci. 

V obsahu jsou shrnuty všechny části tohoto systému, které jsou potřeba k správné funkci 

celého systému. V jednotlivých bodech jsou uvedeny návrhy, funkce, výpočty, popř. 

schémata jednotlivých komponentů. Součástí je také ekonomické vyhodnocení celého 

systému včetně návratnosti investice. 

Klíčová slova 
 

Energie, výměník, akumulační nádrţ, tlaková ztráta, výpočet, vytápění. 

 

Abstract  

      This bachelor thesis deals with the waste heat utilization system of tunnel kiln, where 

waste gases created by coke oven gas combustion leaving unused into the atmosphere. 

Nowadays people put emphasis on the environment generally, in energy industry on saving 

of operating costs for energy facilities.Therefore the system has been created for utilization 

of waste gases for circulating water warming and subsequent accumulation. This system and 

all its parts that are necessary for the correct functioning of the system are described in the 

thesis.In particular points there are given suggestions, functions, calculations or schemas of 

various components, including economics evaluation and investment return of the whole 

system.    

 

Key words:  
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1 ÚVOD 
 

Obsahem této práce je přenos odpadního tepla z tunelové pece. Jedná se o jímání 

tepla ze spalin s teplotou cca 370 
o
C do vody a následnou distribuci do akumulačních nádrţí, 

ze kterých bude tato ohřátá voda pouţita pro vytápění vedlejší haly teplovzdušnými 

jednotkami ,,SAHARA“. 
 

Tato tunelová pec slouţí k výpalu ţáruvzdorných výrobků (max. teplota výpalu 1460 

°C). Pec je rozdělena na 3 teplotní pásma (předehřívací, ţárové a chladicí) a je vytápěna 

koksárenským plynem pomocí 44 ks hořáků umístěných ve stěnách pece. Spaliny jsou 

z prostoru odváděny přirozeným tahem samostatnou větví kouřovodu zaústěného do zděného 

komínu mimo výrobní halu a emitovány do vnějšího ovzduší. Záměrem této práce je 

vzhledem k modernímu trendu úspor energie a finančních nákladů v průmyslu vyuţívat toto 

teplo, které odchází nevyuţito do atmosféry. 
 

V této práci je také obsaţeno ekonomické vyhodnocení se stávajícím teplovzdušným 

způsobem vytápění této vedlejší haly. 
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2 POPIS ZAŘÍZENÍ 

Stručný popis a rozdělení zařízení dle technického řešení celého systému. 

2.1 Rozdělení dle okruhů 

Dle funkce a technického řešení je zařízení na vyuţití odpadního tepla z tunelové 

pece rozděleno na jednotlivé okruhy: 

 Okruh č. 1 – Teplovodní okruh výměník spaliny/voda – aku nádrţe) 

 Okruh č. 2 – Teplovodní okruh akumulační nádrţe – teplovzdušné vytápěcí jednotky. 

2.2 Parametry vnějšího a vnitřního prostředí 

Dle ČSN 060210 je zadaná základní výpočtová teplota pro oblast Frýdku–Místku, pro 

kterou se pak počítá tepelná ztráta objektu dle této ČSN. Dalším parametrem pro výpočet 

tepelný ztrát v místnosti, v našem případě skladu pro vytápění teplovzdušnými vytápěcími 

jednotkami je určit vnitřní výpočtovou teplotu uvnitř místnosti. Tato hodnota byla určena 

zadavatelem pro zimní období na ti = 15 °C. Po zjištění součinitele prostupu tepla svislých 

konstrukcí, podlahy a stropu jsme schopni vypočítat tyto tepelné ztráty. 
 

Po vypočtení tepelných ztrát tohoto skladu byla stanovena hodnota pro pokrytí těchto 

ztrát na 250 kW topného výkonu teplovzdušných vytápěcích jednotek. [12] 
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3 OKRUH Č. 1 - VÝMĚNÍK SPALINY/VODA - AKU NÁDRŢE 

Za stávající odtahový ventilátor z tunelové pece bude osazen výměník spaliny/voda. 

Tento výměník bude vybaven obtokem kvůli moţnosti regulace teploty spalin za výměníkem 

– poţadavek na zajištění teploty v sušičkách dle potřeby. 

Teplovodní okruh mezi výměníkem tepla a akumulačními nádrţemi (2 x 1000 l = 

2000 l) bude proveden z trubek ocelových bezešvých černých, materiál třídy 11 353, 

spojovaných svařováním na svar V. Propojovací potrubí bude od výměníku aţ po vstup do 

vytápěné haly izolováno tepelnou izolací, aby nedocházelo ke ztrátám tepelné energie do 

chladnějšího okolí a tím k nehospodárnému vyuţívání odpadního tepla. Na výstupním 

potrubí z výměníku spaliny/voda bude na pojistném úseku osazen pojistný ventil 

(pot = 250 kPa), dále potom automatický odvzdušňovací ventil, uzavírací armatury. Na 

vratném potrubí bude osazeno oběhové čerpadlo, filtr, zpětná klapka, uzavírací armatury, 

vypouštěcí armatury a expanzní potrubí s expanzní tlakovou nádobou. [7] 

3.1 Výpočty 

Tímto výpočtem přibliţně zjistíme kolik energie akumulované v odpadních spalinách 

můţeme vyuţít pro celý tento systém. 

3.1.1 Výpočet odhadu vyuţitelného mnoţství tepla ze spalin 

a) Vstupní údaje - naměřené hodnoty zkušební laboratoří měření emisí 

Tabulka 1  Hodnoty naměřené zkušební laboratoří 

Teplota spalin před výměníkem 370 °C 

Teplota spalin za výměníkem 110 °C 

Objemový průtok spalin  0,753 m
3
/s 

 

b) Odhad mnoţství vyuţitelného tepla 

 

tc

Q
V

P

 (m
3
.s

-1
)         (1) 

 

kde V   je   objemový průtok spalin  (m
3
.s

-1
) 

 Cp  -   střední měrné teplo spalin  (kJ.m
-3

. K
-1

), 

 ∆t  -  rozdíl teplot  (°C). [5] 

 

 Ze znalosti objemového průtoku spalin, středního měrného tepla spalin koksárenského 

plynu a rozdílu teplot na vstupu do výměníku a na výstupu z výměníku jsme schopni 

odhadnout mnoţství vyuţitelného tepla z těchto spalin. 

 

Příklad výpočtu : Q = V x Cp x ∆t = 276 kW 
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3.1.2 Určení teplonosného média a objemového průtoku 

a) Teplonosné médium - oběhová voda  

 

b) Průtok teplonosného média v okruhu č. 1: 

Ze znalosti mnoţství tepla, které lze v našem případě vyuţít a z dalších parametrů 

(hustota, tepelná kapacita vody, teplotní spád) lze následujícím vztahem vypočítat objemový 

průtok námi zvoleného média:  

 

tc

Q
V  (m

3
.s

-1
)        (2) 

 

kde ∆t je teplotní spád, 

 ρ - hustota média,
 

 c - měrná tepelná kapacita. [5] 

 

Vokruh č. 1 = 12,52 m
3
/h = 208,7 l/min (výkon Q = 276 kW při ∆t = 20 

o
C) 

3.2 Návrh průměru potrubí 

Mezi výměníkem spaliny/voda a akumulačními nádrţemi je nutno přenést 276 kW 

energie akumulované v našem případě v oběhové vodě o teplotním spádu ∆t = 20 
o
C, kdyţ 

známe objemový průtok, tak lze navrhnout průměr potrubí a rychlost proudění proudící 

tekutiny: 

 
v

Q
SvSQ   (m

3
.h

-1
)        (3) 

 

kde Q je objemový průtok  (m
3
.h

-1
), 

 S  - plocha  (m
2
), 

 v  - rychlost proudící tekutiny  (m.s
-1

). [6] 

 

Q = 12,52 m
3
.h

-1
 navrţeno DN 80, v = 0,69 m.s

-1
 

 

Vzhledem k průměru hrdla akumulační nádrţe jsem zvolil pro oba vstupy DN 40. 

Vstup do aku nádrţe – okruh výměník spaliny/voda – akumulační nádrţe. 

 

Příklad výpočtu: 

13

2

52,12
hmQ 6,26 m

3
.h

-1
  navrţeno DN 40, v = 1,38 m.s

-1
. 

3.3  Výměník spaliny/voda 

Tento výměník bude řešit ohřev v našem případě oběhové vody, která bude pomocí 

čerpadla proudit mezi akumulačními nádrţemi a tímto výměníkem navrţeným izolovaným 

potrubím, viz obr. 4.  Bude zde docházet k přestupu tepla ze spalin, které jsou od technologie 

ohřevu v tunelové peci vypouštěny do venkovního prostředí. Tyto spaliny vyuţijeme a 

ohřejeme oběhovou vodu, kterou budeme akumulovat v nádrţích a následně 250 kW 

akumulované energie pouţijeme pro vytápění teplovzdušnými jednotkami vedlejší haly a 

zbylých 26 kW můţeme pouţít pro deskový výměník jako sekundární zdroj pro zásobník 
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TUV. V tomto případě se vlastně jedná o podobný způsob řešení ohřevu teplonosné látky, jak 

tomu je u ohřívačů vzduchu, viz obr. 1.  

Ohřívače jsou řešeny jako nízkotlaké pro tlaky do 400 kPa a vysokotlaké pro vyšší 

provozní tlaky. U vodních ohřívačů umoţňují sdílení tepla mezi topným médiem a vzduchem 

vodorovné kovové trubky s hliníkovými lamelami. Trubky jsou zavařeny do svislých 

trubkovnic opatřeným na boku hrdly s přírubami pro napojení přívodu a odvodu topné látky. 

Pro individuální strojovny je určeno provedení ohřívače s jednou protipřírubou  k uchycení 

ke zdivu. [6] 

 

 

 
Obr.  1  Osazení vodních ohřívačů[6] 

3.3.1 Návrh výměníku 

Při návrhu výměníku dochází k mechanizmu výměny tepla mezi proudící látkou a 

proudící tekutinou. Obecné řešení problematiky vychází z tepelných bilancí souvisejících 

sloţek. Praktické řešení vyţaduje zavedení zjednodušujících podmínek, které pak umoţní 

sestavení algoritmů návrhu. 

A. Určení vstupních hodnot, kterými jsou: 

 Objemový Vp nebo hmotnostní Mp průtok vzduchu 

 Vstupní teplota vzduchu tv1 a jeho výstupní hodnota tv1  

 Teplotní spád topné látky tm1 / tm2 

 Rychlost proudění vzduchu v zúţeném prostředí vv (2 aţ 6 m.s
-1

) 

 Rychlost proudění vody v ohřívači vm (0.4 aţ 1 m.s
-1

) 

 Rezerva tepelného výkonu (20–40 %) 

 Předběţná hodnota součinitele vřazených odporů trubky na vstupu ξ1 = 0,8 a na 

výstupu ξ2= 1,2 [6] 
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B. Určení čelního průřezu ohřívače Sc (m
2
) 

 Je dán těmito vzorci: 

 

v

p

c
V

V
S  (m

2
)         (4) 

C

p

V
S

V
V (m

3
.h

-1
)         (5) 

 

kde φ je zúţení průřezu  (0,414), 

 vv - zvolená rychlost  (m.s
-1

), 

 Vp - objemový průtok  (m
3
.h

-1
). 

 

 
Obr.  2   Základní veličiny pro výpočet ohřívače [6] 

 

C. Výpočet teplosměnné plochy 

 určí se tepelný výkon ohřívače QS (W) a průtok teplonosné látky MM (kg.s
-1

) 

 

txxcMtxxcxVQ mmVVPS  (W)      (6) 

 

mm

S

m
txc

Q
M   (kg.s

-1
)        (7) 

 

kde Vp je objemový průtok  (m
3
.h

-1
), 

 φV  -  hustota média  (kg.m
-3

) 

 cV - měrná tepelná kapacita  (J.kg.K
-1

) 

 ∆t  - rozdíl teplot  (°C). 

 

 stanoví se předběţný počet trubek nt o vnitřním průměru di = 12 mm pro průtok 

vody (VM = MM / ρM) a zvolenou rychlost vody vm (m.s
-1

) 

 určí se skutečný součinitel prostupu tepla k0 (W.m
-2

.K
-1

) 

 vypočte se rozdíl středních teplot ohřívače t0 (K) 

 

ei

E

S

S
x

k
11

1

1

0   (W.m
-2

.K
-1

)       (8) 
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12

21

1221
0

ln

)()(

vm

vm

vmvm

tt

tt

tttt
t   (K)       (9) 

 

kde Se, Si je  vnější a vnitřní plocha trubky  (m
2
), 

 α1  –  součinitel přestupu tepla na vnitřním povrchu  (W.m
-2

.K
-1

), 

 αe  –  součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu  (W.m
-2

.K
-1

), 

 tm  –  střední teplota topné vody (tm = 0,5.(tm1 + tm2))  (°C). 

 

 vypočte se hledaná teplosměnná plocha ohřívače SR (m
2
) 

 

00

12

0

)(

tk

ttcV
S vvVVP   (m

2
)       (10) 

 

R

R
S

S
N 0)4,12,1(

         (11) 

 

kde S0 je plocha  (m
2
) 

 Vp je objemový průtok  (m
3
.h

-1
), 

 φ  -  hustota média  (kg.m
-3

) 

 cV - měrná tepelná kapacita  (J.kg.K
-1

) 

 NR - počet řad trubek [6] 

 

 Výsledky návrhu hodnot výměníku spaliny/voda jsou shrnuty v tabulce č.2 

 

Tabulka  2  Hodnoty výměníku spaliny/voda 

Teplé médium Spaliny tunelové pece (prostor I.) 

Studené médium Otopná voda (prostor II.) 

Maximální přetlak prostoru I. 5 kPa 

Konstrukční tlak prostoru II. 0,6 MPa 

Vstupní teplota spalin (max.) 400 °C 

Vstupní teplota vody 60 °C 

Celková teplosměnná plocha 32,6 m
2
 

Hmotnost svazku trubek 387 kg 

Celková hmotnost spalinového výměníku 659 kg 
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Obr.  3   Technické schéma včetně rozměrů výměníku vzduch/voda 

3.4 Akumulační nádoba  

Akumulační nádoby jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie 

z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel, solárních panelů, elektrokotlů, apod. 

Akumulační nádrţ je vţdy připojena do uzavřeného topného okruhu. Akumulační nádrţe 

jsou opatřeny dvěma přírubami, kdy kaţdou lze osadit trubkovým výměníkem vhodné 

velikosti podle zvolené aplikace a potřebného výkonu. Tepelné výměníky jsou z měděných 

trubek s ţebrováním, které zvětšuje povrch trubek a zlepšuje schopnost předávání tepla.  

V praxi pak můţe být např. spodní výměník připojen na solární systém, horní 

výměník na teplou vodu pro domácnost nebo můţe spodní výměník být připojen na zdroj 

tepla a horní slouţí k přípravě vody pro domácnost (průtokem), viz obr. 5.  Akumulační 

nádrţe je třeba opatřit tepelnou izolací, aby nedocházelo k úniku tepla do okolí vlivem 

přestupu tepla daným materiálem. Jedná se o izolaci z tvrdého polystyrénu s plastovým 

povrchem, případně z melaninu nebo o izolaci z měkkého polyuretanové pěny s koţenkovým 

povrchem. [7] 



9 

 

 

Obr. 4  Technické schéma akumulační nádoby [7] 

3.4.1 Návrh akumulační nádrţe  

Při návrhu akumulační nádrţe musíme vycházet z výpočtu akumulace tepla 

v nádrţích po dobu jedné hodiny a taky zohlednit průměrnou venkovní teplotu. 

te = 5,1 °C 

 

tcmQ (W)         (12) 

 

kde Q je mnoţství tepla  (W), 

 ∆t - teplotní spád 80/60 (°C)   

 c - měrná tepelná kapacita  (J.kg.K
-1

). [2] 

 

 Jestliţe známe hodnoty mnoţství vyuţitelného tepla, měrné tepelné kapacity vody a 

teplotní spád, můţeme navrhnout velikost akumulačních nádrţí. 

 

Výsledek: 

m = 2043 kg = navrţena nádoba na 2000 l 

3.5 Zpětný ventil 

Zpětný ventil se pouţívá k zamezení zpětného toku v rozvodech topení a sanity. 

Ventil se skládá z mosazného těla, sedla a plastového uzavíracího dílu opatřeného těsnící 

gumou z NBR. Tento díl je tlačen pruţinou proti sedlu tak, aby v klidovém stavu byl 

uzavřen. Pokud začne voda proudit ve směru šipky na těle ventilu, tak tlak vody překoná sílu 

pruţiny a voda začne protékat ventilem. Pokud ovšem dojde k opačnému směru proudění, tak 

tlak vody uzavře průchod ventilem a voda nemůţe protékat. Ventil se montuje do rozvodů 

prostřednictvím vnitřních závitů. Závity v trubkách nebo šroubeních těsníme teflonovou 

páskou nebo tekutými prostředky. Směr proudění vody musí v rozvodu odpovídat šipce na 

těle ventilu, viz obr. 6. [7] 
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Obr.  5   Technické schéma zpětného ventilu [7] 

 

3.6 Tlakové ztráty okruhu č. 1 

Tlakové neboli hydraulické ztráty vyplývají z Bernoulliho rovnice pro proudění 

skutečných tekutin. Jsou způsobeny hydraulickými odpory při proudění. Hydraulické odpory 

vznikají při proudění skutečných kapalin a na jejich překonání se spotřebovává mechanická 

energie proudící tekutiny. Z fyzikálního hlediska dochází při překonávání hydraulických 

odporů k nevratné přeměně mechanické energie v teplo, coţ se prakticky projevuje jako 

ztráta energie. 

Hydraulické odpory jsou způsobeny jednak třením tekutiny o stěny potrubí nebo 

zařízení (ztráty třením), jednak jsou způsobeny změnou geometrie, případně směru proudu 

(ztráty místní). Disipace energie je tedy závislá na vazkosti tekutiny, geometrii a drsnosti 

potrubí a zejména na rychlosti proudění. Poněvadţ hydraulické ztráty vznikají při proudění 

skutečné tekutiny, vyjadřují se jako násobek dynamického tlaku případně dynamické výšky. 

[2] 

3.6.1 Celková tlaková ztráta v potrubí – výpočtová část 

 

MzTřzz ppp ,,   (Pa)        (13)

        

kde zp  je  tlaková ztráta celková  (Pa), 

 Třzp , - tlaková ztráta třením  (Pa), 

 
MZ

p
,

- tlaková ztráta místními odpory  (Pa). [2] 

 

3.6.2 Tlaková ztráta třením  

 

2

2

,

w

d

l
p třz   (Pa)        (14) 
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kde  je součinitel tření  (-),  

  - hustota tekutiny  (kg.m
-3

), 

 dl,  - charakteristické rozměry potrubí  (m), 

 w  - rychlost proudící tekutiny v potrubí  (m.s
-1

).
  
[2] 

 

 Celková tlaková ztráta třením v potrubí se vypočte pro daný úsek potrubí námi 

navrţeného průměru potrubí ze vzorce, který je uveden výše. V našem případě se jedná o 

úsek dlouhý celkem 129m 

 

Příklad výpočtu : 129 m x 63 Pa = 8130 Pa = 8,13 kPa 

3.6.3 Tlaková ztráta vřazenými odpory  

2

2

,

w
p Mz    (Pa)        (15)  

 

kde  je ztrátový součinitel, 

 w  - rychlost proudící tekutiny v potrubí  (m.s
-1

),   

  - hustota tekutiny  (kg.m
-3

). [2] 

 

 výstup z akumulační nádoby – DN 40 (v = 1,38 m.s
-1

, ξ = 0,5) 

Tlaková ztráta = 467 Pa = 0,47 kPa 
 

 přechod DN 40 – DN 80 (v = 0,69 m.s
-1

, ξ = 0,8) 

Tlaková ztráta = 187 Pa = 0,19 kPa 

 

 T – kus DN 80 – DN 80 (v = 0,69 m.s
-1

, ξ = 8,0) 

Tlaková ztráta = 1866 Pa = 1,87 kPa 

 

 zpětný ventil 

Součinitel KV vyjadřuje průtok vody, který proteče armaturou za definovaných 

podmínek při daném zdvihu při rozvinutém turbulentním proudění. Výhodou součinitele 

je snadná interpretace v případě pouţití vody. 

Při výpočtu tlakové ztráty je nutné si vyjádřit tlakovou ztrátu z následujícího vztahu: 

 

p

V
K V

V
100

     (m
3
.h

-1
)        (16) 

 

kde KV je průtokový součinitel  (m
3
.h

-1
), 

 VV - poţadovaný objemový průtok za provozního stavu  (m
3
.h

-1
), 

 p  - ztráta tlaku regulačního ventilu  (MPa), 

  - hustota tekutiny  (kg.m
-3

). [7] 

 

 Tlaková ztráta zpětného ventilu: 

KV = 89,44 (m
3
.h

-1
) 

VV = 12,52 (m
3
.h

-1
) 

ρ = 980 (kg.m
-3

) 

p  = 1960 Pa = 1,96 kPa 
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 tlaková ztráta filtru 

KV = 89,44 (m
3
.h

-1
) 

VV = 12,52 (m
3
.h

-1
) 

ρ = 980 (kg.m
-3

)
 

 

p  = 2450 Pa = 2,45 kPa 

 

 výměník 

Tlaková ztráta = 25 970 Pa = 25, 97 kPa 

 

 T – kus DN 80 – DN 80 (v = 0,69 m.s
-1

, ξ = 3,0) 

Tlaková ztráta = 700 Pa = 0,7 kPa 

 

 přechod DN 40 – DN 80 (v = 1,38 m.s
-1

, ξ = 0,1) 

Tlaková ztráta = 94 Pa = 0,09 kPa 

 

 vstup do akumulační nádoby – DN 40 (v = 1,38 m.s
-1

, ξ = 1,0) 

Tlaková ztráta = 933 Pa = 0, 93kPa 

 

 Oblouky 90° - DN 40 (celkem 6 ks) – (v = 1,38 m.s
-1

, ξ = 1,0) 

Tlaková ztráta = 933 Pa = 0, 93 x 6 = 5,58 kPa 

 

 Oblouky 90° - DN 80 (celkem 20 ks) - (v = 0,69 m.s
-1

, ξ = 0,5) 

Tlaková ztráta = 117 Pa = 0,117 x 20 = 2,33 kPa 

3.7 Oběhové čerpadlo okruhu č. 1 

Oběhová čerpadla teplé uţitkové vody slouţí k zajištění oběhu teplé uţitkové vody 

v dlouhých rozvodech teplé vody. V místě odběru teplé vody začne vytékat teplá voda ihned 

a zamezí se ztrátám studené vody vypuštěné z rozvodu. Oběhová čerpadla zajišťují cirkulaci 

topného nebo chladicího média v topných systémech vytápění, vzduchotechniky a chlazení. 

[3] 

Tabulka  3  Vypočtené tlakové ztráty 

třením   8,13 kPa 

vřazenými odpory 42,56 kPa 

celkem 50,69 kPa 

3.7.1 Návrh oběhového čerpadla 

Mokrooběţné čerpadlo s přepínáním otáček 

Mokroobeţné, cirkulační čerpadlo pro montáţ do potrubí. 

Moţnost nastavení 3 stupňů otáček. 

Čerpané médium: voda, čistá 100 %  

Čerpací výkon: 12,52 m
3
/h 

Pokrytá tlaková ztráta: 55 kPa 

Dopravní výška: 5,28 m 

Napájení: 3~400 V/50 Hz 

Příkon P1(max.): 0,961 kW 

Otáčky (max.): 2800 1/min 
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Obr.  6  Graf závislosti objemového průtoku, příkonu a dopravní výšky oběhového čerpadla 

3.8 Pojistný ventil 

Pojistné ventily jsou v soustavě pouţity pro jištění tlakových zařízení proti 

nedovolenému stoupnutí provozního přetlaku, pro neagresivní plyny, páry a kapaliny 

s kinematickou viskozitou do 400 mm
2
.s

-1
. Uplatňují se u tlakových zařízení v průmyslu, viz 

obr. 8. 

Jedná se o pojistný ventil normální s funkčními vlastnostmi. Tlaková ztráta ve 

výstupním potrubí můţe být max. 10% z otevíracího tlaku. Tento ventil není určen pro 

výstup do protitlaku. Při otevření pojistného ventilu můţe část pracovní látky v našem 

případě vody unikat prostorem kolem pruţiny do okolí kolem soustavy. [7] 
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Obr. 7  Popis pojistného ventilu  

3.8.1 Návrh pojistného ventilu 

Při návrhu pojistného ventilu je třeba dbát na to, ţe se jedná o ,,nejslabší“ článek 

otopného systému a musí plnit havarijní funkci při náhlém stoupnutí tlaku v soustavě a tento 

přebytečný tlak odvézt do okolí soustavy, aby nedošlo k výbuchu, a tím k poškození zařízení, 

nebo dokonce celé soustavy zařízení. 

3.8.1.1 Vstupní hodnoty 

Následující údaje jsou zadány zadavatelem: 

Pmax = 6 bar   

tmax = 95 ºC 

Pot = 250 kPa = 2,5 bar 

 

 Konstanta K uvedená v tabulce 4 udává navýšení výtokového součinitele v závislosti na 

maximálním dovoleném tlaku celé soustavy. 

Tabulka  4  Konstanty K [kW.mm
-2

] v závislosti na tlaku 

pot [kPa] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 

K [kW.mm
-2

] 0,5 0,67 0,82 0,97 1,12 1,26 1,41 1,55 1,69 1,83 1,97 2,1 2,37 2,64 2,91 3,18 

 

 Průřez sedla pojistného ventilu: ( 684,0...25 wPV … DUCO MEIBES) 

Příklad výpočtu : 

227,360
12,1684,0

276
mm

K

Q
S

w

p

o       (17) 

 

kde S0 je průřez sedla  (mm
2
), 

 αK - výtokový součinitel, 

 K  - Konstanta  (kW.mm
-2

). 

Navrţeno: pojistný ventil DUCO MEIBES DN25 [7] 
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3.9 Expanzní tlaková nádoba 

Tlakové expanzní nádoby jsou součástí zabezpečovacího zařízení vodních soustav 

ústředního vytápění pracujících na termostatickém principu. Umoţňují vyrovnání změn 

roztaţnosti vody otopné soustavy bez její zbytečné ztráty, udrţení přetlaku v otopné soustavě 

v předepsaných mezích a samočinné doplňování vody do otopné soustavy při jejich drobných 

netěsnostech. 

Expanzní nádoby jsou svařené ocelové nádoby, jejichţ vnitřní prostor je neprodyšně 

rozdělen na dvě části pryţovou membránou. Na straně ventilu je u expanzní nádoby prostor 

pro stlačený plyn a na straně návarku je prostor pro vodu topné soustavy. Při správném 

nastavení tlaku plynového polštáře v expanzní nádobě dochází k plynulému přenášení tlaku v 

otopné soustavě přes membránu na tlakový plynový polštář, viz obr. 9. [7] 

 
Obr. 8  Řez expanzní nádobou 

 

3.9.1 Návrh tlakové expanzní nádoby 

Parametry otopné soustavy: 

1. Tlakové poměry v otopné soustavě 

 Manometrická rovina cca 1,0 m nad podlahou skladu. 

2. Nejniţší dovolený přetlak soustavy  

 Plně zavodněná soustava (předpoklady pro výpočet: výškový rozdíl sahara - 

neutrální bod cca 3,5 m; oběhové čerpadlo v provozu). 

 

)(1,1 zdd pghp  (kPa)       (18) 
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kde h je výška mezi nejvyšším a nejniţším bodem v soustavě (m) 

  - hustota vody  (kg.m
-3

), 

 g - gravitační zrychlení  (m.s
-1

), 

 Zp - tlaková ztráta  (Pa). 

3. Nejniţší provozní přetlak soustavy 

 kPapp ddd 2,985,9305,105,1  

4. Nejvyšší dovolený přetlak soustavy  

 phd = pot = 250kPa 

5. Nejvyšší předběţný provozní přetlak soustavy 

 kPapp hdh 23825095,095,0  

6. Návrh objemu expanzní nádoby 

 Příklady výpočtu: 

 

 lnVV oep 26162,103916,031673,13,1  

 

kde V0 je objem celé soustavy  (l), 

 n - součinitel zvětšení  (-), 

 η - součinitel tlakových poměrů. 

 

 Tabulka  5  Objem celé soustavy 

Výměník vzdušina/voda 136 l 

Akumulační nádrţ 2 x 1 000 l = 2 000 l 

Teplovzdušné vytápěcí jednotky 20 x 4,3 l = 86 l 

Potrubní rozvody 945 l 

Celkový objem soustavy  3 167 l 

 

 Součinitel zvětšení objemu pro vodu pro Ct 9510  

 03916,085 Ctn  

 

 Součinitel tlakových poměrů 

 

62,1
10100103,341010010250

1010010250
3333

33

nejnižšínejvyšší

nejvyšší

pp

p
 

 

 Minimální tlak v soustavě 

 kPaghpnejnišší 3,3481,910005,3  
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 Expanzní potrubí (světlost) 

Tabulka  6  Expanzní potrubí 

 

 Tepelný výkon zdroje MW 
Expanzní potrubí (světlost) 

DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 

délka potrubí ≤ 10 m 0,35 2,1 3,6 4,8 7,5 14 19 29 

délka potrubí > 10 m ≤ 30 m 0,35 1,4 2,5 3,2 5 9,5 13 20 

  

 Navrţená tlaková expanzní nádoba o objemu 300 litrů, o maximálním tlaku 6 barů a 

maximální teplotě otopné vody v soustavě 120 °C, expanzní potrubí DN20. [5] 

3.10 Odvzdušňovací ventil 

V topenářských rozvodech v uzavřeném okruhu se během provozu vytvářejí plyny 

(vzduch, vodík a kyslík). Tyto plyny musí být odváděny, neboť v opačném případě způsobují 

poruchy funkčnosti. Nepříjemnými následky plynů v systému jsou hlučnost rozvodu, 

problémy s oběhem vody, při kterém dochází k nevyrovnanému vytápění místností, koroze, 

inkrustace a předčasné stárnutí potrubí a komponentů, viz obr. 10. 

Automatický odvzdušňovací ventil můţe být poškozen přítomností nečistot 

přenášených vodou v rozvodu, přítomností olejových emulzí nebo přísad, turbulence, které 

mohou ovlivnit výkonnost, vibrace zařízení nebo potrubí, na kterých jsou ventily instalované. 

[5]  

 

Tabulka  7  Hodnoty automatického odvzdušňovacího ventilu 

Nominální provozní tlak 0,7 MPa (7 barů) 

Maximální zkušební tlak 1,4 Mpa (14 barů) 

Maximální provozní teplota 120 
o
C 

Minimální provozní teplota -10 
o
C 

 

 
Obr. 9  Řez automatickým odvzdušňovacím ventilem [5] 
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4 OKRUH Č. 2 - AKU NÁDRŢE - VYTÁPĚCÍ JEDNOTKY 

Teplovodní okruh mezi aku nádrţemi a koncovými elementy distribuce tepla – 

vodními teplovzdušnými jednotkami bude proveden z trubek ocelových bezešvých černých 

(dle ČSN 42 5710) materiál třídy 11 353, spojovaných svařováním na svar V. Propojovací 

potrubí nebude izolováno, protoţe potrubí, které vede k teplovzdušným vytápěcím jednotkám 

je uprostřed vytápěné haly, takţe teplo, které unikne do prostoru vlivem prostupu tepla 

daným materiálem trubek, bude vyuţito v prostoru skladu. Na výstupním potrubí z aku 

nádrţí bude osazen odvzdušňovací ventil, zpětná klapka, filtr, oběhové čerpadlo, uzavírací 

armatury, dále u jednotlivých teplovzdušných jednotek seřizovací ventily, odvzdušňovací 

ventily, uzavírací armatury. Na vratném potrubí budou osazeny vypouštěcí armatury, 

uzavírací armatury. 

Pro vytápění teplovzdušnými jednotkami máme k dispozici celkem 250 kW 

vyuţitelné energie, ostatních vyuţitelných cca 25 kW můţeme pouţít například pro stávající 

dohřev do zásobníku TUV nebo pro jiné technologické vyuţití.  

4.1 Výpočty 

4.1.1 Určení teplonosného média a objemového průtoku 

a) Teplonosné médium - oběhová voda 

 

b) Průtok teplonosného média v okruhu č. 2 

Ze znalosti mnoţství tepla, které lze v našem případě vyuţit a z dalších parametrů 

(hustota, tepelná kapacita vody, teplotní spád) lze následujícím vztahem vypočítat objemový 

průtok námi zvoleného média:  

tc

Q
V (m

3
.h

-1
)        (19) 

 

kde ∆t je teplotní spád (
o
C), 

 ρ - hustota média  (kg.m
-3

),
 

 c - měrná tepelná kapacita  (J.kg.K
-1

). [7] 

 

Vokruh č. 2 = 10,99 m
3
.h

-1
 = 183,2 l/min (výkon Q = 250 kW při ∆t = 20 

o
C) 

 

Pro kaţdou vytápěcí jednotku je stanoven objemový průtok VSahara = 9,16 l/min 

(výkon Q = 12,5 kW při ∆t = 20 °C). Jedná se celkem o 20 ks jednotek. 

4.1.2 Teplovzdušné vytápěcí jednotky ,,SAHARA“ 

Teplovzdušná vytápěcí jednotka typu ,,SAHARA“ slouţí jako koncový element 

přenosu tepla do okolního prostředí. Slouţí pro vytápění nebo také ve specifických případech 

pro chlazení. K přenosu tepla dochází tak, ţe v uzavřeném systému mezi akumulačními 

nádrţemi a teplovzdušnou jednotkou, které jsou navzájem propojeny potrubím dle návrhu, 

proudí horká voda, která prochází výměníkem uvnitř této jednotky. Ventilátorem, který je 

v této jednotce osazen za výměníkem, se nasává okolní vzduch za jednotkou a proudí přes 

výměník o vyšší teplotě do místnosti. Tím dosahujeme distribuce ohřátého vzduchu do 

místnosti a teplovzdušného vytápění v prostoru skladu, viz obr. 11. [6] 



19 

 

 

 

 

Obr  10.  Součásti teplovzdušné jednotky včetně popisu [6] 

4.1.3 Návrh teplovzdušných jednotek ,,SAHARA“ 

Koncové elementy distribuce tepla jsou dimenzovány tak, aby bylo moţno udrţet 

vnitřní teplotu ve skladu +15 
o
C při venkovní teplotě -15 °C. Předpokládá se úprava střešních 

světlíků, sníţení součinitele prostupu tepla na hodnotu max k = 2,13 W/m
2
K. Tepelné ztráty 

haly pro tyto okrajové podmínky jsou 250 kW. Vzhledem k poţadavku provozu, aby nedošlo 

k zásahu do stávající konstrukce haly, jsem zvolil celkem 20 ks jednotek ve dvou řadách po 

10 ks umístěných naproti sobě na delších stranách obdélníkového tvaru haly. 

a) Předpokládána teplota topné vody v okruhu aku nádrţe - sahary: 70/50 
o
C. 

20

250
1ksQ 12,5 kW 
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b) Průtok teplonosného média pro 1 ks teplovzdušné jednotky 

 

tc

Q
V   (m

3
.h

-1
)        (20) 

 

kde ∆t je teplotní spád (
o
C), 

 ρ - hustota média  (kg.m
3
),

 

 c - měrná tepelná kapacita  (J.kg.K
-1

). 

Celkem 20 ks jednotek sahara s topnou vodou 70/50 
o
C (ti = 15 

o
C) přenese celkem 20 x 12,5 

kW = 250 kW  => VYHOVUJE  [7] 

4.2 Návrh průměru potrubí 

Mezi akumulačními nádrţemi a teplovzdušnými jednotkami je nutno přenést 250 kW 

energie akumulované v našem případě v oběhové vodě o teplotním spádu ∆t = 20 °C. Ze 

znalosti těchto podkladů lze navrhnout průměr potrubí a rychlost proudění proudící tekutiny: 

 

 
v

Q
SvSQ   (m

3
.h

-1
)        (21) 

 

kde Q je objemový průtok  (m
3
.h

-1
), 

 S  - plocha  (m
2
), 

 v  - rychlost proudící tekutiny  (m.s
-1

). [6] 

 

Q = 10,99 m
3
.h

-1
 navrţeno DN 65, v = 0,92 m.s

-1
 

 

Vzhledem k průměru hrdla anuloidu jsem zvolil pro oba výstupy DN 40. Výstup z 

anuloidu – okruh anuloid – teplovzdušné jednotky. 

Příklad výpočtu: 

 

13

2

99,10
hmQ 5,50 m

3
.h

-1
  navrţeno DN 40, v = 1,22 m.s

-1
 

 

 Před rozdělením na dva okruhy po 10 ks na kaţdé straně haly pro rovnoměrné 

vytápění 

 Q = 10,99 m
3
.h

-1
 navrţeno DN 65, v = 0,92 m.s

-1
 

 

 Odbočka – 10 sahar 

Q = 5,50 m
3
.h

-1
 navrţeno DN 50, v = 0,78 m.s

-1
 

 

 Po 1. sahaře 

Q = 4,95 m
3
.h

-1
 navrţeno DN 50, v = 0,70 m.s

-1
 

 

 Po 2. sahaře 

Q = 4,40 m
3
.h

-1
 navrţeno DN 50, v = 0,62 m.s

-1
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 Po 3. sahaře 

Q = 3,85 m
3
.h

-1
 navrţeno DN 40, v = 0,85 m.s

-1
 

 

 Po 4. sahaře 

Q = 3,30 m
3
.h

-1
 navrţeno DN 40, v = 0,73 m.s

-1
 

 

 Po 5. sahaře 

Q = 2,75 m
3
.h

-1
 navrţeno DN 40, v = 0,61 m.s

-1
 

 

 Po 6. sahaře 

Q = 2,20 m
3
.h

-1
 navrţeno DN 32, v = 0,76 m.s

-1
 

 

 Po 7. sahaře 

Q = 1,75 m
3
.h

-1
 navrţeno DN 32, v = 0,57 m.s

-1
 

 

 Po 8. sahaře 

Q = 1,10 m
3
.h

-1
 navrţeno DN 25, v = 0,62 m.s

-1
 

 

 Po 9. sahaře 

Q = 0,55 m
3
.h

-1
 navrţeno DN 25, v = 0,31 m.s

-1
 

 

 Do 10. sahary 

Q = 0,55 m
3
.h

-1
 navrţeno DN 25, v = 0,31 m.s

-1
 

4.3 Tlakové ztráty okruhu č. 2 

Problematika tlakových ztrát je uvedena v bodě 3.2. 

4.3.1 Celková tlaková ztráta v potrubí – výpočtová část 

 

MzTřzz ppp ,,   (Pa)        (22)

        

kde zp  je  tlaková ztráta celková  (Pa), 

 Třzp , - tlaková ztráta třením  (Pa), 

 
MZ

p
,

- tlaková ztráta místními odpory  (Pa). [2] 

4.3.2 Tlaková ztráta třením  

 

2

2

,

w

d

l
p třz  (Pa)        (23) 

 

kde  je součinitel tření  (-), 

  - hustota tekutiny  (kg.m
-3

), 

dl,  - charakteristické rozměry potrubí  (m), 

 w  - rychlost proudící tekutiny v potrubí  (m.s
-1

). [2] 
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 DN 65, v = 1,38 m.s
-1

 (celkem 10 m) = 10 m x 137 Pa/m = 1,37 kPa
  

 DN 50, v = 0,78 m.s
-1

 (celkem 31 m) = 31 m x 136 Pa/m = 4,22 kPa 

 DN 50, v = 0,70 m.s
-1

 (celkem 20 m) = 20 m x 110 Pa/m = 2,20 kPa 

 DN 50, v = 0,62 m.s
-1

 (celkem 20 m) = 20 m x 87 Pa/m   = 1,74 kPa 

 DN 40, v = 0,85 m.s
-1

 (celkem 20 m) = 20 m x 220 Pa/m = 4,40 kPa 

 DN 40, v = 0,73 m.s
-1

 (celkem 20 m) = 20 m x 162 Pa/m = 3,24 kPa 

 DN 40, v = 0,61 m.s
-1

 (celkem 20 m) = 20 m x 112 Pa/m = 2,24 kPa 

 DN 32, v = 0,76 m.s
-1

 (celkem 20 m) = 20 m x 212 Pa/m = 4,24 kPa 

 DN 32, v = 0,57 m.s
-1

 (celkem 20 m) = 20 m x 119 Pa/m = 2,38 kPa 

 DN 25, v = 0,62 m.s
-1

 (celkem 20 m) = 20 m x 203 Pa/m = 4,06 kPa 

 DN 25, v = 0,31 m.s
-1

 (celkem 20 m) = 20 m x 51 Pa/m   = 1,02 kPa 

 

Celková tlaková ztráta třením – 31,11 kPa 

4.3.3 Tlaková ztráta vřazenými odpory  

 

2

2

,

w
p Mz  (Pa)        (24) 

 

kde  je ztrátový součinitel, 

 w  - rychlost proudící tekutiny v potrubí  (m.s
-1

), 

  - hustota tekutiny (kg.m
-3

). [2] 

 

 Výstup z akumulační nádoby – DN 40 (v = 1,22 m.s
-1

, ξ = 0,5) 

Tlaková ztráta = 365 Pa = 0,37 kPa 

 

 Přechod DN 40 – DN 65 (v = 1,22 m.s
-1

, ξ = 0,8) 

Tlaková ztráta = 583 Pa = 0,58 kPa 

 

 T – kus DN 65 – DN 65 (v = 0,92 m.s
-1

, ξ = 8,0) 

Tlaková ztráta = 3318 Pa = 3,32 kPa 

 

 Zpětný ventil 

 

p

V
K V

V
100

     (m
3
.h

-1
)        (25) 

 

kde KV je průtokový součinitel  (m
3
.h

-1
), 

 VV - poţadovaný objemový průtok za provozního stavu  (m
3
.h

-1
), 

 p  - ztráta tlaku regulačního ventilu  (MPa), 

  - hustota tekutiny  (kg.m
-3

). 
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 Tlaková ztráta zpětného ventilu: 

 

KV = 74,5 m
3
/h 

VV = 10,99 m
3
/h 

ρ = 980 kg/ m
3
 

p  = 2180 Pa = 2,18 kPa 

 Tlaková ztráta filtru 

 

KV = 60,0 m
3
/h 

VV = 10,99 m
3
/h 

ρ = 980 kg/ m
3 

 

p  = 3360 Pa = 3,36 kPa 

 

 T – kus DN 65 – DN 65 (v = 0,92 m.s
-1

, ξ = 2,0) 

Tlaková ztráta = 829 Pa = 0,83 kPa 

 

 T – kusy – sahary – vratná větev 

 

1. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,78 m.s
-1

) = 60 Pa = 0,06 kPa 

2. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,7 m.s
-1

) = 48 Pa = 0,05 kPa 

3. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,62 m.s
-1

) = 37 Pa = 0,04 kPa 

4. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,85 m.s
-1

) = 70 Pa = 0,07 kPa 

5. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,73 m.s
-1

) = 52 Pa = 0,05 kPa 

6. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,61 m.s
-1

) = 36 Pa = 0,04 kPa 

7. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,76 m.s
-1

) = 56 Pa = 0,06 kPa 

8. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,57 m.s
-1

) = 32 Pa = 0,03kPa 

9. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,62 m.s
-1

) = 37 Pa = 0,03 kPa 

 

 T – kusy – sahary – přívodní větev 

 

1. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,62 m.s
-1

) = 38 Pa = 0,04 kPa 

2. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,57 m.s
-1

) = 32 Pa = 0,03 kPa 

3. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,76 m.s
-1

) = 57 Pa = 0,06 kPa 

4. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,61 m.s
-1

) = 37 Pa = 0,04 kPa 

5. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,73 m.s
-1

) = 52 Pa = 0,05 kPa 

6. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,85 m.s
-1

) = 71 Pa = 0,07 kPa 

7. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,62 m.s
-1

) = 38 Pa = 0,04 kPa 

8. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,7 m.s
-1

) = 48 Pa = 0,05 kPa 

9. T-kus (ξ = 0,2 - v = 0,78 m.s
-1

) = 60 Pa = 0,03 6kPa 

 

 T – kus (v = 0,46 m.s
-1

, ξ = 1,5) 

Tlaková ztráta = 156 Pa = 0,16 kPa 

 

 T – kus (v = 0,92 m.s
-1

, ξ = 3,0) 

Tlaková ztráta = 1244 Pa = 1,24 kPa 

 

 Vstup do akumulační nádoby – DN 40 (v = 1,22 m.s
-1

, ξ = 1,0) 

Tlaková ztráta = 729 Pa = 0,73 kPa 



24 

 

 Přechody – zúţení 

1. DN 65 – DN 50 (ξ = 1,0 - v = 0,78 m.s
-1

) = 298 Pa = 0,30 kPa 

2. DN 50 – DN 40 (ξ = 1,0 - v = 0,85 m.s
-1

) = 354 Pa = 0,35 kPa 

3. DN 40 – DN 32 (ξ = 1,0 - v = 0,76 m.s
-1

) = 283 Pa = 0,28 kPa 

4. DN 32 – DN 25 (ξ = 1,0 - v = 0,62 m.s
-1

) = 188 Pa = 0,19 kPa 

 

 Přechody – rozšíření 

5. DN 25 – DN 32 (ξ = 1,0 - v = 0,62 m.s
-1

) = 188 Pa = 0,19 kPa 

6. DN 32 – DN 40 (ξ = 1,0 - v = 0,76 m.s
-1

) = 283 Pa = 0,28 kPa 

7. DN 40 – DN 50 (ξ = 1,0 - v = 0,85 m.s
-1

) = 354 Pa = 0,35 kPa 

8. DN 50 – DN 65 (ξ = 1,0 - v = 0,78 m.s
-1

) = 298 Pa = 0,30 kPa 

 

 Oblouky 90°  

1. DN 25 (celkem 6 ks) - (v = 0,31 m.s
-1

, ξ = 1,0) 

Tlaková ztráta = 70 Pa = 0,07 x 6 = 0,42 kPa 

 

2. DN 40 (celkem 4 ks) - (v = 1,22 m.s
-1

, ξ = 1,0) 

Tlaková ztráta = 729 Pa = 0,73x 4 = 2,92 kPa 

3. DN 50 (celkem 6 ks) - (v = 0,78 m.s
-1

, ξ = 1,0) 

Tlaková ztráta = 149 Pa = 0,15 x 6 = 0,9 kPa 

 

4. DN 65 (celkem 4 ks) - (v = 0,92 m.s
-1

, ξ = 1,0) 

Tlaková ztráta = 207 Pa = 0,2 x 4 = 0,8 kPa 

 

 Tlaková ztráta teplovzdušné vytápěcí jednotky 

 

KV = 10,5 m
3
/h 

VV = 0,55 m
3
/h 

ρ = 980 kg/ m
3 

 

p  = 270 Pa = 0,27 kPa 

 

 Tlaková ztráta regulačního ventilu 

 

KV = 5,0 m
3
/h 

VV = 0,55 m
3
/h 

ρ=980 kg/ m
3 

 

p  = 1121 Pa = 1,21 kPa 

4.4 Oběhové čerpadlo okruhu č. 2 

Oběhová čerpadla teplé uţitkové vody slouţí k zajištění oběhu teplé uţitkové vody 

v dlouhých rozvodech teplé vody. V místě odběru teplé vody začne vytékat teplá voda ihned 

a zamezí se ztrátám studené vody vypuštěné z rozvodu. Oběhová čerpadla zajišťují cirkulaci 

topného nebo chladicího média v topných systémech vytápění, vzduchotechniky a chlazení. 

[6] 
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4.4.1 Návrh oběhového čerpadla  

Objemový průtok: Q = 5,50 m
3
.h

-1 

 

Tabulka  8 Vypočtené tlakové ztráty 

třením 31,11kPa 

vřazenými odpory 24,14kPa 

celkem 55,25kPa 

 

Navrţeno: 

Mokroběţné čerpadlo s přepínáním otáček 

Mokrobeţné, cirkulační čerpadlo pro montáţ do potrubí. 

Moţnost nastavení 3 stupňů otáček.    

Čerpané médium: voda, čistá 100 %  

Čerpací výkon: 10,99 m
3
/h 

Pokrytá tlaková ztráta : 60 kPa 

Dopravní výška: 5,76 m 

Napájení: 3~400 V/50 Hz 

Příkon P1(max.): 0,961 kW 

Otáčky (max.): 2800 1/min 

 

 

 
Obr.  11  Graf  Závislosti objemového průtoku, příkonu a dopravní výšky oběhového 

čerpadla  
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5 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ 

V  této části práce je porovnána počáteční investice do celého systému, který je v této 

práci navrţen a popisován a provozní náklady na stávající vytápění haly, kdy hala byla 

vytápěna otopnými tělesy s napojením na horkovod a byla vytápěna obdobným způsobem, 

tedy také teplovzdušnými vytápěcími jednotkami, ale staršího provedení. Také je zde 

uvedena návratnost investice do celého nového systému.viz. tab. 9. 

 

V hale je třísměnný provoz, tedy nepřetrţitý, proto zařízení bude vytápět v topném 

období také nepřetrţitě kvůli zajištění komfortu vytápění v této hale, protoţe to poţaduje 

technologie v  této hale. Topné období je stanoveno na 260 dní v roce, toto je doba přes 

kterou musíme zajistit vytápění v této hale. Po zbytek roku bude teplota vyšší neţ průměrná 

venkovní teplota v dané lokalitě, která je dána statistickými hodnotami a průměrem všech 

teplot za celý rok. Průměrná venkovní teplota pro daný region je stanovena na 5 °C za celé 

topné období, tudíţ při poklesu teploty pod tuto průměrnou hodnotu venkovní teploty je třeba 

pouţít zařízení pro vytápění haly. V našem případě teplovzdušné vytápěcí jednotky. 

 

V tabulce 9 jsou porovnány všechny parametry, které jsou nutné k vyhodnocení všech 

aspektů k porovnání s minulým způsobem vytápění a tím také k porovnání a zjištění 

návratnosti celé této investice. 

 

Tabulka  9  Porovnání počátečních investic a návratnosti s minulým způsobem vytápění 

 

Počáteční investice 3.000.000,- Kč 

Cena za 1 kW/h energie z horkovodu 1,- Kč 

Náklady na topení za den 6.000,- Kč 

Náklady na topení za topné období 1.560.000,- Kč 

Návratnost investice cca 2 roky 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této práce je navrhnout a porovnat systém na vyuţití odpadního tepla, kdy byl 

provoz zařízení na vytápění haly ekonomicky nehospodárný a zadavatel pojal myšlenku 

vyuţít nějakým způsobem odpadní teplo z technologie vypalování ţáruvzdorných materiálů a 

toto teplo pouţít k zajištění pro vytápění vedlejší haly k ekonomicky výhodnějšímu způsobu 

tím, ţe vyuţíváme teplo entalpie spalin, které jsou vypouštěny komínem do okolní atmosféry 

a nijak nevyuţity.  

Tímto teplem ohříváme teplonosné médium a akumulujeme jej v akumulačních 

nádrţích a pak dále toto médium přivádíme k teplovzdušným jednotkám a tím, ţe se teplo 

předává ve výměníku, který je uvnitř těchto jednotek a ventilátorem je tento ohřátý vzduch 

distribuován do haly, kterou vytápí. 

Systémy zpětného vyuţití tepla jsou rozšířeným způsobem všeobecně v energetice. 

Dle mého názoru by se měly více vyuţívat jednak z pohledu, ţe se šetří náklady na provoz 

jednotlivých zařízení a jednak, ţe se šetrněji přistupuje k přírodě. 

Základní rozdělení systémů na zpětné vyuţití tepla: 

 Regenerační – celkové teplo se předává přímo do akumulační hmoty, jenţ je 

sdílí venkovnímu vzduchu pomocí regeneračních výměníků. 

 Rekuperační – zajišťují jen sdílení citelného tepla teplosměnnou plochou 

rekuperačních výměníků. 

 Tyto zařízení vyuţívají tepelnou energii odpadního vzduchu. Dle způsobu sdílení 

tepla se tyto výměníky rozděluji na výměníky s kapalinovým okruhem, deskové výměníky a 

tepelné trubice.  

S rostoucími cenami energií a narůstající spotřebou tepla v energetice je potřeba 

zavádět úsporná řešení, která budou zároveň ohleduplná k ţivotnímu prostředí. Jednou 

z moţností takového úsporného řešení je zavedení systému vyuţití odpadního tepla 

popisovaného v této bakalářské práci. V moderní době je stále více kladen důraz na tyto 

zařízení a technologie na zpětné vyuţívání tepla, ať uţ to jsou ekonomické důvody nebo jiné 

důvody. Tyto technologie a zařízení jsou do budoucna velkým přínosem pro energetiku 

všeobecně. Myslím si, ţe by se měly více vyuţívat v průmyslu a všeobecně v energetickém 

prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

Seznam literatury 
 

[1] PŘÍHODA M., HAŠEK P., Hutnické pece. 2. vyd. Ostrava :  Vysoká škola báňská, 

1987. 378s. 

[2] PŘÍHODA M., RÉDR M., Sdílení tepla a proudění – 2.přeprac. vydání – Ostrava : 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008.177 s. ISBN 978 – 80 – 248 – 1748 – 4. 

 

[3] KREMER, R., KLIKA, R. Tepelná technika. Praha : SNTL, 1970. s. 338 - 359.   

 04-401-7. 

 

[4] BÁLEK, S. Tepelně technické tabulky a diagramy. 2. vyd. Ostrava:  

 VŠB v Ostravě, 2005. s. 93, ISBN 80-248-0828-5. 

 

[5] CIHLÁŘ J., GEBAUER G., POČINKOVÁ M., Technická zařízení budov – Ústřední 

vytápění I. – Brno : Vysoké učení technické v Brně : Brno 1998, 238 s. ISBN 80-214-

1142-2. 

 

[6] CIHLÁŘ J.,GEBAUER G., Technická zařízení budov – C – vzduchotechnika – Brno: 

Fakulta stavební VUT v Brně : Brno 1995, 206 s.  

 

[7] BROŢ K.,DLOUHÝ T.,GALÁD V. a spol., Topenářská příručka 3 : Brno 2007 

 

[8] CARVALHO, M. Combustion Technologies for a Clean environment.  

Abington, Gordon and Breach, 2004. s. 21-30, ISBN 2-88124-619-2. 

 

[9] DAVIS, M. L., CORNWELL, D. A. Environmental Engineering 3. vyd. 

WCB/McGraw-Hill, 1998. s. 524 – 525. ISBN 0-07-015918-1. 

 

[10] RALPH L.,WEBB,Principles of enhanced heat transfer. New York: John Wiley & 

Sons, Inc , 1994. 

 

[11] ČSN 06 3010. Tepelné bilance průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné  

       zpracování kovů. Praha: Český normalizační institut, 1995. 16 s. 1995. 

 

[12] ČSN 06 0210. Výpočet tepelných ztrát budov, Praha: Český normalizační institut, 

Praha 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Seznam obrázků 

 

 

Obr.  1  Osazení vodních ohřívačů 

Obr.  2   Základní veličiny pro výpočet ohřívače 

Obr.  3   Technické schéma včetně rozměrů výměníku vzduch/voda 

Obr.  4   Technické schéma akumulační nádoby 

Obr.  5   Technické schéma zpětného ventilu 

Obr.  6  Graf závislosti objemového průtoku, příkonu a dopravní výšky oběhového čerpadla 

Obr.  7  Popis pojistného ventilu 

Obr.  8   Řez expanzní nádobou 

Obr. 9  Řez automatickým odvzdušňovacím ventilem 

Obr  10  Součásti teplovzdušné jednotky včetně popisu 

Obr. 11  Graf  Závislosti objemového průtoku, příkonu a dopravní výšky oběhového čerpadla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Seznam tabulek 

 

 

Tabulka  1  Hodnoty naměřené zkušební laboratoří 

 

Tabulka  2  Hodnoty výměníku vzduch/voda 

 

Tabulka  3  Vypočtené tlakové ztráty 

 

Tabulka  4  Konstanty K [kW.mm-2] v závislosti na tlaku  

 

Tabulka  5  Objem celé soustavy 

 

Tabulka  6  Expanzní potrubí 

 

Tabulka  7  Hodnoty automatického odvzdušňovacího ventilu 

 

Tabulka  8  Vypočtené tlakové ztráty 

 

Tabulka  9  Porovnání počátečních investic a návratnosti s minulým způsobem vytápění 

 


