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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje problematice přímého chlazení pro potřeby systémů klimatizace 

budov. Zaměřuje se na shrnutí teoretických základů a fyzikální podstaty chladící a 

klimatizační techniky. V rámci práce byl experimentálně ověřen dopad jednotky split na 

mikroklima zkoumané místnosti a současně prozkoumány děje spojené s jeho činností. Cílem 

práce je sjednotit teoretická a experimentálně získaná fakta a aplikovat je při návrhu zdrojů 

chladu pro vzduchotechnické jednotky. Návrh klimatizačních systémů navazuje na mou 

bakalářskou práci, „Teplovzdušné vytápění prostoru tělocvičny“, jejímž předmětem byl návrh 

vzduchotechnického systému sportovního zařízení.  

  

Klíčová slova 

přímé chlazení, chladivo, klimatizace, termodynamika, úpravy vzduchu  

  

  

  

Abstract 

Diploma thesis deals with the problem of refrigerant cooling needs for air conditioning 

systems of buildings. Summary focuses on the theoretical basics and the physical nature of 

refrigeration and air conditioning technology. The consequences of split unite on 

microclimate in the room was experimentally tested and simultaneously investigated 

happenings associated to its activity. The aim is to unify the theoretical and experimentally 

obtained facts and apply them in the designing of air conditioning units. Design of air 

conditioning systems builds on my bachelor thesis, "Hot-air heating of gym", which subject 

was the ventilation system of gym.  

  

Keywords 
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Úvod 

Diplomová práce se zabývá základy chladicí techniky, zvláště pak jejích použitím pro 

klimatizaci budov. Úprava vnitřního mikroklimatu budov z hlediska teploty a vlhkosti vzduchu 

je jedním z hlavních témat techniky prostředí staveb. Klimatizační systémy jsou zařízení 

zvládající obě úpravy podle potřeby. Úprava teploty, vlhkosti a kvality vzduchu jsou v dnešní 

době naprosto nevyhnutelný úkoly, neboť jsou spjaty se vzrůstajícími nároky na provozní 

podmínky technologií a přísnějšími hygienickými požadavky. 

Teplené zisky budov jsou charakteristické hlavně pro letní období, kdy jejich hlavním 

zdrojem je sluneční záření, ale jsou spojeny také s pobytem osob a technologiemi, jejichž 

provoz může být celoroční. Návrh klimatizace je však ovlivněn řadou normativních a 

legislativních požadavků, dále pak množstvím vstupních podmínek charakterizujících jednak 

provoz uvnitř budovy a jednak venkovní klima. Proto jsem v rámci práce provedl sjednocení 

poznatků vycházejících ze základů chladící techniky, vzduchotechniky a limitů daných 

právními předpisy. 

Při psaní své diplomové práce jsem kladl důraz na teoretickou a experimentální část 

práce. Praktická část obsahující aplikaci problému, sloužila pro ověření získaných 

předpokladů a navazuje na praktickou část mé bakalářské práce „Teplovzdušné vytápění 

tělocvičny“. Teoretická i experimentální část se věnuje problematice přímého chlazení. 

Zvláštní pozornost je věnována dopadu chladící techniky na životní prostředí, možnostmi a 

požadavky prevence znečišťování ovzduší a posuzování hodnotících kriterií. 

 



 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING SERVICES 
  

  

APLIKACE PŘÍMÉHO CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI 
BUDOV 
 

ČÁST A – ANALÝZA TÉMATU 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. PETR VLČEK  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. ALEŠ RUBINA, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2012               



             Vysoké učení technické v Brně  Aplikace přímého chlazení 
             Fakulta stavební 
             Ústav technických zařízení budov  Část A – Analýza tématu 

 

Brno 2012                                                                                                                            | 6  

1.  Téma a cíl diplomové práce 

Tématem mé diplomové práce je Aplikace přímého chlazení pro klimatizaci budov. 

Hlavním cílem je přiblížení teoretických základů strojního chlazení, jednak z hlediska 

technických řešení, ale také fyzikální podstaty probíhajících dějů. Shrnuty jsou nejdůležitější 

legislativní požadavky týkající se návrhu chlazení a VZT systémů a následně jsou získané 

poznatky aplikovány při řešení vzduchotechnického systému. 

Obsah diplomové práce je rozdělen do tří částí. Teoretická část se zabývá základy 

chladící techniky, zejména pak fyzikálními ději spojenými s prácí chladícího okruhu. 

V experimentální části práce je popsán pokus, prováděný na klimatizační jednotce split 

instalované v laboratoři školy. Poslední část je věnována aplikaci problému na systému 

vzduchotechniky navrženého pro potřeby sportovního zařízení. Navržené vzduchotechnické 

zařízení včetně potřebných výpočtů jsem převzal ze své bakalářské práce „Teplovzdušné 

vytápění tělocvičny“.  

Teoretické řešení 

Teoretická část práce se věnuje základními zákonitostmi chladící techniky. Zabýval 

jsem se předpoklady nutnými pro návrh klimatizačních zařízení, tedy vnitřními a vnějšími 

vlivy ovlivňujícími výpočet. Vysvětlil jsem základy termomechaniky, použil aplikaci zákonů 

termodynamiky na teorii chlazení a popsal základní tepelné děje vyskytujících se při 

tepelných cyklech.  

Dále se teoretická část zabývá chladícími cykly, zejména pak parními oběhy, 

pracovními látkami oběhů a jejích fázovými změnami. Pozornost je věnována také 

hodnotícím kriteriím chladiv a jejich vyhodnocením z hlediska ekologického dopadu na 

životní prostředí. 

Experimentální řešení 

 V experimentální části diplomové práce je zhodnocen pokus probíhající přerušovaně 

v průběhu jednoho roku na chladivovém klimatizačním systému split firmy Mitsubishi Electric, 

kterým byla vybavena školní laboratoř. Na experimentu jsem spolupracoval s Ondřejem 

Gérykem, který se zabýval pro svou diplomovou práci, činností zařízení v režimu tepelného 

čerpadla v zimním období. Pod mým vedením probíhal experiment v letním období, kdy jsme 

pokrývali tepelné zisky místnosti, a zařízení pracovalo v režimu chlazení. Úsek 

experimentální části je tedy pro obě naše práce společný, abychom ze společně 

zpracovaných dat byli schopni podat komplexnější přehled o problematice v průběhu celého 

roku. 
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Část této kapitoly se zabývá problematikou přímého chlazení, hlavně však systémy 

split, multi-split a VRV systémy. Uvedl jsem jejich základní dělení, princip činnosti a možnosti 

použití. Dále jsou shrnuty normativní požadavky ovlivňující návrh klimatizačních zařízení. 

  Cílem experimentu bylo vypozorovat za pomoci měřící techniky princip práce 

chladicího okruhu použitého systému, včetně vlastností použitého chladiva a stanovit dopad 

zařízení na mikroklima místnosti. Za pomoci termočidel jsme měřili teploty vzduchu v různých 

místech místnosti a jednotky split při různých provozních režimech a při měnících se 

venkovních podmínkách. Vyhodnocením této části je porovnání experimentálně získaných 

dat s podklady uvedenými výrobcem a s normativními požadavky. 

Aplikace tématu na zadané budově 

 Cílem této části práce bylo propojit získané znalosti s návrhem několika možných, 

technicky a ekonomicky proveditelných, variant chlazení pro vzduchotechnické zařízení 

obsluhující tělocvičnu sportovního zařízení. Aplikací přímého chlazení jsem navrhnul dvě 

varianty zdroje chladu. První centrální systém, kdy veškeré tepelné zisky i ztráty pokrývá 

vzduchotechnický systémem s chladicí komorou využívající přímý výparník a druhou 

variantou, kdy vzduchotechnické zařízení dodává pouze hygienické množství vzduchu a pro 

pokrytí tepelných zisků je navržen necentrální chladivový systém. 

Vyhodnocením je porovnání výhod a nevýhod obou použitých variant a ekonomické 

zhodnocení provozu. 
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2. Základy chladící techniky 

2.1 Klimatizace budov 

Vytvoření tepelné pohody je zásadním problémem tvorby vnitřního mikroklimatu 

v budovách. Jednak pro zajištění spokojenosti uživatelů, ať už v obytných budovách, 

nemocnicích či sportovních halách, ale také k ovlivňování výkonů pracujících osob 

udržováním optimálních pracovních podmínek administrativních výrobních nebo 

průmyslových staveb. 

 Úlohou vytvoření požadovaného stavu vzduchu a jeho následným udržováním 

v uspokojivých mezích se zabývá klimatizační technika. Toto musí být splněno nezávisle na 

vlivech okolního prostředí, jako jsou roční období, klimatická situace sluneční záření, a to s 

ohledem na druh stavební konstrukce a způsob využívaní klimatizovaného prostoru. Nároky 

na vnitřní prostředí v budovách se neustále upravuje a zpřísňuje normativními a zákonnými 

předpisy, přičemž tyto hodnoty v mnohých nově budovaných stavbách, kde je důraz kladen i 

na estetiku a jsou ozdobeny proskleným fasádami, nelze bez použití klimatizačního zařízení 

dosáhnout. Tento fakt je ještě umocněn u budov s náročnějšími požadavky na provozní 

podmínky, jako jsou nemocnice, výrobny léků, kde je nutnost udržet teplotu a vlhkost jen 

s minimálními odchylkami od požadované hodnoty. Nebo problém u staveb s technologiemi 

vyžadující konstantní teplotu, by při abstinenci klimatizace byl neřešitelný úkol. 

Na klimatizaci jako celek je kladeno mnoho požadavku a to jak ekonomických, tak 

ekologických, akustických, požárně bezpečnostních, nebo vyplývajících z provozně 

technických požadavků budovy. Hlavním úkolem však je úprava venkovního vzduchu, jehož 

kvalita i vlastnosti jsou časově proměnné a jeho následná distribuce vzduchotechnickým 

potrubím do vnitřních prostředí budovy. Základní úpravy vzduchu, které musí klimatizační 

zařízení zvládnout, jsou: 

 úprava kvality vzduchu (čištění venkovního vzduchu, zbavení se nečistot odváděného 

vzduchu) 

 úprava teploty vzduchu pro oba roční extrémy (pokrytí tepelných ztrát v zimě a 

odvedení tepelných zisků v létě od slunečního záření, ale také od vnitřních zdrojů) 

 úprava vlhkosti vzduchu (odvod vázaného tepla) 

Pokud má klimatizační jednotka splnit všechny kladené požadavky, musí zvládnout čtyři 

základní psychometrické úlohy, jimiž jsou: chlazení, ohřev, vlhčení a odvlhčování. Zařízení 

schopné všechny tyto úpravy vzduchu se nazývá klimatizace. V případě, že nevykonává  
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jednu z těchto funkcí, nazývá se částečná (neúplná) klimatizace. Výběr klimatizačního 

zařízení je tedy závislý na mnoha faktorech vnějšího prostředí (teplota, vítr, vlhkost, sluneční 

záření) a velkého počtu vnitřních vlivů (provozní požadavky a vlivy, vnitřní zdroje, kvalita 

provedení stavby a použité materiály). Tyto vlivy jsou do jisté míry závisle na ročním období, 

předmětem této práce je však návrh chlazení pro potřeby klimatizací a proto budou další 

kapitoly věnovány pouze faktorům ovlivňující výběr zdroje chladu.   

2.2 Faktory ovlivňující návrh zdroje chladu pro klimatizaci 

Výkon chladící zařízení je navrhován podle množství chladu, který je nutno dodat respektive 

množství tepla, které je nutné odvést. Činitele, na nichž závisí velikost této energie, lze 

rozdělit do dvou skupin: 

 vnitřní 

 vnější 

2.2.1 Vnější klimatické podmínky 

Hlavním vnějšími faktory jsou: 1. lokalita, ve které je daná stavba umístěna s ohledem na její 

orientaci ke světovým stranám, což souvisí s velikosti zisků od slunečního záření a větrem 

působícím na budovu a za 2. roční období. Pro potřeby chlazení je největším návrhovým 

extrémem léto. Z toho vyplývá pro letní období a pro dané místo: 

Teplota vzduchu 

Teplota vzduchu patří mezi stavové veličiny a její hodnota ovlivňuje jak velikost tepelných 

zisku budovy, tak vstupní hodnoty pro návrh klimatizační jednotky. Jak již bylo řečeno, její 

velikost je typická pro danou roční dobu a danou lokalitu. Ani průběh denních teplot není 

konstantní a jeho hodna se každou chvíli mění. Proto je nutné přijímat jisté zjednodušující 

předpoklady, ať už jsou to hodnoty průměrných teplot v jednotlivých měsících v průběhu 

roku, získané v normových tabulkách, nebo použiti zjednodušujících vztahů např. pro 

hodinovou teplotu: 

 

Kde:  temp……………maximální denní teplota, 

At……………..amplituda teploty v daném dni  

T………………hodina výpočtu.  

Z rovnice pak vyplývá sinusový charakter teploty v průběhu dne. 
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a)              b) 

  

Obr. 2.1 a) příklad průběhu průměrné venkovní teploty, b) příklad průběhu venkovních teplot podle ve 

vztahu 1.1 

Jak je vidět z grafu, maximalní denní teplota je posunuta z 12 hodiny, kdy je největší hodnota 

slunečního záření, na 16. hodinu což je způsobeno ohřívaním zemského povrchu a jeho 

následným saláním. Pro výpočty jsou tedy nejduležitější: 

 hodnoty průměrné denní teploty, 

 nejvyšší a nejnižší denní teplota 

 průměrná měsíční teplota 

Vlhkost vzduchu 

Vlhkost venkovního vzduchu neboli obsah vodní páry v suchém vzduchu ovlivňuje návrh 

neboť venkovní vzduch je nutno upravit vlhčením nebo odvlhčováním tak, aby se udržela 

v požadovaných mezích. Z hlediska vlhkosti mohou nastat dva extrémy: příliš nízká vlhkost, 

která nesvědčí lidským sliznicím a stavebním materiálům (přílišné vysychání), anebo příliš 

vysoká vlhkost charakteristická pro letní období (více než 80%, kdy je tzv. dusno). Při úpravě 

vzduchu chlazením se snižuje relativní vlhkost vzduchu, s čímž je spojena tvorba 

kondenzátu, který je z chladícího výměníku nutno odvádět. 

Vlhkost vzduchu lze vyčíslit pomocí několika veličin: 

 relativní vlhkost vzduchu ρ[%] 

 měrná vlhkost x [kg/kgsv] 

 parciální tlak vodních par p 
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Při dimenzování chladícího zařízení jsou pak nejdůležitější hodnoty vlhkosti při maximálních 

teplotách okolo 30°C.  

Sluneční záření 

Sluneční záření představuje velké množství energie dopadající ve formě 

elektromagnetického záření na zemský povrch, od kterého se následně ohřívá i venkovní 

vzduch. Hodnota dopadající energie na určitý povrch je ovlivněna zeměpisnou šířkou a 

výškou, nadmořskou výškou (tedy lokalitou stavby), výškou slunce nad obzorem, jeho 

azimutem a deklinací zemské osy (tedy dobou výpočtu). Energie dopadající na povrch 

zemské atmosféry má hodnotu přibližně 1350 W/m2 (tzv. solární konstanta) průchodem 

atmosférou se však snižuje a na zemský povrch už dopadá pouze jeho část. Čistota 

atmosféry tedy ovlivňuje množství solárních zisků a je tedy menší v místě velkých měst, než 

na vesnicích. 

 Hodnoty dopadajícího slunečního záření jsou udány tabulkou v normách a jsou 

důležité zejména v letním období, kdy je osálání povrchů značně intenzivní a přispívají tak 

k tepelným ziskům budovy průchodem průsvitnými konstrukcemi. Sluneční záření také 

ohřívá neprůsvitné konstrukce a ty se zpožděním způsobeným vedením tepla konstrukcí (je 

ovlivněno tepelně technickými vlastnostmi konstrukce) také ohřívají vnitřní vzduch.  

Dopadající sluneční záření má dvě složky: 

 přímé sluneční záření jeho intenzita je ovlivněna průchodem atmosférou a závisí na 

hodnotě znečistění ovzduší, udáváno součinitelem znečištění atmosféry z,(~2 pro 

horské oblasti, ~5 - 6  pro města a průmyslové oblasti), ale také na obsahu vodní 

páry (tedy jak je obloha zatažená). Orientační hodnota pro praktické výpočty se 

vypočte podle vztahu: 

      

 

 
  

 difuzní sluneční záření je složka sluneční radiace, která se rozptýlila průchodem 

přes atmosféru (její znečištění, mraky) a dopadá jako difuzní sálání oblohy. Intenzita 

odražené sluneční radiace závisí na sálaní okolních povrchů a na jejich odrazivosti. 

Pří výpočtu difuzní radiace se používá vztah: 
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Celková intenzita sluneční radiace je tedy součtem obou složek: 

 

H………nadmořská výška 

h………výška slunce nad horizontem 

α……… úhel mezi sledovanou stěnou a vodorovnou rovinou 

 

Velikost solárních zisků lze zmenšit už při výstavbě vhodnou volbou materiálů, vhodnou 

orientací, kvalitou zasklení a užitím stínicích prvků. 

2.2.2  Vnitřní zisky 

Za vnitřní zdroje tepla lze považovat produkci tepla lidmi, technologiemi, stroji a svítidly. 

Teplo může také prostupovat zdmi z okolních  neklimatizovaných vnitřních prostor. Dalším 

zdrojem tepla jsou ventilátory vzduchotechnické jednotky, které přivádí chladíný vzduch a 

k drobnému zvýšení též dojde samotným prouděním vzduchu potrubím. 

Produkce tepla lidmi 

 Člověk při své činnosti vydává teplo to je složeno z tepla citelného a tepla vázaného, 

které souvisí s pocením. Citelná složka je dána metabolickým teplem a teplem vzniklým při 

práci svalů. Její hodnota se liší v závislosti na věku, zdraví, oděvu, okolní teplotě, ale hlavně 

na druhu vykonávané činnosti. Pro mírnou práci je udáváno, že muž produkuje 62W pro 

teplotu okolí 26°C(žena se započítává 85% produkcí a dítě 75%).  Pro jiné teploty platí vztah: 

 

ti………..teplota vzduchu v místnosti 

n……….počet osob 

Pro jiné druhy činností jsou hodnoty tabelovány. 

 

Produkce tepla elektrickými zařízeními 

Všechny zařízení jako stolní počítače, monitory atd. produkuji značné množství tepla, 

které závisí na příkonu daného zařízení (například příkon zdroje počítače se v poslední době 

stále zvyšuje). Přístroje s trvalým příkonem nižším než 100W není třeba uvažovat. Vztah pro 

teplené zisky je následující: 
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 c1……. je součinitel současnosti používaní, 

 c3……. průměrné zatížení přístroje, 

 P……..celkový příkon 

Produkce tepla svítidly 

U svítidel se počítá s tím, že e většina jejich výkonu přemění na teplo. Poměrnou část 

tepla produkovaného svítidly, které se projeví jako součást tepelných zisků, představuje 

zbytkový součinitel c2. Do zisků se však nezapočítává výkon všech svítidel, ale pouze těch 

které musí být v provozu v době největší tepelné zátěže, tedy u místností bez přirozeného 

osvětlení, místnosti vyžadující vysoké intenzity osvětlení, nebo plochy hlubokých místností, 

které jsou dál než 5m od oken. Tepelná zátěž svítidel je dána vztahem: 

 

P………je celkový příkon svítidel, 

c1……...součinitel současnosti, 

c2……. zbytkový součinitel 

Jiné zdroje tepla 

Mezí jiné zdroje tepla patří například zátěž v jídelnách a restauracích od vařených 

pokrmů a to opět ve formě citelného a vázaného tepla (vodní pára nad jídly). Další zátěž 

může být prostupem ze sousední místnosti s vyšší vnitřní teplotou (strojovny, serverovny,…). 

V místnostech s technologiemi, jejichž výstupem je předmět o vyšší teplotě, než je teplota 

místnosti. 

Z předchozích kapitol vyplývá potřeba znalosti mnoha okrajových podmínek ovlivňující 

výpočet potřeby chladu pro klimatizaci budovy, aby mohlo být dosaženo co nejpřesnějších 

výsledků. Při analýze problému je tedy nutné současně řešit možnosti spolupůsobení vlivu 

spojených s užíváním stavby a vlivů klimatických. Přičemž musíme brát ohled na to, že oba 

tyto vlivy jsou časově proměnlivé, např. sluneční záření zatěžuje v ranních hodinách jiné 

místnosti než v odpoledních a né všechny místnosti musí být v době maximálního vnějšího 

zatížení plně obsazeny lidmi nebo technologiemi. Proto je třeba v zájmu ekonomičtějšího 

provozu a maximalizování úspor, jednak na pořizovací ceně a jednak při provozu zařízení 

důkladné zkoumání. Pomoci nám při tom mohou poznatky získané z experimentálních 

měření a modelování ať už fyzických nebo matematických modelů.  
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3. Základy termomechaniky 

Jevy spojené s přeměnami energie v jiné formy energií a procesy přenosu tepla jako 

zvláštní formy energie, z jednoho místa (teplejšího) do místa druhého (chladnějšího) jsou 

otázky, jimiž se zabývá termomechanika. Všechny tyto procesy vysvětlují základní 

mechanizmy spojené s chladící technikou. 

Oblasti, ve které probíhají základní termodynamické děje, se nazývá termodynamická 

soustava a je oddělena od okolí uzavřenou (může být pouze myšlená) kontrolní plochou. 

Termodynamická soustava může být uzavřená, kdy kontrolní plocha brání výměně látky 

s okolím a otevřená, kde bráněno není. U izolované soustavy je dále bráněno výměně 

energií s okolím na rozdíl od neizolované. 

Termodynamické děje jsou posloupnostmi stavů, při nichž dochází ke změně 

termodynamických proměnných v prostoru a čase. Těmi jsou : látka (kvantum látky), teplota, 

tlak, energie, atd.  

3.1  Zákony termodynamiky  

První zákon termodynamiky je zákonem o zachování energie a vyplývá z obecného 

zákonu zachování hmoty (energie je považována za jednu z forem hmoty). Zákon o 

zachování energie nepočítá s přeměnami látky v energii a lze jej proto formulovat tak, že 

celkové kvantum energie v termodynamické soustavě a v jejím okolí je stálé. Pro soustavu, 

ve které probíhá termodynamický děj lze psát:  

 

dQ……… teplo, které bylo soustavě přivedeno,  

dW…….. práce kterou musela soustava vykonat 

dU……... přírůstek vnitřní energie soustavy.  

Výhodnější je vyjádření těchto veličin s jejich měrnou velikostí na 1kg látky tedy: 

 

m…….hmotnost 

Pro praxi je nejčastějším případem soustava, na kterou působí okolní tlak, proto lze pro 

přírůstek práce psát 
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a proto platí  

 

Pokud dosadíme rovnici entalpie, dostaneme vztah: 

 

p………. tlak soustavy 

v………..měrný objem soustavy 

Druhý zákon termodynamiky, nazývající se též zákon růstu entropie je sice založen jen 

na empirii a pravděpodobnosti, ale pro praxi je považována jeho platnost za absolutní. Jedna 

z jeho formulací říká, že teplo nemůže samovolně přecházet z tělesa o teplotě nižší na těleso 

s teplotou vyšší (Clausius). Pro uskutečnění toho jevu je tedy nutný vnější zásah, jakým je 

např. přivedení práce. Další formulaci je, že všechny druhy energie lze převést na tepelnou, 

avšak tepelnou energii na ostatní druhy můžeme převádět jen s jistými omezeními. tedy 

nemůže existovat periodicky pracující stroj, který by nedělal nic jiného než ochlazoval 

zásobník tepla a konal ekvivalentní práci (Planck). 

Druhý zákon termodynamiky můžeme formulovat ve tvaru: 

 

dqvrat………element tepla přivedeného soustavě při vratné změně 

ds…………element entropie 

T…………..termodynamická teplota. 

 Znaménko = platí pro vratné děje >pro nevratné. V praxi je důležitá hlavně změna entropie. 

Proto integrací dostáváme pro vratné děje: 

 

Pokud spojíme oba zákony termodynamiky, dostaneme pro vratné děje vztahy: 

 

s…….měrná entropie 
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3.2 Tepelné děje 

Termodynamické děje jsou děje, při nichž dochází ke změně termodynamického stavu 

soustavy. Při řešení tepelných jevů je nutné znát termodynamické vlastnosti látek. Vlastnosti 

reálných látek jsou však značně složité a proměnné, proto se zavadí modelová látka, tzv. 

ideální plyn. Základní tepelné děje probíhají zpravidla při jedné neproměnné hodnotě 

stavové veličiny a jsou to tyto: 

3.2.1 Izobarická-změna při stálém tlaku 

 

Poměr vyjadřuje zákon Gay-Lussacův a měrné teplo je rovno: 

 

Teplo přijaté soustavou se spotřebuje na zvýšení vnitřní energie (stoupnutí teploty z T1 na T2) 

a na vykonání objemové práce. 

3.2.2 Izochorická-změna při stálém objemu 

 

Jde o zákon Charlesův a měrné teplo se rovná: 

 

Veškeré teplo přijaté při izochorické změně je přeměněno na přírůstek vnitřní energie. 

3.2.3 Izotermická-změna při stálé teplotě 

 

Vztah je dán Boyleův – Marionetteovým zákonem. Pro teplo platí z 1. zákonu 

termodynamiky:  

 

Tedy teplo je rovno objemové práci a vnitřní energie zůstává beze změny. 

cp……..měrná tepelná kapacita při stálem tlaku 

cv …….měrná tepelná kapacita při stálem objemu 
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3.2.4 Adiabatická-změna bez sdílení tepla s okolím 

       Jde o změnu stavu, při kterém soustava nepřijímá teplo od okolí, ani žádné teplo 

neodvádí. Tedy dq = 0 a proto: 

 

V praxi se jedná o změny spojené s kompresí a expanzí plynu. 

V praxi je však častější případ nevratných jevů, a to  z důvodu tlakových a tepelných ztrát 

a složitějších vlastností reálných plynů. U proudících tekutin vyššími rychlostmi je navíc 

nutné při řešení brát v úvahu změny kinetické energie a vedle termodynamických zákonů 

použít též zákonů mechaniky tekutin. 

4. Chladící technika 

Chladicí technika je komplexní obor, který výrazným způsobem zasahuje do řešení 

podstatných problému lidstva. Jedná se převážně o zajištění výživy (udržení potravin rychle 

podléhajících zkáze na požadované jakosti za přiměřených nákladů), šetřeni energetickými 

zdroji (tepelná čerpadla), ovlivnění materiální a průmyslové výroby, věda a výzkum, 

zdravotnictví a vytváření podmínek vhodných pro pobyt, práci a odpočinek osob. Potřeba 

strojního chlazení se vyvinula z nedostatečných možností přírodního chladu (vodní led, říční 

a studniční voda). 

Chlazení je jev, kdy dochází k odebírání tepla chladnějším předmětům a jeho předávání 

tělesům teplejším. Aby k tomuto jevu docházelo samovolně je z fyzikálního hlediska 

nemožné a to díky 2. zákonu termodynamiky, který říká: „Teplo nemůže při styku dvou těles 

různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší.“ To je důvodem 

využití strojního chlazení dodávajícího do systému energii nutnou k tomu aby tento proces 

mohl probíhat. Chladící stroje využívají několik základních metod: 

 směšovací, resp. rozpouštěcí teplo, které při směšování spotřebovává a tím odebírá 

teplo ochlazovanému okolí 

 latentní teplo látek, do nichž se akumuloval chlad získaný při strojním chlazení 

 strojní chladící zařízení založené na obězích spojených s vypařováním pracovní látky 

nebo jevech spojených se škrcením a expanzi plynů 

 elektrické a magnetické jevy způsobující teplotní změny 

Nejčastějším případem příkladem strojního chlazení jsou uzavřené okruhy s cirkulující  



             Vysoké učení technické v Brně  Aplikace přímého chlazení 
             Fakulta stavební 
             Ústav technických zařízení budov  Část B – Teoretické řešení 

 

Brno 2012                                                                                                                            | 19  

 

pracovní látkou, která mění své skupenství založené na principu carnotova cyklu. Jedná se o 

uzavřený chladící oběh skládajícího se z jednotlivých termodynamických pochodů, po jejichž 

proběhnutí se pracovní látka vrací do původního stavu. Chladicí oběh se sestává ze 4 

základních prvku: 

 dvou výměníku tepla, ve kterých dochází k výměně tepla bez nutnosti dodání 

mechanické nebo elektrické práce. Pro oba výměníky platí rovnice zachování energie 

 

i………. označuje energii vstupující,  

e……….energie vystupující,  

v……….energie spotřebovaná nebo vytvořená (např. na odpaření) 

 kompresor, v němž dochází k přeměně mechanické energie na tepelnou nebo 

naopak 

 prvku, v němž dochází ke škrcení, neboli snížení tlaku pracovní látky 

 Všechny části chladicího oběhu jsou spojeny potrubím, ve kterém koluje pracovní 

látka, která se pro potřeby chlazení nazývá chladivo. 

4.1  Carnotův cyklus 

Pro zkoumání zákonitostí chladících okruhů a pro možnosti porovnávání se používají oběhy 

dosahující maximální a pro reálnou praxi nedosažitelnou účinností: 

a) Carnotův levotočivý cyklus – používaný pro případy přívodu a odvodu tepla za stálé 

teploty. Je složen z vratných izotermních a izoentropických dějů 

Je-li přiváděné teplo:    

pak je minimální práce nutná k uskutečnění oběhu mezi teplotami To a Tk 

     

a odváděné teplo   
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obr. 4.1: Schéma carnotova cyklu 

 

b) Lorentzův levotočivý cyklus – používaný pro případy přívodu a odvodu tepla za 

proměnlivých teplot 

 

obr. 4.2: Schéma Lorentzova cyklu 

Pro porovnávání různých cyklů se jako hodnotící hledisko používá poměr energie 

získané k energii nutné dodat pro uskutečnění oběhu. Tento poměr v chladící technice 

vychází větší než 1 (což neznamená, že by pracoval s účinností přesahující sto procent, ale 

pouze poukazuje na fakt, že vyrobí, resp. odebere více energie než je mu nutné dodat)a 

nazývá se: 

 Chladící faktor  

 Topný faktor   

Pro Carnotův cyklus tedy můžeme napsat:   

Skutečné oběhy však nejsou složeny z nevratných jevů a to z důvodu, že ve všech 

místech dochází k určitým ztrátám tepla (sdílením s okolím), k hydraulickým ztrátám 

(důsledkem tření a místních odporů) a okruhem nekoluje ideální plyn. Výpočet chladícího 

faktoru sice stále vychází z poměru Qo a P, ty již ale nejsou závislé pouze na teplotě, nýbrž 

jsou funkcí teplených vlastností chladiva. Což znamená, že stejný okruh se stejnými 

hodnotami výparné a kondenzační teploty při použití různých druhů chladiva vykazuje různé 

hodnoty chladicího faktoru. V praxi je nutné srovnávat tyto rozdíly, aby bylo možné získat 

přehled o výhodnosti řešení. Proto se zavadí tzv. porovnávací účinnost, kde se skutečné 

oběhy srovnávají s účinností Carnotova cyklu: 
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4.2 Parní oběh 

Jednou z metod získávaní chladu je změnou skupenství, kdy se kapalina odpařuje a 

odebírá teplo nutné k fázové změně. Okruhy využívající tohoto principu se nazývají parní 

oběhy. Práci nutnou tomuto okruhu dodat koná kompresor, který zvedá tlak a tím dovolí 

chladivu zkondenzovat a předat teplo do okolí. 

 

obr. 4.3: Schéma parního oběhu 

Na obrázku je znázorněno schéma parního okruhu, ve kterém dochází k těmto jevům: 

1) V ochlazovaném prostředí je teplo odebíráno výparníkem a předáváno chladivu, které 

se důsledkem toho vypařuje 

2) Z výparníku je chladivo odsáváno kompresorem. Ten musí odsávat takový měrný 

objem, aby se snížil tlak natolik, že chladivo začne kondenzovat. 

3) Kompresor zvýší tlak chladiva a vytlačí ho do kondenzátoru, kde chladivo předává 

teplo okolí a tím kondenzuje 

4) Zkondenzované chladivo pokračuje ke škrtícímu zařízení, kde se redukuje tlak na 

hodnotu výparnou, z kapaliny se stává mokrá pára a ta pokračuje zpátky do 

výparníku 

Části parního oběhu jsou tedy: 

Výparník 

Výparník je výměník, ve kterém dochází v ideálním případě ke změně mokré páry na 

páru sytou (reálně však odchází pára mokrá nebo častěji přehřátá). Teplo, pro vypařování 

přijaté výměníkem, je rovno hodnotě Qo: 
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Ze vztahu vychází velikost hmotnostního průtoku chladiva kondenzátorem a tím i zbytkem 

okruhu: 

                   ] 

Kondenzátor 

Kondenzátor je výměník, kde kompresorem stačené páry kondenzují a tím do okolí 

předávají skupenské teplo. Analogicky platí pro velikost tepla  Qk vztah: 

     

Škrtící orgán 

Nejjednodušším způsobem je použitím zúžením průtočného profilu a tím vyvozením 

tlakového rozdílu o hodnotě Pk - Po. Proces škrcení lze považovat za izoentalpický děj. 

 

Kompresor 

Úkolem kompresoru je odsávat páry z výparníku o žádaném tlaku po, a jejich stlačení 

na tlak pk při kterém kondenzují. V parních okruzích tuto funkci zajišťují kompresory 

objemové a rychlostní (turbokompresory). Ve zidealizovaném případě se předpokládá 

komprese z tlaku po na tlak pk, z čehož vyplývá izoentropická kompresní práce: 

     

a z toho plynoucí příkon kompresoru: 

     

Reálné hodnoty se liší průběhem komprese (není přesně izoentropický) a různým stavem 

nasávaného chladiva. 

4.3 Pracovní látky 

Chladivo, tedy pracovní látka používaná v chladící technice, koluje v chladícím okruhu a 

její nejdůležitější schopností je přijímat teplo při nízkém tlaku a zpětně jej odevzdávat při 

vyšším tlaku a teplotě. Tepelné pochody chladiva probíhající při jeho cirkulaci jsou spojeny 

se změnami fáze. 
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Tepelné děje pracovních látek 

Chladivo se při své cirkulaci chladícím okruhem může nacházet ve stavu kapaliny, ale 

také stavu páry a to mokré syté nebo přehřáté. Každý stav se vyznačuje rozdílnými 

tepelnými vlastnostmi, neboť tepelné charakteristiky jako jsou měrná tepelná kapacita, 

součinitel tepelné vodivosti, součinitel přestupu tepla atd., jsou proměnné a závislé na 

teplotě. Základními veličinami pro vyjádření stavu chladiva jsou: 

teplota  - t [°C]     měrná entropie - s [Jkg-1K-1] 

tlak - p [Pa]     měrná entalpie - i [Jkg-1] 

měrný objem - v [m3kg-1]   poměrná suchost - x [-] 

měrná vnitřní energie - u [J kg-1]  

Pro vysvětlení přechodů mezi jednotlivými stavy je použit příklad vodní páry.  Na obrázku je 

znázorněna posloupnost děju při kterých je kapalina (v tomto případě voda) uzavřena 

v nádobě a postupně zahřívána. 

 

obr. 4.4: Fázové změny chladiva 

1) Na počátku je v nádobě kapalina o teplotě t a tlaku p a ve stavu kapaliny zůstává do doby, 

kdy je dosaženo teploty varu (její hodnota je dána tlakem p). 2)Při teplotě varu se začíná 

kapalina odpařovat a vznikat mokrá pára. Přijaté teplo se spotřebovává na skupenské teplo 

odpařování. 3-4) Kapalina dále přechází na stav páry, tím se zvětšuje objem v nádobě a 

zvyšuje se hodnota poměrné suchosti (klesá poměrná vlhkost) až do doby kdy se všechna 

voda odpaří. 5) V tomto okamžiku je v nádobě pouze pára nacházející se ve stavu syté páry. 

6) Při dalším ohřívání se sytá pára mění na páru přehřátou. Teplo se spotřebovává na 

zvýšení teploty nad teplotu varu a pára zvětšuje svůj objem. 
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obr. 4.5: Fázový diagram chladiva 

Obrázek T-s diagramu vodní páry s mezními křivkami. Křivka x=0 odpovídá kapalině 

a křivka x=1 syté páře. 

Požadavky na chladiva:  

 Na chladiva jsou kladeny velké nároky, ať už jde o tepelně technické vlastnosti, 

ovlivňující účinnost chladících okruhu, tak i provozně bezpečnostní atd. Proto neexistuje 

chladivo, které by vyhovovalo všem kriteriím, a tak je nutné zvážit, které vlastnosti jsou pro 

daný provoz nejdůležitější. Mezi základní požadavky patří:  

a) tepelné vlastnosti (tlaky, objemová chladivost, termodynamická dokonalost, látkové 

vlastnosti).  

Volba chladiva podle pracovních tlaků je ovlivněna konstrukcí chladícího stroje 

(nároky na materiál potrubí, požadavky na kompresory). Vhodnost použití chladiva 

lze posoudit závislostí jeho tlaku na teplotě.  Čím větší část křivky p = f (t) padne do 

optimální oblasti použití (rozmezí tlaku 0,1-2MPa), tím je chladivo vhodnější. 

 Termodynamická dokonalost ovlivňuje příkon kompresorů a je měřená 

velikostí porovnávací účinnosti (η=ε reálného/ε carnotova). 

 Objemovou chladivostí se rozumí množství tepla, které přejde při parním 

oběhu ve výparníku do chladiva tak, že vznikne 1m3 syté páry. Na hodnotě objemové 

chladivosti závisí průtočné rozměry a velikosti kompresorů. Látkové vlastnosti se dělí 

na: tepelné (měrná tepelná kapacita), přenosové (součinitel tepelné vodivosti) a 

povrchové napětí mající vliv na součinitel přestupu tepla a průtočné odpory 

b) fyzikální vlastnosti (elektrické vlastnosti, rozpustnost s vodou a oleji) 

Hlavní sledované elektrické vlastnosti jsou dielektrická konstanta a elektrická 

pevnost rozhodujících při práci v parách chladiv hrozících výbuchem a tím umožnění 

práce elektromotoru. 

Rozpustnost s vodou je spojena se změnami vypařovací teploty. Při 

nerozpustnosti dochází k jejímu vymrzání ve škrtícím ventilu a tím je méně výhodná. 

Naopak rozpustnost s oleji je horší z důvodu nutnosti oddělovat olej tepelnou cestou 

namísto mechanického oddělení u nerozpustných chladiv. 
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c) chemické vlastnosti (hořlavost a výbušnost, stabilita, působeni na konstrukční 

materiály) 

Maximální přípustné teploty pro trvalý provoz jsou stanoveny u některých 

chladiv méně stabilních při vyšších teplotách. Ve většině případu je však stabilita 

v běžných teplotách dostačující. 

Skupiny hořlavosti:  1) nehořlavé při jakékoliv koncentraci 

  2) hořlavé při objemové koncentraci > 3,5% ve vzduchu 

  3) hořlavé při objemové koncentraci < 3,5% ve vzduchu 

d) fyziologické působení na lidsky organizmus  

Klasifikace:  L1) nejedovaté a nehořlavé 

   L2) mírně jedovaté a hořlavé 

   L3) s vysokou hořlavostí 

e) cena a dodací možnosti 

Do této kategorie vstupují náklady na výrobu a dovoz chladiva, ale také náklady na 

jeho doplňováni. 

Práce s chladivy musí být podrobena velkým bezpečnostním opatřením, protože ve 

většině případů se jedná o látky se závažnými účinky na lidské zdraví a na životní prostředí. 

Při jejich úniku může dojít k ohrožení života pracovníku jednak výbuchem (páry chladiva tvoří 

často se vzduchem výbušné nebo zápalné směsi), ale také udušením. Proto manipulace 

s těmito látkami je předepsána zákonnými předpisy a normami. Strojovny obsahující chladící 

zařízení by tedy měly být dobře větrané a obsahovat indikační prostředky v případě, kdy 

chladivo nevaruje svým vlastním zápachem. 

Označování chladiv  

Každé chladivo je jednoznačně určeno svým chemickým názvem a vzorcem. Toto 

označení může být mnohdy dosti složité a jednoduchosti nepřispělo ani zavedení mnoha 

obchodních názvů. Pro zpřehlednění jsou tedy chladiva jednotně označována podle normy 

ISO písmenem R (z anglického refrigerant) a trojici čísel  XYZ označujících pro: 

 

 halogenované uhlovodíky – XYZ, kde X značí počet atomů uhlíku – 1 (pokud vychází 

0, neuvádí se), písmeno Y značí počet atomů vodíku +1 a Z počet atomů fluoru.  

Počet atomů chlóru se neuvádí (spočte se ze vzorce původního nasyceného 

uhlovodíku CnH2n+2). Pro atomy bromu platí stejný vzorec, ale pro rozlišení se uvádí 

B.  
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 azeotropní směsi (směsi s konstantní teplotou varu) – číslovány podle pořadí od 500 

dle dohody R 5XY 

 ostatní chladiva – označení číslicí 7 a na dalších dvou místech zaokrouhlená molová 

hmotnost R 7XY 

Ekologický dopad používaní chladiv 

 Provoz chladicích zařízení je neoddělitelně spojen s úniky chladiv, což se může dít při 

plnění, výměně, doplňování chladiva nebo také netěsnostmi a prolínavostí systému. Tyto 

úniky mají jednoznačně negativní vliv na zemskou atmosféru a kvalitu ovzduší neboť: 

 poškozují ozónovou vrstvu 

 vytvářejí skleníkový efekt  

 způsobují fotochemické reakce 

 znečišťují ovzduší 

Z výše uvedených zjištění je zřejmé, že bylo nutné vymyslet omezující opatření, aby 

dopad chladicí techniky na životní prostředí nebyl tak dalekosáhlý. Ochrana ozónové vrstvy 

vedla k řadě mezinárodních dohod směřujících k zamezení úniku nebezpečných látek do 

ovzduší. pod záštitou programu OSN na ochranu životního prostředí byla v roce 1985 

podepsána Vídeňská dohoda o ochraně ozónové vrstvy, v roce 1987 Montrealský protokol a 

jeho Londýnský a Kodaňský dodatek. Na základě těchto dohod byly stanoveny termíny pro 

ukončení používání látek poškozujících ozonovou vrstvu (jedna se o plně CFC a částečně 

HCFC halogenované uhlovodíky). Na základě těchto ujednání se začaly používat alternativní 

a ekologicky neškodná chladiva. Přehled alternativních chladiv je názorný z následujícího 

schématu: 

 

 
 

           

      

  

    

            

            

            

            

            

            

            

            

            obr. 4.5: Členění alternativních chladiv 

Tvorba skleníkového efektu není v rámci chladící techniky zapříčiněna pouze únikem 

chladiv do ovzduší, ale je spojena také s provozem chladicí a klimatizační techniky. Energii  
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nutnou pro provoz těchto zařízení je třeba vyrobit. To se obvykle děje z fosilních paliv a tím 

se nepřímo přispívá k tvorbě CO2. Pro posuzování těchto náročných problému vznikly 

hodnotící kriteria: 

 GWP (Global warming potential) – potenciál globálního oteplování je relativní míra 

účinku skleníkového plynu na atmosféru na jednotku objemu pro určité časové 

období (nejčastěji 20, 100 nebo 500 let). Porovnává se s vlivem CO2 který má 

hodnotu GWP = 1. 

 TEWI (Total equivalent waming impal) – celkový ekvivalentní dopad na oteplování je 

ekvivalentem GWP, ale zahrnuje v sobě navíc množství skleníkových plynů 

vyprodukovaných za dobu životnosti chladícího zařízení včetně jeho výroby. Vypočte 

se ze vztahu: 

 

M………hmotnost uniklého chladiva do atmosféry,  

α……… množství CO2 uniklého při výrobě jednotky elektrické energie,  

β ………celková spotřeba el. energie chladicího systému za dobu životnosti. 

 ODP (Ozone depletion potential) - potenciál rozpadu ozónové vrstvy je vyjádřením 

schopnosti látek narušovat ozónovou vrstvu. Udává se jako poměrná hodnota 

k chladivu R11, pro které je stanoveno ODPR11 = 1. 

Práce s chladivy tedy podléhají velkým bezpečnostním opatřením a musí byt splněny 

mnohé vyhlášky a nařízení pro ochranu životního prostředí, které mimo jiné předepisují 

četnosti kontrol zařízení podle velikosti chladicích výkonů. 

Vlastnosti nejvíce používaných chladiv 

Voda (H2O) :  

Voda jako chladivo se vyznačuje nejvyšší hmotnostní chladivostí ze všech 

používaných látek a vysokými měrnými objemy (100~200m3/kg). Dalšími významnými 

výhodami jsou její cena a dostupnost a hlavně hodnoty ODP = 0 a GWP = 0. Velmi nízká je 

však u vody objemová chladivost (11~22 kJm-3) a provozní tlaky mezi 0,6~1,2kPa. Proto je 

její použití možné jen v zařízeních s velkými průtočnými objemy při velmi nízkých tlacích. 

Čpavek (NH3):  

Je jedním z nejstarších chladiv pro parní oběhy. Vyznačuje se velmi vysokou 

hmotnostní i objemovou chladivostí, má velmi dobré termodynamické vlastnosti, přiměřené 

tlaky v širokém rozsahu teplot a je nerozpustný s oleji. Jeho hodnoty ODP a GWP se rovněž  
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rovnají nule. Bohužel jeho hlavní nevýhodou je nebezpečnost. Čpavek je prudce jedovatý, 

výbušný, hořlavý a navíc po smísení s vodou velmi ochotně tvoří agresivní NH4OH. Hlavním 

indikátorem nebezpečí je jeho nesnesitelný zápach již při nízkých koncentracích. 

Oxid uhličitý (CO2): 

Jedno z nejstarších chladiv využíváno pro svou bezpečnost a netečnost. Nemá 

ovšem časté využití, neboť má vysoké pracovní tlaky a vysoký GWP. 

Uhlovodíky: 

Využití prvnich členů nasycených i nenasycených řad uhlovodíků (metan, ethan, 

propan, etylen, propylen,…) je v chemickém a petrochemickém průmyslu(nebo tam kde jsou 

jiná větší rizika) jelikož společnými znaky jsou hořlavost, výbušnost, nestabilita při vyšších 

teplotách a přispívají k chemickému smogu. Nahrazením jednoho až všemi atomy vodíku 

halovým prvkem vznikají halogenované uhlovodíky. 

Halogenované uhlovodíky: 

Zvetšení bezpečnosti zavedením halogenovaných uhlovodíku do chladící techniky 

umožnilo častějšího použití systémů přímého chlazení, které nevyžaduje sekundární okruh 

s teplonosnou látkou. Přednostmi jsou výhodné termodynamické a přenosové vlastnosti, 

jejich bezpečnost (většinou nejedovaté, nehořlavé, nevýbušné) a malé korozivní účinky. 

Naopak nevýhodami jsou vysoké pořizovací náklady zapříčiněné výrobní technologii a 

nárokům na čistotu a jejich snadné unikání ze zařízení díky jejich nadměrné prolínavosti. 

Základní dělení halogenových uhlovodíků: 

 tvrdé freony  -CFC (R11, R12, R502,…) 

-všechny vodíky nahrazeny fluorem a chlórem 

-vysoké hodnoty ODP zakázány 

 měkké freony -HCFC (R22,…) 

-obsahují atom vodíku 

-taktéž mají vysoké ODP a proto jsou zakázány 

 alternativní  - HFC (R134a, R404A,….) 

-ODP = 0, nízké GWP 

Alternativní chladiva jsou vyráběna jako ekologičtější náhrada za chladiva, která jsou 

zakázána používat pro svůj dopad na životní prostředí. Při výměně chladiva v zařízení za 

ekologicky nezávadné se používají dvě procedury : 
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 procedura drop-in: Při záměně chladiva za ekologické není nutné měnit olej a 

ostatní komponenty chladicího okruhu. Je zajištěna přijatelná cirkulace oleje v 

okruhu. Při volbě vhodného ekologického chladiva je nutné zohlednit především 

vypařovací teplotu zařízení. Jedná se spíše o dočasnou variantu. 

 procedura retrofit: Při záměně chladiva za ekologické je nutné několikrát vyměnit 

olej v kompresoru, případně zaměnit určité komponenty chladicího okruhu. Velký 

důraz je kladen na ochranu kompresoru proti původním látkám ze starého systému, 

především zbytků původního oleje, usazenin, kyselin atd. (POE oleje mají v 

kombinaci s chladivy CFC proplachovací účinky (unáší sebou jinak netečný, ležící 

starý olej z výparníku). Promícháním starého oleje s novým vznikne olejový kal s 

následným zničením ložisek atd.).  

 Výroba alternativních chladiv často spočívá v mísení jednosložkových chladiv (jako 

například R134a) v různých poměrech, tak aby bylo dosaženo co nejlepších vlastností. 

Výsledné chladiva se chovají jako binární směsi. Koncentrace směsi neboli poměr obou 

složek lze vyjádřit, buďto poměrem hmotností obou složek 

 

nebo poměrem hmotností jedné složky k hmotnosti celého roztoku mr = mA + mB 

 

Pro teorii oběhů je velmi důležité chování binárních směsí při změnách skupenství, které je 

patrné z grafu závislosti koncentrace ξ na teplotě. Podle chování těchto směsí rozeznáváme 

směsi: 

 

 neazeotropní  – maximum a minimum křivky ξ = f(t) je pro koncentrace 0 a 1. Při 

zahřívání se nejprve vypařuje těkavější složka. 

 azeotropní  – maximum a minimum se nachází v bodě 0 < ξaz < 1. Roztok se 

chová jako jednosložkový, protože fázově rovnovážná pára má stejné složení jako 

výchozí roztok. Z toho vyplývá, že tepelnou cestou nelze složky rozdělit, čehož se 

využívá u parních oběhů, kde je to výhodné.ξ 
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obr. 4.6: Schéma azeotropní a neazeotropních směsí 
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5. Cíl experimentálního měření 

Tato část diplomové se zabývá přímým chlazením, jeho aplikací v chladivových 

systémech split, multi split a VRV systémech. Je uvedena základní legislativa týkající se 

návrhu, revize a podmínek užívání klimatizačních zařízení. Hlavním předmětem 

experimentálního řešení byl prováděný pokus na jednotce split firmy Mistubishi Electric 

přerušovaně jak v zimním období, tedy v režimu tepelného čerpadla, tak v letním období, kdy 

zařízení chladilo. Zařízení bylo testováno při různých parametrech vnitřního prostředí a při 

různých stavech venkovního ovzduší. 

Cílem experimentálního měření bylo podat komplexní pohled na způsob práce 

instalovaného split systému a srovnání naměřených parametrů s dostupnými hodnotami 

výrobce. Předmětem zkoumání byl také dopad zařízení na stav teploty a vlhkosti ve 

sledované místnosti. Vyhodnocení naměřených dat spočívalo ve srovnání hodnot získaných 

měřením a výpočty s údaji uvedenými v katalogu výrobku, s normativními předpisy a 

hygienickými limity. 
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6. Aplikace přímého chlazení pro klimatizaci budov 

Klimatizací pro účely tvorby vnitřního mikroklimatu budov se rozumí úpravy vzduchu 

zajišťujících podmínky o požadované čistotě, teplotě a vlhkosti vzduchu. Jde vlastně o 

soubor technických zařízení vytvářejících systém pro umožnění několika základních 

fyzikálních dějů, a to ohřev, chlazení, vlhčení a odvlhčování. Nezbytnou funkcí klimatizačního 

zařízení je zajištění přívodu dostatečného množství čerstvého vzduchu z venkovního 

prostředí a následný odvod znehodnoceného vzduchu ven z místnosti. 

Jedněmi ze základních požadavku na klimatizační zařízení je tedy odvod tepelné zátěže 

z místnosti a případné odvedení vyprodukované vlhkosti.  Velikost jak tepelné zátěže, tak 

vlhkostní je ovlivněna velkou řadou vlivů, které lze rozdělit do dvou výchozích skupin 

 vnější vlivy: Jde především o klimatické podmínky, jako jsou sluneční radiace, 

teplota a vlhkost venkovního vzduchu, atd., a jejich působení na objekt. Významný 

vliv na velikost této zátěže má ale taktéž stavebně technická a tepelně technická 

kvalita budovy, neboť velikost zisků od sluneční radiace závisí na vlastnostech 

venkovních povrchu, na množství a orientaci prosklených ploch a množstvím stínicích 

prvků. Velikost zátěže prostupem je pak dána skladbou obvodových konstrukcí a tedy 

velikost vnějších vlivů lze ovlivni již při projektování stavby. 

 vnitřní vlivy: Hlavním faktorem udávajícím velikost zisků je účel stavby, od kterého 

se odvíjejí ostatní vlivy, jako jsou počet osob používajících stavbu, množství a druh 

zařízení místností, technologie produkující teplo, případně i vlhkost, atd. Zdrojem 

tepla je taky samotné klimatizační zařízení a jejich ventilátory produkující teplo, 

zahřívající se kompresory chladicích okruhů, nebo jen samotný přiváděný vzduch 

zvyšující svou teplotu průchodem potrubím. 

Klimatizačnímu zařízení je tedy nutné dodat požadované množství chladu pro pokrytí všech 

zmíněných zisků. Pro tento účel se nejčastěji používá strojní chladicí techniky, jejímž účelem 

je odebrat teplo látce chladnější a předat ho látce teplejší. Pro potřeby klimatizace lze 

chladicí zařízení rozdělit na dva základní typy: 

 přímé chlazení: Teplo odebírané chlazenému vzduchu se převádí přímo do chladiva 

a tedy výparník chladícího okruhu je přímo součástí chladicí komory klimatizace. 

 nepřímé chlazení: Teplo odebírané chlazenému vzduchu se převádí do teplonosné 

látky a teprve z ní se předává chladivu. 
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obr. 6.1: Přehled uspořádání chladicích zařízení podle způsobu chlazení 

6.1 Klimatizační zařízení využívající přímé chlazení 

Klimatizace s přímým chlazením vzduchu používá výparník chladícího okruhu přímo 

jako výměník pro ochlazování vzduchu. Výhodou přímého chlazení je jeho ekonomičtější 

provoz, protože nejsou nutné přídavné energie pro pohon oběhových čerpadel teplonosné 

látky. Navíc při nutnosti intenzivního odvlhčování vzduchu jsou nutné nízké povrchové 

teploty, čehož nemusí jít u vodního výměníku oproti výparníku dosáhnout. Nevýhodami však 

jsou horší regulace (vycházející přímo z regulace chladícího okruhu), absence možnosti 

akumulace chladu a navíc hrozí riziko, že se chladivo netěsnostmi dostane do styku 

s ochlazovaným vzduchem. 

Základní klimatizační systémy využívající přímého chlazení, se dělí podle způsobu 

přenosu tepla a látek z místnosti na vzduchové systémy a kombinované chladivové systémy. 

Podle způsobu úpravy vzduchu je lze rozdělit na jednotky s centrální a decentrální úpravou 

vzduchu. 

Vzduchové systémy klimatizace pro centrální úpravu vzduchu 

Strojové zařízení centrální úpravy vzduchu jsou nejčastěji sestavné klimatizační 

jednotky, které jsou složené z typizovaných soustav prvků. Jednotlivé díly jsou tvořeny 

skříněmi se stejnými připojovacími rozměry pro jednoduché spojovaní do potřebných sestav. 

Tyto jednotky jsou dodávány pro velikou škálu průtoku vzduchu (nejčastěji od 500 do 60 000 

m3/h). Podle jejich velikosti jsou umísťovány ve strojovnách stojící na zemi, nebo zavěšené 

pod stropem anebo s upraveným pláštěm stojící ve venkovním prostředí. Vzduchové 

systémy se vyznačují tím, že pro přenos tepla a látek se používá vzduch, jehož malá tepelná  
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kapacita zapříčiňuje nutnost užití velkých objemů vzduchu a tedy velkých rychlostí proudění 

a rozměrů potrubí. 

Chladivové systémy klimatizace 

Typicky se jedna o dělené klimatizační jednotky s přímým chlazením vyznačující se 

decentralizovanou úpravou vzduchu přímo v obsluhovaných místnostech. Jednotlivé 

místnosti mohou mít svůj individuální teplotní a provozní režim. Tento typ zařízení se skládá 

z několika (jednoho až 64 u VRC systému) vnitřních jednotek v provedeních podstropních, 

kazetových, nástěnných, parapetních a vnější jednotky vzájemně spojených chladivovým 

potrubím. Vnitřní jednotka se nejčastěji skládá z výparníku, expanzního ventilu pro chladicí 

okruh a ventilátoru s filtrem pro cirkulaci vnitřního vzduchu. Venkovní jednotka se pak 

sestává ze vzduchem chlazeného kondenzátoru, kompresoru a ostatními komponenty 

nutnými pro práci chladícího okruhu. Podle počtu připojených jednotek na venkovní jednotku 

se systémy dělí na systémy: 

 split - jedna vnitřní jednotka 

 dual - dvě vnitřní jednotky 

 multi-split - vice vnitřních jednotek 

 

Všechny vnitřní jednotky musí být spojeny s venkovní samostatným chladivovým 

potrubím pro plynné i kapalné chladivo a jejích délka a výškový rozdíl jsou omezeny. Tyto 

systémy se vyznačují i možností práce reverzibilně jako tepelné čerpadlo.  

VRV systémy jsou chladivové systémy 

umožňující připojení velkého množství vnitřních 

jednotek. U nejmodernějšího systému lze připojit 

více vnitřních jednotek na jedno chladivové 

potrubí a to jejich celkový počet může být až 64. 

Připojení odbočkou z hlavního chladivového 

potrubí přímo k jednotce je umožněno řídící  
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elektronikou. Málo používaný VRV systém tzv HEREC (heat recovery) umožňuje 

přečerpávaní tepla do jiných jednotek a možnost zároveň chladit i vytápět v různých částech 

budovy.  

7. Výchozí legislativa 

Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon související předpisy 

 udává obecné požadavky na výstavbu 

 dokumentace staveb 

Zákon č. 258/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví 

 upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory 

veřejného zdraví. 

 udává hygienické požadavky na prostory a provozy 

Zákon č. 86/2002 Sb. – O ochraně ovzduší  

 práva a povinnosti osob při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících 

látek lidskou činností a při zacházení s regulovanými látkami, poškozující ozonovou 

vrstvu země 

 podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek 

 emisní a imisní limity škodlivin 

Vyhláška 268/2009 Sb. – O obecných a technických požadavcích na výstavbu 

 Základní požadavky na stavbu: 

   a) mechanická odolnost a stabilita    

b)požární odolnost 

c)ochrana zdraví, zdravých životních podmínek   

d)ochrana proti hluku       

e)bezpečnost při užívání 

f)úspora energie a ochrana tepla     

 Základní požadavky na technická zařízení budov 

Vyhláška č. 6/2003 Sb. – kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

 uvádí mikroklimatické podmínky (teplota vlhkost) 
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 limity výskytu mikroorganismů 

 limity koncentrace chemických ukazatelů 

Požadavky na výslednou teplotu kulového teploměru 

Typ pobytové místnosti 

Výsledná teplota tg *°C+  

období roku 

teplé chladné 

Ubytovací zařízení 24±2,0 22,0±2,0 

Zasedací místnost staveb 
pro shromažďování většího 
počtu osob 

24,5±1,5 22,0±2,0 

Haly kulturních a 
sportovních zařízení 

24,5±1,5 22,0±2,0 

Učebny 24,5±1,5 22,0±2,0 

Ústavy sociální péče 24,0±2,0 22,0±2,0 

Zdravotnická zařízení 24,0±2,0 22,0±2,0 

Výstaviště 24,5±2,5 22,0±3,0 

stavby pro obchod 23,0±2,0 19,0±3,0 

 

Rychlost proudění vzduchu v pobytových místnostech 

teplé období roku 0,16 - 0,25 m∙s-1 

chladné období roku 0,13 - 0,20 m∙s-1 

 

Relativní vlhkost vzduchu v pobytových místnostech 

teplé období roku nejvýše 65% 

chladné období roku nejméně 30% 

 

Poznámky: 1) Není-li typ prostoru uveden v první tabulce, vychází se z požadavku typu 

prostoru s obdobným charakterem činnosti 

  2) Nejsou-li jiné požadavky na zdravotní zařízení dané léčebným procesem 

Další vyhlášky upravující hygienické předpisy pro jiné druhy staveb: 

 nařízení vlády č. 361/2007 – pro pracovní prostředí (k provedení zákona č. 262/2006 

Sb.) 

 vyhláška č. 410/2005 Sb. – pro školy 
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nařízení EU č. 1005/20009 – Nařízení evropského parlamentu a rady o látkách, které 

poškozují ozónovou vrstvu 

 s ním související Zákon č. 483/2008 Sb. kterým se mění zákon č 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší 

 a jeho prováděcí vyhláška č. 279/2009 

zákon upravuje a omezuje zacházení s regulovanými látkami 

nařizuje způsob předcházení emisi regulovaných látek 

nařizuje kontroly zařízení obsahující regulované látky a to § 26 : 
a) jednou za 12 měsíců u zařízení s obsahem regulované látky nejméně 3 kg, s 

výjimkou hermeticky uzavřených systémů, které jsou takto označeny a obsahují 

méně než 6 kg regulované látky, 

b) jednou za 6 měsíců u zařízení s obsahem regulované látky nejméně 30 kg, 

c) jednou za 3 měsíce u zařízení s obsahem regulované látky nejméně 300 kg. 

Nařízení vlády 272/2011 Sb. – O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy a upravuje: 

a) hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a hodnocení 

a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 

b) hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní prostory 

staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, 

c) hygienické limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb, 

d) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. 

Druh prostředí Ekvivalentní hladina 
akustického tlaku 

Chráněný vnitřní prostor staveb     

    - hluk pronikající zvenčí LAeq,T= 40dB 

    - ze zdrojů uvnitř budovy LAeq,T= 40dB 

Chráněný venkovní prostor staveb, 
LAeq,T= 50dB 

a chráněný venkovní prostor 

Pracovní prostředí LAeq,8h= 85dB 

 -náročné na pozornost LAeq,8h= 50dB 
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K uvedeným hodnotám je nutné přičíst korekce uvedené ve vyhlášce: 

 na tónovou složku  

 na denní dobu a účel chráněného vnitřního prostoru 

 na druh zdroje hluku pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory 

staveb 

8. Experimentální měření 

Experimentální měření se týkalo tématu mé diplomové práce a bylo zaměřeno na 

pozorování činnosti chladivové klimatizační jednotky split firmy Mitsubishi electric umístěné 

v laboratorní učebně fakulty stavební. Měření bylo prováděno přerušovaně v průběhu půl 

roku, tak aby byl postihnut, jak letní, tak zimní provoz. Experiment jsem prováděl ve 

spolupráci s Ondrou Gérykem, jehož předmětem zkoumání byla práce jednotky v režimu 

tepelného čerpadla v zimním období, pro které zpracoval data. 

Cílem mého měření bylo stanovení vlivu klimatizační jednotky na interní mikroklima 

místnosti v letním období, pochopení práce chladícího stroje, stanovení jeho účinnosti spolu 

s ostatními provozními parametry a srovnání získaných údajů s podklady stanovenými 

výrobcem, případně srovnáni s legislativními a normativními požadavky. 

8.1 Předmět experimentu 

Předmětem experimentu byl reálný fyzický model školní laboratoře ústavu technických 

zařízení budov na fakultě stavební. Přibližnou představu o způsobu instalace lze získat 

z obrázku8.1. Orientace oken místnosti je na jihozápad a skladba obvodové konstrukce je: 

 

 

 

 

 

Materiál 
 

Tloušťka 
[mm] 

 Omítka 2 

 Siporex (plynosilikát) 250 

 Tepelná izolace (Orsil - minerální plsť) 100 

 Větraná vzduchová vrstva 50 

 Fasádní keramický obklad 6 
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Obr. 8.1: Schéma laboratoře s jednotkou Mr.Slim 

 

 

Obr. 8.2: Schéma rozmístění termočidel v laboratoři 

Laboratoř je vybavena řadou technických zařízení, ale pro účely této diplomové práce 

byla využita jednotka split Mr. Slim s vnitřní jednotkou SEH-2AR.TH a vnější jednotkou SUH-

2VR firmy Mitsubishi electic. Vnitřní jednotka je vyrobená v podstropním provedení pro 

cirkulaci vnitřního vzduchu v místnosti. Venkovní jednotka je umístěna na střeše budovy a je  

čidlo umístění v laboratoři

M1 V POBYTOVÉ VÝŠCE POD JEDNOTKOU

M2 VE VÝMĚNÍKU ( PŘÍMO V MŘÍŽCE )

M3 VÝFUK VZDUCHU

M4 VÝFUK VZDUCHU

M5 MÍSTNOST POD PŘÍSTROJEM

M6 STŘED MÍSTNOSTI (CCA 2 m OD JEDNOTKY )

M7 SÁNÍ VZDUCHU

M8 EXTERIÉR - OKNO

M9 U PODLAHY POD JEDNOTKOU
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spojena s vnitřní jednotkou izolovaným chladivovým potrubím. Jako ekologická náhrada za 

chladivo R22 je použito směsné chladivo R417a. 

  

 

 

Obr.8.1: Pohled na venkovní a vnitřní jednotku 

8.2 Použité měřicí přístroje 

Termodráty 

Hlavní měřenou veličinou v průběhu celého experimentu byla teplota vzduchu, pro 

jejíž měření bylo použito 8 teplotních čidel rozmístěných v místnosti a na vnitřní jednotce 

podle obrázku. Použité termočlánkové dráty byly typu K (NiCr-Ni) opatřeny inteligentním 

konektorem.  

Měřicí přístroje a ústředny ALMEMO  

Pro záznam výsledku byl použit  universální měřicí přístroj s programovatelnými 

konektory ALMEMO 3290-8, výrobce AHLBORN - SRN. Přístroj je založen na kombinaci 

mikroprocesorem řízeného indikačního přístroje o velké rozlišovací schopnosti s 

inteligentními ALMEMO konektory. Tyto konektory jsou vybaveny pamětí EEPROM, do které 

jsou uloženy parametry snímače. K přístroji lze připojit různá čidla. Přístroj "přečte" 

parametry čidla z paměti konektoru a automaticky nastaví potřebné funkce. Data jsou 

zobrazena na LCD displeji. Veškeré naměřené a vypočtené hodnoty lze ukládat do paměti 

přístroje s kapacitou 130 kB. Výstup na zapisovač, tiskárnu a počítač se realizuje připojením 

příslušného kabelu. ALMEMO 3290-8 má 9 universálních vstupů a 2 výstupy. 

Pro veličiny okamžitě odečítané z displeje bez potřeby ukládání dat do paměti jsem 

použil měřicí přístroj AMEMO 2290-8 pracující stejným principem jako ústředna pouze 

obsahuje méně vstupů. Využil jsem ho z důvodu jeho menších rozměrů a pro snadnější 

manipulaci. 
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Obr.8.2: Měřicí přístroj a měřící ústředna ALMEMO, termodráty s inteligentním konektorem 

Pro ověření množství vzduchu, které je jednotkou vyfukováno do místnosti bylo nutné 

stanovit rychlost proudění. K tomuto účelu jsme použili anemometrické vrtulkové čidlo. 

sonda pro měření rychlosti proudění vzduchu: 

měřicí rozsah: 0,6 až 20 m/s 

přesnost: +-1% z rozsahu +-3% z měřené hodnoty 

průměr sondy 15 mm 

průměr otvoru pro zasunutí sondy 15 mm 

provozní teplota: -20 až +140°C 

kabel 1,5 m s ALMEMO-konektorem 

Obr.8.3: Vrtulkový anemometr 

Pro získání informací o činnosti chladícího okruhu byly na chladivové potrubí osazeny dva 

tlakoměry modrý na plynovém potrubí a červeny na 

kapalinovém. V průběhu měření jsme ovšem zjistili, že 

červený tlakoměr není osazený správně a nesnímá 

přímo kondenzační teplotu a tlak, protože škrtící orgán 

je součástí venkovní jednotky. Proto jsme brali 

v úvahu pouze data získaná z modrého tlakoměru. 

Dalším nedostatkem bylo, že oba tlakoměry byly 

navrženy pro chladivo R22, zatímco v okruhu byla 

použita jeho náhrada R417a, které je směsné z čehož 

vyplývá jeho výrazný teplotní skluz.  Proto byly 

tlakoměry využité pouze pro přibližné odečítání 

odpařovacího tlaku, respektive teploty.   obr.8.4: Pohled na tlakoměry 
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8.3 Předmět experimentu - split systém Mr. Slim 

Zařízení, na kterém probíhal experiment, byl systém firmy Mitsubishi electric s obchodním 

názvem Mr. Slim. Vnitřní jednotka je provedena v podstropním provedení a slouží pro 

cirkulační provoz. Zařízení může pracovat ve 3 režimech a to v chladícím režimu, topném 

režimu, jako tepelné čerpadlo vzduch-

vzduch a v režimu odvlhčování. Pro odvod 

kondenzátu při režimu chlazení a sušení 

bylo zřízeno potrubí s možností měření 

množství zkondenzované vodní páry. 

Ovládání celého systému se dělo pomocí 

elektronického dálkového ovladače, který 

umožňoval volbu režimu systému, nastavení 

teploty místnosti, volbu rychlosti otáček 

ventilátoru pro cirkulaci vzduchu a časovač zapnuti a vypnuti. Ventilátor jednotky umožňoval 

volbu mezi vysokými a nízkými otáčkami. 

Celé zařízení obsahuje 2,6kg  chladiva R417a, což je méně než 3kg, proto dle zákona č. 

483/2008 Sb. není nutno provádět každoroční prohlídku systému. 

Výrobce uvádí výkon a příkon zařízení:   

 pro chlazení Qch = 5350W, Pch = 2300W,  (platí pro exteriér 35°C a interiéru 27°C) 

 pro vytápění Qv = 5750W, Pv = 2080W,  (platí pro exteriér 7°C a interiéru 20°C) 

Hlukové parametry vnitřní jednotky z prospektu výrobce jsou uváděny pro nízké otáčky 31dB 

a při vysokých otáčkách 39dB. U venkovní jednotky je uváděna hladina hluku 59dB. 
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Obr.8.5:  Schéma chladivového okruhu systému Mr. Slim 

8.4 Chladivo R417a 

Pro chladivový okruh zkoumaného zařízení bylo použito chladivo R417a. Jedná se a o 

zeotropní směs patřící do skupiny HFC, a jde o náhradu za chladivo R22, které se z důvodu 

vyčerpávání ozonové vrstvy nesmí používat. R417a je náhrada používaná jak při proceduře 

drop in, tak i retrofit, protože jako jedno z mála chladiv se může používat jak v systémech 

s kapilárou a tryskou, tak i s expanzním ventilem.  Je tedy využitelné pro ekologicky retrofit.  

Složení: 

 R-125    pentafluorethan 46,6 % (±1,0)   

 R-134a  tetrafluorehtan  50 % (±1,0) 

 R-600    isobutan  3,4 % -0,4/+0,1) 

Použitelné oleje pro chladicí okruhy s R417a: 

 minerální (MN) 

 polyoilesterový (POE)     

 alkylbenzenový (AB) 

Obr. 8.6: Přepravní láhev chladiva R417a  
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Vlastnosti: 

  

Obr. 8.7 P-h diagram použitého chladiva    

 

Chladivo R417a je zeotropní směs a jako taková 

vykazuje jeho fázová změna „klouzavý“ charakter 

v určitém rozmezí teplot tzv. teplotní skluz (glide).  V 

praxi to znamená, že teplota během vypařování mírně 

vzrůstá a při kondenzaci klesá, což je patrné z diagram 

logp – h v oblasti mokré páry chladiva, kde izotermy a 

izobary nejsou rovnoběžné. 

 

Obr. 8.8: Teplotní skluz směsných chladiv 

 

 

 

 

 

barva bezbarvý plyn

skupenství při 21°C plyn

zápach po etheru

pH 7

teplota varu  -41,8°C

kritická teplota  90,5°C

kritický tlak 3,855MPa

hustota kapaliny 

(při 21°C)
1166kg∙m-3

hustota plynu                     

(při bodu varu) 3,9197kg∙m-3

teplotní skluz 10K

stabilní za normálních podminek

ODP = 0 , GWP= 2268
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8.5 Chladící cyklus zařízení a jeho chladicí faktor 

Pro stanovení přibližného tvaru chladícího cyklu bylo nutné stanovit teplotu respektive tlak 

kondenzace a vypařování. V průběhu experimentu jsem zaznamenával hodnoty obout tlaku 

odečtením z tlakoměrů umístěných na chladivovém potrubí. Velikost odpařovacího tlaku 

jsem stanovil na 500kPa, čemuž odpovídá teplota přibližně 7°C(teplota na výparníku je 

proměnlivá příčinou je teplotní skluz chladiva). Kondenzační teplota ani tlak nemohly být 

změřeny přesně z důvodu špatného umístění tlakoměru. Proto jsem teplotu na kondenzátoru 

určil přibližně z teploty venkovního vzduchu a poklesu teploty na kondenzátoru, který býva 

pro naše podmínky v rozmezí 4-8K. 

 výparná teplota   

 kondenzační teplota   1,2 MPa 

 

Výpočet chladícího faktoru: 

 

reálný chladící faktor:    

chladící faktor cyklu:    

Ostatní charakteristiky okruhu: 

hmotnostní průtok chladiva     

adiabatický příkon kompresoru   

tepelný výkon kondenzátoru    
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8.6 Schéma chladícího okruhu pro chladivo R417 
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8.7 Akustické vlastnosti zařízení 

Posouzení hlukových parametrů vnitřní jednotky a jejich srovnání s legislativními požadavky. 

 

Hladina akustického tlaku vážená filtrem A: 

 

kde  i……první až n-té frekvenční pásmo 

 Lpi….hladina akustického tlaku v příslušném frekvenčním pásmu 

 KAi…korekce váhového filtru A  

 nízké otáčky:  

 vysoké otáčky: :  

Požadavky nařízení vlády 272/2011 Sb. pro chráněné vnitřní prostory staveb: 

 Hygienický limit hluku – 40dB 

 korekce pro druh místnosti a denní dobu – učebny - +5dB 

Posouzení: . Zařízení splňuje nařízení vlády pro 

denní i noční dobu při umístění ve škole i na vysoké otáčky ventilátoru. Problém by mohl 

nastat v budovách s přísnějšími nároky na hluk, jakými jsou třeba nemocniční pokoje, 

ordinace atd. 
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8.8 Měření a regulace 

Zařízení Mr. Slim vykazovalo nespojitý druh regulace, stálé kolísání regulované 

veličiny (v tomto případě teploty) značí dvoupolohovou 

regulací (zapnuto – vypnuto). Úkolem nespojitých 

regulátorů pro obor technických zařízení je udržovat 

veličinu v určitém na staveném rozsahu. 

Zařízení je vybaveno několika termočidly 

snímajícími teploty v různých místech, podle nichž se řídí 

práce systému.  Uvnitř klimatizovaného prostoru je to 

čidlo pro snímání teploty vzduchu v místnosti a čidlo pro 

měření teploty ve výměníku. Venkovní jednotka je vybavena čidlem protimrazové ochrany 

sloužícím pro odtávaní ledu. 

Schémata práce zařízení při jednotlivých režimech:  

Chlazení: 

 

Tří minutová prodleva slouží jako ochrana kompresoru před neustálým zapínáním a 

vypínáním. 

Vytápění: 
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8.9 Měření průtoku cirkulačního vzduchu 

Vnitřní jednotka obsahuje tangenciální ventilátor, který může dle zvoleného režimu 

pracovat na nízké nebo vysoké otáčky. Pro stanovení některých parametrů zařízení, jako 

výkon jednotky, bylo zapotřebí stanovit průtok vzduchu přes výměník. Proto jsme se rozhodli 

změřit rychlost proudění vzduchu otvorem o známé velikosti. Měření nemohlo probíhat přímo 

na jednotce, protože proudění těsně za výměníkem nebylo ustálené a hodnoty rychlostí se 

značně lišily. Proto jsme z kartonu vyrobili násadu s redukcí profilu do obdélníku 

200x170mm. Násada se skládala z 50cm dlouhé rovné části na kterou navazovalo zúžení. 

Rychlostní profil proudění v potrubí není rovnoměrný pro celý průřez, proto jsme 

měření rychlosti uskutečnili v 9 místech rozmístěných po 

průřezu otvoru a výslednou rychlost jsme vzali jako 

průměrnou hodnotu z naměřených dat. Ani zhotovenou 

násadou se nepodařilo docílit lépe ustáleného proudění a 

proto průběh rychlosti v profilu neměl ideální tvar. 

  VYSOKÉ OTÁČKY NÍZKÉ OTÁČKY 

OBLAST [m/sec] [m/sec] 

1 6,9 5,52 

2 5 4,62 

3 6,06 4,65 

4 6,91 6,97 

5 6,39 5,34 

6 5,65 4,56 

7 6,11 4,68 

8 5,99 6,63 

9 5,66 4,24 

PRŮMĚR 6,07 5,25 

 

Z naměřených hodnot jsme stanovili průtok vzduchu jednotkou podle vztahu: 

 

 pro vysoké otáčky  744m3h-1 

 pro nízké otáčky  642 m3h-1 
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8.10 Výkon jednotky při režimu chlazení 

Aktuální výkon výměníku při chlazení je neustále se měnící veličina, což je dáno její 

závislosti na rozdílu teploty na sání a výtlaku jednotky, na teplotě venkovního vzduchu, který 

ochlazuje kondenzační jednotku a má tak vliv na výkon chladící jednotky. 

  Maximální výkon jednotky je uveden na štítku výrobcem. Hodnota maximálního 

výkonu se však také liší v závislosti na teplotě exteriéru a interiéru.  Při podmínkách  35°C 

pro venkovní vzduch a 27°C pro vnitřní vzduch je Qmax r= 5350W.  

V průběhu experimentu jsme nezatížili místnost takovými tepelnými zisky, aby nastaly 

teplotní podmínky, které by vyžadovaly prácí jednotky na maximální výkon. Split jednotka 

může měnit svůj výkon podle potřeby díky invertorové technologii umožňující plynulou 

regulaci výkonu a tím ekonomičtější provoz, protože jednotka nemusí spínat na plný výkon 

při malém zatížení. 

Aktuální velikost výkonu výměníku jsme sledovali díky teplotním čidlům na sání a 

výtlaku jednotky. Z rozdílu teplot a změřeného průtoku vzduchu jejich dosazením do rovnice: 

 

Průměrný rozdíl teplot vzduchu na sání a výtlaku se v průběhu denních hodin měření 

pohyboval okolo 12,7°C při průtoku vzduchu na nízké otáčky 0,1783m3s-1. Průměrný 

naměřený výkon v průběhu měření v denních hodinách se byl 2700W. 

 

Graf 8.1: Invertorová technologie měnící výkon v závislosti na rozdílu teploty vzduchu na 

sání a výtlaku. 
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8.11 Úpravy vzduchu 

Z fyzikálního hlediska při měření v letním období probíhala úprava vzduchu mokrým 

chlazením. Vzduch nasávaný z místnosti procházel výměníkem, kde se ochlazoval, ale také 

odvlhčoval z důvodu kondenzace vodních par na povrchu výměníku.  

Množství zkondenzovaných par 

Pro měření množství zkondenzované 

páry jsme umístili na potrubí pro odvod 

kondenzátu, navazující na sběrnou jímku 

jednotky, nádobu se stupnicí. Úpravy 

vzduchu v klimatizační jednotce jsou však 

nestacionární děje a množství kondenzátu 

závisí na teplotě a relativní vlhkosti vnitřního 

vzduchu a na množství venkovního vzduchu 

prošlého infiltrací do místnosti.  

 Průměrná hodnota zkondenzované páry v průběhu jednodenního měření byla 2l 

kondenzátu. 

 Nejvýznamnější tvorba kondenzátu byla po náběhu zařízení, kdy místnost nebyla 

vychlazená a byla vyvětraná vnějším vzduchem. Množství kondenzátu bylo okolo 0,2l 

za hodinu. 

 V již vychlazené místnosti, větrané pouze infiltrací okny (ta byla nová, plastová a tedy 

poměrně těsná) byla kondenzace minimální. 

Úprava teploty – chlazení 

 

Graf 8.2: Závislost střední povrchové teploty chladiče na venkovní teplotě 
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S rozdílnou teplotou vzduchu se mění i jeho hustota. Díky tomuto fyzikálnímu jevu 

teplý vzduch stoupá vzhůru a chladný vzduch klesá k zemi. Tato zákonitost byla znát i při 

zapnutí klimatizační jednotky, kdy byly rozdíly teplot nejznatelnější.  

 

Graf 8.3: Rozložení teplot vzduchu po výšce místnosti. 

Úprava vzduchu v Molierově h-x diagramu: 
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8.12 Jednotka v režimu tepelného čerpadla 

Velikost tepelné ztráty a proto i nutný výkon pro jejich pokrytí je závislý na rozdílu teploty 

vzduchu interiéru a exteriéru. 

 

graf 8.4: Závislost výkonu jednotky na rozdílu teplot vzduchu na sání a výtlaku 

 

graf 8.5: Závislost aktuálního výkonu na teplotě vzduchu v interiéru 

Z průběhu aktuálního výkonu vnitřní jednotky je patrná činnost dvoupolohové regulace, 

spínající v okamžiku, kdy čidla zaznamenají pokles teploty pod nastavenou teplotu.  
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graf 8.6: Závislost výkonu a příkonu jednotky na teplotě exteriéru 

Výkon jednotky je závislý na množství tepla, které si dokáže venkovní výměník předat 

s okolním vzduchem a tedy přímo závislý na teplotě exteriéru. 

Úprava vzduchu v Molierově h-x diagramu: 
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8.13 Vyhodnocení naměřených dat 

Vzhledem k délce probíhajícího měření, které trvalo přerušovaně celý rok, jsme získali velké 

množství dat. K jejich zpracování a úpravě jsme použili nástroje statistiky a program 

Microsoft Office Excel. 

Průtok vzduchu 

Při porovnání výsledků získaných měřením průtoku vzduchu s podklady výrobce se objevila 

dosti velká odchylka. Proto jsme provedli 2. měření na lépe tvarované násadě na výtlaku 

jednotky, ale ani tak jsme se nedostali k hodnotám udávaným výrobcem. Vzniklá chyba byla 

nejspíše způsobena drobnými netěsnostmi, ale hlavně tlakovou ztrátou, kterou násada 

vyvodila. 

 Průtok vzduchu získaný měřením:     744 m3h-1 

 Průtok vzduchu udávaný výrobcem:  1020 m3h-1 

Výkon zařízení 

Výkon zařízení byl stanoven výpočtem pro naměřené množství vzduchu na přibližně 2700W 

a pro správný průtok vzduchu 3786W při zadaných okrajových podmínkách. Hodnota 

z diagramů a tabulek výrobce se pro zadané parametry pohybovala okolo hodnoty 4400W. 

Hlukové parametry 

Získané hlukové parametry jsme srovnali s hygienickými limity danými vyhláškou 

272/2011Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

LA,eq,N =  45 dB > LAeq = 40dB  vyhláška je splněna 

Pokles chladícího faktoru 

Chladící faktor udávaný výrobcem získaný z informací na štítku jednotky je 2,33. Zařízení je 

navrženo pro chladivo R22, ve zkoumané jednotce však byla použita ekologická náhrada 

R417a, která nedosahuje úplně stejných vlastností jako původní chladivo. V důsledku tohoto 

faktu jsme měřením zjistili pokles chladicího faktoru zařízení na hodnotu 1,82 (3786/2088), 

čemuž odpovídá snížení chladícího výkonu přibližně o 20%. 
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9. Aplikace tématu na zadané budově 

Praktická část diplomové práce se týká návrhu vzduchotechnických zařízení pro 

tělocvičnu sportovního zařízení v Brně Podolí. Cílem je navržení několika možných variant 

způsobu klimatizace s aplikací přímého chlazení pro zařízení navržená v mé bakalářské 

práci „Teplovzdušné vytápění prostoru tělocvičny“ a jejich zhodnocení. 

Řešeným objektem je tělocvična o ploše 875m2, jejíž nosnou konstrukci tvoří ocelový 

skelet s obvodovým konstrukcemi tvořenými sendvičovými panely Kingspan a střešním 

pláštěm rovněž zhotoveným z panelů Kingspan. Na objekt tělocvičny navazuje zděná stavba 

se zázemím pro sportovní objekt.  

Vzduchotechnický systém je rozdělen podle provozních požadavků budovy do tří 

funkčních celků dle následujícího obrázku. 

 

Použitá vzduchotechnická zařízení 

 Zóna 1: Systém částečné klimatizace pro teplovzdušné vytápění tělocvičny 

 Zóna 2: Zařízení pro větrání prostoru šaten a sprch 

 Zóna 3: Zařízení pro větrání zázemí tělocvičny (WC, chodby) 

Návrhové parametry: 

 místem stavby je Brno Podolí – teplota vzduchu léto te = 29°C, zima te = -12v°C 

 návrhové parametry teploty vzduchu pro interiér jsou: 

- tělocvična - léto: ti=24°C, φ = 50%  

  - zima: ti=18°C, φ= 35% 

-ostatní dle funkce místnosti 
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 hodnoty tepelné zátěže pro léto a ztrát pro zimu jsem převzal z projektu bakalářské 

práce, pro který byly vypracovány dle platné legislativy 

-tepelné zisky Q = 47 350W (vypočteno softwarem Teruna) 

-tepelné ztráty Q = 16 700W 

 systém pracuje bez řízené úpravy vlhkosti 

 systém je řešen jako rovnotlaký 

Seznam místností: 
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1 101 sportovní hala 874,8 7220 50 144,4 24 45 18 35

1 102 vstupní hala 65,84 177,8 - - 28 50 15 40

1 103 WC ženy 7,63 20,6 - - 28 50 24 40

1 104 WC muži 7376 20,9 - - 28 50 24 40

1 107 tech. místnost 8,27 22,3 - - 28 50 15 40

1 117 úklid 2 5,4 - - 28 50 15 40

1 108 WC invalidé 6,2 16,74 - - 28 50 24 40

1 109 šatna invalidé 6,53 17,63 - - 28 50 20 40

1 110 šatna invalidé 12,06 32,56 - - 28 50 20 40

1 111 předsíň 4 10,8 - - 28 50 20 40

1 112 šatna 12,24 33,04 - - 28 50 20 40

1 113 předsíň 5,38 14,53 - - 28 50 20 40

1 114 umývarna 13,07 35,29 - - 28 50 24 40

1 115 šatna 11,59 31,29 - - 28 50 20 40

1 116 předsíň 4,26 11,5 - - 28 50 20 40

1 120 šatna 12,06 32,56 - - 28 50 20 40

1 121 předsíň 4,02 10,85 - - 28 50 20 40

1 122 umývarna 13,07 35,29 - - 28 50 24 40

1 123 chodba 4,95 13,37 - - 28 50 20 40

1 124 chodba 10,68 28,83 - - 28 50 15 40

1 125 nářaďovna 10,86 29,32 - - 28 50 18 40

léto zimamístnost

zařizení 1 - Tělocvična

zařízení 3 - Šatny a sprchy

zařízení 2 - Zázemí tělocvičny
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Varianta 1: Centrální vzduchová klimatizace s chladičem s přímým 

výparníkem 

Zařízení vzduchotechniky je navrženo jako částečná centrální vzduchová klimatizace. 

Množství přiváděného vzduchu je navrženo na extrémní hodnotu tepelné zátěže v létě. 

Jednotka pracuje se stejným průtokem vzduchu i v zimním období, kdy zátěž není tak 

extremní a je možný větší rozdíl teplot přiváděného vzduchu.  

Pro ochlazování vzduchu je jednotka vzduchotechniky vybavena chladičem 

používajícím jako výměník přímo výparník chladicího okruhu. Jako zdroj chladu je navržen 

integrované chlazení pomocí kompresorové jednotky dodávané firmou Remak 

optimalizované pro výměníky jednotek Aeromaster XP navržené pro tuto variantu. 

Kompresorová jednotka se sestává z kompresoru (případně více), nutných bezpečnostních, 

regulačních prvků, elektrického rozvaděče a vstřikovacího ventilu.  Vzduchem chlazený 

kondenzátor je umístěn vně budovy na střeše. Regulace výkonu je řízena spínáním 

kompresoru, tedy 0 a 100% (při dvoukompresorovém uspořádaní může pracovat i na 50%), 

nebo lze zařízení vybavit plynulou regulací výkonu kompresoru. 

Distribuce vzduchu do tělocvičny je zajištěna ocelovým kruhovým potrubím, na němž 

jsou osazeny dýzy. Vyústky jsou opatřeny servopohony, které mění směr výstupního proudu 

v letním a zimním období. Na přívodním potrubí jsem navrhl tepelnou izolaci, proto abych 

zvýšil povrchovou teplotu potrubí a eliminoval riziko kondenzace vodní páry v soustavě. 

Tabulka VZT zařízení 
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1. 101 sportovní hala 874,8 7220 50 144,4 24 45 18 35 1,18 47351 16992 1 5,2 5,2 18700 17 20,5 2,5 1,83 1 18700

∑= 18700 ∑= 18700

1. 102 vstupní hala 65,84 177,8 - - 28 50 15 30 - - 575,5 2 - - 550 28 20 3 - 2 550

1. 103 WC ženy 7,63 20,6 - - 28 50 24 30 - - 328,1 2 - - 150 28 20 6 - 2 150

1. 104 WC muži 7,76 20,95 - - 28 50 24 30 - - 418,6 2 - - 150 28 20 6 - 2 150

1. 107 tech. místnost 8,27 22,33 - - 28 50 15 30 - - -52,8 2 - - 250 28 20 10 - 2 250

1. 117 úklid 2 5,4 - - 28 50 15 30 - - -2,2 2 - - 100 28 20 10 - 2 100

∑= 1200 ∑= 1200

1. 108 WC invalidé 6,2 16,74 - - 28 50 24 30 - - 329,9 3 - - 250 28 20 13 - 3 250

1. 109 šatna invalidé 6,53 17,63 - - 28 50 20 30 - - 49,9 3 - - 200 28 20 8 - 3 200

1. 110 šatna 12,06 32,56 - - 28 50 20 30 - - 230,9 3 - - 300 28 20 9 - 3 300

1. 111 předsíň 4 10,8 - - 28 50 20 30 - - 187,1 3 - - 50 28 20 3 - 3 50

1. 112 šatna 12,24 33,05 - - 28 50 20 30 - - 285,4 3 - - 300 28 20 9 - 3 300

1. 113 předsíň 5,38 14,53 - - 28 50 20 30 - - -39,4 3 - - 50 28 20 3 - 3 50

1. 114 umývárna 13,07 35,29 - - 28 50 24 30 - - 330,1 3 - - 700 28 20 20 - 3 700

1. 115 šatna 11,59 31,29 - - 28 50 20 30 - - 148,3 3 - - 300 28 20 9 - 3 300

1. 116 předsíň 4,26 11,5 - - 28 50 20 30 - - 160,8 3 - - 50 28 20 3 - 3 50

1. 120 šatna 12,06 32,56 - - 28 50 20 30 - - 240,4 3 - - 300 28 20 9 - 3 300

1. 121 předsíň 4,02 10,85 - - 28 50 20 30 - - 15,9 3 - - 50 28 20 3 - 3 50

1. 122 umývárna 13,07 35,29 - - 28 50 24 30 - - 378 3 - - 700 28 20 20 - 3 700

1. 123 chodba 4,95 13,37 - - 28 50 20 30 - - 34,7 3 - - 50 28 20 3 - 3 50

1. 124 chodba 10,68 28,84 - - 28 50 15 30 - - 285,7 3 - - 100 28 20 3 - 3 100

1. 125 nářaďovna 10,86 29,32 - - 28 50 18 30 - - 87 3 - - 100 28 20 3 - 3 100

∑= 3500 ∑= 3500

místnost

          zařízení 3 -  šatny a sprchy

VYPOČTENÉ HODNOTY

odvodpřívod(W)

          zařízení 1 - Tělocvična varianta 1

          zařízení 2 - zázemí tělocvičny

ZADANÉ HODNOTY

zimaléto
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Vzduchotechnická jednotka:  
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Grafický pohled na jednotku: 
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Návrh VZT zařízení jsem provedl v programu AeroCAD firmy REMAK 

Zdroj chladu: 

Navrženo integrované chlazení firmy REMAK – kompresorová jednotka KHX-S2-58 

 chladící výkon (R407)  61,2 [kW] 

 rozměry   690 x 500 x 582[mm] 

 hmotnost   156[kg] 

 Lp    46 [db(A)] 

 napětí/prac. proud  400V/max 30.8A 
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Schéma zapojení chladícího okruhu 

 

Hodnocení varianty: 

Velká nevýhoda vzduchové centrální klimatizace vyplývá z tepelně technických 

vlastností vzduchu. Díky jeho malé tepelné kapacitě je nutný velký objem přiváděného 

vzduchu a tedy velké rozměry potrubí. Pro mé zadání jsem navrhl potrubí o průměru 1,2m, 

což jednak nemusí působit hezky vzhledově, ale také zabírá dost vnitřního prostoru haly. 

Výhodou však je lepši distribuce vzduchu v prostoru a směry proudu jsou navrženy tak, aby 

v zimě teplý vzduch omýval okna a nedocházelo tak na jejich povrchu ke kondenzaci. Další 

výhodou je, že většina zařízení je umístěna ve strojovně a tak nedochází k šíření hluku do 

exteriéru. Jednotky ve strojovně však musí být dostatečně zvukově odděleny od zbývající 

stavby, hlavním zdrojem hluku při této variantě bude kompresorová jednotka. 
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Varianta 2: Decentrální klimatizace z využitím chladivového systému  

V této variantě provozu slouží vzduchotechnické zařízení pouze pro dopravu vzduchu 

o objemu požadovaného množství čerstvého větracího vzduchu do místnosti. Množství 

přiváděného vzduchu je dáno minimální výměnou vzduchu danou hygienickými limity. 

Přiváděny vzduch pokryje část tepelné zátěže. Pro teplo odvedené vzduchotechnickou 

jednotkou platí:  

Pro pokrytí zbývající zátěže tělocvičny (30kW) je navržen chladivový systém se čtyřmi 

vnitřními jednotkami spojenými chladivovým potrubím s venkovní jednotkou umístěnou na 

střeše. Vnitřní jednotky jsou použity v parapetním provedení a jsou umístěny tak, aby byly 

splněny podmínky maximální délky potrubí spojující vnitřní a venkovní jednotku. 

Tabulka VZT zařízení 
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1. 101 sportovní hala 874,8 7220 50 150 24 45 18 35 1,18 47351 16992 1 7500 7500 7500 17 24,7 1,05 1,83 1 7500

∑= 7500 ∑= 7500

1. 102 vstupní hala 65,84 177,8 - - 28 50 15 30 - - 575,5 2 - - 550 28 20 3 - 2 550

1. 103 WC ženy 7,63 20,6 - - 28 50 24 30 - - 328,1 2 - - 150 28 20 6 - 2 150

1. 104 WC muži 7,76 20,95 - - 28 50 24 30 - - 418,6 2 - - 150 28 20 6 - 2 150

1. 107 tech. místnost 8,27 22,33 - - 28 50 15 30 - - -52,8 2 - - 250 28 20 10 - 2 250

1. 117 úklid 2 5,4 - - 28 50 15 30 - - -2,2 2 - - 100 28 20 10 - 2 100

∑= 1200 ∑= 1200

1. 108 WC invalidé 6,2 16,74 - - 28 50 24 30 - - 329,9 3 - - 250 28 20 13 - 3 250

1. 109 šatna invalidé 6,53 17,63 - - 28 50 20 30 - - 49,9 3 - - 200 28 20 8 - 3 200

1. 110 šatna 12,06 32,56 - - 28 50 20 30 - - 230,9 3 - - 300 28 20 9 - 3 300

1. 111 předsíň 4 10,8 - - 28 50 20 30 - - 187,1 3 - - 50 28 20 3 - 3 50

1. 112 šatna 12,24 33,05 - - 28 50 20 30 - - 285,4 3 - - 300 28 20 9 - 3 300

1. 113 předsíň 5,38 14,53 - - 28 50 20 30 - - -39,4 3 - - 50 28 20 3 - 3 50

1. 114 umývárna 13,07 35,29 - - 28 50 24 30 - - 330,1 3 - - 700 28 20 20 - 3 700

1. 115 šatna 11,59 31,29 - - 28 50 20 30 - - 148,3 3 - - 300 28 20 9 - 3 300

1. 116 předsíň 4,26 11,5 - - 28 50 20 30 - - 160,8 3 - - 50 28 20 3 - 3 50

1. 120 šatna 12,06 32,56 - - 28 50 20 30 - - 240,4 3 - - 300 28 20 9 - 3 300

1. 121 předsíň 4,02 10,85 - - 28 50 20 30 - - 15,9 3 - - 50 28 20 3 - 3 50

1. 122 umývárna 13,07 35,29 - - 28 50 24 30 - - 378 3 - - 700 28 20 20 - 3 700

1. 123 chodba 4,95 13,37 - - 28 50 20 30 - - 34,7 3 - - 50 28 20 3 - 3 50

1. 124 chodba 10,68 28,84 - - 28 50 15 30 - - 285,7 3 - - 100 28 20 3 - 3 100

1. 125 nářaďovna 10,86 29,32 - - 28 50 18 30 - - 87 3 - - 100 28 20 3 - 3 100

∑= 3500 ∑= 3500

ZADANÉ HODNOTY VYPOČTENÉ HODNOTY

místnost léto zima (W) přívod odvod

          zařízení 3 -  šatny a sprchy

          zařízení 1 - Tělocvična varianta 2

          zařízení 2 - zázemí tělocvičny
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Vzduchotechnická jednotka:  
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Grafický pohled na jednotku: 
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Návrh chladivového zařízení  

Navržen systém Citi Multi VRF firmy Mitsubishi Electric 

 vnější jednotka: PUHY-P300Y JM-A 
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 vnitřní jednotky: 4 vnitřní jednotky v parapetním provedení PFFY-P63VLEM-E 

 

Vnitřní jednotky bude nutné chránit ochranou konstrukcí zabraňující nárazům při užívání 

sportovní haly. Vnitřní jednotky vyžadují odvod kondenzátu kondenzačním potrubím. 

Hodnocení varianty: 

Přednostmi druhé varianty jsou menší rozměry přívodních potrubí a také menší rozměrová 

řada samotné vzduchotechnické jednotky, která v první variantě vychází dosti rozměrná a 

tím vzniknou problémy již při sestavování jednotky, zejména pak při dopravě a montáži 

rekuperačního výměníku. Nevýhody lze najít v nutnosti vést v prostoru tělocvičny rozvody 

chladiva a potrubí pro odvod kondenzátu. Vhodná skladba podlahy, kdy je povrh uložen na 

pružných roštech, umožňuje schovat rozvody. Rozložení teplot při použití parapetních 

jednotek nebude tak rovnoměrné, jako při vzduchové klimatizaci. Lepší cirkulaci však zajistí 

větrací vzduch přivedený vzduchotechnickým zařízením. 
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Ekonomické zhodnocení provozu 

 
Potřeba tepla a chladu   

 pro tělocvičnu v průběhu roku 

 
 roční potřeba tepla bez ZZT: 79,9 [MWh/rok] 

 roční potřeba tepla se ZZT: 40    [MWh/rok] 

 roční potřeba chladu:  36,9 [MWh/rok] 

Potřeba elektrické energie na chlazení 

 varianta 1:  

 varianta 2:  

Náklady na provoz zařízeni v průběhu roku 

počítáno s cenou 3,60 Kč za kW/h 

 varianta 1:  31 320 Kč/rok 

 varianta 2: 36 180 Kč/rok 
 

Úspora za rok provozu vychází při použití varianty 1 na 4 860Kč. O pokrytí potřeby tepla se 

v obou případech postará ohřívač VZT jednotky. 
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Závěr 

Nutnost použití chladící techniky pro klimatizační zařízení, vyplývající z nutnosti 

pokrytí tepelných ztrát, udržování stabilních podmínek vnitřního mikroklimatu, nebo jen 

zpříjemnění pobytu osob sebou přináší mnohé nevýhody. Z ekonomické stránky jsou již 

samotné pořizovací náklady a náklady na provoz zařízení dosti značné. Použití přímého 

chlazení sebou přináší další úskalí: Regulace klimatizačního zařízení musí vycházet přímo 

z chladícího okruhu, navíc možnosti hospodárné regulace chladících zařízení jsou dosti 

omezené. Proto je nutné, aby technik obsluhující klimatizační techniku disponoval znalostmi 

chladící techniky. Velké omezení jsou spojeny s délkovými a výškovými rozměry 

chladivových potrubí. Netěsnosti na rozvodech chladiva se také zjišťují a odstraňují obtížněji, 

než u vedení chladné vody. Dále je nutné podle zvoleného chladiva a jeho vlastností 

dodržovat množství bezpečnostních předpisů. 

 Přestože je užití přímého chlazení spojeno s řadou omezení je jeho provoz 

bezesporu hospodárnější, neboť odpadá energie nutná pro pohon čerpadel chladné vody, 

které musí překonávat tlakové ztráty výměníků. Navíc lze dosahovat nižších povrchových 

teplot výměníku nutných pro intenzivní odvlhčování. 

 Při experimentálním řešení jsem se přesvědčil, že malé decentrální chladivové 

jednotky split jsou pro udržení příjemných podmínek u nenáročných místností na vnitřní 

prostředí dostatečné. Je však nutné zajistit přísun čerstvého vzduchu, což nebývá 

podmínečně zajištěno samotným zařízením, a to například vzduchotechnickým systémem.  

Zjistil jsem, že náhradou chladiva R22 za ekologické chladivo R417a došlo k poklesu 

chladícího faktoru u zkoumaného zařízení přibližně o 20% a tím i k poklesu chladícího 

výkonu. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

Symbol Veličina Jednotka 

A plocha [m2] 

c měrná tepelná kapacita [J/kg∙K] 

c1 součinitel současnosti [-] 

c2 zbytkový součinitel [-] 

c3 průměrné zatížení stroje [-] 

cp izobarická měrná tepelná kapacita [J/kg∙K] 

cv izochorická měrná tepelná kapacita [J/kg∙K] 

d průměr [m] 

h měrná entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kg] 

h výška [m] 

h výška slunce nad horizontem [° ] 

H nadmořská výška [m.n.m.] 

Idif intenzita difúzní radiace [W/m2] 

Io celková intenzita sluneční radiace [W/m2] 

Ip intenzita přímé sluneční radiace [W/m2] 

Isol solární konstanta [W/m2] 

l délka [m] 

Lp hladina akustického tlaku [dB] 

Lp,A,eq ekvivalentní hl. ak.. tl. vážena filtrem A [dB] 

m hmotnost [kg] 

m hmotnostní průtok [kg/s] 

n intenzita výměny vzduchu [h-1] 

O objem [m3] 

p tlak  [Pa] 

P příkon [kW] 

p" parciální tlak vodních par [Pa] 

Q výkon [W] 

R tepelný odpor [(m2∙K)/W] 

S plocha [m2] 

s měrná entropie [J/(kg∙K)] 

t teplota [°C] 

T termodynamická teplota [K] 

T čas [s] 

te venkovní teplota [°C] 

tef efektivní teplota chladiče [°C] 

ti vnitřní teplota [°C] 

tm teplota mokrého teploměru [°C] 
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tr teplota rosného bodu [°C] 

U součinitel prostupu tepla  [W/(m2∙K)] 

u měrná vnitřní energie [J/kg] 

V objem [m3] 

v měrný objem [m3/kg] 

w rychlost proudění [m3/s] 

W práce [W] 

x měrná vlhkost vzduchu [kg/kg] 

α součinitel přestupu tepla [W/m2∙K] 

δ směrové měřítko [kJ/kg] 

Δ rozdíl/přírůstek veličiny [-] 

ε chladící faktor [-] 

ξ koncentrace [%] 

ρ hustota [kg/m3] 

τ hodinový úhel [° ] 

φ relativní vlhkost [%] 
 

TEWI celkový ekvivalentní dopad na oteplování (Total equivalent waming impal)  

VZT vzduchotechnika 

COP topný faktor tepelných čerpadel (Coefficient Of Performance) 

EER koeficient využitelnosti energie (Energy Efficiency Rating) 

ODP potenciál rozpadu ozónové vrstvy (Ozone depletion potential) 

GWP potenciál globálního oteplováni (Global warming potential) 
 

Indexy 

'," veličiny na vstupu, výstupu 

 " stav sytosti nebo nasycení 
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 Výkres č. 2: Varianta 2 - Půdorys 2NP - Schéma rozvodu VZT 

 Decentrální chladivový systém klimatizace 
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1 Úvod 

Předmětem této PD pro povolení a realizace stavby je návrh koncepce větrání a klimatizace 

prostorů sportovního zařízení v obci Podolí (okres Brno-venkov) tak, aby byly zajištěny předepsané 

hodnoty hygienických výměn vzduchu a pohody prostředí v uvažovaných místnostech a v prostoru 

tělocvičny bylo zajištěno pokrytí tepelných ztrát. 

1.1 Podklady pro zpracování 

Podkladem pro zpracování této PD byly projektová dokumentace pro povolení stavby, aktuální 

výkresy jednotlivých půdorysů a řezů stavební části, příslušné zákony a prováděcí vyhlášky, České 

technické normy a podklady výrobců vzduchotechnických zařízení, zejména: 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

 ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986) 

 ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988) 

 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb (1977) 

 ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1979) 

1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 

 místo:     Podolí (Brno-venkov) 

 nadmořská výška:    238 m n m 

 normální tlak vzduchu:   98,9 kPa 

 výpočtová teplota vzduchu:  léto :+ 28°C, zima - 12°C,  

2 Základní koncepční řešení 

Na základě požadavků investora je uvažováno v zimním období s teplovzdušným vytápěním a 

v letním období s chlazením v prostoru tělocvičny. Ostatní prostory v objektu budou vybaveny 

systémem nuceného větrání. Větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v souladu s 

příslušnými hygienickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území 

České republiky, přitom implicitní hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných, jakož i předmětné 

výpočtové metody jsou převzaty zejména z výše uvedených obecně závazných předpisů a norem. V 

objektu bude větrání a klimatizace rozdělena do 3 zařízení podle účelu místností: 

2.1 Prostor tělocvičny 

Klimatizace prostoru tělocvičny bude tvořeno samostatnou VZT jednotkou. Zařízení bude 

navrženo na pokrytí tepelných ztráty v otopném období a v letním období k pokrytí tepelných zisků. 

Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima ve smyslu obecně  
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závazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující 

podmínky: 

 výfuky znehodnoceného vzduchu budou vyvedeny na fasádu objektu 

 nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LAmaxp = 60 dB(A)  

 

2.2 Větrání prostoru šaten, chodeb a sociálního zařízení: 

Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima ve smyslu obecně 

závazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující 

podmínky: 

 podtlakové větrání je navrženo v místnostech hygienického vybavení objektu (WC) 

 úhrada vzduchu bude tvořena z okolních prostorů netěsnostmi ve stavební kci., či přes 

stěnové mřížky 

 odvětrání bude vzhledem k obsluhovaným prostorům tvořit¨2 samostatné jednotlivé systémy 

podle stavební 

 dispozice a druhu místností 

 výfuky znehodnoceného vzduchu budou vyvedeny na fasádu objektu. 

 nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LAmaxp = 55 dB(A)  

 
 

2.3 Energetické zdroje 

Elektrická energie 
Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT a chladících zařízení  

Tepelná energie 

Pro ohřev vzduchu v tepelném výměníku centrální vzduchotechnické jednotky bude sloužit topná voda 

s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2 = 80/60°C. Výrobu topné vody zajistí profese ÚT. 

Pro chlazení vzduchu v centrální jednotce je v této fázi PD uvažován systém nepřímého chlazení 

pomocí parního okruhu s venkovní kondenzační jednotkou umístěné na střeše objektu.  

4 Popis technického řešení 

3.1 Koncepce větracích a klimatizačních zařízení 

Návrh řešení větrání a klimatizaci zadaných místností vychází ze současných stavebních 

dispozic a požadavků kladených na interní mikroklima jednotlivých místností. V zásadě jsou větrány 

prostory, které to nezbytně vyžadují z hlediska hygienického, funkčního, či technologického. Pro 

rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem. 
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Výměny vzduchu v jednotlivých místnostech jsou navrženy podle uvedených hygienických 

předpisů a s výměnami všeobecně používanými - viz. příloha technické zprávy. Navržená VZT 

zařízení jsou rozdělena do následujících funkčních celků: 

Zařízení č. 1 – Klimatizační jednotka pro prostor tělocvičny 

Pro nucené větrání VZT jednotka s jednostupňovou filtraci čerstvého vzduchu (F7), rekuperaci 

pomocí deskového výměníku tepla, směšovací komorou, ohřev a chlazení přívodního vzduchu 

pomocí daných výměníků. Zařízení bude v zimním období zajišťovat teplovzdušné vytápění tělocvičny 

a v letním období k pokrytí tepelných ztrát. Zařízení nebude upravovat vlhkost přiváděného vzduchu, a 

tudíž nebude řízena vlhkost v místnosti. Osazena bude na betonovém základě na železném rámu. 

  Sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu bude na oddělených fasádách chrněno 

protidešťovými žaluziemi. 

K rozvodu filtrovaného a tepelně upraveného vzduchu do místnosti bude sloužit kruhové 

potrubí z pozinkovaného plechu. Jako koncové elementy budou sloužit přívodní dýzy se servopohony. 

Odvod znehodnoceného vzduchu bude taktéž potrubním rozvodem s osazenými mřížkami.  

Varianta 1: Zařízení bude pracovat se smíšeným vzduchem, hodnota čerstvého přívodního 

vzduchu odpovídá hygienickému minimu.  

Varianta 2: Zařízení bude pracovat s čerstvým vzduchem, hodnota čerstvého přívodního 

vzduchu odpovídá hygienickému minimu.  

  Tepelná izolace potrubí bude v místnosti provedena na přívodním potrubí v tloušťce 40mm a 

v prostoru strojovny budou izolována obě potrubí (sání i odvod) izolací tloušťky 60mm. Tato úprava 

zabráni kondenzaci vodních par na povrchu potrubní. 

 

Zařízení č. 2 – Větrání prostoru šaten a sprch 

Pro nucené větrání VZT jednotka s jednostupňovou filtraci čerstvého vzduchu (F7), rekuperaci 

pomocí deskového výměníku tepla a ohřev přívodního vzduchu pomocí výměníku. Zařízení bude po 

celý rok zajišťovat t výměnu vzduchu v místnostech. Zařízení nebude upravovat vlhkost přiváděného 

vzduchu, a tudíž nebude řízena vlhkost v místnosti. Osazena bude na betonovém základě na 

železném rámu. Sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu bude na oddělených fasádách 

chrněno protidešťovými žaluziemi. 

K rozvodu filtrovaného a tepelně upraveného vzduchu do místnosti bude sloužit čtyřhranné 

potrubí z pozinkovaného plechu. Jako koncové elementy budou sloužit přívodní anemostaty. Odvod 

znehodnoceného vzduchu bude taktéž potrubním rozvodem s koncovými elementy (anemostaty a 

talířové ventily).  
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Zařízení bude pracovat se smíšeným vzduchem, hodnota čerstvého přívodního vzduchu 

odpovídá hygienickému minimu. 

 Tepelná izolace potrubí bude v místnosti provedena na přívodním potrubí v tloušťce 40mm a 

v prostoru strojovny budou izolována obě potrubí (sání i odvod) izolací tloušťky 60mm. Tato úprava 

zabráni kondenzaci vodních par na povrchu potrubní. 

Zařízení č. 3 – Větrání zázemí tělocvičny 

Pro nucené větrání VZT jednotka s jednostupňovou filtraci čerstvého vzduchu (F7), rekuperaci 

pomocí deskového výměníku tepla a ohřev přívodního vzduchu pomocí výměníku. Zařízení bude po 

celý rok zajišťovat t výměnu vzduchu v místnostech. Zařízení nebude upravovat vlhkost přiváděného 

vzduchu, a tudíž nebude řízena vlhkost v místnosti. Osazena bude na betonovém základě na 

železném rámu. Sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu bude na oddělených fasádách 

chrněno protidešťovými žaluziemi. 

.K rozvodu filtrovaného a tepelně upraveného vzduchu do místnosti bude sloužit čtyřhranné 

potrubí z pozinkovaného plechu. Jako koncové elementy budou sloužit přívodní anemostaty. Odvod 

znehodnoceného vzduchu bude taktéž potrubním rozvodem s koncovými elementy (anemostaty a 

talířové ventily).  

Zařízení bude pracovat se smíšeným vzduchem, hodnota čerstvého přívodního vzduchu 

odpovídá hygienickému minimu. 

 Tepelná izolace potrubí bude v místnosti provedena na přívodním potrubí v tloušťce 40mm a 

v prostoru strojovny budou izolována obě potrubí (sání i odvod) izolací tloušťky 60mm. Tato úprava 

zabráni kondenzaci vodních par na povrchu potrubní. 

5 Měření a regulace, protimrazová ochrana 

Navržený vzduchotechnický systém bude řízen a regulován samostatným systémem měření a 

regulace - profese MaR. Základní funkční parametry jsou : 

 ovládání chodu ventilátorů, silové napájení ovládaných zařízení 

 vypnutí zařízení v době mimo provoz budovy 

 regulace teploty vzduchu řízením výkonu teplovodního ohřívače v zimním období - vlečná 

regulace (směšováním) 

 regulace teploty vzduchu řízením výkonu chladiče 

 řízení účinnosti protimrazové ochrany deskového výměníku  

 ovládání uzavíracích klapek na jednotce včetně dodání servopohonů 

 protimrazová ochrana teplovodního výměníku - měření na straně vzduchu i vody.  

 signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku 

 měření a signalizace zanášení (tlakové ztráty) všech filtrů 
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 poruchová signalizace 

 signalizace požárních klapek ( Z / O ) - podružná signalizace polohy na panel požárních 

klapek (VZT dodá ke každé klapce koncový spínač 24V) 

6 Protihluková a protiotřesová opatření 

Do rozvodných tras potrubí budou vloženy tlumiče hluku, které zabrání nadměrnému šíření 

hluku od ventilátorů do větraných místností. Tyto tlumiče budou osazeny jak v přívodních, tak 

odvodních trasách všech vzduchovodů. Vzduchovody budou protihlukově izolovány od zdroje hluku 

za jednotlivé tlumiče jak na sání, tak na výtlaku. Veškeré točivé stroje (jednotky, ventilátory) budou 

pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi - stavitelné 

nohy budou podloženy rýhovanou gumou. Veškeré vzduchovody budou napojeny na ventilátory přes 

pružné manžety. Potrubí bude na závěsech podloženo tlumicí gumou.  

7 Izolace a nátěry 

Tepelné Izolace jsou navrženy v tloušťkách 40 mm pro přívodní potrubí v místnostech a v tloušťce 

60mm na všech potrubích ve strojovně. Navržené izolace jsou v takové tloušťce, aby vyloučily 

možnost kondenzace vodních par na povrchu potrubních rozvodů. 

 Tepelná izolace ISOVER tl.40mm λ=0,04 [W/mK] 

 Tepelná izolace ISOVER tl.60mm  λ=0,04 [W/mK] 

 

 

8 Protipožární opatření 

Všechny prostupy potrubí procházející přes požárně dělící konstrukce budou opatřeny 

protipožárními ucpávkami. Do vzduchovodů, procházejících požárně dělícími konstrukcemi 

ohraničující požární usek, jsou vřazeny protipožární klapky, zabraňující v případě požáru v některém 

požárním úseku jeho šíření do dalších úseků nebo na celý objekt. V případě, kdy protipožární klapky 

nelze osadit přímo na rozhraní protipožární konstrukce, bude potrubí obaleno protipožární izolací 

s požadovanou odolností. Osazené požární klapky budou v provedení teplotní a ruční spouštění se 

signalizací na 24V. K instalovaným klapkám bude zajištěn servisní přístup umožňující revizní kontroly. 

 

9 Nároky na spolusouvisející profese 

9.1 Stavební úpravy: 

 otvory pro prostupy vzduchovodů včetně zapravení a odklizení sutě 

 obložení a dotěsnění prostupů VZT potrubí izolačními protiotřesovými hmotami v rámci 

zapravení 

 dotěsnění a oplechování prostupů VZT 
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 zajištění případných nátěrů VZT prvků umístěných na fasádě (architektonické ztvárnění) 

 zřízení prostoru strojovny VZT v 2nP 

 zajištění povrchové úpravy podlahy pro bezprašný provoz a vyspádování podlahy k 

instalované vpusti 

 

 stavební, výpomocné práce 

 zřízení revizních otvorů pro přístup k ventilátorům, regulačním a požárním klapkám 

nerozebíratelných částech podhledu 

 stavební, výpomocné práce 

9.2 Vytápění: 

 Připraví otopnou vodu pro výměníky ohřívačů 

9.3 Elektrikáři: 

 Zapojení všech spotřebičů el. energie podle požadavků výrobce. 

9.4 Chlazení: 

Varianta 1: 

 výroba chladu bude zajištěna systémem integrovaného chlazení firmy REMAK s přímým 

výparníkem umístěným v chladící komoře. Kompresorová jednotka bude umístěna ve 

strojovně, vzduchem chlazený kondenzátor bude umístěn na střeše budovy, celý systém bude 

propojen chladivovým potrubím 

Varianta 2: 

 výroba chladu bude zajištěna chladivovým VRF systémem firmy Mitshubishi. Pro distribuci 

chladu budou v místnosti instalovány parapetní jednotky. Všechny vnitřní jednotky je nutné 

napojit na systém kondenzačního potrubí. Pro VZT jednotku bude nudné zajistit chladící vodu 

6/12°C. 

Závěr 

Navržené větrací a klimatizační zařízení splňuje nároky kladené na provoz daného typu a 

charakteru. Zabezpečí v daných místnostech optimální pohodu prostředí požadovanou předpisy. 
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φ[%] t *°C+ φ[%]

1 101 sportovní hala 874,8 7220 50 144,4 24 45 18 35

1 102 vstupní hala 65,84 177,8 - - 28 50 15 40

1 103 WC ženy 7,63 20,6 - - 28 50 24 40

1 104 WC muži 7376 20,9 - - 28 50 24 40

1 107 tech. místnost 8,27 22,3 - - 28 50 15 40

1 117 úklid 2 5,4 - - 28 50 15 40

1 108 WC invalidé 6,2 16,74 - - 28 50 24 40

1 109 šatna invalidé 6,53 17,63 - - 28 50 20 40

1 110 šatna invalidé 12,06 32,56 - - 28 50 20 40

1 111 předsíň 4 10,8 - - 28 50 20 40

1 112 šatna 12,24 33,04 - - 28 50 20 40

1 113 předsíň 5,38 14,53 - - 28 50 20 40

1 114 umývarna 13,07 35,29 - - 28 50 24 40

1 115 šatna 11,59 31,29 - - 28 50 20 40

1 116 předsíň 4,26 11,5 - - 28 50 20 40

1 120 šatna 12,06 32,56 - - 28 50 20 40

1 121 předsíň 4,02 10,85 - - 28 50 20 40

1 122 umývarna 13,07 35,29 - - 28 50 24 40

1 123 chodba 4,95 13,37 - - 28 50 20 40

1 124 chodba 10,68 28,83 - - 28 50 15 40

1 125 nářaďovna 10,86 29,32 - - 28 50 18 40

Tabulka místností

léto zimamístnost

zařizení 1 - Tělocvična

zařízení 3 - Šatny a sprchy

zařízení 2 - Zázemí tělocvičny
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