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1  ÚVOD 

Způsob vytápění budov zajišťovaly v minulosti a zajišťují dodnes ve velké míře 

teplovodní otopné soustavy. Tepelná energie vyrobená ve zdroji tepla je předávána 

vodě, která je díky své tepelné kapacitě vhodným energonositelem v celém procesu 

předávání tepla až do míst pobytu člověka. Samotnými zdroji tepla v budovách 

můžou být kotle na zemní plyn, olej, anebo předávací stanice parní nebo 

horkovodní.  

Snahou je vodě zajistit co nejjednodušší a nejpřímější způsob proudění od zdroje 

až ke koncovým spotřebičům a stejným způsobem i zpět. Vzájemné propojení 

pomocí uzavřeného potrubí kruhového průřezu tvoří tzv. hydraulické zapojení 

teplovodních otopných soustav. Přívodní otopná voda směřuje od zdroje do míst 

spotřeby a jednak vratná ochlazená voda, proudí zase zpět ke zdroji tepla. Jejich 

teplotní rozdíl se liší mírou a množstvím předání tepla v koncových spotřebičích, 

kde je však zároveň zahrnuta i veškerá účinnost výroby a distribuce tepla celého 

otopného systému. 

V budovách se setkáváme s již zastaralými teplovodními soustavami, které jsou 

ještě stále funkční, ale výsledná spotřeba energie, zajišťující tepelný komfort osob 

může být zbytečně až příliš vysoká a s především i vydané náklady za ni. Náprava 

těchto soustav spočívá jednak ve výměně za nová technologicky vyspělá zařízení, 

která s sebou nesou nemalé pořizovací náklady, ale také především v řešení 

optimalizace funkce stávajícího systému, včetně jednotlivých prvků hydraulického 

zapojení, a jeho celkovém způsobu regulace a řízení. 
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2  SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

Vzhledem ke způsobu hydraulického zapojení otopné soustavy bylo vybráno 

jedno velmi typické, a zároveň často diskutované v odborných článcích [2], [6]. 

Jednalo se o typ zapojení s hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků, který 

je často označován pouze zkratkou HVDT - prvkem oddělující primární okruh 

zdroje od sekundárního okruhu spotřebičů. V návaznosti na stále dokonalejší 

kondenzační technologii výrobců nových kotlů je snahou v maximální  míře tohoto 

procesu využívat, ale při zapojení kondenzačního kotle, případně několika 

kondenzačních kotlů do kaskády, spolu s HVDT může docházet naopak k maření 

kondenzačního procesu díky přepouštění přívodní otopné vody přes HVDT zpět 

do zdroje.  

Optimální provoz s maximální účinností kondenzačního kotle zajistí co nejnižší 

teplota vratné vody z otopné soustavy. Zajistíme ji ve fázi projektu [6]: 

 Volbou nejnižších jmenovitých teplot resp. teplotního spádu soustavy 

 Vhodným hydraulickým zapojením 

 Řízením tepelného výkonu a hydraulických poměrů  

 

2.1 HVDT 

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT), termohydraulický 

rozdělovač (THR), hydraulická výhybka (HW), vyrovnávací spojka nebo 

zdomácnělý výraz „anuloid“. Všechny tyto názvy nese kruhový válec nebo kruhové 

potrubní propojení mezi přívodním a vratným potrubím, které má jejich 

několikanásobně větší průměr. Díky tomu rozděluje otopnou soustavu na dva 

samostatné hydraulické okruhy. Typickým příkladem hydraulického zapojení otopné 

soustavy se zdrojem tepla a s HVDT je schéma na obrázku 1. 

 

      

Obrázek 1 - Hydraulické zapojení teplovodní soustavy s HVDT; „HVDT“ 

 

 



 7 

2.1.1 Princip HVDT 

Podle názvu HVDT-hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků má tento vložený 

prvek sloužit prvotně k oddělení výtlačné práce oběhových čerpadel v primárním 

okruhu od oběhových čerpadel v sekundárním okruhu. Eliminuje jejich rozdílnou 

čerpací práci, aby nedošlo ke vzájemnému ovlivňování nebo také k nežádoucímu 

tlakovému vlivu na regulační armatury ve spotřebních okruzích (obr.1). Tento 

způsob rozdělení není v důsledku tak bezúhonný. Faktem je, že dojde tímto 

způsobem ke vzájemnému propojení přívodní a vratné vody hned za hlavním 

zdrojem tepla a nikoliv až za místem koncové spotřeby. Princip výroby a předání 

tepla je tímto místem narušen při hydraulické nerovnováze obou stran od HVDT, jak 

znázorňují obr.2a,2b. Dynamické změny rozdílné čerpací práce v soustavě sice 

HVDT hydraulicky eliminuje svým velkým vodním objemem, ale už není schopen 

zabránit termodynamickým projevům, jako je vzájemné promíchání obou proudů 

uvnitř HVDT, které způsobí změny v teplotách přívodní a vratné vody na základě 

rozdílných průtoků (obr.2). Změny teplot přívodní a vratné vody mohou být pro 

funkci zdroje a výkon otopné soustavy zcela zásadní, protože účinnost každé 

soustavy je limitována účinností nejslabšího konstrukčního prvku použitého 

v soustavě [25]. 

 
2a)       2b)            2c) 

Obrázek 2 – HVDT  a teploty vody v závislosti na velikostech objemových průtoků 

2.1.2 Instalace a použití HVDT 

Starší typy kotlů vyžadovaly při provozu vždy minimální průtok, který HVDT 

umožnil. Dále eliminoval výtlačnou výšku pevně nastavených oběhových čerpadel, 

které nebylo možné ještě tehdy plynule elektronicky řídit podle aktuální potřeby 

výkonu. V zapojení podle obr.2a) dochází k přepouštění ohřáté přívodní vody přes 

HVDT zpět do kotle při uzavírání regulačních armatur nebo při vypnutí oběhových 

čerpadel na sekundárních větvích. Pro standardní typ kotle je to v pořádku, tam bylo 

potřeba zajistit vyšší vratnou teplotu jako ochranu kotle proti nízkoteplotní korozi. 

Provoz kondenzačního kotle s využitím spalného tepla to vyžaduje právě naopak. 
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Regulace kotle v těchto případech by měla správně zareagovat vypnutím 

nebo poklesem výkonu hořáku a následně i oběhového čerpadla v primárním okruhu 

kotle tak, aby nedocházelo k tomuto zpětnému přepouštění a následně k ohřívání 

vratné vody.  

Současným trendem nízkoteplotních otopných soustav je pokrýt požadovaný 

tepelný výkon větším objemovým průtokem za současně nižší teploty přívodní vody 

do soustavy a nízkém teplotním spádu. Jedná se zejména o soustavy s podlahovým 

vytápěním. Nutný objemový průtok soustavou překračuje maximálně možný 

objemový průtok kondenzačním kotlem a řešením je buď vložení potrubního zkratu 

se zpětnou klapkou anebo HVDT [45, 46]. V tomto případě musí být zároveň 

nainstalováno druhé pomocné oběhové čerpadlo pro okruh podlahového vytápění.  

Je nezbytné instalovat HVDT při  zapojení s více kotli do tzv. kaskády. Každý má 

vlastní oběhové čerpadlo, ale přitom společnou automatickou regulaci, která 

jednotlivé kotle zapíná, řídí aktuální výkon hořáku a vzápětí vypíná daný kotel 

v kaskádě z provozu. Dále HVDT instalujeme v případě rozdělení výkonu na 

několik otopných větví s vlastními oběhovými čerpadly. Příčin vedoucí k návrhu 

HVDT v soustavě může být hned několik, ale pokud je jeho instalace nutná, musí 

být řešen soulad a způsob regulace celé soustavy s HVDT. Na jednu stranu HVDT 

usnadní hydraulické a provozní řešení, ale zároveň je otázkou, jestli tato cesta je 

klíčem ke správné funkci soustavy z hlediska hospodárnosti provozu a energetické 

účinnosti. Běžná použití HVDT v letech minulých jsou pochopitelná, protože 

hydraulicky některé soustavy bylo velmi obtížné řešit a následně regulovat. Dnes 

nám však doba nabízí nové možnosti způsobu řízení a pokročilé regulace. Touto 

cestou by nové soustavy měly jít a nespoléhat se na zvyky, kterými právě návrh 

HVDT může být. Doposud jsou případy soustav s menším výkonem, kde se HVDT 

běžně instaluje, ale zároveň je jejich nezbytnou součástí i pokročilá regulace zdroje, 

která s HVDT umí pracovat [46]. 

2.2 OPTIMÁLNÍ HYDRAULIKA OTOPNÝCH SOUSTAV 

2.2.1 Zapojení s dvoucestným regulačním ventilem 

Kvalitativní regulace otopných soustav (větví) je zajišťovaná pomocí regulačních 

ventilů trojcestných nebo přímých dvoucestných.  HVDT je možné však pominout 

pouze v případě použití dvoucestného regulačního ventilu1. U něj nedochází 

k deformaci průtokové charakteristiky od přímého tlaku kotlového čerpadla a přitom 

princip kvalitativní regulace směšovaných otopných okruhů s konstantním průtokem 

je zachována [45]. Zamezíme v každém případě jakékoliv možnosti přepouštění 

přívodní teplé vody zpět do kotle, protože zde není HVDT. Toto zapojení lze použít 

v případě jednoho kotle, nikoliv kaskády kotlů a při menším počtu otopných okruhů. 

                                           

1 V literaturách označováno také jako směšovací zapojení s dvoucestným regulačním ventilem 
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Tlakovou ztrátu přímého dvoucestného regulačního ventilu musí pokrýt kotlové 

čerpadlo.  

 

Obrázek 3 – Zapojení s dvoucestným regulačním ventilem a tlakovým 

rozdělovačem+sběračem-bez HVDT 

2.2.2 Elektronicky řízená oběhová čerpadla 

Dne 1.1.2013 nastavila evropská směrnice2 nové požadavky na oběhová čerpadla 

a to prostřednictvím tzv. indexu energetické účinnosti (EEI), který nesmí být větší 

než 0,27. Stala se novým evropským standardem pro měření energetické účinnosti 

a nahradí tak současné označování štítky písmeny A-G. V letošním roce 2015 musí 

mít oběhová čerpadla ukazatel „EEI“ do 0,23 [41]. 

Elektronicky modulovaná čerpadla s vestavěným frekvenčním měničem dokáží na 

změny v soustavě ihned zareagovat, nevytvářejí nadbytečný tlak a mohou tak 

přizpůsobit svoji dopravní výšku aktuálnímu průtoku a zároveň tlakové ztrátě 

potrubní sítě. Reagují svým výkonem na změny poměrů v soustavě. Budoucnost 

využití těchto oběhových čerpadel je vysoká na základě jejich široké škály možností 

a způsobů elektronické komunikace mezi aktuální potřebou energie distribuční 

soustavy a jejich schopnosti se přizpůsobit aktuálním elektrickým výkonem.  

Koncepce řízení výkonu otopné soustavy se tímto mění a je potřeba tomu 

přizpůsobit i hydraulické zapojení včetně regulačních uzlů. Modulované čerpadlo 

tak může mnohé prvky otopné soustavy (HVDT) nepřímo nahradit. Umožní tak 

jednoduchost zapojení i instalaci. Základní pracovní principy regulace a funkce 

elektronicky ovládaných oběhových čerpadel jsou tato [16]: 

 Regulace na konstantní diferenční tlak 

 Regulace na proporcionální tlak 

 Regulace „Autoadapt“ (patentovaná funkce oběhových čerpadel fy Grundfos)  

 Regulace s teplotním vlivem 

 Regulace pomocí externího signálu 0-10V z nadřazeného řídícího systému 

 Rozšiřovací (přídavné) řídící moduly k ovládání čerpadla 

                                           

2 Směrnice EuP/ErP - stanovující požadavky na energetickou účinnost elektrických spotřebičů a výrobků 



 10 

2.2.3 Řídící modul pro „termohydraulický rozdělovač“ (HVDT) 

Řízení hydraulických zapojení s HVDT může zajistit přídavný modul regulace, 

jehož principem je snaha vyrovnat průtoky primárním a sekundárním okruhem. 

Dochází k tomu pomocí modulovaného čerpadla v kotli nebo samostatného čerpadla 

v primárním okruhu kotle, které v provozu přizpůsobuje průtok primárního okruhu 

na průtok v otopných okruzích. Modul termohydraulického rozdělovače umožňuje 

řízení soustav s HVDT a to na základě snímání teploty přívodní vody 

do sekundárního okruhu v horní části HVDT nebo až za ním. Automatika kotle 

vyhodnocuje teplotní rozdíl mezi snímanou teplotou za HVDT a vratnou vodou 

ze soustavy tak, že na základě odchylek od nastavených hodnot přizpůsobuje průtok 

kotlovým okruhem prostřednictvím snížení nebo zvýšení otáček kotlového čerpadla. 

Tím je oběhové čerpadlo řízeno v závislosti na výkonu kotle [18,19,20]. 

 

Obrázek 4 – Řízení čerpadla v primárním okruhu pomocí „modulu THR“ 
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3  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je prokázat experimentálním měřením, jak fungují některé 

otopné soustavy s hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků provozované 

dnes a do jaké míry dochází k teplotním změnám přívodní a vratné otopné vody při 

nerovnováze objemových průtoků na straně zdroje tepla, tak na straně spotřebičů 

tepla při běžném provozu.  

3.1 SPECIFIKACE DÍLČÍCH CÍLŮ 

 Experimentální diagnostika provozu otopné soustavy s HVDT pomocí 

měření objemových průtoků a povrchových teplot, na primární straně 

zdroje tepla a na sekundární straně spotřebičů tepla. 

 

 Změny v objemových průtocích, za účelem zkoumání hydraulických 

a termodynamických projevů v těchto soustavách při jejich nerovnováze. 

 

 Vyjádření vzájemného poměru mezi objemovými průtoky na obou stranách 

HVDT vzhledem k naměřeným rozdílům v teplotách přívodních a vratných 

větví 

 

 Validace teoreticky stanovených hodnot z kalorimetrické rovnice 

s experimentálně naměřenými hodnotami 

 

 Korelace stability a chování HVDT při termodynamických dějích  

 

 Komparace dílčích výsledků mezi rozdílnými velikostmi a typy HVDT 

 

 Stanovení přípustného rozsahu vzájemného poměru objemových průtoků, 

platného pro zapojení otopných soustav s HVDT  
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4  METODY ŘEŠENÍ 

4.1 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ 

Zvolenou experimentální metodou bylo přímé měření teplot na jednotlivých 

vstupních a výstupních potrubích do/z HVDT, jak vidíme schematicky body 

4321 ,,, tttt  na obr.5. Další měřenou veličinou byl objemový průtok v uzavřené 

soustavě. Ten byl snímán současně na dvou místech otopné soustavy. Jednak 

v okruhu zdroje tepla (primární okruh) a to před hydraulickým vyrovnávačem 

a druhý objemový průtok byl měřen v okruhu spotřebních větví (sekundární okruh), 

hned za hydraulickým  vyrovnávačem (směrem od zdroje). 

 

Experimentálně měřené veličiny 

 1t - teplota přívodní topné vody z kotle  (primární okruh)  [°C] 

 2t  – teplota přívodní topné vody do soustavy (sekundární okruh) [°C] 

 3t  - teplota vratné ochlazené vody zpět do kotle  (primární okruh) [°C] 

 4t  – teplota vratné ochlazené vody ze soustavy (sekundární okruh) [°C] 

 VPq
 – objemový průtok primárním okruhem     [l/min] 

 VSq
 – objemový průtok sekundárním okruhem     [l/min] 

  
 

Obrázek 5 – Schéma měřených hodnot primárního a sekundárního okruhu 

s HVDT 
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Měřící přístroje 

 Ultrazvukový průtokoměr dvoukanálový SYSTEM 1010 Uniflow 

 Teploměr čtyřkanálový SO141 + 4x příložná sonda (na potrubí) PTS350-

2/E 

 Termokamera FLUKE Ti 45 

 

 

Obrázek 6 – A)Průtokoměr ultrazvukový B)Teploměr+příložná sonda, C)Termokamera 

 

Popis měření 

Čtyři příložné sondy byly připevněny v místě os jednotlivých potrubí, vstupující 

do/z HVDT. Teploty byly zaznamenávány po pravidelném časovém intervalu 30 s. 

Dvoukanálový ultrazvukový průtokoměr umožní měřit a zaznamenávat dva 

objemové průtoky (kanálové vstupy) současně. Průtok byl měřen jednak 

v primárním okruhu, tak ve stejném časovém okamžiku v sekundárním okruhu také 

v intervalu 30 s. Po instalaci přístrojů na potrubí (4x teplotní sonda a 2x snímače 

průtokoměru) bylo spuštěno zaznamenávání měřených dat. Byly tak nejprve 

zmapovány a zaznamenány počáteční provozní chody soustavy. Až soustava déle 

nevykazovala jiné dynamické změny, bylo další snahou a fází měření do soustavy 

manuálně zasahovat, abychom dosáhli a zmapovali i jiné hydraulické vzájemné 

poměry na obou stranách od HVDT. 

V průběhu celého měření byly současně pořizovány snímky termokamerou, jako 

možnost dalšího zkoumání, ověřování a porovnání naměřených hodnot 

se skutečným chováním HVDT při těchto změnách v objemových průtocích. [37] 

A) 
B

) 

C) 

B) 
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4.2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

Výstupem experimentálního měření bylo vyjádření a porovnání závislosti mezi 

změnou naměřeného objemového průtoku a změnou teplot otopné vody, kterou 

způsobí hydraulické propojení HVDT (obr.2). Vyjádření míry lineární závislosti 

dvou proměnných nám umožní stanovit korelační koeficient nebo-li Pearsonův 

korelační koeficient. [38], [17]. 

 

Obrázek 7 – Vyjádření korelační závislosti náhodných veličin X,Y 

Hodnoty získané experimentálním měřením bylo možné přímo vyjádřit graficky. 

Toto vyjádření ihned ukázalo trend závislosti změn teplot na změnách objemového 

průtoku během celého měření. Změna průtoku na primární nebo sekundární straně 

v uzavřené soustavě ovlivnila hodnoty teplot na přívodních a vratných větvích podle 

zákonů zachování energie .  

0 ZSP QQQ
    (6) 

PQ   [W]…Předávaný výkon zdroje tepla 

SQ   [W]…Předávaný výkon v soustavě spotřebičů 

ZQ  [W]…Ztráty z přenosu tepla přes stěnu potrubí a ztráta akumulací, 

předpokladem je 0ZQ , pro další zpracování a použití kalorimetrické rovnice  [27]  

 SP QQ   [W]  (7) 

 
   4231 ttcmttcm SSPP 

 [W] (8) 

Při předpokladu SP cc   a hodnoty hustoty vody 
3.1000  mkg je vyjádřen 

vzájemný poměr pomocí přímo měřených objemových průtoků: 

 

P
q

q

q

q

m

m

VS

VP

mS

mP

S

P 

 [ - ]  (10) 

Vzájemný poměr objemových průtoků vyjádřen pomocí rozdílů teplot: 

 
 
 42

31

tt

tt

q

q
P

VS

VP




    [ - ] (11) 

X 

Y 

X 

Y 

corr(X,Y)=1 corr(X,Y)= 0,7 
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Čtyři veličiny teplot a dvě veličiny objemových průtoků byly zjišťovány přímým 

měřením v jeden časový okamžik. Záznam byl prováděn po intervalu 30 s a celková 

doba měření trvala na  každém místě přibližně 2 hodiny, podle možností měnit 

hydraulické podmínky v dané soustavě. 

 

Funkční vyjádření znázorněných hodnot v grafech jednotlivých měření 

Graf E.(1-8).1- Diagnostika teplotních poměrů 

Naměřené objemové průtoky ve vzájemném poměru P  byly graficky znázorněny 

spojité křivky průběhů všech naměřených teplot (t1, t2, t3, t4) 

  xfy  => 











VS

VP

i
q

q
ft  (12) 

Graf E.(1-8).2a,b- Porovnání teoreticky stanovených hodnot teplot s naměřenými 

Za účelem porovnání teoretického přístupu vycházející ze vztahu (8) byly početně 

vyjádřeny dvě teploty 
vv

tt 32 , , které mají největší vliv na efektivitu provozu soustavy 

a následně dány do grafu s hodnotami skutečně naměřenými v daném bodě. 

t2  - teplota přívodní otopné vody do soustavy (sekundární okruh) [°C] 

t3 - teplota vratné ochlazené vody zpět do kotle  (primární okruh) [°C] 

 VS

VP

VS

VP

v
q

q
t

q

q
ttt  1342

 (13) 

VSVP qqttt ,,,, 431  jsou změřené hodnoty v jednom bodě měření. 

 

  1243 ttt
q

q
t

VP

VS

v 

 (14) 

VSVP qqttt ,,,, 421  jsou změřené hodnoty v jednom bodě měření. 

 

Graf E.(1-8).3- Rozdíly teplot na přívodních větvích t1 ,t2 a vratných větví t3 ,t4 

Rozdíly teplot mezi přívodními větvemi a zároveň i vratnými větvemi byly 

vyjádřeny v závislosti na změnách poměru objemových průtoků: 
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Obecně:  xfy    => 
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Graf E.(1-8).4-Střední hodnoty z intervalů rozdílů teplot a vzájemný poměr průtoků  

Průběh měření provázely úseky, během kterých byly hodnoty měřených průtoků 

i teplot v čase velmi ustálené a neměnné. Za účelem zjišťování teplotních rozdílů 

na základě různých vzájemných poměrů průtoků byly tyto hodnoty rozděleny 

do intervalů, ze kterých pak byly vyjádřeny střední hodnoty měřených veličin. 

Tímto způsobem došlo k eliminaci časových prodlev jednotlivých ustálených 

intervalů, a také především k odstranění hodnot měření viditelně zatížené hrubou 

chybou [26], [17]. Patří k nim různé neustálené provozní stavy a dynamické projevy 

jako je vypnutí hořáku nebo čerpadla kotle. 
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Za účelem dosažení funkční závislosti rozdílů v teplotách na velikosti vzájemného 

poměru byl sestaven bodový graf středních hodnot měřených veličin. 

 











VS

VP

PŘŘÍVO q

q
fT   <=>  VSVP qq   <=> 1P   (19) 

 











VS

VP

VRAT
q

q
fT   <=> VSVP qq   <=> 1P  (20) 

Byl posuzován jednak rozdíl mezi teplotami přívodních větví při nadprůtoku 

sekundárním okruhem a rozdíl mezi teplotami vratných otopných větví při 

nadprůtoku primárním okruhem. Následně byla těmito body proložena křivka 

závislosti. 

 

Okrajové vlivy a chyby měření 

 Setrvačnost ohřátí tloušťky stěny ocelového potrubí proudící kapalinou 

 Teploty vody v potrubí byly skutečně řádově vyšší, než měřené hodnoty 

na jeho povrchu 

 Místo přiložení termočlánku po obvodu daného rozměru potrubí s ohledem 

na množství průtoku proudící skrz daný průřez (DN) potrubí 

 Způsob přiložení termosondy a nerovnoměrná síla jeho připevnění 

na potrubí 

 Byla provedena kalibrace přístroje na hodnotu nula. Pak byla případná 

chyba měření na přístroji pro obě hodnoty průtoků stejná.  

 Automatická regulace soustavy, která ovlivňovala dynamické procesy 

uvnitř potrubní soustavy i během fáze měření 

 

Interpretace zpracování a výsledků 

Každý experiment byl proveden pouze jednou, aby byl znázorněn reálný 

provozovaný stav v dané otopné soustavě s HVDT. Nebylo účelem opakovat měření 

a dále hodnotit celkový provoz dané soustavy během topného období. Navíc, každá 
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otopná soustava byla originálním hydraulickým zapojením včetně způsobu 

provozování a nastavení regulace. Z toho plyne, že každé měřící místo umožnilo 

rozdílný průběh a rozsah naměřených dat. V disertační práci byla naměřená data 

z každé soustavy zpracována podrobně a samostatně vyhodnocena v rámci každé 

měřené otopné soustavy. Shrnutí všech výsledků a vzájemné porovnání mezi 

jednotlivými místy měření bylo provedeno až v závěru, pokud to naměřené hodnoty 

a zpracované výsledky jednotlivých experimentů umožnily.  

 

Seznam experimentálních měření podle typu a velikosti HVDT  

 E.1 –HVDT 2“  D=108mm (DN100)  
13.4  hodmQMAX  

 E.2 – HVDT II (atyp-hranatý) 135x120x905mm    
13.8  hodmQMAX  

 E.3- HVDT II  D=159mm (DN150)  
13.8  hodmQMAX  

 E.4- HVDT II  D=159mm (DN150)  
13.8  hodmQMAX  

 E.5- HVDT  D=76mm (DN65) , vzhledem k dimenzi přípojných hrdel 

DN50 nesplňoval typické výrobní rozměry 

 E.6- HVDT IV  D=219mm (DN200)  
13.20  hodmQMAX  

 E.7- HVDT IV  D=219mm (DN200)  
13.20  hodmQMAX  

 E.8- HVDT IV  D=219mm (DN200)  
13.20  hodmQMAX  

 



 18 

5  EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ 

5.1 DIAGNOSTIKA TEPLOTNÍCH POMĚRŮ V SOUSTAVÁCH 

Vhodným příkladem vyhodnocení způsobu provozování soustavy je znázornění 

průběhu experimentálně naměřených teplot na otopných větvích před a za HVDT. 

Ačkoliv přívodní teplota od zdroje ( 1t ) ke spotřebiči ( 2t ) by měla nabývat pouze 

jedné hodnoty, v grafu je jasně vidět, že vstupní teploty do soustavy, stejně tak 

i vratné teploty ( 3t , 4t ) se liší a jsou mezi nimi vykazovány značené rozdíly, právě 

díky hydraulickému oddělení pomocí HVDT. V případě měřícího místa E.1 v grafu 

E.1.1 je výrazný rozdíl mezi vratnými teplotami otopné vody. Teplota vratné vody 

do zdroje 3t , v tomto případě kaskády 2ks kondenzačních kotlů, je výrazně vyšší, 

než teplota vratná z otopné soustavy radiátorů 4t . To je pro provoz kondenzačních 

kotlů nežádoucí. Na ose x je znázorněn vzájemný poměr měřených objemových 

průtoků P  na jedné a druhé straně od HVDT. 

 

Graf E1.1– Průběh naměřených teplot na přívodních a vratných větvích v závislosti na 

změnách poměru průtoků -E.1 – vel.HVDT 2“ 

Experiment E.8 (HVDT vel. IV) ukazuje trend naměřených teplot zcela opačný. 

Zde je vidět rozdíl mezi přívodní otopnou vodou z kotle 1t  a skutečnou teplotou 

přiváděnou do otopných větví soustavy 2t , který je způsoben požadavkem až 

na dvojnásobně větší průtok v sekundárním okruhu spotřebních větví. To potvrdil 

právě naměřený vzájemný poměr objemových průtoků 5,0P . Zdrojem tepla byla 

kaskáda klasických plynových kotlů a otopná soustava sloužila pro komplex 

T
e
p
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[°

C
] 
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studentských kolejí. Správnou funkci HVDT vel.IV však prověřilo vyrovnání obou 

dvojic teplot při rovnovážném poměru objemových průtoků blízkému 0,1P . 

 

Graf E8.1– Průběh naměřených teplot na přívodních a vratných větvích v závislosti na 

změnách poměru průtoků -E.8 – HVDT  IV 

5.2 ROZDÍLY TEPLOT PODLE VZÁJEMNÉHO POMĚRU PRŮTOKŮ 

P=QVP:QVS 

Pokud provedeme úpravu naměřených rozdílů teplot a vyjádříme jednotlivé body 

měření přímo podle velikosti vzájemného poměru průtoků nezávisle na posloupnosti 

měření, je možné těmito množinami bodů vyčíslených rozdílů proložit přímku 

lineární funkční závislosti (graf E1.3b). Množina bodů 1P  na levé straně spolu 

s přímkou značí významné rozdíly mezi přívodními teplotami 1t a 2t  a pravá strana 

bodů grafu 1P  rozdíly v teplotách vratných 3t  a 4t . Výsledným grafem 

jednotlivých měřených úseků a z nich stanovených středních hodnot znázorňuje graf 

E1.4.  Prázdné úseky v grafech potvrzují, že nebylo během měření možné dosáhnout 

všech provozních stavů vzájemných poměrů v dané soustavě, ale je možné pomocí 

lineární závislosti přibližně odhadnout míru tohoto vztahu i v těchto neměřených 

místech. Tyto hodnoty je ale možné doplnit nebo porovnat s naměřenými úseky 

experimentu v jiné soustavě. 
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Graf E1.3b – Bodový graf jednotlivých měřících bodů rozdílů teplot na přívodních 

a vratných větví v závislosti na změnách poměru průtoků -E.1 – HVDT 2“ 

        
P=0,92    P=1,1               P=1,2  P=1,5   P=1,5 

Obrázek 8 – Termovizní porovnání rozložení teplot po povrchu potrubí při vzájemných 

poměrech  P= qvP:qvS  E.1 – HVDT vel. 2“ 

Dalším vyjádřením dynamických změn uvnitř HVDT jsou termovizní snímky. Na 

obrázcích 8,9,10 je vidět teplotní rozložení po povrchu válce HVDT u experimentu 

E.1 a E.8. Vliv přívodní ohřáté a vratné ochlazené vody v tělese HVDT se mění a to 

na základě změn vzájemného poměru objemových průtoků. Při hodnotách 

1:  VSVP qqP  zaplní válcové těleso větší množství ochlazené vody proudící 

ze soustavy a naopak při nadprůtoku v primárním okruhu kotle ( VPq ) a tedy 

vzájemném poměru 1:  VSVP qqP  dochází k postupnému pronikání ohřáté 

přívodní vody z kotle válcem směrem dolů až do okamžiku, kdy je strháván teplý 

proud vratným potrubím ( 3t ) do kotle zpět díky chodu jeho oběhového čerpadla.    
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Graf E8.4 –  „Střední  hodnoty“  intervalů rozdílů teplot přívodních a vratných větví 

v závislosti na změnách poměru průtoků -E.8 – HVDT IV 

        
 P =0,51  P = 0,66 P = 0,79 P =0,86 

Obrázek 9 - Termovizní snímky HVDT IV-E.8 při různých vzájemných poměrech 

1:  VSVP qqP  

Graf E8.4 u experimentu E.8 vyjadřuje již střední hodnoty z naměřených intervalů 

bodů měření, v závislosti na změnách průtoků. Zde převládají hodnoty naměřené 

v levé části grafu při vzájemných poměrech 1:  VSVP qqP , kdy teplota přívodní 

do soustavy od kotle 1t  byla ochlazována vratnou teplotou ze soustavy  4t   

na teplotu přívodní do spotřebních větví 2t . To ukazují i termovizní snímky HVDT 

při těchto poměrech na obrázku 10. 
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 P = 1,38 P = 1,17 P = 1,09 P = 0,98  

Obrázek 10 - Termovizní snímky HVDT IV-E.8  při různých vzájemných poměrech 

1:  VSVP qqP  

Termografické snímky HVDT IV (E.8) na obrázku 10, kde docházelo téměř 

ke vzájemnému  vyrovnání obou průtoků, ukazují zřetelné vrstvení a především 

ustálení proudu teplé vody nad ochlazenou až do vytvoření hrany mezi těmito 

rozdílnými teplotními proudy. Při dvojnásobném průtoku sekundárním okruhem 

na obrázku 9 a poměru 51,0P  je znatelná vnitřní přepážka v horní části HVDT, 

která brání průchodu přívodní vody z kotle 1t  a naopak umožňuje přimíchávat 

chladnější vratnou vodu 4t   zpět do soustavy. O to větší je potom nežádoucí pokles 

přívodní teploty do soustavy 2t . 

Optimální hydraulické poměry prokazují větší dimenze válcového tělesa 

HVDT IV (DN 200) než-li menší velikosti HVDT 2“ (DN 100). Snímky HVDT IV 

(E.8) na obrázcích 9 a 10 prokazují ostřejší přechody teplot díky ustálenému 

rozložení teplot v tělese než menší HVDT 2“ na obr.8. Příčinou jsou právě nižší 

výsledné rychlosti otopné vody a zároveň díky většímu kruhovému průřezu 

příznivější podmínky pro možnost vrstvení kapaliny po průřezu HVDT. 
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6  VÝSLEDKY ZPRACOVÁNÍ 

6.1 VALIDACE TEORETICKY STANOVENÝCH HODNOT S 

EXPERIMENTEM 

Teoretický předpoklad kalorimetrické rovnice byl validován s hodnotami 

experimentálně naměřenými v každém experimentu. Spočíval v dosazení všech 

konkrétních naměřených hodnot teplot a objemových průtoků z určitého časového 

záznamu do vztahu kalorimetrické rovnice mimo jednu hodnotu teploty, která byla 

z těchto dosazených hodnot následně vyjádřena. Takto stanovené hodnoty všech 

bodů měření byly konfrontovány v jednom grafu s teplotou, fyzicky změřenou 

v daném bodě. Validace byla provedena jednak pro teplotu vratnou do kotle 3t , 

a pro teplotu přívodní do soustavy 2t . 

 

Graf E1.2– Porovnání naměřených hodnot a hodnot stanovených výpočtem pro 

teplotu vratné vody do kotle „t3“ (primární okruh)-E.1 – HVDT 2  

Teplota vratné vody do kotle 3t , vyjádřená z ostatních naměřených hodnot:  

  1243 ttt
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Způsob vzájemného porovnání odhalil jednak odchylky, způsobené chybami 

v experimentálním měření, a dále odkryl skutečnou platnost a možnost použití 

kalorimetrické rovnice pro hydraulická zapojení s HVDT pro oblast vzájemných 

poměrů objemových průtoků 9,0P . 
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6.2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ EXPERIMENTŮ E.1-E.8   

Standardem provozování u náhodně vybraných soustav pro experimentální měření 

byl větší průtok primárním okruhem zdroje. Tedy hodnoty rozdílu teplot vratných 

otopných větvích při hodnotách vzájemného poměru 0,1P . Tento způsob provozu 

však není vhodný pro soustavu, kde je zdrojem kondenzační plynový kotel. 

Tendence naměřených rozdílů teplot 
PŘŘÍVO

T  a  VRATT  byly u všech měřících míst 

obdobné. Proto bylo provedeno vzájemné porovnání mezi jednotlivými soustavami 

E.1-E.8 v grafu 6.1.2a. K tomu byly použity střední hodnoty výsledných rozdílů 

teplot naměřených veličin z  každé experimentálně změřené otopné soustavy 

s HVDT. Toto porovnání je nezávislé na způsobu provozování dané soustavy i 

na typu a velikosti konkrétního HVDT v nich.   

    

Graf 6.1.2a – Porovnání všech měřících míst experimentu E.1 – E.8 a jejich naměřených 

hodnot rozdílů teplot 

Výsledek závislosti rozdílů přívodních a vratných teplot otopné vody na daném 

poměru průtoků v rozmezí 0,245,0  P  je pro každé měřící místo odlišeno jinou 

barvou. Blízkost bodů hodnot rozdílů teplot je zřejmá právě v oblasti rovnovážného 

stavu průtoků a tedy jejich poměru 0,1P . Nejmenší rozptyl a zároveň výrazná 

hustota jednotlivých bodů rozdílů teplot z různých měřících míst je udržována 

v rozmezí poměru 3,195,0  P . V tomto rozmezí rozdílů mezi oběma průtoky je 

zachována optimální hydraulická stabilita. A to nezávisle na způsobu provozu 

otopné soustavy a velikosti (typu) HVDT podle přenášeného tepelného výkonu. 

Rozptyl hodnot rozdílů teplot vratných a přívodních větví je v krajních oblastech 

poměrů 3,1P  a 8,0P  mnohem širší a je znát, že každá soustava se v těchto 
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oblastech nerovnováhy začne chovat odlišně. Interval 3,19,0  P  prokázal velmi 

úzký rozptyl výsledných rozdílů teplot mezi všemi experimentálně měřenými 

soustavami. Výsledné shrnutí hodnot v grafu potvrdilo, že je možné stanovit tento 

interval jako přípustný pro změny rozsahu vzájemného poměru objemových průtoků 

v případě použití HVDT. Splňuje a zajistí hned několik dílčích výstupů, které byly 

cílem této disertační práce: 

 nepatrné rozdíly teplot mezi přívodními a vratnými teplotami otopné vody, 

které jsou důsledkem propojení prostřednictvím HVDT 

 možnost použití a platnost teoretického základu v kalorimetrické rovnici  

 celková hydraulická stabilita a analogie mezi otopnými soustavami obecně 

Tento výčet výstupů z provedeného experimentálního měření je platný jak 

z hlediska teoretického základu zákona zachování energie, tak i zároveň pro využití 

v odborné praxi. 

6.3 KOMPARACE RŮZNÝCH VELIKOSTÍ HVDT 

Průběh teplotního rozložení ve válcích různého průměru a velikosti je při daném 

poměru jiný a příznivěji vypadá teplotní obraz větších velikostí HVDT IV. Výrazný 

tvar oddělení přívodní otopné vody od vratné ochlazené se projevil zde i za extrémní 

nerovnováhy objemových průtoků. Hlavní linie oddělení se stále drží ve spodní 

třetině válce, a při levém okraji dochází ke strhnutí teplejšího proudu podél stěny 

vlivem nárůstu rychlosti proudění ve vratném hrdle zpět ke zdroji-kotli (E.8) vel. 

HVDT IV. U menšího typu (E.1) HVDT 2“ plně rozvinuté proudění teplejšího 

proudu ve spodní části zcela zaplňuje celý průřez vratného potrubí v dimenzi DN50.  

 

 

(E.1)vel. HVDT 2“ : 

 P = 1,40 

 

(E.8) vel.HVDT IV:   
P =1,41 

13.4  hodmqn   

D=109mm 

13.20  hodmqn  
D=219mm 

13.12,3  hodmqP  
1.42,0  smwP  

13.57,10  hodmqP  
1.37,0  smwP  

13.25,2  hodmqS  
1.30,0  smwS  

13.6,7  hodmqS  
1.26,0  smwS  

Obrázek 11 – Termovizní porovnání rozložení teplot po povrchu HVDT  při poměru 

P=1,41  -  nadprůtok v primárním okruhu kotle  E.1 a E.8 

t2 

t3 

qVP qVS 

t1 

t4 

t1 t2 

qVP qVS 

t3 t4 
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7  ZÁVĚR 

7.1 TEORETICKÝ PŘÍNOS 

Stanovení fyzikálních parametrů z kalorimetrické rovnice při nerovnováze 

objemových průtoků v soustavách s HVDT je omezená, jak potvrdilo porovnání 

experimentálně zjištěných hodnot s výpočty. Mimo stanovený interval stability 
3,19,0  P  se otopné soustavy s HVDT chovají odlišně a není možné vycházet 

z teoretického základu kalorimetrické rovnice. Interval vzájemného poměru 
3,19,0  P  potvrdil nejmenší rozptyl rozdílů teplot mezi primárním a sekundárním 

okruhem při nerovnováze objemových průtoků. Tím potvrdil vzájemnou podobnost 

a stabilitu měřených soustav s HVDT a to nezávisle na způsobu provozu, regulace 

soustavy, typu a velikosti HVDT.   

7.2 PRAKTICKÝ PŘÍNOS 

Metoda experimentálního měření objemových průtoků a teplot velmi podrobně 

odhalí způsob provozování konkrétní soustavy s HVDT a zároveň i její 

termodynamické chování při změnách objemových průtoků v uzavřené otopné 

soustavě. V běžném provozu nejsou totiž v této míře rozsahu mapovány a měřeny, 

protože automatická regulace systému vytápění s těmito veličinami do algoritmů 

řízení nepočítá. Obvykle je snímána teplota na výstupu z kotle a dále až výstupní 

teploty otopné vody na jednotlivých větvích z rozdělovače-sběrače, podle kterých 

pak jsou pak ovládány regulační ventily nebo oběhové čerpadlo dané větve. Potrubní 

úsek mezi těmito místy, které navíc odděluje ve většině případů HVDT, již regulací 

monitorován mnohdy není. Jednotlivá experimentální měření potvrdila, že se otopná 

soustava v zapojení s HVDT nechová vždy provozně správně. Je obtížné odhalit 

a stanovit rozsah neefektivity provozu takového zapojení. Do jaké míry je provoz 

s HVDT optimální, je možné objasnit právě experimentálním měřením v rozsahu 

měřených veličin, které byly v rámci disertační práce zkoumány. Standardem 

provozování u náhodně vybraných soustav s HVDT, byl větší objemový průtok 

primárním okruhem zdroje 1P .  

Metoda termovizního snímkování umožní mnohem snadněji zkoumat 

termodynamické projevy uvnitř uzavřeného otopného systému, obzvlášť 

u velikostně dominantního prvku, jakým HVDT je. Díky většímu akumulačnímu 

objemu a zároveň tedy i nižším rychlostem proudění v jeho tělese uvnitř, než je 

v klasickém potrubním rozvodu, je možné sledovat projevy ustálenosti HVDT při 

různých termodynamických dějích. Termovizní výstupy jsou pro prezentaci 

výsledků této disertační práce mnohem názornější, a jsou důležitou součástí 

experimentálně zaznamenaných a graficky zpracovaných číselných dat. 

Stabilnější projev teplotního pole uspořádání ukázal typově větší ze dvou HVDT, 

který na zachycených snímcích ukázal výrazné teplotní rozhraní mezi teplým 

a chladnějším proudem. Termokamera zároveň i velmi rychle odhalila soustavy, 
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které provozně dobře nefungovaly (experiment E.2 a E.6) anebo kde byla použita 

v systému nesprávná dimenze HVDT (E.5.).   

Publikování některých výstupů z tohoto experimentálního měření formou 

odborného článku v recenzovaném časopise Topin3 zaujalo výhradního dovozce 

kondenzačních kotlů Geminox –fy Brilon a.s. natolik, že na základě osobního 

projednání v sídle firmy v Praze zahrnul výstupy z měření do tvorby nového 

systému měření a regulace kaskád kondenzačních kotlů, který je součástí 

projekčních podkladů vydaných společností Brilon a.s. již od r. 2013. Viz literatura 

[46]. 

7.3 MOŽNOSTI DALŠÍHO VÝZKUMU 

7.3.1 Rozsah experimentu  

Ve stejném rozsahu měřených veličin by bylo vhodné provést větší počet měření 

v typizovaných soustavách s HVDT. Následně z nich stanovit rovnice přímek pro 

rozdíly v teplotách na základě vzájemného poměru objemových průtoků. Z hustoty 

výskytu bodů naměřených rozdílů teplot je možné určit celkovou efektivitu provozu 

soustavy během dne. Rovnice přímek z různých měřících míst následně porovnat 

mezi sebou pomocí numerických metod a stanovit obecně platný vztah pro rozdíl 

teplot přívodních větví při vzájemných poměrech objemových průtoků P<1 a pro 

rozdíl teplot vratných větví při hodnotách poměru P>1. Na základě toho je možné 

vyčíslit jednak úbytek předávaného výkonu v soustavě s HVDT nebo úbytek 

efektivity výroby tepla kondenzačním kotlem. Zpravidla se HVDT instalovalo vždy 

v soustavách s větším výkonem, jako je zapojení několika kotlů, které slouží pro 

velké otopné celky (centrální kotelny pro bytové domy). Takto vyčíslené ztráty díky 

nevhodnému  provozování soustav s HVDT mohou být velmi vysoké. 

V závislosti na těchto výstupech zvolit maximální povolený rozsah rozdílu mezi 

objemovými průtoky pro danou soustavu a v poslední řadě hledat způsoby, jak 

aplikovat tyto výsledky do zlepšení provozu vytápění s návazností především 

na systém měření a regulace dané soustavy. 

7.3.2 Změna koncepce měření a regulace 

Na základě všech výsledků v této disertační práci byl stanoven optimální 

vzájemný poměr objemových průtoků v otopných soustavách s HVDT v rozsahu:  

 

 3,19,0  P   [-] 

Bezrozměrná hodnota určující míru hydraulické stability by měla být zařazena 

do konceptu nového způsobu řízení a regulace soustav s HVDT. Může sloužit přímo 

                                           

3 Topenářství Instalace č.8/2012-odborný recenzovaný časopis, Technické vydavatelství Praha 
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jako jeden z akčních členů pro povel impulsu k řízení elektronických oběhových 

čerpadel na jedné či druhé straně od HVDT 

Tato alternativa způsobu udržení hydraulické stability u otopných soustav 

s HVDT vyžaduje nové nároky na měření a snímání konkrétních 

veličin a to zejména objemových průtoků v okruhu kotle, i v okruhu spotřebičů. 

Průtokoměry by měly být již při montáži vestavěny do potrubí. Dodržení rovných 

úseků a délek před a za průtokoměrem by mohl být v některých stávajících 

a prostorově náročnějších instalací problémem. Optimální variantou by bylo 

zahrnutí této přípravy již ve fázi tvorby projektové dokumentace jednak vytápění, 

a jednak profese měření a regulace. 
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Abstrakt 

Disertační práce spadá do oblasti tvorby vnitřního prostředí a zabývá se 

hydraulikou teplovodních otopných soustav s vřazeným hydraulickým 

vyrovnávačem dynamických tlaků. Tento dříve hojně používaný prvek v otopné 

soustavě, hydraulicky oddělující zdroj tepla od spotřebičů tepla, se v dnešní době 

kondenzační techniky jeví spíše jako nevhodný, jak ukazují výsledky z řady 

experimentálních měření. Tento závěr také dobře koreluje s vlastním teoretickým 

řešením založeným na kalorimetrické rovnici. Z výsledků disertační práce tedy 

vyplývá, že při nerovnováze průtoku mezi zdrojem tepla a spotřebiči tepla 

v soustavě s hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků dochází 

k nežádoucímu ohřevu vratné vody. V praxi tento jev snižuje účinnost výroby tepla 

a narušuje tak očekávaný proces kondenzace spalin. 

 

Abstract 

Dissertation thesis falls within the area of indoor climate and deals with 

a hydraulics of heating systems, mainly with the hydraulic separator. This earlier 

widely used element of the heating system, which hydraulically separates heat 

source and heat appliance, is nowadays in the heating systems based on 

condensation technologies inappropriate, as the results obtained from experimental 

measurements show. This findings also well correlate with own theoretical solution 

based on the calorimetric equation. Conclusion of the dissertation thesis shows fact 

that in case of imbalance flow rate between heat source and heat appliance adverse 

warming of return pipe water in the heating system with hydraulics separator is 

caused. This effect in practice reduces the efficiency of heat production and 

expected condensation process of flue gas is discontinued. 
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