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ABSTRAKT  
Diplomová práca obsahuje simuláciu rôznych typov klimatizácií pomocou metódy 
CFD. Cieľom práce ja navrhnúť najvýhodnejší typ klimatizácie v posudzovanej miest-
nosti, s ohľadom na rýchlosť prúdenia vzduchu v pobytovej oblasti. Záver práce sa ve-
nuje návrhu systému vzduchotechniky s aplikáciu vybraného typu klimatizácie na zá-
klade výsledkov CFD simulácií.  
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CFD, simulácie, vzduchotechnika, nútené vetranie, klimatizácia, prúdenie vzduchu, 
teplota vzduchu, tepelné zisky  

ABSTRACT  
The aim of the diploma thesis is the simulation of different types of air conditioners 
using the CFD methods. The main goal of this thesis is to design the most suitable 
type of air conditioning in the consideration room, due to the air flow rate in the resi-
dental area. The conclusion of the work is to devote the design of air conditioning sys-
tem with the application of selected type of air conditioning based on the results 
of CFD simulations.  
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CFD, simulations, ventilation, forced ventilation, air conditioning, air flow, air tempe-
rature, heat gains  
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Úvod 
 
Témou tejto diplomovej práce je návrh vetrania a klimatizácie v pobočke banky. Ako 

podklad pre vypracovanie práce boli poskytnuté výkresy v elektronickej podobe. 

Práca sa delí na tri samostatné časti. 

V teoretickej časti sa zameriavam na popis jednotlivých distribučných elementov. Ďa-

lej sa v tejto časti venujem popisu CFD simulácií. 

Výpočtová časť tejto práce je venovaná simuláciám prúdenia vzduchu v hlavnej miest-

nosti. Cieľom je stanoviť optimálnu variantu klimatizácie v posudzovanej miestnosti, 

na základe rýchlosti prúdenia vzduchu v pobytovej oblasti. 

V praktickej časti sa venujem návrhu systému vzduchotechniky pre zadaný objekt 

s aplikáciou najvýhodnejšieho variantu klimatizácie posudzovanej v predchádzajúcej 

časti. Nasleduje technická správa obsahujúca náležitosti, ktoré požaduje vyhláška č. 

499/2006 Sb. o dokumentácií stavieb. [2]. 
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1. TEORETICKÁ ČASŤ 
Analýza větrání banky 
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1.1. Distribúcia vzduchu 

Ako koncové elementy vzduchotechnického potrubia, ktorými sa distribuuje vzduch 

vo vetranom alebo klimatizovanom priestore sú vzduchotechnické vyústenia. Rozho-

dujúci vplyv na prúdenie vzduchu, teplotné pole a tím aj na pole koncentrácií škodlivín 

má prívodné vyústenie, ktoré ovplyvňuje nielen obraz prúdenia v miestnosti, ale aj 

tepelnú pohodu človeka. Naopak odvodné vyústenia nemajú takmer žiaden vplyv na 

obraz prúdenia vzduchu v priestore, môžu však ovplyvňovať využitie prúdu privádza-

ného vzduchu. Je teda potrebné vhodne zvoliť umiestnenie odvodných vyústení, 

s ohľadom na koncentráciu škodlivín odvádzaného vzduchu. Pri nevhodnom vzájom-

nom umiestnení odvodných a prívodných vyústení môže dochádzať napríklad ku 

skratu. [3.] 

 
Distribúcia vzduchu musí obecne zaistiť: 

� Požadovanú kvalitu vzduchu v pásme pobytu osôb 

� Odvod znečisteného vzduchu 

� Tepelný komfort prítomných osôb (teplota vzduchu, rýchlosť prúdenia)  

Dosah prúdu: 

Dosah prúdu je vzdialenosť pomyslenej roviny od čela vyústenia, v ktorej rýchlosť prú-

denia klesne pod určitú medznú hodnotu, spravidla pod 0,5 m/s. 

Obraz prúdenia: 

Obrazy prúdenia vytvárajú predstavu o charaktere prúdenia vzduchu v miestnosti. 

Jedná sa o grafické zobrazenie smeru prúdenia vzduchu v miestnosti. 

Primárny a sekundárny prúd: 

Primárny prúd je tvorený prúdom privádzaného vzduchu a sčasti aj vzduchom 

z miestnosti, ktorý je týmto vzduchom strhávaný. Druhotné prúdenie v miestnosti tvo-

ria sekundárne prúdy, ktoré sú indukované primárnymi prúdmi. 

Voľný prúd: 

Základným prípadom prúdenia je voľný prúd. Jedná sa o prúd vzduchu ktorý nie je 

ovplyvňovaný okolitými stenami v miestnosti. 
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Obrázok 1: Schéma voľného prúdu z kruhového vyústenia. [3.] 

 

Obmedzený, zatopený a prilepený prúd 

Obmedzený prúd je brzdený spätným prúdením v okolí primárneho prúdu. Zatopený 

prúd je voľne sa šíriaci prúd v kľudnom prostredí s rovnakými fyzikálnymi podmien-

kami. Prilepený prúd je prúd ktorý sa pritlačil ku stene okolo ktorej sa šíri. 

Izotermický prúd 

Jedná sa o prúd privádzaného vzduchu, ktorý má rovnakú teplotu, ako je teplota vzdu-

chu v miestnosti v ktorej sa šíri. 

Slabo neizotermický a neizotermický prúd 

Smer prúdu vzduchu ovplyvňuje pomer zotrvačných a vztlakových síl. Neizotermický 

prúd privádzaného vzduchu má rozdielnu teplotu, ako je teplota vzduchu v miest-

nosti. U slabo neizotermického prúdu sú vztlakové sily, v porovnaní so zotrvačnými 

silami, zanedbateľne malé. U neizotermického prúdenia má účinok oboch síl rovnakú 

váhu. 

Prirodzená konvekcia 

Prúdenie, ktoré je dané pôsobením vztlakových síl. Nastáva vplyvom samotného zdie-

ľania tepla, teda vplyvom ohriatia tekutiny od zdroja tepla. Ak prebieha prirodzená 

konvekcia v neobmedzenom priestore, potom hovoríme o voľnej konvekcií. Priro-

dzená konvekcia ovplyvňuje prúdenie vzduchu v miestnosti pri malých rýchlostiach 

prúdenia. 

Pracovný rozdiel teplôt 

Je to rozdiel medzi teplotou privádzaného vzduchu, a projektovanou teplotou vzdu-

chu v miestnosti. 
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1.2. Spôsoby distribúcie vzduchu 

V zásade môžeme spôsoby distribúcie vzduchu rozdeliť do troch základných skupín. 

[3.] 

� Zmiešavací spôsob 
� Zaplavovací spôsob 
� Vytesňovací spôsob 

1.2.1. Zmiešavací spôsob 

Pri zmiešavacom spôsobe vetrania dochádza k miešaniu vnútorného vzduchu 

s prúdmi privádzaného vzduchu. Znečistený vzduch v pracovnej oblasti sa riedi buď 

priamym prúdom privádzaného vzduchu, alebo spätnými prúdmi. 

Zmiešavací spôsob vetrania je najčastejším spôsobom distribuovania vzduchu, o čom 

svedčí aj množstvo vyrábaných distribučných elementov. Medzi hlavné typy distribuč-

ných elementov tejto kategórie patria obdĺžnikové vyústenia, anemosaty, vírivé ane-

mostaty, dýzy, štrbiny atď. 

1.2.2. Zaplavovanie (zdrojové vetranie) 

Vzduch sa privádza do pracovnej oblasti malou rýchlosťou do 0,5 m/s vyústeniami 

ktoré sú spravidla umiestnené pri podlahe. Pri tomto spôsobe vetrania prakticky ne-

vzniká cirkulácia vzduchu v miestnosti. Vzduch sa v priestore pohybuje vplyvom tepel-

nej konvekcie vznikajúcej pozdĺž tepelného zdroja. Ohriaty vzduch stúpa smerom ku 

stropu, kde sa väčšinou aj odsáva. Tým sa dosahuje priaznivého nehomogenného 

poľa koncentrácií a teplôt. 

Zaplavovanie sa používa iba pre chladenie, pretože privádzaný vzduch musí byť tep-

lotne stabilizovaný pri podlahe. Privádzaný vzduch je o 1 až 3 K chladnejší ako je tep-

lota vzduchu nad pracovnou zónou, a ohrieva sa od zdrojov tepla v pracovnej oblasti. 

1.2.3. Vytesňovanie 

Pri vytesňovacom spôsobe vetrania privádzaný vzduch vytláča piestovým spôsobom 

znečistený vzduch z miestnosti. Používa sa napríklad pre vytvorenie usmerneného 

(„laminárneho“) prúdenia v čistých priestoroch, kedy je prívod vzduchu realizovaný 

celým stropom, alebo niektorou zo stien v miestnosti. Odvod vzduchu potom môže 

byť uskutočnený cez podlahu, alebo protiľahlú stenu. 

Špecifickým prípadom privádzania vzduchu v priestore je tzv. miestne vetranie, ktoré 

je charakteristické tým, že je obmedzené na určitú časť priestoru (spravidla mimo po-

bytu pracovníkov). Úlohou miestneho vetrania je chrániť pred nepriaznivými vplyvmi 

okolia. 
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Medzi systémy miestneho vetrania patria: 

� Vzduchové sprchy (sú určené k ochrane pred škodlivými vplyvmi okolia, naprí-

klad pred účinkami sálavého tepla. Prúd vzduchu sa nimi vyfukuje v smere 

toku sálavého tepla, čím sa zväčší súčiniteľ prestupu tepla konvekciou na po-

vrchu odevu. 

� Vzduchové clony (Bránia nežiadúcemu prenikaniu vzduchu voľne otvorenými, 

alebo otvárateľnými otvormi do vnútorného priestoru v budovách. Najbežnej-

šie je využitie vzduchových clôn vo vchodoch verejných budov.) 

� Vzduchové oázy (Slúžia pre vytvorenie optimálnych podmienok pre odpočinok 

behom pracovnej doby. Oázu je možné vytvoriť miestnym prívodom vzduchu 

na pracovisko.)  

1.2.4. Obrazy prúdenia vzduchu 

Rozhodujúci vplyv na prúdenie vzduchu v miestnosti má prívodné vyústenie, vzá-

jomná poloha prívodného a odvodného elementu dotvára výsledný obraz prúdenia. 

 

 
Obrázok 2: Obrazy prúdenia vo vetraných a klimatizovaných miestnostiach, a), b), c) zmiešavacie vetranie, d) 

e) piestové vetranie, f) zaplavovanie [3.] 

 

1.2.5. Personálne vetranie 

Alternatívou k tradičným systémom vetrania sa stáva personálne vetranie, ktoré 

umožňuje dodávať čerstvý vzduch priamo do inhalačnej zóny užívateľov. Cielené do-

dávanie vzduchu do inhalačnej zóny môže znížiť spotrebu energie na vetranie a chla-

denie, a účinne chrániť ľudí pred krížovou infekciou. Nevýhodou tohto systému sú vyš-

šie náklady ako pri centrálnom vetraní. Náklady sa ešte zvýšia v prípadoch, kedy sa 

tento systém kombinuje s centrálnym zmiešavacím systémom. Napriek tomu môže 

byť toto vetranie výhodnou alternatívou, pretože vyššia investícia je kompenzovaná 

úsporou energie na chladenie v lete a vyššou účinnosťou vetranie. 
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Tento vetrací systém je vhodný najmä do kancelárskych priestorov, kde sa užívatelia 

zdržiavajú väčšinou na svojom pracovnom mieste. Umožňuje individuálne nastaviť 

preferovanú teplotu, miestnu rýchlosť prúdenia vzduchu, prípadne smer prúdenia 

vzduchu, čo zvyšuje spokojnosť užívateľov s pracovným prostredím. Distribučný pr-

vok, ktorý je pod kontrolou užívateľa, je umiestnený blízko tváre. Čistý vzduch smeruje 

do tváre, takže osoba môže vdychovať vzduch v neznečistenom jadre prívodného 

prúdu.  

Personálne vetranie slúži v súčasnosti zvyčajne ako doplnkový systém s cieľom zvýšiť 

komfort užívateľa, pričom sa kombinuje s klasickými vetracími systémami. Takéto spo-

jenie dvoch systémov tvorí kompromis medzi úsporou energie a investičnými ná-

kladmi na jednej strane a komfortom a kvalitou privádzaného vzduchu na druhej 

strane. Podľa výskumov však môže takéto vetranie fungovať aj samostatne, preto sa 

možno v budúcnosti bude viacej využívať ako samostatný systém vetrania v priestore. 

[4.] 

 
Obrázok 3: Personálne vetranie pomocou dýzy. [4.] 

1.3. Základné typy vyústení 

1.3.1. Základné typy vyústení 

Podľa konštrukcie môžeme vzduchotechnické vyústenia rozdeliť na:  

� Obdĺžnikové vyústenia (mriežky) 

� Štrbiny 

� Trysky 

� Pole trysiek 

� Anemostaty 

� Vírivé anemostaty (drallové vyústenia) 

� Veľkoplošné vyústenia 
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� Podlahové vyústenia 

� Tanierové ventily 
� Textilné vyústenia 
� Špeciálne vyústenia 

Obdĺžnikové vyústenia 

Obdĺžnikové vyústenia majú najčastejšie obdĺžnikový tvar, a tvorí ich rám v ktorom sú 

umiestnené nastaviteľné lamely, ktorými sa dá upravovať tvar prúdu vzduchu. Prí-

vodné vyústenia bývajú väčšinou dvojradové s horizontálnymi aj vertikálnymi lame-

lami. Jednoradové vyústenia sa používajú pre odvod vzduchu. K nastaveniu požado-

vaného prietoku na vyústení slúži regulačné ustrojenie, ktoré môže byť tvorené proti-

chodnými alebo nábehovými listami. Tieto vyústenia sa používajú ako v priemyslo-

vých, tak aj v komfortných aplikáciách. Rýchlosť prúdenia vzduchu je obmedzená 

najmä hlučnosťou, ale záleží na použití v konkrétnom priestore. Prívodné vyústenia 

môžu pracovať s rýchlosťou až do 4 m/s, najmä v komfortných priestoroch však býva 

rýchlosť na prívode obmedzená do cca 1,5 m/s, a na odvode do 2,5 m/s. Prietok vzdu-

chu takýmto vyústením je do cca 1100 m3/h. Pracovný rozdiel teplôt sa volí do 6 K. [5] 

 
Obrázok 4: Obdĺžnikové vyústenia a) štandardné, b) do kruhového potrubia. [6] 

Štrbinové vyústenia 

Sú charakteristické tým že dĺžka je výrazne väčšia ako šírka, ktorá sa pohybuje v roz-

medzí 15 – 50 mm. Používajú sa najmä pre komfortné vetranie (kancelárie, konfe-

renčné sály, atď.), a sú vhodné najmä pre prívod vzduchu v miestnostiach s výškou  

2,6 až 4 m. Smer výstupu vzduchu sa môže prispôsobiť požiadavkám v danom pries-

tore. Týmito vyústeniami je možné privádzať od 50 do 500 m3/h vzduchu na 1 meter 

dĺžky, s pracovným rozdielom teplôt do 6 k. obmedzujúcim parametrom je najmä 

hlučnosť. 

 
Obrázok 5: Štrbinové vyústenie. [6] 
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Trysky (dýzy) 

Možnosť prívodu vzduchu vysokou rýchlosťou (až 5 m/s v hrdle vyústenia), ktorá 

umožňuje ďaleký dosah prúdu, bez väčších problémov s hlukom.  Smer vstupu vzdu-

chu je možné meniť buď ručne, alebo servopohonom. Trysky sa vyrábajú v rôznych 

veľkostiach s prietokom vzduchu až do 2000 m3/h. Pracovný rozdiel teplôt  býva 

u trysiek do 6 K. 

Trysky sú vhodné najmä pre rozľahlé priestory, ako sú napríklad športové haly, teloc-
vične, terminály, odbavovacie haly atď. používajú sa buď samostatne, alebo je ich 
možné združovať do poľa trysiek.  
 

Pole trysiek 

Jednotlivé trysky sa môžu združiť do poľa trysiek, ktoré býva tvorené ako: 

� Obdĺžnikové 

� Radové 

� Všesmerové 

Obdĺžnikové pole sa chová podobne ako obdĺžnikové vyústenie, s tým že ma možnosť 

lepšieho usmernenia prúdu vzduchu, čo je výhodné najmä pri neizotermickom prú-

dení. Radové pole zasa kopíruje štrbiny. Všesmerové pole je potom špeciálnym prípa-

dom používaným napríklad v televíznych štúdiách, kedy vyústenia tvorí guľová plocha 

v ktorej sú umiestnené trysky s možnosťou nastavenia podľa požiadaviek. Ich výho-

dou je možnosť distribuovať veľké množstvo vzduchu s malou hlučnosťou aj pri rela-

tívne vysokých rýchlostiach prúdenia. 

 
Obrázok 6: Príklady usporiadania trysiek a) samostatná tryska, b) pole trysiek. [8] 

Anemostaty 

Anemostay sú stropné vyústenia, ktoré sa inštalujú predovšetkým do podhľadov 

v miestnosti, ale môžu byť umiestnené aj voľne pod stropom. Používajú sa v miestnos-

tiach s výškou 2,6 až 4 m, a sú vhodné ako pre prívod, tak aj pre odvod vzduchu. Ane-

mostaty sú konštruované pre prietok vzduchu až do 2000 m3/h, s pracovným 
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rozdielom teplôt až 8 K. Čelné plochy bežných anemostatov sú tvorené sústavou pev-

ných profilovaných lamiel, ktoré zaručujú rovnomerný prívod vzduchu do všetkých 

smerov. 

Anemostaty bývajú buď kruhového, alebo štvorcového tvaru s pripojovacím boxom, 

ktorý umožňuje vodorovné alebo zvislé napojenie na potrubný rozvod. V hrdle pripo-

jovacieho boxu býva regulačná klapka, ktorá sa z akustických dôvodov vyrába z per-

forovaného plechu. 

Vírivé anemostaty (drallové vyústenia) 

Výstupne lamely vírivých anemostatov sú buď nastaviteľné, alebo pevné, a sú konštru-

ované tak aby dochádzalo k intenzívnemu zmiešavaniu vzduchu v miestnosti. Nasta-

vovanie lamiel je dôležité najmä pri prechode zo zimnej na letnú prevádzku. Stále čas-

tejšie sa však používajú anemostaty s pevnými lamelami, nastavenými tak aby vyho-

vovali obom prevádzkovým obdobiam. 

Používajú sa najmä pre prívod vzduchu, a sú vhodné do miestností s výškou od 2,6 do 

6 m. Prietoky vzduchu takýmto vyústením sa pohybujú od 200 do 1500 m3/h, a ane-

mostaty môžu pracovať s vysokými pracovnými rozdielmi teplôt, až 10 (12) K. 

Vírivé anemostaty sa používajú najmä v priestoroch s vysokou teplotnou záťažou, ako 

sú obchody, alebo administratívne plochy. 

a)  b)  
Obrázok 7: a) Lamelový anemostat, b) vírivý anemostat s pevnými lamelami. [7] 

Veľkoplošné vyústenia 

Veľkoplošné vyústenia sa výhradne používajú pre prívod vzduchu do zóny pobytu 

osôb (vetranie zaplavovaním). Vyústenie sa umiestňuje ku podlahe. Výhodou tohto 

systému je najmä vyššia kvalita vzduchu v pásme pobytu osôb. 

Veľkoplošnými vyústeniami je možné privádzať až 10 000 m3/h vzduchu, s rýchlosťou 

prúdenia 0,3 – 0,6 m/s. pracovný rozdiel teplôt sa pohybuje od 1 do 3 K. 

Veľkoplošné vyústenia sú vhodné na vetranie laboratórií, výrobných hál, ale aj občian-

skych stavieb, obchodov atď. Špeciálnym typom takýchto vyústení sú dierované 

stropy , ktoré sú určené pre vytesňovacie vetranie. Pri vetraní čistých priestorov sú 

osadné koncovými filtrami, ktoré tak plnia filtračnú funkciu. 
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Obrázok 8: Rôzne typy veľkoplošných vyústení a) polkruhové, b) ploché. [8] 

 

Podlahové vyústenia 

Podlahové vyústenia sa umiestňujú najmä do falošných dvojitých podláh, v ktorých je 

taktiež vedené potrubie. Používajú sa tam kde má byť podporené konvekčné prúdenie 

vzduchu vznikajúce od ľudí, alebo elektronického vybavenia. Umiestňujú sa tam kde 

sa nepredpokladá dlhý pobyt osôb, pretože v ich okolí môže vznikať prievan. Pracovný 

rozdiel teplôt je do 4 K. Rýchlosti prúdenia vzduchu na vyústení sa pohybujú okolo 0,3 

m/s, a sú určené pre prietoky vzduchu do 500 m3/h.  

Podlahové vyústenie je tvorené mriežkou, ktorá vytvára vírivý účinok. Tá je umies-

tnená na otočnom kotúči ktorý umožňuje nastavenie vertikálneho alebo horizontál-

neho prúdenia. 

 
Obrázok 9: Zobrazenie podlahových vyústení. [8] 

 

Tanierové ventily 

Používajú sa najmä pre odvod vzduchu, s malými prietokmi od 30 do 200 m3/h. Ventil 

je tvorený vstupným kužeľom a nastaviteľným stredovým diskom, ktorý umožňuje re-

guláciu prietoku. Tanierové ventily sa vyrábajú v priemeroch od 80 do 200 mm. 
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Obrázok 10: Konštrukcia tanierových ventilov a) odvodný ventil, b) prívodný ventil. [10] 

 

Textilné vyústenia 

Textilné vyústenia mávajú najčastejšie kruhový tvar, no môžeme sa stretnúť aj s po-

lkruhom, štvrťkruhom či podobným prevedením. Textilné vyústenie tvorí vzduchovod, 

ktorý je opatrený perforácoiu  alebo prievzdušnou tkaninou. Otvory pre prívod vzdu-

chu môžu mať rozmer od 0,4 do 4 mm a viac. Rozptýlenie vzduchu v priestore pre-

bieha buď to zmiešavaním, alebo častejšie vytesňovaním. Vzhľadom k použitému ma-

teriálu slúžia textilné vyústenia väčšinou pre prívod vzduchu, môžeme sa však stretnúť 

aj s prevedením kedy je použité vystuženie, ktoré umožňuje použitie pre prívod aj od-

vod vzduchu. 

 
Obrázok 11: Textilné vyústenia. [9] 

 

Špeciálne vyústenia 

Mimo bežne používaných vyústení existuje veľké množstvo vyústení ktoré sa použí-

vajú iba v konkrétnych prípadoch. Väčšinou sú založené na uplatnení štrbín, trysiek 

alebo veľkoplošných vyústení. často sa jedná o interiérové prvky, ktoré sú integrované 

do konštrukcií svietidiel, nábytku atď. Niektoré prvky sú navrhnuté pre konkrétne 

technológie alebo funkcie. Medzi takéto patria napríklad prepínacie priemyslové 
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vyústenia slúžiace pre vetranie priemyslových objektov, s možnosťou prepínania re-

žimu chladenia a vykurovania. [6] 

 

Odvod vzduchu 

Hlavnou úlohou odvodného elementu je odsávanie znečisteného vzduchu s čo možno 

najväčšou koncentráciou škodlivín. V priemyslových aplikáciách sa k tomuto účelu po-

užívajú rôzne zákryty alebo digestory. Niekedy sú pri odvode škodlivín odsávané aj 

hrubé nečistoty. 

Odvod vzduchu musí byť zvolený tak, aby nedochádzalo ku skratu s privádzanými 

vzduchom. K tomu môže dochádzať najmä v letnom období, pri privádzaní chladného 

vzduchu pomocou stropných anemostatov, a odvodom vzduchu umiestneným taktiež 

v strope. Chladný vzduch sa prilepí ku stropu a jeho časť  (primárny prúd) je priamo 

odvádzaná. 

Obecne je možné v odvodných elementoch udržiavať vyššie rýchlosti prúdenia ako pri 

prívodných. Z toho vyplýva že pri rovnakom prietoku vzduchu bude mať odvodné vy-

ústenie menší rozmer, ako prívodné. 

 

1.3.2. Voľba vhodného vyústenia 

� Zaistiť prívod vzduchu do pásma pobytu osôb bez toho aby vznikal prievan 

� Zaistiť odvod vzduchu s maximálnou koncentráciou škodlivín 

� Dodržať prístupnú hladinu akustického tlaku 

Správna funkcia závisí na okrajových parametroch priestoru. Medzi základné vstupu-

júce parametre pri návrhu vyústení patrí: 

� Tvar miestnosti a jej usporiadanie (prekážky) 

� Množstvo a teplota privádzaného vzduchu 

� Typ vyústení, ich nastavenie a umiestnenie 

� Počet vyústení a vzdialenosť medzi nimi 

1.4. CFD simulácie 

1.4.1. Popis CFD simulácií 

V dnešnej dobe sa pri analýze prúdenia tekutín stretávame s použitím výpočtovej 

techniky. Počítačová mechanika tekutín, ďalej známa pod skratkou CFD (computatio-

nal fluid dynamic = dynamika tekutín riešená výpočtovou technikou), sa využíva ku 

detailnej simulácií a analýze  skutočných javov vrátane toku tekutín, hmoty alebo 

energie ako je prenos tepla a pod. Túto  metódu je možné aplikovať v množstve obo-

rov, ako je napríklad aerodynamika automobilov a lietadiel, hydrodynamika lodí, 
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procesy v elektrárňach, energetika, elektrotechnika, chemické procesy, hydrológia, le-

kárstvo alebo predpoveď počasia, a v neposlednej rade aj v stavebníctve. V stavebníc-

tve môžeme pomocou CFD simulácií presne navrhnúť optimálnu variantu vzducho-

technických systémov, klimatizácie, vykurovania, hrúbky zateplenia budov, ale aj nú-

dzové opatrenia pre prípad havárií v priemyslových objektoch, požiaru alebo odol-

nosti budov pri živelných katastrofách. V oblasti predikcie vnútornej mikroklímy bu-

dov, či už sa jedná o rýchlosť prúdenia vzduchu, prúdenie vzduchu v miestnosti, tep-

lotu prúdiaceho vzduchu, alebo riešenie tepelných mostov, tepelných strát, ziskov 

alebo kondenzáciu vodných pár konštrukcií, môžeme túto metódu v porovnaní s ex-

perimentálnymi metódami pokladať za neprekonateľnú. Podstatou týchto systémov 

je približné numerické riešenie sústavy parciálnych diferenciálnych rovníc, ktoré ma-

tematicky popisujú toto prúdenie. Metódu CFD je v súčasnosti najvýkonnejšou, ale 

taktiež aj najzložitejšou metódou pre numerickú analýzu prúdenia a súvisiacich pro-

cesov v tekutinách. [11] 

1.4.2. Teoretické princípy CFD modelovania 

Model prúdiacej tekutiny v CFD je tvorený sústavou lineárnych algebraických rovníc 

(LAR). Numerické riešenie týchto rovníc popisuje v priestore a čase parametre prúde-

nia – rýchlosť, tlak, teplotu a prípadne ďalšie veličiny, ako napríklad koncentráciu škod-

livín vo vzduchu. Exaktne je však prúdenie popísané sústavou parciálnych diferenciál-

nych rovní (PDR), ktoré vyjadrujú princípy zachovania hmoty (rovnice kontinuity), hyb-

nosti (Navierovy – Stokesovy rovnice) a energie. Ku ním je možné podľa potreby pridať 

ďalšie parciálne diferenciálne rovnice pre koncentrácie škodlivín, vlhkosti a podobne. 

Na prevedenie systému PDR na sústavu LAR existuje niekoľko metód, no pri CFD si-

muláciách sa najčastejšie používa metóda konečných objemov. Skúmaná oblasť prú-

denia (napr. vetrania miestností) sa rozdelí na veľký počet malých prvkov, tzv. kontrol-

ných objemov. Systém PDR sa najskôr formálne integruje cez všetky kontrolné ob-

jemy. Výsledkom sú spojité integrálne funkcie, ktoré vyjadrujú princíp zachovania ve-

ličín v jednotlivých kontrolných objemoch. Nasleduje diskretizácia týchto spojitých 

funkcií, teda ich náhrada diskrétnymi hodnotami vo zvolených bodoch (môžu to byť 

stredy kontrolných objemov). Tým sa integrálne rovnice prenosu sledovaných para-

metrov prúdenia. Riešenie sústavy lineárnych algebraických rovníc sa pre všetky kon-

trolné objemy získa iteračným postupom. 

Uvedený postup sa značne komplikuje pre turbulentné prúdenie, kedy sa okamžité 

hodnoty veličín (rýchlosti, tlaku, teploty,...) s časom menia prakticky náhodne v širo-

kom spektre mierok. Frekvencie fluktuácií dosahujú až 10 kHz a najmenšie veľkosti 

turbulentných vírov môžu byť v rade 10 až 100 mikrometrov. Práve zmeny o vysokých 

frekvenciách  a víroch malých rozmerov je najťažšie vystihnúť. 
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Priamy výpočet turbulentných prúdení (direct numerical simulation, DNS) je možný 

zatiaľ iba v teoretickej rovine, pretože vyžadujú tak malé kontrolné objemy (kocka 

o hrane 0,1 m vyžaduje 109 až 1012 kontrolných objemov) a tak krátke časové úseky 

(rádovo 0,1 milisekundy),že ani najvýkonnejšie superpočítače nedokážu spracovať 

jednoduché príklady v prijateľnom čase. 

Bežne sa preto používa Reynoldsov prístup, pri ktorom sa parametre turbulentného 

prúdenia na časovo strednú hodnotu a fluktuačnú zložku. Tým sa Navierove – Stoke-

sove rovnice transformujú na Reynoldsove rovnice (Reynolds averaged Navier – 

Stokes equations, RANS). Tieto rovnice ale s ďalšími parciálnymi diferenciálnymi rov-

nicami tvoria neuzatvorenú a teda neriešiteľnú sústavu. Aby bola numericky rieši-

teľná, doplňuje sa takzvaným modelom turbulencie, ktorý následne umožní stanoviť 

prípadné Reynoldsove členy koreláciou medzi fluktuačnými a časovo strednými zlož-

kami veličín. Najpoužívanejší je k – ε model turbulencie, ktorý je popísaný dvoma rov-

nicami pre energiu (k) a rýchlosť jej disipácie (ε). Pretože sú tieto modely turbulencie 

empiricky zisťované, existuje niekoľko variant k – ε modelov. 

Medzistupňom medzi postupmi DNS a RANS je priama simulácia veľkých vírov – large 

eddy simulation, LES – kombinovaná s modelovaním turbulencie iba pre víry malých 

rozmerov. Metoda LES nie je tak náročná na výpočtovú techniku ako DNS, ale aj tak 

sa využíva hlavne ku výskumným účelom. [11] 

 
Obrázok 12: Rozdelenie matematických modelov prúdenia. [15] 

1.4.3. Výhody CFD simulácií 

CFD simulácie sú výhodou pri štúdiu budov, ktoré ešte nie sú realizované. Môžeme 

tak optimalizovať vnútornú mikroklímu, ktorá bude upravovaná vzduchotechnickými 
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systémami. Navrhnúť vzduchotechnické vyústenia tak, aby čo najlepšie prevetrávali 

priestor, bez toho aby narúšali pohodlie človeka rýchlosťou prúdenia vzduchu alebo 

svojou hlučnosťou. Pomocou simulácie môžeme študovať vplyvy klimatizácie na ob-

jekt a vybrať systém vykurovania, alebo chladenia, ktorý bude pre dané zadanie naje-

fektívnejší. Ďalšou výhodou tohto systému je skúmanie budov, ktoré síce už stoja, ale 

ich experimentálne meranie by bolo veľmi drahé, časovo náročné, neetické, neekolo-

gické, dokonca až nebezpečné (šírenie požiaru alebo priemyselné havárie). Vďaka CFD 

modelom môžeme simulovať situácie, ktoré sa stávajú len zriedkavo, ako sú napríklad 

zemetrasenie alebo iné prírodné katastrofy. Ďalej pri výrobe nových komponentov, 

ako sú trubky, ohrievače, a pod. nám simulácia môže prezradiť, či tekutina prúdi tak, 

ako sme zamýšľali, kde bude dochádzať ku zanášaniu komponentov, korózií, alebo 

kde budú podmienky pre množenie baktérií. Tie potom môžeme virtuálne meniť, až 

do momentu kedy dosiahneme ideálny stav. 

1.4.4. Nevýhody CFD simulácií 

CFD simulácie zahrňujú výsledky iba v istom kontexte, s určitými predpokladmi a zjed-

nodušeniami, obmedzenými vstupujúcimi parametrami výpočtu a obmedzeným obo-

rom platnosti. Nemôžeme ich teda vzťahovať na celú realitu. Preto je validácia a veri-

fikácia neoddeliteľnou súčasťou procesu využívajúceho CFD výpočty. [13] Vzhľadom 

ku zložitosti tvorby modelu a prideľovaniu správnych okrajových podmienok a výpoč-

tov môže byť celý výsledok ovplyvnený ľudským faktorom. Preto je potreba skúsených 

ľudí na softwary využívajúce výpočty CFD. V neposlednej rade je treba zmieniť vysoké 

investičné náklady ktoré sú spojené s obstarávaním týchto programov, a taktiež aj na 

výpočtovú techniku. Obmedzenie hardwarom spočíva v nedostatočnom výkone a tím 

obmedzia detaily modelu alebo predĺžia dobu výpočtu. 

1.4.5. Použitie CFD simulácií 

Postup pri tvorbe CFD simulácií je komplexnou záležitosťou a môžeme ho rozdeliť do 

troch nasledujúcich častí:  

1. Preprocessing – je najkomplikovanejšou úlohou, ktorá zahŕňa prípravu vý-

počtu, teda všetky činnosti pred spustením výpočtu – analyzovanie problému, 

vytvorenie geometrického modelu a priradenie fyzikálnych parametrov vý-

počtu. 

2. Processing – predstavuje priebeh výpočtu rovníc v každom bode a časovom 
kroku, a sledovanie či je priebeh výpočtu simulácie správny, pomocou takzva-
ných residuálov, ktoré nám ukazujú či daný výpočet konverguje. 

3. Postprocessing – pozostáva z grafických a číselných výsledkov simulácie ich 
analýzy a stvárnenia. Overujeme správnosť použitia rovníc a zhodu s reálnym 
stavom. 
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Obrázok 13: Schéma procesu CFD simulácií. [12] 

 

1.4.6. Preprocesing 

Geometria modelu  

Prvým krokom pri tvorbe simulačného modelu, je úvaha ako si môžeme zjednodušiť 

realitu, tak aby neboli výsledky simulácie týmto zjednodušením príliš ovplyvnené.  

Tvorba 3D modelu je náročná a zdĺhavá, tak je zbytočné modelovať objekty a prvky 

ktoré nemajú na výsledky simulácie žiaden vplyv. CFD softwary majú buď v sebe in-

tegrovaný program určený na tvorbu týchto modelov, alebo umožňujú importovať 3D 

modely vytvorené v externých programoch, alebo umožňujú obe možnosti zároveň. 

Po vytvorení modelu alebo jeho importovaní do programu je potrebné tento model 

rozdeliť na časti (objemy alebo povrchy) tak, aby sa potom každému z dala prideliť 

okrajová podmienka a tím aj funkcia, ktorú má tento povrch alebo objem v simulácií 

zastupovať. 
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Výpočtová sieť modelu 

Výpočtová sieť modelu predstavuje rozdelenie povrchov a objemov na výpočtové ob-

lasti, ktoré sú potom využívané riešiteľmi fyziky pri výpočte rovníc . Výpočtovú sieť 

rozdeľujeme na povrchovú a objemovú. [13] 

Povrchová sieť  

Povrchová sieť modelu je tvorená malými trojuholníkmi a to tak, aby sa povrch čo naj-

dokonalejšie približoval realite, záleží teda na veľkosti trojuholníkov. Platí že čím je 

menší rozmer trojuholníkov, tím presnejší je potom výsledok simulácie. Povrchová 

sieť sa generuje z 3D modelu.  

Pri importe geometrie z externých programov, u ktorých sa neočakáva kvalitný po-

vrch pre vytvorenie povrchovej siete, ponúkajú simulačné programy možnosť opravy 

povrchu. Opravu potrebujú najmä modely, ktorých povrchy sa pretínajú, prekrývajú, 

majú v sebe diery, majú príliš zložitú geometriu alebo duplicitný povrch. [13] 

Ďalším ponúkaným krokom je zlepšenie kvality siete, ktorá optimalizuje povrch troju-

holníkovej siete na takú, aká je vhodná pre vytvorenie objemovej siete, viď obrázok 1. 

Často sa táto možnosť používa po predchádzajúcej oprave výpočtovej siete, popísanej 

vyššie. Zlepšením kvality povrchovej siete prebehne v celej ploche modelu  s prihliad-

nutím k zakriveniu povrchu pomocou zadaných kriviek alebo k vytvoreniu jemnejšej 

siete u požadovaných plôch. [13] 

 
Obrázok 14: Príklad nekvalitnej povrchovej siete (vľavo) a kvalitnej povrchovej siete (vpravo). [13] 

Objemová sieť 

Objemová sieť rozdeľuje daný objem modelu na malé bunky rôznych tvarov podľa 

našej voľby a to tetrahedrálne, polyhedrálne  a hexahedrálne. Rôzne tvary buniek vy-

užívame v rôznych prípadoch. Ďalej môžeme využiť funkciu prismatických vrstiev. 

Tetrahedrálna sieť sa skladá z malých švorstenov. Použitím tohto typu siete dosiah-

neme najmenšie zaťaženie pamäti hardwaru, môžeme však očakávať dlhý čas výpočtu 

vzhľadom k veľkému počtu buniek. 
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Obrázok 15: Tetrahedrálna objemová sieť. [13] 

 
Polyhedrálna sieť je tvorená s priemerne štrnástimi stenami. Pri aplikácií tejto siete sa 

použije spravidla až päť krát menej buniek ako pri použití tetrahedrálnej siete. Modely 

kde je použitá polyherdálna sieť obyčajne najrýchlejšie konvergujú. [14] 

 

 
Obrázok 16: Polyhedrálna objemová sieť. [13] 
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Pri použití hexahedrálnej siete dostaneme model, ktorý je vyplnený prevažne šesť-

stenmi. Tým dosiahneme najmenšiu šikmosť buniek v porovnaní s ostatnými typmi 

sietí. Pre výplň oblých častí modelu sú zo šesťstenu zrezané rohy alebo hrany. Hexa-

hedrálna sieť predstavuje zlatý stred medzi objemovými sieťami. [14] 

 
Obrázok 17: Hexahedrálna objemová sieť. 

Prismatické vrstvy 

Pri použití tejto možnosti vkladáme úzke vrstvy hexagonálného tvaru k povrchu mo-
delu. Tým spresníme profil prúdenia pri stene, a vylepšíme tak výpočet prúdenia. Pri-
smatické vrstvy sú smerom k povrchu stále tenšie, až nastane podmienka steny – 
rýchlosť prúdenia je to nulová. 
 

 
Obrázok 18: Prismatické vrstvy. [13] 
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Modely fyziky 

Simulačné programy nám ponúkajú veľké množstvo modelov fyziky a metód pre si-
muláciu toku tekutín, prenosu tepla, turbulencie alebo fázovej zmeny. V podstate tieto 
model definujú základné premenné modelu, ktorými sú tlak, teplota a rýchlosť, a ma-
tematické formulácie tak, aby simulácia dosiahla správny výsledok.  
Modely času 
Pri simulácií času si môžeme vybrať z dvoch základných variantov – stacionárného  
a nestacionárného. Stacionárny model volíme v prípadoch, ak sú procesy ktoré 
chceme simulovať ustálené, a v čase sa nemenia. Výpočet v časových krokoch teda 
v tomto prípade nemá význam. Pri voľbe nestacionárného modelu nastavujeme ča-
sový krok, v ktorom prebiehajú výpočty. Výsledky týchto simulácií môžu byť zobrazené 
v každom časovom kroku. 

Modely priestoru 

Pomocou CFD simulácií môžeme vykonávať simuláciu dvojrozmerného alebo trojroz-
merného objemu.  Dvoj-dimenzionálny model umožňuje rýchly výpočet pri nízkom 
zaťažení hardwaru, no výsledky sú obmedzené iba na riešený rez, z ktorého nedoká-
žeme zistiť, ako sa tekutina chová pred alebo za týmto rezom. Troj-dimenzionálny mo-
del sa potom používa všade tam, kde potrebujeme kompletnú analýzu riešeného prie-
storu. [13] 

Modely materiálu 

Tieto modely priraďujú vlastnosti materiálom, ktoré sú sledované v simulácií. Môžeme 
nimi nastaviť to či sa jedná o kvapalinu, pevnú latku, kvapalinu alebo zmes. 
 

Rovnica skupenstva 

Rovnica skupenstva počíta hustotu v závislosti na tlaku a teplote plynu. Môžeme si 
vybrať z nasledujúcich modelov. Model konštantnej hustoty plynu volíme v prípade že 
sa hustota v celom objeme simulovaného priestoru nemení. Model ideálneho plynu 
zavádza predpoklad, podľa ktorého je hustota vyjadrená ako funkcia teploty a tlaku. 
Model skutočného plynu použijeme v prípadoch kedy nie je možné použiť model ide-
álneho plynu, teda v prípadoch kedy sa stav plynu nachádza v blízkosti rosného bodu 
alebo pri vysokom tlaku plynu. 
 

Modely prúdenia 

V modeloch prúdenia si môžeme zvoliť či sa jedná o prúdenie laminárne alebo turbu-
lentné. Ďalšími modelmi ktoré sa používajú sú napríklad modely gravitácie, elektro-
magnetizmu, radiácie atď. 
 

Laminárne prúdenie 

Laminárnym prúdením nazývame pohyb kvapalín, pri ktorom sa jednotlivé častice po-
hybujú po vzájomných rovnobežkách. Vďaka tomuto faktu sa vrstvy kvapaliny 
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navzájom nepremiešajú. Pri laminárnom prúdení nevznikajú zvukové efekty. Pri rých-
lejšom prúdení vzniká prúdenie turbulentné. 
 

Turbulentné prúdenie 

Modelovanie turbulencie je kľúčovým problémom väčšiny CFD simulácií. Prakticky 
všetky inžinierske aplikácie sú turbulentné, a preto si vyžadujú model turbulencie. 
Turbulencia je deterministický náhodný pohyb častíc tekutín. Vzniká pri obtekaní pev-
ných stien viskóznou tekutinou a v prúdeniach, kde sa vytvoria náhle rozdiely (gra-
dienty) rýchlosti. Najčastejšie tento stav nastáva za obtekanou prekážkou, v prúde vy-
tekajúcom do prostredia kvapaliny, pri miešaní prúdov s rôznou rýchlosťou a po-
dobne. 
Pre turbulentné prúdenie sú typické nasledovné vlastnosti: 

� Je nepravidelná 
� Je difúzna (rýchle miešanie) 
� Vyskytuje sa pri vysokých Reynoldsových číslach 
� Je trojrozmerná 
� Je disipaívna 
� Je spojitá  
� Je vlastnosťou kinematiky prúdenia (na rozdiel od viskozity) 

Turbulentné prúdenie sa skladá z rôznych druhov vírov. Veľké víry, ktoré obsahujú 
energiu sa rozkladajú na menšie víry. Tento kaskádový proces je ukončený disipáciou 
energie najmenších vírov na teplo. Turbulentné víry sú charakteristické rýchlostným 
a dĺžkovým meradlom.  
Neexistuje žiaden model turbulencie, ktorý by sa dal použiť v každom jednom prípade. 
Pre požitie najvhodnejšieho modelu pre každý jeden konkrétny prípad je nutné po-
chopiť možnosti a obmedzenia jednotlivých modelov. [15] 

Model k – Ɛ 

Tento model je jeden z najznámejších a v inžinierskej praxi veľmi často používaných 
modelov. Jeho popularita v priemyselných aplikáciách je daná robustnosťou, ekono-
mickosťou výpočtu a dostatočnou presnosťou pre široký rozsah typov turbulentného 
prúdenia. Je to semi-empirický model. Hlavným predpokladom je že to, že prúdenie 
je plne turbulentné a efekt molekulárnej viskozity je zanedbateľný. k – Ɛ model je po-
užiteľný len pri vysokých Reynoldsových číslach. Model nie je vhodný pre jeho nad-
mernú difúziu pre mnoho situácií: veľké zakrivené prúdy, víry, rotáciu, odtrhnutie 
prúdu a nízke Reynoldsové čísla. Z tohto dôvodu sa z k – Ɛ modelu vyvinuli jeho ďalšie 
modifikácie, ktoré využívajú jeho výhody a snažia sa minimalizovať jeho nedostatky. 
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Obrázok 19: Prechod z laminárného prúdenia na turbulentné cez zúženie. [16] 

Segregated/Coupled Flow modely 

Základný rozdiel medzi týmito dvoma modelmi spočíva v riešení rovníc tlaku a rých-
losti toku. Segregated flow vyčísluje rovnice rýchlosti a tlaku každú zvlášť, a potom ich 
spojí pomocou korekčnej funkcie. Tento výpočet je rýchly a má nízke nároky na har-
dware. Doba výpočtu pomocou segregated flow modelu záleží na jemnosti výpočtovej 
siete. Oproti tomu model Coupled flow model vyčísluje rovnice tlaku a rýchlosti spo-
ločne, tým zaťažuje hardware a výpočet trvá dlhšiu dobu ako u predchádzajúceho mo-
delu, avšak nezávisí na jemnosti výpočtovej siete. Použitím tohto modelu je zaistená 
stabilita výpočtového modelu aj v prípadoch s ktorými si Segregated flow model ne-
dokáže poradiť. [13] 
 

Okrajové podmienky 

Okrajovými podmienkami rozumieme fyzikálne veličiny definované na hraniciach vý-
počtovej oblasti, ktoré vyjadrujú fyzikálnu podstatu modelovaného deja. V priebehu 
modelovania sa nemenia, ale môžu byť nastavené ako konštanty priestorového funk-
čného profilu aj ako časovo závislé funkcie. Okrajová podmienka musí byť vždy známa 
na začiatku modelovania. Volí sa vždy taká okrajová podmienka, ktorá vystihuje funk-
čnú podstatu danej časti hranice výpočtovej oblasti. Napríklad okrajová podmienka 
pre vstup sa vždy dáva na časť ktorá slúži pre vstup tekutiny do modelu. Výstup sa 
dáva na výstup, stena na stenu atď. Pre vstup a výstup existuje viacero typov okrajo-
vých podmienok, ktoré sa líšia škálou možností zadania vstupných dát. Správna voľba 
typu okrajových podmienok má vplyv na kvalitu výpočtu. [13] 
 

Príklady okrajových podmienok: 

� Pressure inlet – reprezentuje stenu, ktorou do výpočtovej oblasti vstupuje te-
kutina. Definuje sa celkový tlak a skalárne vlastnosti toku na vstupe 

� Velocity inlet – reprezentuje stenu, ktorou do výpočtovej oblasti vstupuje teku-
tina. Definuje sa rýchlosť a skalárne vlastnosti toku na vstupe. 

� Mass Flow inlet – reprezentuje stenu, ktorou do výpočtovej oblasti vstupuje 
tekutina. Definuje sa hmotnostný tok. 

� Pressure outlet – reprezentuje stenu, ktorou z výpočtovej oblasti vystupuje te-
kutina. Definuje sa tlak na výstupe. 
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� Wall – reprezentuje pevné steny výpočtovej oblasti 
� Symmetry – reprezentuje stenu, ktorá predstavuje rovinu symetrie v reálnej 

situácií. Pri prúdení v otvorenom priestore sa zvykne využívať na vymedzenie 
priestoru prúdenia. 

� Periodic – reprezentuje steny výpočtovej oblasti, ktoré sa vo výpočtovej oblasti 
cyklicky opakujú 

� Interior – reprezentuje vnútorný priestor výpočtovej oblasti. 
� Interface – reprezentuje stenu rozhrania vo výpočtovej oblasti, ak je táto oblasť 

tvorená viacerými objemami. Neovplyvňuje prúdenie. [15] 

Počiatočné podmienky 

Počiatočné podmienky sú fyzikálne veličiny, ktoré slúžia ako prvotný odhad výsledkov. 

Sú to napríklad hodnoty očakávaných hodnôt rýchlosti, tlakov alebo teplôt. Od týchto 

hodnôt začína iteračný proces numerického výpočtu. Ak nie sú počiatočné podmienky 

zadané, iteračný proces začína s nulovými hodnotami všetkých určujúcich veličín. Po-

čiatočné podmienky je možné zadávať vo forme konštánt fyzikálnych veličín. [15] 

 

1.4.7. Processing 

Po predchádzajúcej príprave výpočtového modelu dochádza ku spusteniu výpočtu. 

Cieľom riešenia je získať z prúdenia tekutiny sledované veličiny, ako sú rýchlosť, tlak, 

hustota alebo teplota, v každom bode objemu, prípadne v danom čase. Výpočty CFD 

simulácií sú založené na nahradzovaní diferenciálnych rovníc systémom algebraic-

kých rovníc. Systém algebraických rovníc, ktorý má rádovo až stovky miliónov nezná-

mych, je riešený iteračnými metódami. Konvergenciu výsledkov môžeme sledovať po-

mocou residuálov. Výpočet je potom dostatočne presný, ak klesnú residuály pod hra-

nicu 10-4. Residuály predstavujú stupeň presnosti výpočtu rovníc. [13] 

1.4.8. Postprocessing 

Postprocessing zahŕňa analýzu dát, ktoré sme získali z výsledkov simulácií. Ide o nu-

merické dáta, ktoré sa následne pre prehľadnosť vyjadrujú pomocou tabuliek, grafov 

a vizualizácií. Väčšina používaných programov nám umožňuje vizualizáciu výsledkov, 

pomocou rovín rezu prúdnic, alebo pomocou zvýraznenia buniek ktoré ležia vo vybra-

nom rozmedzí hodnôt danej veličiny. 
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Obrázok 20: Ukážka výstupu meracích bodov – závislosť prúdenia na súradnicovom systéme. [13] 

 

Rovina rezu 

Pomocou rovín rezu, či už sa jedná o rovinný rez, valec, guľu alebo vlastne nadefino-

vanú rovinu, zobrazujeme požadované skalárne alebo vektorové veličiny pomocou fa-

rebnej škály. Typickým zástupcom vyjadrenia sú obrázky prúdenia. V rovine rezu tak-

tiež môžeme zobraziť iba bunky ktoré ležia v nami vybratom rozmedzí hodnôt. 

Prúdnice 

Prúdnice vizualizujú dráhu častíc prúdu. Toto znázornenie výsledku simulácie nám 

dáva presné informácie o pohybe prúdenia v 3D. prúdnice môžeme sledovať aj ako 

animácie. 

Treshold 

Vďaka tejto funkcií môžeme zobraziť iba bunky v určitom rozmedzí hodnotenej veli-

činy. Treshold je prínosom najmä pri posudzovaní rýchlosti v miestnosti ale pri určení 

neprevetraných častí miestností. Zobrazené sú vždy iba bunky v zadanom rozsahu 

danej veličiny. 
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Obrázok 21: Zobrazenie buniek pomocou funkcie treshold. [13] 
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2. VÝPOČTOVÁ ČASŤ 
Analýza větrání banky 
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Vo výpočtovej časti diplomovej práce sa venujem CFD štúdií prúdenia vzduchu 

v miestnosti č. 1.02 Banková hala, na základe vplyvu rôznych chladiacich prvkov, a rôz-

nych uhlov prúdenia vzduchu. Výsledky sú hodnotené na základe dvoch hlavných kri-

térií – rýchlosť prúdenia vzduchu, a priebehu teplôt v miestnosti. Cieľom tejto štúdie 

je navrhnúť optimálny spôsob chladenia a vetrania v danej miestnosti. 

V tejto práci som sa venoval štúdií štyroch rôznych variant prúdenia vzduchu: 

1. Variant č.1. – je izotermická verzia v prívodnými a odvodnými vzduchotech-

nickými prvkami, uhol privádzania vzduchu je 45 ° 

2. Variant č.2. – verzia s použitím jednotiek systému multisplit, uhol prívodu 

vzduchu vzduchotechnickou jednotkou je 45 ° 

3. Variant č.3. – verzia s použitím jednotiek systému multisplit, uhol prívodu 

vzduchu vzduchotechnickou jednotkou je 60 ° 

4. Variant č.4. – verzia s použitím chladiaceho stropu, uhol prívodu vzduchu 

je 45 °    

2.1. Preprocessing 

2.1.1. Geometria modelu 

 

Obrázok 22: Schéma miestnosti - pôdorys 

 

 

Obrázok 23: Schéma miestnosti – rez 
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Geometrický model miestnosti je vymodelovaný priamo vo výpočtovom programe, 

ktorý umožňuje jednoduchú a prehľadnú prácu s jednotlivými časťami modelu podľa 

skutočných rozmerov miestnosti, viď obrázky 22 a 23. Prívody vzduchu sú vždy orien-

tované vo vnútornej časti miestnosti. Odvody vzduchu sú orientované  v časti pri von-

kajšej fasáde. 

 

Obrázok 24: Zobrazenie geometrie výpočtového modelu s rozmiestnením vnútorného vybavenia a prívodných 
a odvodných elementov. 
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2.1.2. Výpočtová sieť modelu 

Ako objemová výpočtová sieť je použitá polyhedrálna sieť. Maximálna veľkosť buniek 

je nastavená na 100 mm. V okolí vyústení prívodných a odvodných elementov je táto 

veľkosť zmenšená na 50 %, teda 50 mm, čo by malo zaistiť presnejšiu geometriu vyús-

tení, a tím aj presnejšie výsledky simulácií. Každá jedna časť prívodného elementu 

bola modelovaná samostatne, viď obrázky, aby bolo možné nastaviť požadované prú-

denie vzduchu, a tým čo najviac eliminovať možné chyby modelu. 

 

 

Obrázok 25: Vykreslenie štyroch samostatných častí prívodného elementu.  

 

 

Obrázok 26: Vykreslenie piatich samostatných častí jednotky systému multisplit, vonkajšie obdĺžniky slúžia 
pre prívod vzduchu pod požadovaným uhlom, vnútorný štvorec slúži pre odvod vzduchu. 
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2.1.3. Modely fyziky 

Modely fyziky pre izotermickú verziu: 

Pri tejto CFD simulácií predpokladáme ustálený dej, prietoky privádzaného vzduchu, 

ani ostatné okrajové podmienky sa v čase nemenia, preto je použitý stacionárny mo-

del. Pri izotermickej verzií ďalej predpokladáme že teplota privádzaného vzduchu, 

a vzduchu v miestnosti je rovnaká, preto je použitý model konštantnej hustoty vzdu-

chu. Prúdenie vzduchu je turbulentné. 

Pre izotermický výpočet boli nastavené nasledujúce modely fyziky: 

� Model priestoru – trojrozmerný model 

� Model materiálu – plyn s konštantnou hustotou 

� Model turbulencie – turbulentný k-Ɛ 

� Model času – stacionárny, ustálený stav  

� Segregated flow 

Modely fyziky pre verzie ktoré počítajú s tepelnými ziskami: 

Pri tejto CFD simulácií predpokladáme ustálený dej, prietoky privádzaného vzduchu, 

ani ostatné okrajové podmienky sa v čase nemenia, preto je použitý stacionárny mo-

del. Teplota privádzaného vzduchu a vzduchu v miestnosti je rozdielna. Prúdenie 

vzduchu je turbulentné. Taktiež je počítané s gravitačným modelom, a modelom seg-

regovaných teplôt prúdenia. 

� Model priestoru – trojrozmerný model 

� Model materiálu – plyn 

� Model turbulencie – turbulentný k-Ɛ 

� Model času – stacionárny, ustálený stav  

� Segregated flow 

� Segregated fluid temperature 

� Gravitačný model 

 

2.1.4. Okrajové podmienky 

Pri izotermickej verzií sú okrajové podmienky nastavené takto: 

� Vstup vzduchu do modelu je definovaný pomocou rýchlosti prúdenia 2 m/s, 

a plochy prívodných elementov.  

� Odvod vzduchu z modelu je definovaný požadovaním odvedenia rovnakého 

množstva vzduchu, ako je do modelu privádzané.  

� Steny, strop, podlaha a vnútorné vybavenie sú definované funkciou steny. 
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Pri verzií ktorá počíta s tepelnými ziskami sú okrajové podmienky nastavené takto: 

� Vstup vzduchu z prívodných elementov napojených na vzduchotechnickú je 

definovaný pomocou rýchlosti prúdenia 2 m/s, plochy prívodných elementov 

a teploty privádzaného vzduchu 18°C. 

� Odvod vzduchu z odvodných elementov je definovaný požiadavkou odvodu 

rovnakého množstva vzduchu ako je do modelu privádzané. 

� Tepelné zisky konvekciou sú vo výpočte zadané ako tepelný tok vo W/m2. 

� Tepelné zisky radiaciou, a zisky od vnútorného vybavenia a ľudí sú zadané ako 

tepelné zisky priamo v miestnosti. 

� Pri chladení pomocou jednotiek multisplit je chladiaci výkon definovaný pomo-

cou rýchlosti prúdenia vzduchu, smeru prúdenia, plochy prívodných elemen-

tov a teploty vzduchu. Odvod vzduchu je definovaný pomocou rýchlosti prú-

denia, plochy a smeru prúdenia. 

� Pri chladení pomocou chladiaceho stropu je chladiaci výkon definovaný pomo-

cou plochy a tepelného toku vo W/m2. 

Detailnejší popis okrajových podmienok sa nachádza v popisoch jednotlivých verzií. 

 

 

 

 

Obrázok 27: Vykreslenie meshu v bankovej hale. 
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2.2. Postprocessing 

Roviny rezu 

Posudzované veličiny, rýchlosť prúdenia vzduchu a teplota, sú v každej jednej variante 

zobrazované v dvoch pozdĺžnych rezoch, a jednom vodorovnom reze. Tieto rezy sú 

v každej z variant umiestnené na rovnakom mieste. Vodorovný rez je vždy vo výške 

1,8 m nad podlahou. Pozdĺžny rez č. 1 prechádza vždy cez prívodné vyústenia, jeho y-

nová súradnica je 3,65 m. Pozdĺžny rez č. 2 prechádza cez jednotky systému multisplit, 

a jeho y-nová súradnica je 1,35 m. 

 

Obrázok 28: Zobrazenie rovín rezu. 
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2.2.1. Variant č.1 – izotermická verzia 

Tento variant zobrazuje prúdenie vzduchu v miestnosti, jeho smer a rýchlosti. V tejto 

variante nie je uvažované s tepelnými ziskmi z okolia, ani z vnútorného prostredia. 

Teplota privádzaného vzduchu a vzduchu v miestnosti je rovnaká. Pre prívod vzduchu 

je použitých 5 vyústení umiestnených pri vnútornej stene. Odvod vzduchu zaisťujú 3 

vyústenia umiestnené pri presklenej fasáde. Pri prívodných elementoch je nastavená 

okrajová podmienka ako velocity inlet, a odvod má okrajovú podmienku nastavenú 

ako pressure outlet. 

Rýchlosť privádzaného vzduchu zo vzduchotechnických vyústení je 2 m/s. Každé jedno 

z prívodných vyústení sa skladá zo štyroch samostatných častí, z dôvodu aby bolo 

možné nastaviť štyri rôzne smery prúdenia vzduchu, a tým docieliť čo najmenšie zjed-

nodušenie reálneho prívodného prvku. Vzduch bol privádzaný pod uhlom 45 °. Sme-

rový vektor rýchlosti vzduchu je  - 1,414 m vo vertikálnom smere (v smere osi z), a ± 

1,414 m v horizontálnom smere ( v smere osí x a y). Keďže sa jedná o izotermickú si-

muláciu, teplota privádzaného vzduchu sa rovná teplote vzduchu v prostredí, teda jej 

vplyv na výsledok simulácie je možné zanedbať. Odvod vzduchu je riešený tlakovým 

rozdielom. 

 

Obrázok 29: Zobrazenia prúdenia vzduchu pomocou prúdnic.  
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Obrázok 30:  Vodorovný rez zobrazujúci rýchlosti prúdenia vzduchu vo výške 1,8 m, fialová farba zobrazuje 
oblasti s rýchlosťou prúdenia vzduchu vyššou ako 0,2 m/s. 
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a) b)  

Obrázok 31: Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci rýchlosti prúdenia vzduchu. 

a) Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci rýchlosti prúdenia vzduchu v mieste prívodu vzduchu. 

b) Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci rýchlosti prúdenia vzduchu v mieste jednotiek multisplit. 
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Záver: 

Priebeh rýchlostí: 

Pri izotermickej verzií je posudzovaná rýchlosť prúdenia vzduchu. Rýchlosť prúdenia 

vzduchu je posudzovaná ako pre celú miestnosť, tak aj pre pobytovú zónu, tj. oblasť 

do výšky 1,8 m. maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu v bankovej hale pi tejto verzií 

je 2 m/s. 

Tabuľka 1:  Percentuálne zastúpenie objemu vzduchu pre rýchlosť prúdenia vzduchu nižšiu ako 0,2 m/s v po-
bytovej oblasti, a v celej miestnosti. 

 

 

Na základe danej tabuľky môžeme povedať že v pobytovej oblasti, tj. v oblasti do výšky 

od 0 do 1,8 m, sa nachádza 96,79 % objemu vzduchu ktorého rýchlosť prúdenia je do 

0,2 m/s. Pri výške od 0 do 4,0 m sa v miestnosti nachádza 97,53 % vzduchu ktorého 

rýchlosť je do 0,2 m/s. Na základe týchto výsledkov, a grafických výstupov môžeme 

povedať že väčšie rýchlosti prúdenia vzduchu sú najmä pod prívodmi vzduchu. V os-

tatnom posudzovanom priestore je rýchlosť prúdenia vzduchu vyhovujúca. 

Tabuľka 2: Zobrazenie maximálnej, minimálnej a priemernej rýchlosti prúdenia vzduchu v pobytovej oblasti. 

 

 

Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu v pobytovej oblasti je 0,357 m/s, minimálna 

rýchlosť prúdenia vzduchu v tejto oblasti je 0,0004 m/s. Priemerná rýchlosť prúdenia 

vzduchu v pobytovej oblasti je 0,042 m/s. 

Táto verzia simulácie nám dala ako taký prehľad o tom ako sa správa prúdenie vzdu-

chu v posudzovanej miestnosti. Tento obraz však nemôžeme pokladať za smerodajný 

pretože privádzaný vzduch nie je ovplyvňovaný gravitačnými silami od rozdielnych 

teplôt privádzaného vzduchu, a vzduchu v miestnosti. 

  

Výška 

posudzovanej 

oblasti: [m]

Rýchlosť 

prúdenia 

vzduchu: [m/s]

Celkový objem 

posudzovanej 

oblasti: [m3]

Objem vzduchu 

pre danú oblasť s 

požadovanou 

rýchlosťou 

prúdenia: [m3]

Percentuálne zastúpenie 

vzduchu v danej oblasti s 

požadovanou rýchlosťou: 

[%]

0 - 0,2 211,85 204,70 96,79

0 - 2,0 211,85 211,85 100,00

0 - 0,2 484,10 471,85 97,53

0 - 2,0 484,10 484,10 100,00

0 - 1,8

0 - 4,0

vmax 0,357 [m/s]

vmin 0,0004 [m/s]

vpriemerná 0,042 [m/s]

Variant č.1
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2.2.2. Variant č.2 – s jednotkami systému multisplit 

Tento variant zobrazuje prúdenie vzduchu v miestnosti, jeho smer, rýchlosti a teploty. 

Tento variant zahrňuje tepelné zisky z vonkajšieho prostredia, od vnútorného vybave-

nia a ľudí. Návrhová teplota vzduchu v miestnosti je 25 °C. Teplota vzduchu privádza-

ného pomocou vzduchotechnickej jednotky je 18 °C. Teplota vzduchu vychádzajúceho 

z jednotiek split je 15 °C. 

Tepelné zisky posudzovanej miestnosti sú 10 679 W. Tieto tepelné zisky môžeme roz-

deliť na tepelné zisky od slnka radiáciou, ktoré sú celkovo  6 317 W. Ďalej tepelné zisky 

od slnka konvekciou, ktoré sa rovnajú 562 W, a ostatné tepelné zisky od technológií 

a ľudí ktoré sú 3 800 W. Tepelné zisky od konvekcie boli zadávané ako tepelný tok cez 

sklenenú fasádu, ktorej plocha je 87,82m2. Výsledný tepelný tok na jeden m2 je teda 

6,40 W/m2. Tepelné zisky radiáciou a ostatné tepelné zisky boli do výpočtu zadané ako 

vnútorné tepelné zisky, ktoré sa celkovo rovnajú 10 117 W. Pri prívodných elementoch 

je nastavená okrajová podmienka ako velocity inlet, a odvod má okrajovú podmienku 

nastavenú ako pressure outlet. Jednotka systému mulisplit má pre každú časť nasta-

venú okrajovú podmienku ako velocity inlet, a pri odvode vzduchu je zadaný smer 

s opačným znamienkom ako pri prívode.  

Chladené posudzovanej miestnosti je v simulácií navrhnuté pomocou piatich vzdu-

chotechnických vyústení a dvoch jednotiek systému multisplit. Vzduchotechnické vy-

ústenia privádzajú do miestnosti vzduch o teplote 18 °C, a rýchlosti prúdenia 2 m/s. 

Každé jedno z prívodných vyústení sa skladá zo štyroch samostatných častí, z dôvodu 

aby bolo možné nastaviť štyri rôzne smery prúdenia vzduchu, a tým docieliť čo naj-

menšie zjednodušenie reálneho prívodného prvku. Geometria jednotka systému mul-

tisplit sa skladá z piatich samostatných častí, pričom štyri obdĺžnikové časti umožňujú 

prívod vzduchu rôznymi smermi, piata časť slúži pre odvod vzduchu. Vzduch je privá-

dzaný pod uhlom 45 °. Smerový vektor rýchlosti vzduchu je  - 1,414 m vo vertikálnom 

smere (v smere osi z), a ± 1,414 m v horizontálnom smere ( v smere osí x a y). Odvod 

vzduchu je zaistený pomocou tlakového rozdielu v miestnosti. Jednotky multisplit pri-

vádzajú do miestnosti vzduch o teplote 15 °C a rýchlosti prúdenia 5 m/s. Vzduch je 

privádzaný pod uhlom 65 °. Smerový vektor rýchlosti vzduchu je  - 2,113 m vo verti-

kálnom smere (v smere osi z), a ± 4,532 m v horizontálnom smere (v smere osí x a y).  
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Obrázok 32: Zobrazenie prúdenia vzduchu pomocou prúdnic. 
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Obrázok 33: Vodorovný rez zobrazujúci rýchlosti prúdenia vzduchu vo výške 1,8 m, fialová farba zobrazuje 
oblasti kde je rýchlosť prúdenia vzduchu vyššia ako 0,2 m/s.  
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a) b)  

Obrázok 34: Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci rýchlosti prúdenia vzduchu. 

a) Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci rýchlosti prúdenia vzduchu v mieste prívodu vzduchu. 

b) Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci rýchlosti prúdenia vzduchu v mieste jednotiek multisplit. 
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Obrázok 35: Vodorovný rez prúdenia vzduchu zobrazujúci priebeh teplôt vo výške 1,8 m. 
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a)  b)  

Obrázok 36: Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci teplotný priebeh. 

a) Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci teplotný priebeh v mieste jednotiek multisplit. 

b) Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci teplotný priebeh v mieste vyústení prívodu vzduchu. 
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Záver: 

Priebeh rýchlostí: 

Rýchlosť prúdenia vzduchu je posudzovaná ako pre celú miestnosť, tak aj pre poby-

tovú zónu, tj. oblasť do výšky 1,8 m. Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu v bankovej 

hale pri tejto verzií je 5 m/s. 

Tabuľka 3: Percentuálne zastúpenie objemu vzduchu pre rýchlosť prúdenia vzduchu nižšiu ako 0,2 m/s v po-
bytovej oblasti, a v celej miestnosti. 

 

 

Na základe danej tabuľky môžeme povedať že v pobytovej oblasti, tj. v oblasti do výšky 

od 0 do 1,8 m, sa nachádza 90,11 % objemu vzduchu ktorého rýchlosť prúdenia je do 

0,2 m/s. Pri výške od 0 do 4,0 m sa v miestnosti nachádza 91,21 % vzduchu ktorého 

rýchlosť je do 0,2 m/s. Oproti predchádzajúcej izotermickej verzii v miestnosti banko-

vej haly vyvolávajú prúdenie vzduchu nielen Vzduchotechnické vyústenia, ale aj jed-

notky multisplit, preto sa zmenšil objem vzduchu ktorého rýchlosť prúdenia je do 0,2 

m/s. Na základe grafických výstupov zo simulácií je vidieť že oblasti s vyššou rýchlos-

ťou sú aj v oblasti kde sa môžu vyskytovať ľudia. Môžeme však povedať že simulovaný 

stav sa v letnom období nevyskytuje v dlhšom časovom období, teda chladiacej jed-

notky multisplit budú fungovať na maximálny výkon iba pár dní v tomto období. Mô-

žeme teda predpokladať že pri nižšom výkone chladiacich jednotiek sa zníži rýchlosť 

prúdenia vzduchu v miestnosti. 

Tabuľka 4: Zobrazenie maximálnej, minimálnej a priemernej rýchlosti prúdenia vzduchu v pobytovej oblasti. 

 

 

Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu v pobytovej oblasti je 0,67 m/s, minimálna 

rýchlosť prúdenia vzduchu v tejto oblasti je 0,003 m/s. Maximálna rýchlosť vzduchu sa 

vyskytuje iba v častiach pri presklenej fasáde. V pobytovej oblasti je pri tejto verzií si-

mulácie priemerná rýchlosť prúdenia vzduchu 0,119 m/s. 

Výška 

posudzovanej 

oblasti: [m]

Rýchlosť 

prúdenia 

vzduchu: [m/s]

Celkový objem 

posudzovanej 

oblasti: [m3]

Objem vzduchu 

pre danú oblasť s 

požadovanou 

rýchlosťou 

prúdenia: [m3]

Percentuálne zastúpenie 

vzduchu v danej oblasti s 

požadovanou rýchlosťou: 

[%]

0 - 0,2 211,85 190,90 90,11

0 - 5,0 211,85 211,85 100,00

0 - 0,2 484,10 441,55 91,21

0 - 5,0 484,10 484,10 100,00

0 - 1,8

0 - 4,0

vmax 0,67 [m/s]

vmin 0,003 [m/s]

vpriemerná 0,119 [m/s]

Variant č.2
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Priebeh teplôt: 

Priemerná teplota vzduchu pri výške miestnosti od 0 do 4,0 m je 28,22 °C.  V pobytovej 

oblasti, teda pri výške do 1,8 m je priemerná teplota vzduchu 27,69 °C. Tieto teploty 

sa nezhodujú s návrhovou teplotou miestnosti 25 °C. Príčinami rozdielu teplôt môže 

byť zjednodušenie výpočtového modelu oproti skutočnosti. 

Tabuľka 5: Percentuálne zastúpenie objemu vzduchu pre priemernú teplotu v celej miestnosti, a v pobytovej 
oblasti. 

 

 

Tabuľka 6: Zobrazenie maximálnej, minimálnej a priemernej teploty vzduchu v pobytovej oblasti. 

 

 

Teplota vzduchu ktorá je nižšia alebo rovná priemernej teplote vzduchu v celej miest-

nosti, teda  28,22 °C sa nachádza v 84,52 % celkového objemu vzduchu. V pobytovej 

zóne má nižšiu teplotu ako je priemerná teplota 95,6 % objemu vzduchu. Teplota 

ktorá je nižšia alebo rovná priemernej teplote pobytovej oblasti sa v celej miestnosti 

nachádza iba u 64,4 % objemu vzduchu. V pobytovej oblasti sa táto teplota vyskytuje 

u 70,5 % objemu vzduchu tejto oblasti. Môžeme teda povedať že teplota vzduchu 

v miestnosti sa zvyšuje s narastajúcou výškou. Maximálna teplota vzduchu v pobyto-

vej oblasti je 48,24 °C. Takéto hodnoty teplôt sú dosahované iba v oblastiach pri pre-

sklenej fasáde. Minimálna teplota vzduchu v pobytovej oblasti je 25,58 °C. 

  

Výška 

posudzovanej 

oblasti: [m]

Priemerná 

teplota 

vzduchu [°C]

Celkový objem 

posudzovanej 

oblasti: [m
3
]

Objem vzduchu 

pre danú oblasť s 

požadovanou 

teplotou: [m
3
]

Percentuálne zastúpenie 

vzduchu v danej oblasti s 

požadovanou teplotou: 

[%]

0 - 1,8 211,85 202,53 95,60

0 - 4,0 484,10 409,16 84,52

0 - 1,8 211,85 149,35 70,50

0 - 4,0 484,10 311,76 64,40

28,22

27,69

tmax 48,24 [°C]

tmin 25,58 [°C]

tpriemerná 27,69 [°C]

Variant č.2
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2.2.3. Variant č. 3 – s jednotkami systému multisplit 

Tento variant zobrazuje prúdenie vzduchu v miestnosti, jeho smer, rýchlosti a teploty. 

Posudzovaný variant zahrňuje tepelné zisky z vonkajšieho prostredia, od vnútorného 

vybavenia a ľudí. Návrhová teplota vzduchu v miestnosti je 25 °C. Teplota vzduchu pri-

vádzaného pomocou vzduchotechnickej jednotky je 18 °C. Teplota vzduchu vychádza-

júceho z jednotiek split je 15 °C. Táto simulácia sa oproti predošlej líši iba v uhle pod 

ktorým je privádzaný vzduch zo vzduchotechnických vyústení. 

Tepelné zisky posudzovanej miestnosti sú 10 679 W. Tieto tepelné zisky môžeme roz-

deliť na tepelné zisky od slnka radiáciou, ktoré sú celkovo  6 317 W. Ďalej tepelné zisky 

od slnka konvekciou, ktoré sa rovnajú 562 W, a ostatné tepelné zisky od technológií 

a ľudí ktoré sú 3 800 W. Tepelné zisky od konvekcie boli zadávané ako tepelný tok cez 

sklenenú fasádu, ktorej plocha je 87,82m2. Výsledný tepelný tok na jeden m2 je teda 

6,40 W/m2. Tepelné zisky radiáciou a ostatné tepelné zisky boli do výpočtu zadané ako 

vnútorné tepelné zisky, ktoré sa celkovo rovnajú 10 117 W. Pri prívodných elementoch 

je nastavená okrajová podmienka ako velocity inlet, a odvod má okrajovú podmienku 

nastavenú ako pressure outlet. Jednotka systému mulisplit má pre každú časť nasta-

venú okrajovú podmienku ako velocity inlet, a pri odvode vzduchu je zadaný smer 

s opačným znamienkom ako pri prívode.  

Chladené posudzovanej miestnosti je v simulácií navrhnuté pomocou piatich vzdu-

chotechnických vyústení a dvoch jednotiek systému multisplit. Vzduchotechnické vy-

ústenia privádzajú do miestnosti vzduch o teplote 18 °C, a rýchlosti prúdenia 2 m/s. 

Každé jedno z prívodných vyústení sa skladá zo štyroch samostatných častí, z dôvodu 

aby bolo možné nastaviť štyri rôzne smery prúdenia vzduchu, a tým docieliť čo naj-

menšie zjednodušenie reálneho prívodného prvku. Geometria jednotka systému mul-

tisplit sa skladá z piatich samostatných častí, pričom štyri obdĺžnikové časti umožňujú 

prívod vzduchu rôznymi smermi, piata časť slúži pre odvod vzduchu. Vzduch je privá-

dzaný pod uhlom 60 °. Smerový vektor rýchlosti vzduchu je  - 1,00 m vo vertikálnom 

smere (v smere osi z), a ± 1,732 m v horizontálnom smere ( v smere osí x a y). Odvod 

vzduchu je zaistený pomocou tlakového rozdielu v miestnosti. Jednotky multisplit pri-

vádzajú do miestnosti vzduch o teplote 15 °C a rýchlosti prúdenia 5 m/s. Vzduch je 

privádzaný pod uhlom 65 °. Smerový vektor rýchlosti vzduchu je  - 2,113 m vo verti-

kálnom smere (v smere osi z), a ± 4,532 m v horizontálnom smere (v smere osí x a y).  
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Obrázok 37: Zobrazenie prúdenia vzduchu pomocou prúdnic. 
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Obrázok 38: Vodorovný rez zobrazujúci rýchlosti prúdenia vzduchu vo výške 1,8 m, fialová farba zobrazuje 
oblasti kde je rýchlosť prúdenia vzduchu vyššia ako 0,2 m/s. 
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a)  b)  

 Obrázok 39: Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci rýchlosti prúdenia vzduchu. 

a) Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci rýchlosti prúdenia vzduchu v mieste prívodu vzduchu. 

b) Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci rýchlosti prúdenia vzduchu v mieste jednotiek multisplit. 
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Obrázok 40: Vodorovný rez prúdenia vzduchu zobrazujúci priebeh teplôt vo výške 1,8 m. 
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a)  b)  

 Obrázok 41: Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci teplotný priebeh 

a) Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci teplotný priebeh v mieste jednotiek multisplit. 

b) Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci teplotný priebeh v mieste vyústení prívodu vzduchu. 

 



64 
 

Záver: 

Priebeh rýchlostí: 

Rýchlosť prúdenia vzduchu je posudzovaná ako pre celú miestnosť, tak aj pre poby-

tovú zónu, tj. oblasť do výšky 1,8 m. maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu v bankovej 

hale pi tejto verzií je 5 m/s. 

Tabuľka 7: Percentuálne zastúpenie objemu vzduchu pre rýchlosť prúdenia vzduchu nižšiu ako 0,2 m/s v po-
bytovej oblasti, a v celej miestnosti. 

 

 

Na základe danej tabuľky môžeme povedať že v pobytovej oblasti, tj. v oblasti do výšky 

od 0 do 1,8 m, sa nachádza 91,12 % objemu vzduchu ktorého rýchlosť prúdenia je do 

0,2 m/s. Pri výške od 0 do 4,0 m sa v miestnosti nachádza 91,88 % vzduchu ktorého 

rýchlosť je do 0,2 m/s. Oproti predchádzajúcej verzii s multisplit jednotkami sa so 

zmenšením uhlu medzi stropom a prúdom privádzaného vzduchu od jednotiek mul-

tispil zvýšil objem vzduchu ktorého rýchlosť prúdenia je menšia ako 0,2 m/s, nielen 

v pobytovej oblasti ale aj v celej miestnosti. Na základe grafických výstupov zo simu-

lácií môžeme vidieť že oblasti s vyššou rýchlosťou prúdenia vzduchu sa oproti pred-

chádzajúcej verzií zmenšili, no aj tak stále zasahujú do oblastí kde sa môžu vyskytovať 

ľudia. Podobne ako u predchádzajúcej verzie však môžeme povedať že simulovaný 

stav sa v letnom období nevyskytuje v dlhšom časovom období, teda chladiacej jed-

notky multisplit budú fungovať na maximálny výkon iba pár dní v tomto období. Mô-

žeme teda predpokladať že pri nižšom výkone chladiacich jednotiek sa zníži rýchlosť 

prúdenia vzduchu v miestnosti. 

Tabuľka 8: Zobrazenie maximálnej, minimálnej a priemernej rýchlosti prúdenia vzduchu v pobytovej oblasti. 

 

 

Výška 

posudzovanej 

oblasti: [m]

Rýchlosť 

prúdenia 

vzduchu: [m/s]

Celkový objem 

posudzovanej 

oblasti: [m3]

Objem vzduchu 

pre danú oblasť s 

požadovanou 

rýchlosťou 

prúdenia: [m3]

Percentuálne zastúpenie 

vzduchu v danej oblasti s 

požadovanou rýchlosťou: 

[%]

0 - 0,2 211,85 193,04 91,12

0 - 5,0 211,85 211,85 100,00

0 - 0,2 484,10 444,79 91,88

0 - 5,0 484,10 484,10 100,00

0 - 1,8

0 - 4,0

vmax 0,607 [m/s]

vmin 0,0002 [m/s]

vpriemerná 0,082 [m/s]

Variant č.3



65 
 

Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu v pobytovej oblasti je 0,607 m/s, minimálna 

rýchlosť prúdenia vzduchu v tejto oblasti je 0,0002 m/s. Tak ako pri predchádzajúcej 

verzií tak ja tu sa maximálne rýchlosti prúdenia vzduchu vyskytujú v oblastiach pri 

presklenej fasáde. Priemerná rýchlosť prúdenia vzduchu v pobytovej oblasti je 0,082 

m/s. 

Priebeh teplôt: 

Priemerná teplota vzduchu pri výške miestnosti od 0 do 4,0 m je 31,80 °C.  Pri výške 

miestnosti od 0,0 do 1,8 m, teda v pobytovej oblasti je priemerná teplota vzduchu 

29,97 °C. Tieto teploty sa nezhodujú s návrhovou teplotou miestnosti 25 °C. Príčinami 

rozdielu teplôt môže byť zjednodušenie výpočtového modelu oproti skutočnosti. 

Tabuľka 9: Percentuálne zastúpenie objemu vzduchu pre priemernú teplotu v celej miestnosti, a v pobytovej 
oblasti. 

 

 
 

Tabuľka 10: Zobrazenie maximálnej, minimálnej a priemernej teploty vzduchu v pobytovej oblasti. 

 

 

Teplota vzduchu ktorá je nižšia alebo rovná priemernej teplote vzduchu v celej miest-

nosti, teda  31,8 °C sa nachádza v 94,24 % celkového objemu vzduchu. V pobytovej 

zóne má nižšiu teplotu ako je priemerná teplota 96,84 % objemu vzduchu. Teplota 

ktorá je nižšia alebo rovná priemernej teplote pobytovej oblasti sa v celej miestnosti 

nachádza iba u 88,03 % objemu vzduchu. V pobytovej oblasti sa táto teplota vyskytuje 

u 96,66 % objemu vzduchu tejto oblasti. Môžeme teda povedať že teplota vzduchu 

v miestnosti sa zvyšuje s narastajúcou výškou. Je však vidieť že priebeh teplôt je oproti 

predchádzajúcej verzii vyrovnanejší. Maximálna teplota vzduchu v pobytovej oblasti 

je pri tejto verzií 47,54 °C. Rovnako ako pri predchádzajúcej verzií, tak aj tu sa vyššie 

teploty vzduchu vyskytujú v oblastiach pri presklenej fasáde. Minimálna teplota vzdu-

chu v pobytovej oblasti je 27,41 °C. 

Výška 

posudzovanej 

oblasti: [m]

Priemerná 

teplota 

vzduchu [°C]

Celkový objem 

posudzovanej 

oblasti: [m3]

Objem vzduchu 

pre danú oblasť s 

požadovanou 

teplotou: [m3]

Percentuálne zastúpenie 

vzduchu v danej oblasti s 

požadovanou teplotou: 

[%]

0 - 1,8 211,85 205,16 96,84

0 - 4,0 484,10 456,22 94,24

0 - 1,8 211,85 204,77 96,66

0 - 4,0 484,10 426,15 88,03

31,8

29,97

tmax 47,54 [°C]

tmin 27,41 [°C]

tpriemerná 29,97 [°C]

Variant č.3
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2.2.4. Variant č. 4 – s chladiacim stropom 

Tento variant zobrazuje prúdenie vzduchu v miestnosti, jeho smer, rýchlosti a teploty. 

Variant zahrňuje tepelné zisky z vonkajšieho prostredia, od vnútorného vybavenia 

a ľudí. Návrhová teplota vzduchu v miestnosti je 25 °C. Teplota vzduchu privádzaného 

pomocou vzduchotechnickej jednotky je 18 °C. Pre vyrovnanie tepelných záťaží je na-

vrhnutý chladiaci strop. 

Tepelné zisky posudzovanej miestnosti sú 10 679 W. Tieto tepelné zisky môžeme roz-

deliť na tepelné zisky od slnka radiáciou, ktoré sú celkovo  6 317 W. Ďalej tepelné zisky 

od slnka konvekciou, ktoré sa rovnajú 562 W, a ostatné tepelné zisky od technológií 

a ľudí ktoré sú 3 800 W. Tepelné zisky od konvekcie boli zadávané ako tepelný tok cez 

sklenenú fasádu, ktorej plocha je 87,82m2. Výsledný tepelný tok na jeden m2 je teda 

6,40 W/m2. Tepelné zisky radiáciou a ostatné tepelné zisky boli do výpočtu zadané ako 

vnútorné tepelné zisky, ktoré sa celkovo rovnajú 10 117 W. Pri prívodných elementoch 

je nastavená okrajová podmienka ako velocity inlet, a odvod má okrajovú podmienku 

nastavenú ako pressure outlet. Chladiaci strop má nastavenú podmienku ako stena, 

do ktorej je zadaný tepelný tok. 

Chladené posudzovanej miestnosti je v simulácií navrhnuté pomocou piatich vzdu-

chotechnických vyústení a chladiaceho stropu. Vzduchotechnické vyústenia privá-

dzajú do miestnosti vzduch o teplote 18 °C, a rýchlosti prúdenia 2 m/s. Každé jedno 

z prívodných vyústení sa skladá zo štyroch samostatných častí, z dôvodu aby bolo 

možné nastaviť štyri rôzne smery prúdenia vzduchu, a tým docieliť čo najmenšie zjed-

nodušenie reálneho prívodného prvku. Vzduch je privádzaný pod uhlom 45 °. Sme-

rový vektor rýchlosti vzduchu je  - 1,414 m vo vertikálnom smere (v smere osi z), a ± 

1,414 m v horizontálnom smere ( v smere osí x a y). Odvod vzduchu je zaistený pomo-

cou tlakového rozdielu v miestnosti. Chladiaci strop bol navrhnutý podľa podkladov 

z cvičenia BT055 Ochlazování budov. Výsledný tepelný tok od chladiaceho stropu je – 

73,5 W/m2. Podrobný výpočet výkonu chladiaceho stropu sa nachádza vo výpočtovej 

časti tejto práce. 
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Obrázok 42: Zobrazenie prúdenia vzduchu pomocou prúdnic. 
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Obrázok 43: Vodorovný rez zobrazujúci rýchlosti prúdenia vzduchu vo výške 1,8 m, fialová farba zobrazuje 
oblasti kde je rýchlosť prúdenia vzduchu vyššia ako 0,2 m/s.  
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a)  b)  

Obrázok 44: Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci rýchlosti prúdenia vzduchu. 

a) Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci rýchlosti prúdenia vzduchu v mieste prívodu vzduchu. 

b) Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci rýchlosti prúdenia vzduchu v mieste chladiaceho stropu. 
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Obrázok 45: Vodorovný rez prúdenia vzduchu zobrazujúci priebeh teplôt vo výške 1,8 m. 
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a)  b)  

Obrázok 46: Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci teplotný priebeh. 

a) Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci teplotný priebeh v chladiaceho stropu. 

b) Pozdĺžny rez bankovou halou zobrazujúci teplotný priebeh v mieste vyústení prívodu vzduchu. 
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Záver: 

Priebeh rýchlostí: 

Rýchlosť prúdenia vzduchu je posudzovaná ako pre celú miestnosť, tak aj pre poby-

tovú zónu, tj. oblasť do výšky 1,8 m. maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu v bankovej 

hale pi tejto verzií je 5 m/s. 

Tabuľka 11: Percentuálne zastúpenie objemu vzduchu pre rýchlosť prúdenia vzduchu nižšiu ako 0,2 m/s v po-
bytovej oblasti, a v celej miestnosti. 

 

 

Na základe danej tabuľky môžeme povedať že v pobytovej oblasti, tj. v oblasti do výšky 

od 0 do 1,8 m, sa nachádza 65,87 % objemu vzduchu ktorého rýchlosť prúdenia je do 

0,2 m/s. Pri výške od 0 do 4,0 m sa v miestnosti nachádza 78,69 % vzduchu ktorého 

rýchlosť je do 0,2 m/s. Oproti verziám v ktorých boli použite jednotky multisplit mô-

žeme vidieť že oblasti s vyššou rýchlosťou prúdenia vzduchu sa nachádzajú v nižších 

častiach posudzovanej miestnosti. Príčinou tohto javu je to že privádzaný vzduch je 

hneď ochladzovaný chladiacim stropom, a teda rýchlo padá smerom ku podlahe, kde 

spôsobuje vyššie rýchlosti prúdenia vzduchu. 

Tabuľka 12: Zobrazenie maximálnej, minimálnej a priemernej rýchlosti prúdenia vzduchu v pobytovej oblasti. 

 

 

Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu v pobytovej oblasti je 0,564 m/s, minimálna 

rýchlosť prúdenia vzduchu v tejto oblasti je 0,0004 m/s. priemerná rýchlosť prúdenia 

vzduchu v pobytovej oblasti je 0,042 m/s. Vyššie rýchlosti prúdenia vzduchu sa opäť 

vyskytujú v oblastiach pri presklenej fasáde. 

 

Priebeh teplôt: 

Priemerná teplota vzduchu pri výške miestnosti od 0 do 4,0 m je 26,62 °C.  V pobytovej 

oblasti, teda v oblasti pri výške od 0,0 do 1,8 m je priemerná teplota vzduchu 26,16 

Výška 

posudzovanej 

oblasti: [m]

Rýchlosť 

prúdenia 

vzduchu: [m/s]

Celkový objem 

posudzovanej 

oblasti: [m3]

Objem vzduchu 

pre danú oblasť s 

požadovanou 

rýchlosťou 

prúdenia: [m3]

Percentuálne zastúpenie 

vzduchu v danej oblasti s 

požadovanou rýchlosťou: 

[%]

0 - 0,2 211,85 139,55 65,87

0 - 5,0 211,85 211,85 100,00

0 - 0,2 484,10 380,94 78,69

0 - 5,0 484,10 484,10 100,00

0 - 1,8

0 - 4,0

vmax 0,564 [m/s]

vmin 0,0003 [m/s]

vpriemerná 0,099 [m/s]

Variant č.4
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°C. Tieto teploty sa nezhodujú s návrhovou teplotou miestnosti 25 °C. Príčinami roz-

dielu teplôt môže byť zjednodušenie výpočtového modelu oproti skutočnosti. 

Tabuľka 13: percentuálne zastúpenie objemu vzduchu pre priemernú teplotu v celej miestnosti, a v pobytovej 
oblasti 

 

 

Tabuľka 14: zobrazenie maximálnej, minimálnej a priemernej teploty vzduchu v pobytovej oblasti 

 

 

Teplota vzduchu ktorá je nižšia alebo rovná priemernej teplote vzduchu v celej miest-

nosti, teda  26,62 °C sa nachádza iba v 49,85 % celkového objemu vzduchu. V pobyto-

vej zóne má nižšiu teplotu ako je priemerná teplota 73,99 % objemu vzduchu. Teplota 

ktorá je nižšia alebo rovná priemernej teplote pobytovej oblasti sa v celej miestnosti 

nachádza iba u 29,42 % objemu vzduchu. V pobytovej oblasti sa táto teplota vyskytuje 

u 46,48 % objemu vzduchu tejto oblasti. Maximálna teplota vzduchu v pobytovej ob-

lasti je 39,21 °C. Tieto vyššie teploty sa opäť vyskytujú v oblastiach pri presklenej fa-

sáde. Minimálna teplota vzduchu v pobytovej oblasti je 22,27 °C. Môžeme povedať že 

teplota vzduchu v miestnosti sa zvyšuje s narastajúcou výškou. Je vidieť že teploty 

vzduchu v miestnosti sú najnižšie pri podlahe. Taktiež je vidieť že rozdiel teplôt medzi 

podlahou a teplotou vzduchu vo výške 1,8 m je väčší ako rozdiel medzi teplotami 

vzduchu vo výške 1,8 m a stropom. 

  

Výška 

posudzovanej 

oblasti: [m]

Priemerná 

teplota 

vzduchu [°C]

Celkový objem 

posudzovanej 

oblasti: [m3]

Objem vzduchu 

pre danú oblasť s 

požadovanou 

teplotou: [m3]

Percentuálne zastúpenie 

vzduchu v danej oblasti s 

požadovanou teplotou: 

[%]

0 - 1,8 211,85 156,75 73,99

0 - 4,0 484,10 241,32 49,85

0 - 1,8 211,85 98,47 46,48

0 - 4,0 484,10 142,42 29,42
26,16

26,62

tmax 39,21 [°C]

tmin 22,27 [°C]

tpriemerná 26,16 [°C]

Variant č.4



74 
 

2.3. Porovnanie jednotlivých variant 

2.3.1. Posúdenie prúdenia vzduchu pri jednotlivých verziách: 

 

Graf 1: Zobrazujúci percentuálne zastúpenie objemu vzduchu s rýchlosťou prúdenia vzduchu pod 0,2 m/s, 
v pobytovej oblasti pre jednotlivé posudzované verzie. 

 

 

Graf 2: Zobrazujúci priemerné rýchlosti prúdenia vzduchu pre jednotlivé posudzované varianty. 
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Na základe výsledkov pre jednotlivé verzie prúdenia, môžeme povedať že najvýhod-

nejší ako najvýhodnejší variant sa ukazuje variant č.3, teda ten s jednotkami multispil 

a uhlom privádzania vzduchu od prívodných elementov 60°. 

V tejto verzií je tvorí objem vzduchu s rýchlosťou prúdenia nižšou ako 0,2 m/s 91,12 % 

v pobytovej oblasti.  Priemerná rýchlosť prúdenia vzduchu v pobytovej oblasti je 0,082 

m/s. 

Oproti izotermickej verzií kde objem vzduchu s rýchlosťou prúdenia nižšou ako 0,2 

m/s je v pobytovej oblasti 96,79  z celkového objemu vzduchu v tejto oblasti. Tento 

rozdiel je spôsobený tým že v izotermickej verzií nie je počítané s prúdením vzduchu 

ktoré spôsobujú jednotky systému multisplit. 

Ako druhý najvýhodnejší variant sa ukazuje variant č.2,  teda opäť verzia s jednotkami 

multisplit, ale s uhlom privádzania vzduchu od prívodných elementov 45°. Tu objem 

vzduchu s rýchlosťou prúdenia nižšou ako 0,2 m/s v pobytovej oblasti tvorí 90,11 % 

z celkového objemu vzduchu v pobytovej oblasti. Percentuálne zastúpenie je nižšie 

pretože vzduch je do miestnosti privádzaný pod väčším uhlom, teda skôr klesá nadol 

kde spôsobuje vyššie rýchlosti prúdenia vzduchu. Priemerná rýchlosť prúdenia vzdu-

chu v pobytovej oblasti je 0,119 m/s, čo je najvyššia priemerná rýchlosť prúdenia vzdu-

chu v pobytovej oblasti zo všetkých štyroch posudzovaných variant. 

Ako najhoršia verzia sa ukazuje variant č.4, teda verzia s použitím chladiaceho stropu. 

Tu objem vzduchu s rýchlosťou prúdenia vzduchu nižšou ako 0,2 m/s v pobytovej ob-

lasti tvorí iba 65,87 % z celkového objemu vzduchu v pobytovej oblasti. Priemerná 

rýchlosť prúdenia vzduchu v tejto oblasti je 0,099 m/s. Tento výsledok je spôsobený 

tým že vzduch privádzaný pomocou prívodných vyústení je hneď ochladzovaný chla-

diacim stropom, kde na základe toho že chladnejší vzduch ma vyššiu hustou ako 

vzduch teplý, padá s veľkou rýchlosťou smerom nadol, kde spôsobuje vysoké rýchlosti 

v spodnej časti posudzovaného objektu. 

 

2.3.2. Posúdenie priemerných teplôt v jednotlivých verziách: 

Tabuľka 15: Zobrazenie priemerných teplôt v pobytovej oblasti a v celej hale pre jednotlivé varianty. 

 

 

Posudzovaná varianta:
Priemerná teplota vzduchu v 

pobytovej oblasti: [°C]

Variant č.1  - 

Variant č.2 27,69

Variant č.3 29,97

Variant č.4 26,16



76 
 

Pri variante č.2 teda verzií s jednotkami multisplit a uhlom prúdenia vzduchu od prí-

vodných elementov 45 °, je priemerná teplota v pobytovej oblasti 27,69 °C. 

Pri variante č.3 teda verzií s jednotkami multisplit a uhlom prúdenia vzduchu od prí-

vodných elementov  60 °, je priemerná teplota v pobytovej oblasti 29,97 °C. 

Pri variante č.4, čo je verzia simulácie s chladiacim stropom je priemerná teplota vzdu-

chu v pobytovej oblasti 26,16 °C. 

Ani jedna posudzovaná verzia sa nezhoduje s návrhovou teplotou vzduchu v miest-

nosti 25 °C.  Tieto teplotné rozdiely sú spôsobené nepresnosťami a zjednodušeniami 

výpočtových modelov. Okrajové podmienky práce, teda návrhová teplota vzduchu 

v miestnosti ti = 25 °C, boli zadané na základe analytického riešenia bakalárskej práce, 

a cieľom tejto práce nie je ich optimalizácia. 

Na základe výsledkov z jednotlivých posudzovaných verzií môžeme vidieť že vo ver-

ziách kde boli vyššie rýchlosti prúdenia vzduchu sú priemerné teploty vzduchu nižšie, 

ako vo verziách kde boli rýchlosti prúdenia vzduchu naopak nižšie. Môžeme teda po-

vedať že tam kde privádzaný vzduch padá rýchlejšie nadol dochádza k väčšiemu 

ochladzovaniu vzduchu, ako tam kde je vzduch privádzaný pod nižším uhlom, pretože 

v týchto verziách je chladiaca energia spotrebovaná vo vyšších polohách, a nedostáva 

sa v potrebnej miere do pobytovej oblasti. 

2.3.3. Záver 

Na základe predošlých výsledkov môžeme povedať že najvýhodnejšou verziou, ktorá 

bude ďalej navrhovaná je verzia s jednotkami multisplit a uhlom prívodu vzduchu od 

prívodných elementov 60°, pretože je najvýhodnejšia na základe rýchlosti prúdenia 

vzduchu v pobytovej oblasti. 
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3. PRAKTICKÁ ČASŤ 
Analýza větrání banky 
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3.1. ANALÝZA OBJEKTU: 

3.1.1. Popis objektu 

Jedná sa o jednopodlažnú pobočku banky ktorá je súčasťou väčšieho nákupného cen-

tra, v meste Vsetín. Nosná konštrukcia je poskladaná zo železobetónových prefabri-

kátov. Obvodový plášť, ktorého jedna stena je orientovaná na juhovýchod a druhá na 

juhozápad, je celý presklený. Vnútorné konštrukcie deliace konštrukcie, ktoré odde-

ľujú objekt banky od ostatných priestorov v budove sú murované z keramických tvár-

nic. Deliace konštrukcie v banke sú tvorené sádrokartonovou konštrukciou . Riešený 

priestor je tvorený hlavnou bankovou halou, kanceláriami a zázemím pre pracovní-

kov. 

3.1.2. Rozdelenie na funkčné celky 

Riešený objekt je možné vďaka jeho menším rozmerom riešiť ako jeden funkčný celok, 

ktorý je doplnený vnútornými klimatizačnými jednotkami systému multisplit. 

Vzduchotechnickou jednotkou  v letnom období privádzame vzduch o teplote 18 °C. 

V miestnostiach  č. 1.02 a 1.04 je pre väčšie tepelné záťaže vzduchotechnická jednotka 

doplnená vnútornými klimatizačnými jednotkami. V zimnom období sú tepelné straty 

pokryté ústredným vykurovaním. Do objektu je privádzaný vzduch o teplote interiéru, 

teda 22 °C. 
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Obrázok 47: rozdelenie objektu do funkčných celkov 

Vyšrafovaná časť je obsluhovaná VZT jednotkou. 
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3.1.3.  Tabuľka miestností: 

Tabuľka 16: Tabuľka miestností. 

    LETO ZIMA 
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Á
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1.01 ZÁDVERIE 2,75 11,00 25 50 15 40 

1.02 BANKOVÁ HALA 123,75 495,00 25 55 22 40 

1.03 BANKOMAT 1,86 7,44 25 50 15 40 

1.04 KANCELÁRIA 15,96 63,84 25 55 22 40 

1.05 KANCELÁRIA 15,88 63,52 25 55 22 40 

1.06 DENNÁ MIESTNOSŤ 12,80 51,20 25 50 22 40 

1.07 SKLAD 15,02 60,08 25 50 15 40 

1.08 CHODBA 3,27 13,08 25 50 15 40 

1.09 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ 48,80 195,20 30 50 15 40 

1.10 TREZOR 7,96 31,84 25 50 22 40 

1.11 PREDSIEŇ WC 3,92 15,68 25 50 22 40 

1.12 WC 1,53 6,12 26 50 22 40 

1.13 UPRATOVACIA MIESTNOSŤ 1,96 7,84 25 50 15 40 
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3.2. TEPELNÉ ZÁŤAŽE REFERENČNÝCH MIESTNOSTÍ: 

 

Výpočet tepelných ziskov v jednotlivých miestnostiach bol vypracovaný podľa ČSN 73 

0548, [17] ktorá slúži pre výpočet tepelnej záťaže a tepelných ziskov v priestoroch so 

stálou vnútornou teplotou. 

3.2.1. Miestnosť č. 1.02 

Tabuľka 17: tepelné zisky v miestnosti 1.02. 

 

 

 

 
Graf 3: Priebeh tepelných ziskov v miestnosti č. 1.02. 
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3.2.2. Miestnosť č. 1.04 

Tabuľka 18: Tepelné zisky v miestnosti 1.04. 

 

 
 

 
Graf 4: Priebeh tepelných ziskov v miestnosti č. 1.04. 
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3.2.3. Miestnosť č. 1.05 

Tabuľka 19: Tepelné zisky v miestnosti 1.05. 

 

 
 

 
Graf 5: Priebeh tepelných ziskov v miestnosti č. 1.05. 
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3.2.4.  Miestnosť č. 1.06 

Tabuľka 20: tepelné zisky v miestnosti 1.06. 

 

 
 

 
Graf 6: Priebeh tepelných záťaží v miestnosti č. 1.06. 
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3.2.5. Tepelné zisky v ostatných miestnostiach: 

Tabuľka 21: Tepelné zisky vo všetkých miestnostiach.  
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] 

ZARIADENIE ČÍSLO 1.   

1. 1,01 ZÁDVERIE 2,75 13,07 557 

1. 1,02 BANKOVÁ HALA 123,75 511,64 10679 

1. 1,03 BANKOMAT 1,86 9,55 351 

1. 1,04 KANCELÁRIA 15,96 63,84 2648 

1. 1,05 KANCELÁRIA 15,88 63,52 567 

1. 1,06 DENNÁ MIESTNOSŤ 12,8 51,2 584 

1. 1,07 SKLAD 15,02 60,08 158 

1. 1,08 CHODBA 3,27 13,08 34 

1. 1,09 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ 48,8 276,21 1222 

1. 1,1 TREZOR 7,96 23,88 84 

1. 1,11 PREDSIEŇ WC 3,92 15,68 41 

1. 1,12 WC 1,53 6,12 16 

1. 1,13 UPRATOVACÍ SKLAD 1,96 7,84 21 
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3.3. TLAKOVÉ POMERY PRIETOKY VZDUCHU 

Tabuľka 22: Tlakové pomery miestností. 
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3.4. Tlakové pomery 

 
Obrázok 48: Tlakové pomery. 
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3.5. NÁVRH DISTRIBUČNÝCH ELEMENTOV 

V objekte sú na prívod vzduchu navrhnuté vírivé anemostaty. Odvod vzduchu je 

v miestnostiach č.1.01, 1.02, 1.03 a 1.04 riešený pomocou vyústení osadených v pod-

hľade. V miestnosti č. 1.13(sklad) je navrhnutý tanierový ventil. V ostatných miestnos-

tiach sú vírivé anemostaty. [7] 

3.5.1. Návrh distribučných elementov – prívod  

Tabuľka 23: Výpis distribučných elementov na prívodnom potrubí. 
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3.5.2. Návrh distribučných prvkov – odvod  

Tabuľka 24: Výpis distribučných elementov na odvodnom potrubí. 
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3.6. JEDNOČIAROVÉ RIEŠENIE ROZVODOV VZT 

 

Obrázok  49: Jednočiarová schéma distribučných potrubí. 
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3.7. ÚPRAVA VZDUCHU A NÁVRH VZT JEDNOTIEK 

3.7.1. Úprava vzduchu 

VZT jednotka zaisťuje nútené vetranie. Ohrievač v zimnom období ohrieva vzduch na 

teplotu vzduchu interiéru teda 22 °C. tepelné straty sú v zime pokryté ústredným vy-

kurovaním. Jednotka  v zime umožňuje spätné získavanie tepla.  Jednotka celoročne 

pracuje so zmiešavaním primárneho vzduchu z vonkajšieho prostredia a sekundár-

neho vzduchu z interiéru v pomere 50 % primárneho a 50 % sekundárneho. Požado-

vaná vlhkosť v zime, minimálne 35 % je zaistená parným vlhčením.  V lete jednotka 

ochladzuje vzduch na 18 °C. V miestnostiach číslo 1.02 (Banková hala) a 1.04 (Kance-

lária) je pre odvod tepelnej záťaže navrhnutá kombinácia vzduchotechnickej jednotky 

a jednotiek split. V Bankovej hale sú navrhnuté dve kazetové jednotky značky Sinclair. 

V kancelárií je navrhnutá nástenná jednotka značky Sinclair. Na prívode a odvode 

vzduchu v jednotke je inštalovaná filtrácia triedy M5. 

3.7.2. Návrh VZT jednotiek 

Vzduchotechnická jednotka bola navrhnutá v programe AeroCad od spoločnosti RE-

MAK a.s. [18.] Vnútorné klimatizačné jednotky multisplit a vonkajšia jednotka sú na-

vrhnuté podľa podkladov spoločnosti Sinclair Corporation LTD. [19] 
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Zariadenie č. 1 
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Obrázok 50: Návrh VZT jednotky v programe AeroCad. [18] 
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3.7.3. Návrh systému multisplit 

Miestnosť č 1.02 

Tepelné zisky v miestnosti:  10,679 kW 
Požadovaný prietok vzduchu: 4 531 m3/h 
Prietok vzduchu skutočný:  1 260 m3/h 
Tepelná záťaž pokrytá VZT jednotkou: 

  Qp = V * c * ρ * Δt 
  Qp = (1260 * 1010 * 1,2 * (25 - 18)) / 3600 
  Qp = 2,969 kW 

Tepelná záťaž ktorú je potrebné odviesť pomocou jednotiek fan coil: 
  Qf = Q - Qp 

  Qf = 10,679 – 2,969 
  Qf = 7,71 kW 
 
Celkový potrebný chladiaci výkon: 

QCIT  = 7,71 kW 
QVIAZ = 4,57 KW 
QCELK = 12,28 kW 

Návrh jednotiek: 

Tabuľka: 2 x kazetová jednotka Sinclair [28.]  
Typ jednotky: ASC – 24 AIN 
Chladiaci výkon: 7,0 kW 
Chladivo/náplň: R410A 
Akustický tlak: 45 dB(A) 
Prietok vzduchu: 1300 m3/h 

 

Celkový inštalovaný chladiaci výkon: 
  Qi = 12,28 kW 

 
ASH – 18AIE2 

Obrázok 51: Navrhnuté jednotky multisplit. [19] 
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Miestnosť č. 1.04 

Tepelné zisky v miestnosti:  2,65 kW 
Požadovaný prietok vzduchu: 1124 m3/h 
Prietok vzduchu skutočný:  150 m3/h 
Tepelná záťaž pokrytá VZT jednotkou: 

  Qp = V * c * ρ * Δt 
  Qp = (150 * 1010 * 1,2 * (25 - 18)) / 3600 
  Qp = 0,35 kW 

Tepelná záťaž ktorú je potrebné odviesť pomocou jednotiek split: 

  Qs = Q - Qp 

  Qs = 2,65 – 0,35 
  Qs = 2,30 kW 
 
Celkový potrebný chladiaci výkon: 

QCIT  = 2,30 kW 
QVIAZ = 1,36 KW 
QCELK = 3,66 kW 

Návrh jednotiek: 

Tabuľka 16: 1 x nástenná jednotka Sinclair [20.]  
Typ jednotky: ASH – 18AIE2 
Chladiaci výkon: 5,3 kW 
Chladivo/náplň: R410A 
Akustický tlak: 42 dB(A) 
Prietok vzduchu: 620 m3/h 

 
Celkový inštalovaný chladiaci výkon:  
  Qi = 3,65 KW 
 

 
ASH – 18AIE2 

Obrázok 52: Navrhnuté jednotky multisplit. [20] 
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3.7.4. Návrh chladiaceho stropu v miestnosti 1.02 

Tepelné zisky v miestnosti:  10,679 kW 
Požadovaný prietok vzduchu: 4 531 m3/h 
Prietok vzduchu skutočný:  1 260 m3/h 
Tepelná záťaž pokrytá VZT jednotkou: 

  Qp = V * c * ρ * Δt 
  Qp = (1260 * 1010 * 1,2 * (25 - 18)) / 3600 
  Qp = 2,969 kW 

Tepelná záťaž ktorú je potrebné odviesť pomocou jednotiek fan coil: 
  Qf = Q - Qp 

  Qf = 10,679 – 2,969 
  Qf = 7,71 kW 
 
Návrh teplôt chladiacej vody v kapilárnych rohožiach: 
  Δtm = 4 K 
       tm1/tm2 = 15/19 °C 
  Δt = ti – ((tm1 + tm2)/2) 
  Δt = 25 – ((15 + 19)/2) 
  Δt = 8 K 

Výkon chladiaceho stropu: 

(hodnota odčítaná z grafu, z podkladov ku cvičeniu z predmetu BT 055 (Ochazování 
bodov) [21] 

q spec = 73,5 w/m2 
 

Potrebná plocha chladiaceho stropu 

 
  A = Qost/qspec 

  A = 7710/73,5 
  A = 105 m2 
 
Potrebná plocha pre chladiaci strop tvorí 85 % z celkovej plochy stropu miestnosti 
1.02.  
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3.8. POSÚDENIE AKUSTIKY 

Posúdenie tlmenia hluku bolo potrebné vykonať z dôvodu šírenia hluku od vzducho-

technickej jednotky, ktorá je hlavným zdrojom hluku. Pri návrhu boli dodržané limity 

hladiny akustického tlaku podľa nariadenia vlády č. 272/2011 Sb. [1] 

Tlmiče hluku boli navrhnuté tak, aby hluk vychádzajúci z najbližších vyústení na prí-

vodnom a odvodnom potrubí bol nižší ako požadovaný limit. 

Ďalej boli navrhnuté tlmiče, pre útlm hluku vychádzajúceho z nasávania a výfuku 

vzduchu jednotky. Tieto tlmiče boli navrhnuté tak aby splnili limity hluku pre nočnú 

prevádzku. 

Tabuľka 25: hodnoty akustického tlaku v miestnosti č. 1.02 a v exteriéri. 

 
Posúdenie akustického výkonu 

Časť (dB(A)) 

Prívod vzduchu m. č. 1.02 43 

Odvod vzduchu m. č. 1.02 53 

Multisplit m. č. 1.02 55 

Akustický výkon miestnosti č. 1.02 

  44 

Posúdenie nasávania vzduchu 

  26 

Posúdenie výfuku vzduchu 

  34 

 

Celková hladina akustického tlaku v miestnosti č. 1.02 je 44 dB(A) čo je menšie ako 
požadovaná hladina akustického tlaku 50 dB(A). 
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Tabuľka 26 : výpočet útlm
u hluku prívodu zariadenia č.1 v m

iestnosti č.1.02. 

 

 

ozn.
ŠÍRENIE HLUKU OD VENTILÁTORU DO 
MIESTNOSTI

ZARIADENIE č.1 prívod 

frekvencie (Hz) 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
súčtová 
hladina

výpočet

Lvv Hluk ventilátoru

Lvv Hladina akustického výkonu zdroja 1 0 63 74 81 85 79 82 75 66 89 podklady výrobcu

Ka Hladina akustického výkonu zdroja 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
podklady výrobcu /ak neni, zapíšeme 
0/

Lvv súčet 3 63 74 81 85 79 82 75 66 89

Dp Přirozený útlum

tlmič hluku (2m) 0 13 18 32 62 85 85 80 42

hladina akustického výkonu za tlmičom 0 50 56 48 28 27 22 17 23

Odbočka 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Odbočka 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2

Odbočka k výustke 0 6 6 6 6 6 6 6 6

rovné potrubie v=300mm 0 1 1 1 1 0 0 0 0

rovné potrubie v=300mm+ potrubie k výustke 0 3 3 3 2 1 1 1 1

oblúky 2x 0 0 0 0 2 4 6 6 6

útlm koncovým odrazom 0 3 3 2 1 1 1 1 1
ohybné potrubie 0 9 15 19 16 13 9 12 7

Lv1 Hladina akustického výkonu vo výustke 0 25 25 14 0 0 0 0 0 28

Lvy Hladina akustického výkonu vyústky 35 údaj výrobcu 

K Korekcia na počet výustiek 5 7 zohladnenie vplivu rovnakých 
výustiek v miestnosti na rovnakom 

Ls Hladina akustického výkonu všetkých výustiek 43
hladina akustického výkonu zdroja v 
miestnosti - vpliv viacerých zdrojov 

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlmy v oktávových pásmech

počet výustiek:
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3.9. POSÚDENIE KONDENZÁCIE A NÁVRH IZOLÁCIE  

Vzduchotechnické potrubie je nutné tepelne a akusticky izolovať. Hluk sa šíri od vzdu-

chotechnickej jednotky, a je potrebné zabrániť jeho vnikaniu do potrubia za tlmičom 

hluku. Tepelná izolácia je z dôvodu možnej kondenzácie na povrchu potrubia. Návrh 

a posúdenie tepelnej izolácie bolo vykonané v programe TERUNA. [22] Izolácia je na-

vrhnutá z kamennej vlny ROCKWOOL Techrock 40 ALS hrúbky 50mm s polepením hli-

níkovou fóliou.  

Posúdenie kondenzácie na prívodnom potrubí v letnom období 

 
Obrázok 53: Posúdenie kondenzácie na prívodnom potrubí v letnom období. 

(poznámka: posúdenie ostatných miest kondenzácie je zobrazené v prílohách A.4.) 
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Obrázok 54: Zobrazenie miest posudzovania kondenzácie na jednotlivých potrubiach vzduchotechnického 
rozvodu.  
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4. TECHNICKÁ SPRÁVA S PRÍLOHAMI 
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4.1. ÚVOD 

Predmetom tejto projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je návrh vetrania 

a klimatizácie v pobočke banky. Návrh VZT bol vypracovaný tak, aby boli zaistené 

predpísané hodnoty hygienických výmen vzduchu, a tým bolo docielené správne rie-

šenie mikroklímy miestností objektu. 

4.1.1. Podklady pre spracovanie 

Podkladom pre spracovanie bola projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. 

Pôdorysy a podhľady boli poskytnuté v elektronickej forme. Ďalšími podkladmi sú zá-

kony, vyhlášky, technické normy a podklady výrobcov vzduchotechnických zariadení: 

� ČSN 73 0548 Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov 

� ČSN 73 0872 Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu po-

žiaru vzduchotechnickým zariadením 

� ČSN EN 1505 Vetranie budov – Kovové plechové potrubia a armatúry pravouh-

lého prierezu – rozmery 

� ČSN EN 1507 Vetranie budov – Kovové plechové potrubia pravouhlého prie-

rezu – požiadavky na pevnosť a tesnosť 

� ČSN EN 1886 Vetranie budov – Potrubné prvky – mechanické vlastnosti, tes-

nosť VZT jednotiek 

� ČSN EN 15780 Vetranie budov – Vzduchovody, čistota vzduchotechnic-

kých zariadení 

� Vyhláška č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentácií stavieb 

� Nariadenie vlády č. 272/2011 Sb. Nariadenie vlády o ochrane zdravia pred ne-

priaznivými účinkami hluku a vibrácií 

� Mandík a.s. – podklady výrobcu 

� REMAK a.s. – podklady výrobcu  

� Sinclair Corporation LTD - podklady  výrobcu 

4.1.2. Výpočtové hodnoty klimatických pomerov: 

Miesto:     Vsetín 

Nadmorská výška:    387 m.n.m 

Tlak vzduchu:    97 kPa 

Výpočtová teplota vzduchu:  31,2 °C 

Entalpia vzduchu:    63 KJ/Kg 
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Tabuľka 27: Návrhové klimatické podmienky. 

 leto zima 

Vonkajšia teplota 31,2 °C -15 °C 

Vnútorná teplota 25 °C 22 °C 

Vnútorná vlhkosť 50 % 40 % 

4.2. ZÁKLADNÉ KONCEPČNÉ RIEŠENIE 

Jedná sa o jednopodlažnú pobočku banky ktorá je súčasťou nákupného centra, 

v meste Vsetín. Nosná konštrukcia je poskladaná zo železobetónových prefabrikátov. 

Obvodový plášť, ktorý je celý presklený, je orientovaný na juhovýchod a juhozápad. 

Vnútorné konštrukcie deliace banku od ostatných priestorov sú murované z keramic-

kých tvárnic. Deliace konštrukcie v banke sú ľahké sadrokartónové steny, alebo pre-

sklené steny.  

Riešený objekt je možné vďaka jeho menším rozmerom riešiť ako jeden funkčný celok, 

ktorý je doplnený klimatizačným systémom multisplit. V objekte sa budú nachádzať 

tri vnútorné jednotky (dve v Bankovej hale a jedna v Kancelárií), ktoré budú doplnené 

jednou vonkajšou jednotkou. 

Budovu tvorí hlavná banková hala, kancelárie a zázemie pre pracovníkov. Vzducho-

technická jednotka je osadená v technickej miestnosti. Jednotka sa skladá z dosko-

vého rekuperatora so zmiešavaním vzduchu, vodného chladiča, vodného ohrievača 

a parného vlhčenia. Vzduch sa zmiešava v pomere 50 % primárneho vzduchu a 50 % 

sekundárneho vzduchu. Na každom potrubí napojenom na jednotku je umiestnený 

tlmič hluku, ktorý je umiestnený čo najbližšie ku jednotke. Vzduch je distribuovaný 

hranatým potrubím, ktoré je obalené tepelnou a akustickou izoláciou.  Celý riešený 

objekt je vetraný nútene. 

4.2.1. Hygienické vetranie a klimatizácia 

V budove sú dodržané doporučené dávky čerstvého vzduchu na osobu či zariaďovacie 

predmety. Vo vzduchotechnickej jednotke je na prívode vonkajšieho vzduchu inštalo-

vaná filtrácia triedy M5. Rovnaká filtrácia je aj na prívode vzduchu z objektu. Pre odvod 

tepelnej záťaže je v miestnosti č. 1.02 Banková hala a v miestnosti č. 1.04 Kancelária 

navrhnutý kombinovaný klimatizačný systém spájajúci vzduchotechnickú jednotku 

a systém multisplit. Pokrytie tepelných strát v zimnom období je zaistené ústredným 

vykurovaním. Miestnosti hygienického vybavenia (WC, upratovací sklad) sú vetrané 

podtlakovo. 
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4.2.2. Energetické zdroje 

Elektrická energia je využívaná ventilátormi vo vzduchotechnickej jednotke, systémom 

chladenia multisplit a systémom regulácie zariadení. 

Ohrievač vzduchu vo vzduchotechnickej jednotke je napojený na rozvod teplej vody 

s teplotným spádom 70/50 °C. 

Pre chladenie vzduchu vo výmenníku klimatizačnej jednotky sa používa voda  s rozsa-

hom teplôt tw1/tw2 = 6/13 °C. Systém multisplit používa chladivo typu R410A, s roz-

sahom prevádzkových teplôt pre chladenie -15 – 50 °C. Studená voda je pripravovaná 

centrálne v zdroji chladu (nie je súčasťou VZT). 

4.3. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Vzduchotechnická jednotka je umiestnená v strojovni v prvom nadzemnom podlaží, 

ktorá je prístupná z chodby. 

Vlhčenie vzduchu je súčasťou vzduchotechnickej jednotky obsluhujúcej jediný funk-

čný celok. Vzduchotechnická jednotka obsahuje spätné získavanie tepla (doskový vý-

menník) spojený so zmiešavaním primárneho a sekundárneho vzduchu v pomere 

50% primárneho a 50 % sekundárneho vzduchu. V lete je do priestoru privádzaný 

vzduch o teplote 18 °C. V miestnostiach č. 1.02 Banková hala a č. 1.04 Kancelária je na 

odvod tepelnej záťaže  navrhnutá kombinácia vzduchotechnickej jednotky a systému 

multisplit. V Bankovej hale sú navrhnuté dve kazetové jednotky split s celkovým chla-

diacim výkonom 12,28 kW. V Kancelárií je navrhnutá jedna nástenná jednotka s chla-

diacim výkonom 3,66 kW . Všetky vnútorné jednotky split budú napojené na jednu 

vonkajšiu jednotku.  

V zimnom období je do všetkých miestností privádzaný vzduch o teplote interiéru, 

teda 22 °C. Tepelné straty sú v zime pokryté ústredným vykurovaním. Parný zvlhčovač 

upravuje v zime vlhkosť vzduchu na požadovaných 35%. 

Budova je ako celok v rovnotlakovom systéme vetrania, tlakové pomery jednotlivých 

miestností sú k náhľadu v tabuľke miestností. Rozvody vzduchu sú realizované hrana-

tým potrubím. 

Odvod vzduchu z WC bude riešený samostatným odvodom s použitím axialného ven-

tilátoru. 

4.4. NÁROKY NA ENERGIU 

Nároky na energiu  k náhľadu v tabuľke zariadení v tejto správe. 

4.5. MERANIE A REGULÁCIA 

Celý systém je riadený a regulovaný  samostatným systémom merania a regulácie. 
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� Ovládanie chodu ventilátoru, silové napätie ovládaných zariadení 

� Regulácia teploty vzduchu riadením výkonu vodného ohrievača, priameho 

chladiča 

� Umiestnenie teplotných a vlhkostných snímačov podľa požiadaviek 

� Poruchová signalizácia 

� Ovládanie uzatváracích klapiek jednotiek 

� Protimrazová ochrana teplovodného výmenníku, meranie na strane vzduchu 

a vody 

� Snímanie a signalizácie zanesenia filtrov 

4.6. NÁROKY NA SÚVISIACE PROFESIE 

4.6.1. Stavebné úpravy 

V rámci stavebných profesií je nutné zaistiť: 

� Zhotovenie prestupov pre trasy vzduchovodov, tieto otvory sú o 50 mm väčšie 
na každú stranu, ako je rozmer potrubia 

� Po montáži utesniť priestor medzi potrubím a stavebnou konštrukciou. Preve-
denie tohto utesnenia bude po požiarnej stránke v rovnakej kvalite ako je pô-
vodná stena, cez ktorú potrubie prechádza, uloženie potrubia je pružné aby sa 
neprenášali vibrácie do stavebnej konštrukcie. 

� Zaistiť prístup k požiarnym klapkám, regulačným klapkám, ventilátorom, fil-
trom, aby bola možná údržba a servis. Odporúča sa osadiť revízne otvory 
o rozmere min. 300 x 300 mm. 

� Viditeľné označenie požiarnych klapiek a požiarnych upchávok. 

4.6.2. Silnoprúd  

� V rámci montáže silnoprúdových rozvodov je potrebné zaistiť prívod elektric-
kej energie ku ventilátorom VZT jednotky, a ventilátorom jednotiek systému 
multisplit, v príkonoch uvedených v tabuľke výkonov, ktorá je súčasťou príloh 
technickej správy. 

� Je potrebné uzemniť zariadenie VZT. 

4.6.3. Vykurovanie a chladenie 

� Pripojenie všetkých ohrievačov na rozvod teplej vody 70/50 °C 

� Pripojenie vodného chladiča na vonkajšiu kondenzačnú jednotku 

� Pripojenie jednotiek split na vonkajšiu multisplitovú jednotku 

4.6.4. Zdravotná technika 

� Napojenie parného zvlhčovača VZT jednotky na odvod kondenzátu. 
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� Odvádzanie kondenzátu z chladiču a ZZT výmenníku. 

� Napojenie jednotiek split na odvod kondenzátu. 

� V strojovni VZT zriadiť podlahovú vpusť. 

4.7. PROTIHLUKOVÉ A PROTIOTRASOVE OPATRENIA 

Do rozvodných trás potrubia budú vložené tlmiče hluku, ktoré zabránia nadmernému 

šíreniu hluku od ventilátoru do vetraných miestností. Tieto tlmiče sú osadené ako na 

prívodnej, tak aj na odvodnej trase rozvodu. Na nasávanie jednotiek v strojovne VZT 

budú umiestnené príslušné tlmiace protidažďové žalúzie. Všetky točivé stroje (jed-

notky, ventilátory) budú pružne uložené za účelom zmenšenia vibrácií prenášajúcich 

sa stavebnými konštrukciami. Vzduchovody budú napojené na ventilátory cez tlmiace 

vložky alebo ohybné potrubie. Potrubie bude na závesoch podložené tlmiacou gu-

mou. Všetky prestupy VZT potrubí stavebnými konštrukciami budú obložené a utes-

nene izoláciou. 

4.8. IZOLÁCIE A NÁTERY 

Sú navrhnuté hlukové, protipožiarne a tepelné izolácie. Hlukovo budú izolované vzdu-

chovody od jednotiek po tlmiče hluku. Tepelne budú izolované prívodné vzduchotech-

nické potrubia od nasávania k VZT jednotkám a všetky prívodné potrubné rozvody od 

jednotlivých tlmičov hluku z dôvodu kondenzácie vodných pár na potrubí v letnom 

období a znížení vnútornej tepelnej záťaže vzduchu. Bude použitá protipožiarna izo-

lácia medzi požiarnymi klapkami a stavebnými konštrukciami deliacimi požiarny úsek. 

 
Tabuľka 28: Návrh izolácie. 

 
Funkcia izolácie Hrúbka izolácie Charakteristika 

Tepelná 40 – 60 mm 0,04 W/m2K 

Hluková 50 mm 0,81 W/m2K 

Požiarna 50 mm EI 30 DP1 

4.9. PROTIPOŽIARNÉ OPATRENIA 

Do vzduchovodov prechádzajúcich stavebnými konštrukciami ktoré ohraničujú po-

žiarny úsek budú vrazené protipožiarne klapky, zabraňujúce v prípade požiaru  

v niektorom úseku jeho šíreniu do ďalších úsekov. Vytvorené prestupy sú utesnené 

hmotou s odpovedajúcou stupňu požiarnej odolnosti. Osadené požiarne klapky budú 

v prevedení s teplotným a ručným spúšťaním so signalizáciou. 
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4.10. MONTÁŽ, PREVÁDZKA, ÚDRŽBA, OBSLUHA  

4.10.1. Montáž 

Montáž je potrebné vykonávať podľa pokynov uvedených v podkladoch výrobcu a do-

dávateľa zariadenia. 

4.10.2. Obsluha a údržba 

Obsluhu a údržbu je nutné vykonávať podľa podkladov výrobcu a pokynov dodáva-

teľa. Je potrebné vykonávať pravidelné revízie zariadenia. K pravidelnému servisu 

patrí najmä kontrola a prípadná výmena filtračných vložiek. Výmena je závislá na in-

tenzite a dobe vetrania. Správna údržba zariadení je daná podkladmi výrobcu. Pre 

pravidelnú údržbu musí byť zaškolený stály pracovník, ktorý bude poučený ako teore-

ticky, tak aj prakticky. 

4.11. ZÁVER 

Navrhnuté vetracie a klimatizačné zariadenia splňujú nároky kladené na prevádzku 

daného typu a charakteru. Celoročne zabezpečuje v daných priestoroch optimálnu 

mikroklímu pri zabezpečení maximálnej hospodárnosti prevádzky týchto zariadení. 
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4.12. PRÍLOHY TECHNICKEJ SPRÁVY 

� PRIETOKY VZDUCHU A TLAKOVÉ POMERY 

� TABUĽKA VÝKONOV VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

� ŠPECIFIKÁCIA PRVKOV 
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1. 1,01 ZÁDVERIE 2,75 13,07  -  -  - 25 15 557 236 294 0 0 0 0 240

1. 1,02 BANKOVÁ HALA 123,75 511,64 20 2 (5*50)+(15*30) 25 20 11882 5 042 3694 0 700 1023 1500 1260

1. 1,03 BANKOMAT 1,86 9,55  -  -  - 25 15 351 149 291 0 0 0 0 150

1. 1,04 KANCELÁRIA 15,96 63,84 2 2 50 25 22 2648 1 124 773 0 100 128 300 150

1. 1,05 KANCELÁRIA 15,88 63,52 2 2 50 25 22 567 241 107 0 100 127 250 250

1. 1,06 DENNÁ MIESTNOSŤ 12,8 51,2 3 2 50 25 22 584 248 142 0 150 102 250 250

1. 1,07 SKLAD 15,02 60,08  -  -  - 25 15 158 67 93 0 0 0 80 80

1. 1,08 CHODBA 3,27 13,08  - 1  - 25 15 34 15 33 0 0 13 60 0

1. 1,09 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ 48,8 276,21  -  -  - 25 15 1222 519 379 0 0 0 520 520

1. 1,1 TREZOR 7,96 23,88  - 1  - 25 22 84 36 83 0 0 24 0 60

1. 1,11 PREDSIEŇ WC 3,92 15,68  - 1  - 25 22 41 17 39 0 0 16 50 0

1. 1,12 WC 1,53 6,12  -  -  - 26 22 16 6 19 0 0 50 0 0

1. 1,13 UPRATOVACÍ SKLAD 1,96 7,84  -  -  - 25 15 21 9 18 0 0 0 0 50

∑ [m3/h] 3010 3010

ZARIADENIE ČÍSLO 1.

MIESTNOSŤ PRÍVODTEPELNÁ BILANCIA

VYPOČÍTANÉ HODNOTYZADANÉ HODNOTY
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4
.12

.2
. Tabu

ľka zariaden
í Tabuľka 30 : Tabuľka zariadení 

 

Zariadenie 

č.
Banka

Prívod/ 

Odvod

Množstvo 

vzduchu

Externý 

tlak
Počet El. príkon El. prúd

Napätie/  

frekvencia

Topný 

výkon

Prietok 

topnéj 

vody

Tlaková 

strata

Chladiaci 

výkon

Topný 

výkon
Kondenzát

Zvlhčovacia 

dráha
Ovládanie

[m
3

/h] [Pa] [ks] [kW] [A] [V/Hz] [kW] [m
3

/s] [kPa] [kW] [kW] [kg/h] [m]

1

1.01 REMAK  AeroMaster XP 04 MaR

Prívodný ventilátor P 3010 1488 1 2,64 4,55 3x400/50
jednootáčkový 

motor, FM - MaR

Odvodný ventilátor O 3010 969 1 2,1 4,39 3x400/50
jednootáčkový 

motor, FM - MaR

Vodný ohrievač P 3010 40 1 3,1 0,08 0,2 MaR

Vodný chladič P 3010 178 1 10,4 2,6 MaR

ZZT P/O 3010/3010 234/242 1 MaR

Parný zvlhčovač P 3010 8 1 6 3x400/50 0,2 MaR

2
systém chladenia 

multisplit
2.01 ASC - 24 AIN 1300 2 1,09 5 230/50 7 MaR

2.02 ASH - 18 AIE2 620 1 2,65 7,4 230/50 5,3 MaR

2.03 MS-E56AIN 6600 1 5,2 3x400/50 16 MaR

3
Odvodný axiálny 

ventilátor

3.01 Silent 100 CZ 95 1 0,008 230/50 MaR

ChladenieOhrevVentilátor Elektrická energia

Zariadenie č.1
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4.12.3. Špecifikácia prvkov 

Tabuľka 31: Špecifikácia prvkov 

 

 

1.1 Hlavné VZT zariadenie

1.1.1. ks 1

1.2

1.2.1. ks 2

1.2.2. MANDÍK ALCM 500 ks 1

1.2.3. MANDÍK ALCM 400 ks 6

1.2.4. MANDÍK ALCM 300 ks 2

1.2.5. MANDÍK SVM PV 12,5 (280x150) ks 2

1.2.6. MANDÍK SVM PV 12,5 (400x225) ks 3

1.2.7. MANDÍK SVM PV 12,5 (325x140) ks 1

1.2.8. MANDÍK VVM 300/8 ks 5

1.2.9. MANDÍK VVM 600/24 ks 1

1.2.10. ks 2

1.2.11. ks 1

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.6.

1.7.

1.8.

1.8.1. ks 1

1.8.2. ks 2

1.8.3. ks 1

1.9.

2.0.

2.0.1. ks 1Silent 100 CZ

Odvodný axiálny ventilátor

Izolácia potrubia

Bude podrobne riéšené v ďalšom stupni PD

Špecifikácia prvkov

Zariadenie č.1

Ohybné zvukovo izolačné potrubia

Zostava klimatizačnej jednotky REMAK AeroMaster XP 04, deskový 

rekuperátor, vodný chladič, vodný ohrievač, parné vlhčenie, filter 

trieda M5

Koncové prvky

Protidaždová žalúzia 560 x 300 mm

MANDÍK VVM 400/16

MANDÍK VAPM 125

Bude podrobne riéšené v ďalšom stupni PD

Bude podrobne riéšené v ďalšom stupni PD

Regulačné klapky

Bude podrobne riéšené v ďalšom stupni PD

Bude podrobne riéšené v ďalšom stupni PD

Jednotky systému multispil Sinclair

ASC - 24 AIN

ASH - 18AIE2

Požiarné klapky

Štvorhrané potrubie

Tlmiče hluku

Bude podrobne riéšené v ďalšom stupni PD

MS-E56 AIN
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4.12.4. FUNKČNÉ SCHÉMA ZARIADENIA Č.1  

 
Obrázok 55: Funkčné schéma zariadenia č. 1  
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5. ZÁVER 
Výpočtová a projektová časť diplomovej práce je spracovaná pre objekt banky. Rie-

šený objekt bol riešený ako jeden funkčný celok. Vo výpočtovej časti práce bol pomo-

cou CFD simulácií riešený správny návrh chladenia v miestnosti č. 1.02. Boli navrhnuté 

varianty kombinovaného klimatizačného systému s použitím vzduchotechnickej jed-

notky a jednotkami systému multisplit, alebo kombinovaný klimatizačný systém s po-

užitím vzduchotechnickej jednotky a chladiaceho stropu. Ako výhodnejší variant sa 

ukázala verzia s použitím jednotiek systému multisplit.  V projektovej časti diplomovej 

práce bol tento systém l navrhnutý pre odvod tepelnej záťaže v miestnostiach č 1.02 

a 1.04. Ostatné miestnosti sú ochladzované vzduchotechnickou jednotkou. Tá zaisťuje 

požiadavky na kvalitu vzduchu v objekte. 

Vzduchotechnická jednotka je umiestnená v technickej miestnosti č.  1.09., rozvody 

vzduchu sú navrhnuté v hranatom potrubí. Použité distribučné prvky sú vírivé ane-

mostaty, tanierové ventily a stenové mriežky. 

Vzduchotechnické jednotky boli navrhnuté s ohľadom na životné prostredie, ekono-

mickú prevádzku a hlučnosť. 

Práca bola spracovaná podľa príslušných zákonov, vyhlášok, noriem a podkladov vý-

robcov. 
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