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ABSTRAKT  
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh zařízení ke zkoušení termoregulačních 

vlastností termostatických hlavic. Na základě evropské normy EN 215 Thermostatic radiator 
valves – Requirements and test methods je vypracován konstrukční návrh zkušebního zařízení 
a podle něj jsou poté navrženy snímače a regulační prvky vhodné pro testování. Poslední část 
této diplomové práce pak zpracovává postup měření a řízení. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA  
termostatický ventil, otopná tělesa, testování, teplota, průtok, tlak, měření a regulace 

 

ABSTRACT 
This master's thesis is focused on the design of a device for testing the thermo-regulating 

properties of thermostatic heads. The engineering design, design of testing device has been 
composed according to the standard EN 215: Thermostatic radiator valves – Requirements 
and test methods. Based on these designs, sensors and regulation elements, which are suitable 
for testing, have been designed. Last part of the thesis deals with operating the device and 
measurement procedure. 
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1 ÚVOD 
Cílem diplomové práce je navrhnou zkušební zařízení pro zkoušení termoregulačních 

vlastností termostatických hlavic pro otopná tělesa. Na základě evropské normy EN 215 
Thermostatic radiator valves – Requirements and test methods  bude vypracován konstrukční 
návrh zkušebního zařízení, poté budou navrženy snímače a regulační prvky vhodné pro toto 
zařízení a jako poslední část této diplomové práce bude zpracován postup měření a řízení.  

 
První je potřeba si říct, co vlastně je termostatická hlavice a termoregulační ventil a proč je 

potřeba je testovat.  
 
Nutnost testovat tyto prvky vychází převážně z potřeby zajistit co nejhospodárnější provoz 

otopného zařízení, na kterém jsou oba prvky umístěny. Otopné těleso (OT) je výměník tepla, 
který sdílí teplo do vytápěného prostoru. Je zároveň koncovým prvkem otopné soustavy, který 
zajišťuje dodávku tepla do vytápěného prostoru. Proto je pro nás důležité zajistit kvalitní chod 
tohoto zařízení a toho můžeme dosáhnout dvěma různými způsoby. 

 
Zaprvé můžeme měnit teplotu otopné vody, nebo můžeme změnit průtok otopné vody. 

Ve většině případu se využívá druhého způsobu, jelikož je praktičtější a splňuje individuální 
nároky každého uživatele. Abychom toho dosáhli, je třeba umístit na OT regulační prvek 
a tím je termostatický ventil, resp. termostatická hlavice. Hlavní ovšem je, aby všechna 
zařízení v soustavě fungovala správně. 

 
.  
 

 
 

Obr 1.1 Termostatický ventil [11] 
 

Z hlediska definice je termostatický ventil (TRV) přímý (dříve přímočinný, tj. bez přívodu 
pomocné energie) proporcionální regulátor (zdvih kuželky závisí přímo úměrně na rozdílu 
teplot, tj. teploty zadané a teploty v místnosti) s malým pásmem proporcionality. TRV vlastně 
zajišťuje plynulou regulaci průtoku vody OT a tím reguluje jeho výkon, stará se o jeho přesný 
chod. [4] 

 
Každý výrobce TRV garantuje určité kvality svého výrobku. Ne vždy tomu ale tak musí 

být, a aby se dala ověřit správnost takového tvrzení, je třeba vlastnosti TRV testovat. 
Zpravidla se u ventilů používá pásmo proporcionality 2 K (tedy např. při 20 °C bude ventil 
otevřen, při 22 °C uzavřen), reagují na nastavenou a skutečnou teplotu v místnosti. 
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Funkce teplotního čidla hlavice je založena na tepelné roztažnosti pracovní látky (vosk, 
speciální kapalina). Při ohřátí se látka roztahuje v pružné nádobce (vlnovci) a tlačí na kuželku 
ventilu uzavírajícího průtok otopného média radiátorem. Požadovaná teplota se pak nastavuje 
ručně pomocí otočné části hlavice, na které je vyznačena stupnice, zpravidla od 0 do 5 (6), 
záleží na výrobci. 

 
Hlavní náplní této páce pak je návrh zařízení, které by ověřovalo funkčnost a správný chod 

TRV a hlavice. Každý výrobce by pak mohl otestovat, zda jeho výrobek splňuje technické 
parametry jím specifikované a to jak před použitím výrobku, tak i po jeho odzkoušení v praxi. 
Testovací zařízení pak může nejenom testovat termoregulační vlastnosti výrobku, ale např. 
i jeho teplotní výdrž nebo odolnost.  

 
Testování termostatické hlavice by pak mělo být zaměřeno na pár zásadních vlastností: 
 

• rychlost reakce TRV při změně teploty 
• přesnost regulace teploty 
• správné nadimenzování ventilu, tj. dodržení proporcionality 
 

Aby bylo testování přesné a účinné, je třeba dobře navrhnout zařízení se všemi jeho prvky. 
Musí obsahovat kvalitní měřící a regulační prvky a hlavně musí být dodržen přesný postup 
testování. 
 

Kvalitní termoregulační hlavice může svou správnou funkčností zajistit kvalitní regulaci 
teploty OT a tím docílit optimálních podmínek v místnosti, které vedou k tak žádané pohodě 
prostředí, jež je základní podmínkou spokojeného a zdravého bydlení. 
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

2.1 Předmět normy EN 215 

Tato evropská norma stanovuje termíny a definice, požadavky a zkušební metody 
pro ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty. 

 
Platí pro dvoucestné ventily s regulátorem teploty s předvolbou nebo bez předvolby, které 

jsou určeny k namontování na otopná tělesa v teplovodních soustavách ústředního vytápění 
s teplotou vody do 120 °C a se jmenovitým přetlakem PN 10. 

 
Norma dále stanovuje rozměry, materiály a údaje o připojení čtyř sérií přímých a rohových 

ventilů s regulátorem teploty o jmenovitém přetlaku ≤ PN 10. 
 
Tato norma může být používána jako odkaz v Systému certifikačních značek 

CEN/CENELEC pro ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty.[1] 
 
Jednou z části normy je i kapitola Zkušební zařízení a zkušební metody, jejíž součásti jsou 

tři podkapitoly: Zařízení na měření hydraulických údajů, Zařízení na testování ventilu 
s termostatem ve vodní lázni a Zařízení na testování ventilu ve vzduchovém proudu. 
 

První je metodou, při níž jsou testovány hydraulické vlastnosti hlavice, o té se zmíníme jen 
krátce. U druhé je testována hlavice ve vodní lázni, ventil je zapojen na testovací okruh a je 
úplně ponořen ve vodní lázni při zajištění stálého míchání a cirkulace vody okolo něj. U třetí 
metody jsou podobně jako u druhé testovány termoregulační vlastnosti, ventil je taktéž 
zapojen na testovací okruh, ale místo vodní lázně je umístěn ve vzduchovém proudu. 

 
Součástí testovacího zařízení u všech metod je testovací okruh, na kterém jsou pomocí 

snímačů, jako jsou např. závitový odporový teploměr s připojovacím vedením, piezorezistivní 
nerezový senzor nebo tyčový odporový teploměr, a xy-zapisovačů měřeny a odečítány 
hodnoty, které pak slouží k vyhodnocení termoregulačních vlastností hlavice. Zároveň jsou 
v okruhu zapojeny regulační prvky, které mimo jiné zajišťují udržování rozdílového tlaku, 
při měření mezi přítokovou a odtokovou částí testovacího vzorku a jiné. Součástí okruhu je 
i oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček, které zajišťuje plynulý tok media v potrubí. 

2.2 Termostatická hlavice a ventily 

Termostatické radiátorové ventily, které se osazují na otopná tělesa, regulují teplotu 
vzduchu v místnosti. Sestávají se z ventilové části a z regulační hlavice. TRV se dále skládá z: 

 
• Senzor – část ventilu s termostatem, která detekuje teplotu (hlídaná hodnota) 

(obr. 2.1) 
• Přenosová jednotka – část ventilu s termostatem, která převádí změnu teploty nebo 

tlak senzoru na lineární pohyb vřetena ventilu 
• Přenosový element – část ventilu (např. kapilární), která přenáší změnu objemu 

nebo tlaku ze senzoru nebo ovládače na přenosovou jednotku 
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Obr. 2.1 Termostatický článek [1] 

  
Legenda: 
 

 1. Senzor 
2. Přenosový element  
3.  Přenosová jednotka 

 
• Ochranný uzávěr – zařízení, které chrání kořen ventilu před prvotním usazením 

hlavy ventilu. Dá se použít k nastavením tokových poměrů 
 

Rozlišujeme několik základních provedení samotných ventilů: 
 

• Ventil s termostatem se zabudovaným senzorem – ventil, ve kterém senzor, 
přenosová jednotka a regulátor teploty tvoří celek, který je zabudován do těla 
ventilu (obr. 3a). 

• Termostatický ventil se zabudovaným regulátorem teploty a dálkovým senzorem – 
ventil, u kterého je regulátor teploty součástí ventilu. Senzor je oddělen od 
přenosové jednotky. Není zde přenosový článek mezi senzorem a přenosovou 
jednotkou (obr. 3b). 

• Ventil s termostatem s dálkovým senzorem včetně regulátoru - ventil, u kterého je 
senzor dohromady s regulátorem teploty umístěn vzdáleně od těla úplného ventilu 
a od přenosové jednotky. Je zde přítomen přenosový článek mezi senzorem 
a přenosovou jednotkou (obr. 3c). 

• Ventil s termostatem s dálkovým senzorem a dálkovým regulátorem - ventil, 
u kterého jsou jak senzor, tak regulátor teploty odděleny jednak od sebe a také 
od těla úplného ventilu s přenosovou jednotkou. Je zde přenosový článek mezi 
senzorem a přenosovou jednotkou a mezi regulátorem teploty a přenosovou 
jednotkou (obr. 3d). 

 
• Ventil s termostatem s přednastavením - ventil, u kterého lze dosáhnout snížení 

průtoku pomocí mechanického přednastavení, které je součástí úplného ventilu [1] 
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Obr. 2.2 Typy ventilů s termostatem: a)Ventil s termostatem se zabudovaným 
senzorem, b) ventil se zabudovaným regulátorem teploty a dálkovým senzorem, c) 

Ventil s termostatem s dálkovým senzorem včetně regulátoru, d) Ventil s termostatem 
s dálkovým senzorem a dálkovým regulátorem [1] 

 
 

Dále rozlišujeme několik základních typů spojení, které se užívají k uchycení k radiátoru 
a k potrubí (obr. 2.3). 

 

 
Obr. 2.3 Typy uchycení ventilů [1] 
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Obr. 2.4 : Nákres sestavení ventilu s termostatem se zabudovaným senzorem [1] 
 
Legenda: 
 

A)  Sestavení termostatické 
hlavy  

1. Senzor 
2. Termostatická hlavice 
3. Stupnice teplot 
 

 
 
 
 

B) Sestavení těla ventilu 
4. Talíř ventilu 
5. Sedlo ventilu 
6. Spojovací matice 
7. Zakončení 
8. Vřeteno ventilu 
9. Těsnění vřetene ventilu 
10. Šipka znázorňující směr proudění 

2.3 Zařízení na měření hydraulických údajů 

První ze tří metod využívá testovacího okruhu zobrazeného na obr. 2.5. Testováním 
se zjišťují hydraulické vlastnosti ventilu. 

 
Při této metodě musí být dodrženo pár základních pravidel: 
 

Přesnost měření průtoku musí být nejméně: 
• ± 3 % naměřených průtoků > 33 kg/h 
• ± 1 kg/h pro průtoky <= 33 kg/h 
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Přesnost měřiče rozdílového tlaku musí být nejméně: 
 

• ± 1 % změřené hodnoty 
 

Aby testování probíhalo dle nařízení normy, je třeba udržovat rozdílový tlak při měření 
mezi přítokovou a odtokovou částí testovacího vzorku. Tlak udržujeme při hodnotách mezi 10 
a 60 kPa (0,1 a 0,6 barů). Tlak by měl být stálý a pohybovat se v  rozmezí 2 % měřených 
hodnot. Dále musí být možné nastavit konstantní přítokový tlak 100 kPa (1 bar) ± 2 % nebo 
1000 kPa (10 barů) ± 2 % na přítokové části testovacího vzorku. 

 
Na přítokové části testovacího okruhu je umístěn měřící bod pro teplotu vody. Teplotu 

volíme v rozmezí 50 ºC a 80 ºC. Při měření je potřeba jí udržovat konstantní a to v intervalu 
± 0,2 K od zvolené teploty. [1] 

 
Tab. 2.1 – Rozměrové charakteristiky trubky [1] 

 
 

Jmenovitý průměr 
DN 

Trubkový závit Vnitřní průměr d 
[mm] 

8 ¼ 10 
10 3/8 10 
15 ½ 13 
20 ¾ 20 
25 1 25 
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Obr. 2.5 Schéma rozložení testovacího okruhu pro měření hydraulických údajů ventilů 

s termostatem [1] 
 

Výřez části zapojení tlakového snímače 
 

Legenda: 
 

1. Testovací vzorek 
2. Měřič průtoku F 
3. XY-zapisovač R (x = teplota, y = průtok) 
4. Ohřívač 
5. Regulátor teploty 
6. Teplotní senzor 
7. Čerpadlo 
8. Regulátor rozdílového tlaku 
9. Měřič rozdílového tlaku 
10. Měřící body pro rozdílový tlak 
11. Teplotní senzor 
12. Měřič teploty 
13. Zařízení pro udržování tlaku v systému pomocí expanzní nádrže 

 

2.4 Zařízení pro testování ventilu s termostatem ve vzduchovém proudu  

Úkolem této metody je změřit termoregulační vlastnosti termostatické hlavice. Ta je 
umístěna ve vzduchovém proudu. Pro správnost měření by měl mít proud vzduchu pokojovou 
teplotu. Ohřev zajišťuje teplovodní okruh potrubí procházející proudem vzduchu. 
Za ohřívacím potrubím je umístěn ventilátor, který žene proud vzduchu dále k hlavici. 
Rychlost vzduchu musí být nastavena tak, aby bylo dosaženo průměrné rychlosti 0,1 m/s 
s přesností + 0,05 m/s. Standardní odchylka vypočtená statistickými metodami z měnících se 
rychlostí a porovnána s průměrnou hodnotou, nebo stupněm turbulence musí být v rozmezí 30 
% až 50 %.  

 
Proud vzduchu okolo hlavice musí být turbulentní. Ten je dále hnán přes část potrubí, která 

zajistí plynulý profil toku a generuje turbulence. Vzduch prochází okolo ventilu s termostatem 
ve stoupajícím směru. Zařízení ovlivňuje rychlé přestavení termostatického ventilu z jedné 
polohy do druhé. 

 
 Pro měření používáme testovací zařízení sestávající se ze dvou vzduchových potrubí, 

z nichž každé má symetrickou plochu řezu alespoň 0,36 m2 (Obr. 2.6). Ventil s termostatem 
musí být umístěn jak na ose jednoho z potrubí tak na  ose termostatické hlavy 
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se zabudovaným senzorem, v horizontální poloze, nebo v jiné specifikované výrobcem. Ventil 
s termostatem s přenosovým článkem musí být namontován v pozici dle specifikace výrobce. 

 
Aby nedošlo k ovlivnění měření, je třeba chránit vnitřní stěnu měřícího potrubí před 

vyzařovaným teplem. Teplota a rychlostní profily v potrubí musí být rovnoměrné alespoň 
na 80 % plochy řezu. Během testu je nutné ovládat proud vzduchu na základě měřícího 
zařízení s adekvátní přesností. Teplota vzduchu musí být udržována konstantní a to s přesností 
0,1 K. 

 
Změna teploty vzduchu musí být měřena s maximální odchylkou měření ± 0,03 K. 

Teplotní čidlo musí být izolováno. 
 
Ve vzduchovém proudu se nachází pouze měřící část potrubí. Spojovací potrubí je 

umístěno mimo proud tak, aby se nenacházelo před testovacím vzorkem. Zároveň musí být 
tepelně izolováno z důvodu zamezení teplotního ovlivnění. [1] 

 

 
 

Obr. 2.6 Schéma rozložení zařízení pro vzduchové testy [1] 
 
Legenda: 
1. Testovací vzorek 
2.  Ventilátor  
3.  Potrubí pro získání plynulého profilu toku a generování turbulencí 
4. Kalibrovaný difuzér 
5.  Měřič rozdílového tlaku 
6.  Výměník tepla 
7.  Teplotou ovládaný vodní okruh 
8.  Měřič teploty 
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2.5 Metoda měření ve vodní lázni 

Tato metoda zabývající se testováním ventilů s termostatem se provádí ve vodní lázni. Jako 
médium je použita voda, která by měla mít teplotu v rozsahu od 15 ºC do 28 ºC. Součástí 
metody je měřící okruh znázorněný na obr. 2.7. Pro správný postup testování musí být 
docíleno úplného ponoření termostatické hlavice ve vodní lázni. Dále musí být zajištěno stálé 
míchání a cirkulace vody okolo termostatického článku. O to se stará hřídelové míchadlo. 

 
Součástí testovacího okruhu je regulátor teploty, který zajišťuje potřebu spojitě měnit 

teplotu a to až do hodnot okolo 90 ºC. Stupeň změny musí být 3 K/h. Teplota vodní lázně 
musí být měřena a zaznamenávána s přesností ± 0,2 K a změnou teploty v lázni s přesností 
0,03 K. [1] 

 

 
Obr. 2.7 Schéma rozložení testovacího zařízení s vodní lázní [1] 

 
Legenda: 
 

1. Vodní lázeň 
2.  Míchadlo 
3. Teplotní senzor 
4. Měřič teploty 
5. XY-zapisovač (x = teplota, y = průtok) 
6. Ohřívač vodní lázně 
7. Chlazení vodní lázně 
8. Regulátor teploty 
9. Teplotní senzor 
10. Termostatická hlavice 
11. Termočlánek 



 

 23 

3 TESTOVACÍ ZA ŘÍZENÍ 

3.1 Celková koncepce 

 
Jak už bylo řečeno, norma udává dvě metody pro měření termoregulačních vlastností 

termostatických hlavic. Já se budu dle zadání zabývat metodou, kdy je hlavice ponořená 
ve vodní lázni. 

 
 Potrubí, na němž je nainstalovaná hlavice, bude napojeno na testovací okruh (obr. 3.8). 

Testovací okruh je zařízení pro měření hydraulických vlastností hlavic. Jeho součástí jsou 
měřící prvky pro snímání teploty, tlaku a průtoku, jako jsou např. závitový odporový teploměr 
s připojovacím vedením nebo piezorezistivní nerezový senzor a datové sběrače nebo xy-
zapisovače. Jedná se o metodu, u které lze snadněji regulovat teplotu média, ovlivňující 
samotnou termostatickou hlavici. V tomto případě vodu v nádobě, do níž je hlavice ponořena. 

 

3.1.1 Vodní lázeň 

Celé zařízení se skládá ze dvou hlavních částí, testovacího okruhu a vodní lázně. První 
části je vodní lázeň. Jde o vodní nádrž, v níž jsou umístěny všechny potřebné pro snímání 
a regulaci teploty, včetně míchadla a termostatické hlavice. 

 
Termostatická hlavice 
 
Nepostradatelným prvkem celé sestavy a hlavním prvkem testovací metody je 

termostatická hlavice viz obr. 3.1.  
 

 
Obr. 3.1 Řez termostatickou hlavicí [13] 
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Podíváme-li se na tyto požadavky, je zřejmé, že topný systém, který se bude maximálně 
snažit o jejich naplnění, bude vystaven značnému kolísání průtoku. Toto nepochybně povede 
i ke změnám tlakové diference - rozdílu tlaků v určitém kontrolovaném úseku systému, 
zejména na regulačním prvku otopného tělesa - radiátoru. Tlaková diference je dána tlakovým 
přínosem oběhového čerpadla dle jeho charakteristiky a tlakovou ztrátou v potrubní síti 
a dalších zařízeních topného systému. Abychom mohli zajistit již definované požadavky 
na hospodárný provoz topného systému, bude zřejmě nutné přednostně stabilizovat úroveň 
tlakové diference na termostatickém ventilu u radiátoru. Pokud budeme moci předpokládat 
přibližně konstantní diferenční tlak na regulačním prvku OT, tedy na TRV, můžeme se o tuto 
přibližnou konstantu opřít a vhodnou volbou a nastavením TRV zajistit požadavek dosažení 
individuelní úrovně teploty v místnostech za současného maximálního využití všech 
dostupných sekundárních tepelných zisků a také optimální rozdělování topné vody do všech 
radiátorů systému. [12] 

 

 
 
 

Obr. 3.2 Ukázka termostatických hlavic [4] 
 

Dosažení individuální úrovně teploty za současného maximálního využití všech 
dostupných sekundárních tepelných zisků – bezplatné zdroje tepla docílíme: 

 
• použitím TRV 
• použitím prostorových termostatů ve spojení s termoelektrickými pohony 

radiátorových ventilů 
 
Kvalitní TRV charakterizuje: 
 

• vysoká přesnost regulace 
• dlouhodobá stálost regulačních vlastností 
• rychlá reakce na změny teploty kontrolovaného prostoru 
• maximální eliminace ovlivnění funkce TRV vlastní teplotou radiátoru  
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Aby byly splněny všechny předpoklady, které charakterizují kvalitní TRV bude nutné 
realizovat zařízení tak, aby tyto vlastnosti byly možné po měření vhodně navrhnout. Zároveň 
bude třeba konstruovat zařízení tak, aby bylo schopné testovat hlavice nezávisle na typu či 
značce výrobce, ať už se jedná o Honeywell, Junkers, Siemens nebo jiné výrobce. Tento 
předpoklad nebude těžké splnit, jelikož hlavice s ventilem bude do soustavy připevněna 
rychlospojkami, tzn., bude možná rychlá výměna jednotlivých typů. 

 
Hlavice pak bude ponořena do kapaliny v nádobě, resp. částí, na niž se nachází 

termostatické čidlo. Teplosměnným médiem bude voda. Teplotu média bude potřeba 
v průběhu měření měnit, stupeň změny teploty ve vodní lázni musí být 3 K/h. Změna teploty 
v průběhu měření je nutná z důvodu dokonalého proměření regulačních schopností hlavice, 
rychle reagovat na výchylky teploty. Rozsah měření bude od 15 ºC do 28 ºC.  Teplota vodní 
lázně musí být měřena a zaznamenávána s přesností ± 0,2 K a změna teploty v lázni by měla 
být nastavena s přesností 0,03 K.  

 

 
Obr. 3.3 Trubicový ohřívač [7] 

 Trubicový ohřívač 
 
Do nádoby bude dále nainstalován ponorný trubicový miniohřívač, který je vhodný díky 

svým malým rozměrům, variabilní možností montáže a především optimální odváděním tepla 
přes ponornou trubku na kapalinu. Miniohřívač je konstruován modulárně a je sestaven ze 
čtyř hlavních částí, ponorné trubky, topné vložky, pouzdra svorkovnice a kabelu. Součásti 
miniohřívače jsou i ochranná spirála a těsnění (O-kroužky, těsnící vložky). U ponorné trubky 
je zahřívaná délka vyznačena trvalou, kruhovitou značkou (minimální hloubka ponoru) 
a představuje asi dvě třetiny délky ponorné trubky. Nad touto značkou je ponorná trubka 
nezahřívaná. Zahřívaná část musí být vždy obklopena kapalinou. Pouzdro svorkovnice je 
standardně vyrobeno z vysoce teplotně stabilizovaného PP (LC) nebo PVDF (LC/L). 
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Obr. 3.4 Části trubicového ponorného ohřívače [7] 

 
 Legenda: 
 1.  Ponorná trubka 

2.  Ochranná spirála 
3.  Topná vložka 
4.  Těsnění (O-kroužky, těsnicí vložky) 
5.  Kabel 
6.  Pouzdro svorkovnice LC 

 
Teplotní snímač 
 
Pomocí teplotních snímačů a vhodné elektroniky je dále možné regulovat a hlídat teplotu 

kapaliny.  Kontrolování a dodržování změny teploty v čase bude mít za úkol teplotní snímač. 
(obr. 3.5.). Funkčnost teplotního snímače spočívá na integrovaném prvku snímače Pt 100. 
K měření teploty dochází pomocí teplotně závislé změny odporu prvku Pt 100. Při 0 °C má 
prvek přesnou hodnotu odporu 100 Ω. 

 
 

Obr. 3.5 Sonda Pt100 [6] 
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PID regulátor 
 
Sonda musí být vhodně umístěna, aby nedošlo k chybě měření, např. kdyby se sonda 

umístila příliš blízko topnému tělesu. Sonda je dále napojena na regulátor teploty. Pro naše 
potřeby je nutné použít PID regulátor s vysokou přesností regulace 0,2 K, aby byly zajištěny 
podmínky testování. 

 
 

Obr. 3.6 PID regulátor teploty [6] 
 

Zásobní nádrž a míchadlo 
 
Velikost nádoby závisí na množství a velikosti použitých zařízení regulujících teplotu 

média a zajišťujících její plynulou cirkulaci. Tu bude mít na starosti hřídelové míchadlo, které 
mícháním kapaliny zajistí rovnoměrnou teplotu v celém prostoru kádinky. Míchadlo bude 
pracovat při nízkých otáčkách. Otáčky budou nastaveny tak, aby došlo k optimálnímu 
rozložení teplot kapaliny a nedocházelo k velkým teplotním rozdílům v prostoru kádinky. 
Teplotní profil by měl být rovnoměrný v 80 % plochy průřezu kádinky. 

 
 

 
Obr. 3.7 Hřídelové míchadlo [14] 
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3.1.2 Testovací okruh 

Druhou hlavní částí zařízení je testovací okruh. Jde o stejný testovací okruh, který 
se používá u metody pro testování hydraulických vlastností hlavic (obr. 2.5). Jde o uzavřený 
okruh potrubí, na kterém jsou umístěny měřící snímače a je na něm upevněna termostatická 
hlavice, jež je ponořena ve vodní lázni. 

 

 
Obr. 3.8 Schéma testovacího okruhu včetně zapojení s vodní lázní 

 
Potrubí  
 
Okruh má vytvořit modelovou situaci běžného otopné soustavy. Nachází se v ní typické 

prvky, jako jsou expanzní nádrž, čerpadlo, armatury apod. Základ celého okruhu bude tvořit 
rozvod potrubí. Potrubí je třeba zvolit s ohledem na tepelné výkyvy, které budou v soustavě 
vznikat v důsledku ohřevu vody, tak abychom mohli kompenzovat roztažnost potrubí 
při vyšších teplotách. Nejvhodnější bude zvolit potrubí měděné o průměru 22 mm 
a na vyrovnání dilatací použít kompenzátory. Potrubí bude připevněno kluznou podpěrou 
na pevnou základnu. V okruhu bude dále třeba umístit vypouštěcí, odvzdušňovací a pojistné 
ventily. K lepší manipulaci při výměně čerpadla a zásobní nádrže bude třeba před a za tyto 
prvky umístit kulové ventily k uzavírání okruhu. Termostatický ventil bude připevněn 
rychloupínacími spojkami. 

 
Čerpadlo 
 
Z důvodu nízkých tepelných rozdílu bude potřeba pro cirkulaci vody v soustavě použít 

teplovodní oběhové čerpadlo, tzn., soustava bude simulovat podmínky typické pro otopnou 
soustavu s nuceným oběhem. Čerpadlo zvolíme v závislosti na charakteristice soustavy 
(obr. 3.11). Použito bude oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA Pro 25-40 s otáčkovou regulací 
(obr. 3.9). Jedná se o inteligentní typ čerpadla, který je pro naše potřeby dostačující. 
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Obr. 3.9 Oběhové čerpadlo [9] 
 
 
Technické parametry: 
 

• Průtok    max. 3 m3/h 
• Dopravní výška   max. 4 m 
• Teplota čerpané kapaliny + 2 ºC až + 110 ºC 
• Max. provozní tlak  10 barů 

 

 
  

Obr. 3 10 Provozní rozsah čerpadla [9] 
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Obr. 3 11 Vyšetření bodu P – pracovní bod soustavy 

 
Expanzní nádrž 
 
Dalším prvkem okruhu je expanzní nádrž. Objem expanzní nádrže určíme výpočtem 

(viz kap. 5). Pro náš okruh bude potřeba expanzní nádrž REFLEX N8/3. Soustava je řešena 
jako uzavřená a je zabezpečena tlakovou expanzní nádobou s membránou. Tato expanzní 
nádoba zajišťuje vyplnění celé soustavy vodou s požadovaným přetlakem a zároveň 
vyrovnává změny objemu vody v soustavě. Za expanzní nádrží bude umístěn vypouštěcí 
kohout. 
 

 
 

 
 

Obr. 3.12 Příklad expanzních nádrží [10] 
 

Redukční prvky 
 
Vzhledem k tomu, že topné okruhy jsou ve skutečnosti delší a komplikovanější než 

testovací kruh, je třeba do něj nainstalovat redukční ventil, aby bylo dosaženo potřebného 
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tlaku v soustavě, tj. takového, který by reprezentoval skutečnou topnou soustavu s OT, 
připojovacím vedením apod. 

 
Obr. 3.13 Redukční ventil [4] 

 
Zásobní nádrž a ohřev 
 
Zdroj vody potřebnou pro chod systému bude zajišťovat zásobní nádrž. Vzhledem 

k malému objemu soustavy bude potřeba jen malé nádrže o celkovém objemu cca 25 l. Vodu 
v okruhu je také třeba ohřívat. Ohřev zajistí šroubovací ponorná tyč EMH Series (obr. 3.14) 
o výkonu 500 W. Tyč je dlouhá 6“ a má průměr ¾“. Připojovací závit je o velikosti M20. 
Podle zvoleného materiálu krytí je maximální teplota ohřevu od 135 ºC (epoxid) až do 250 ºC 
(skelná vata). 

 
 

Obr. 3.14 Šroubovací ponorný ohřívač [6] 
 

Regulace teploty 
 
Abychom mohli v nádrži udržovat přesně danou teplotu potřebnou pro měření, je nutno 

v nádrži umístit teplotní snímač napojený na regulátor teploty, jako v případě vodní lázně. 
Vzhledem k podobnosti podmínek s vodní lázní, které je třeba dodržet, lze použít stejný typ 
regulátoru i teplotního snímače Pt 100 (kap. 3.1.1). 
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Pomineme-li různé armatury a potrubí, tak se v okruhu nachází téměř vše, aby fungoval 
jako běžný otopný okruh. K tomu abychom mohli zajistit kvalitní měření termoregulačních 
vlastnosti, je třeba do okruhu nainstalovat teplotní a tlakové snímače, včetně měřiče průtoku. 

 
Teplotní snímač 

 
Pro měření teploty bude nejvhodnější použití závitového odporového teploměru 

s připojovacím vedením (obr. 3.15). Důležitým kritériem výběru byla spolehlivá těsnost 
připojení při přetlaku i podtlaku. Teploměr je určený pro měření teplot v rozsahu -50 ºC až 
400 ºC. Tento typ měřiče je charakterizován vysokou měřící přesností. Pro upevnění 
odporového teploměru do testovací soustavy je třeba montážní armatury. Teploměr má závit 
M 10 x 1. Místo výstupu vedení z ochranné armatury je odlehčené na tah a může být případně 
v provedení s ochrannou proti přetrhnutí kabelu. 

 
 

 
 
 

Obr. 3.15 Závitový odporový teploměr s připojovacím vedením [5] 
  
Pro měření teploty v potrubí je důležitým kritériem výběr snímacího místa jako i způsob 

zabudování snímače. Vysoká přesnost snímače může být potom nesprávně připisována špatné 
kvalitě snímače. Proto je správné umístění a vhodný výběr montážní armatury základ 
správného měření.  

 
Připojovací armatura 

 
Pro naše měření jsme zvolili kulový ventil KK 20. Jde o uzavírací zařízení s integrovaným 

měřícím místem pro přímé umístění snímače teploty. Hlavní výhodou kulového ventilu je, 
že při výměně nebo manipulaci se snímačem není třeba vypouštět potrubí, což zajistí plynulý 
chod měření.  

 

 
Obr. 3.16 Montážní armatura pro závitový odporový teploměr [5] 
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Měřič průtoku 
 
Důležitým prvkem, který nesmí v okruhu chybět, je měřič průtoku. Zvolený pulzní 

průtokoměr měří v rozsahu od 0,6 do 75,7 l/min při teplotách od 0 ºC do 98 ºC. Pomocí něj 
a dalších měřících prvků umístěných v okruhu lze stanovit charakteristické křivky, které 
slouží ke stanovení výkonu ventilu s termostatem. Snímač bude zapojen do okruhu 
připojovacím šroubením o jmenovitém průměru DN 20. Připojením vyhodnocovacího 
zařízení pomocí 3vodičového vedení pak budou zpracovány snímaná data. 

 

 
Obr. 3.17 Průtokoměr [6] 

 
Tlakový snímač 
 
Dalším měřícím prvkem v okruhu je piezorezistivní nerezový senzor. Ten je určený 

pro měření relativního a absolutního tlaku (přetlak nebo podtlak) v soustavě. Převádí tlak 
kapaliny na elektrický signál. Vyrábí se v rozsazích od 10 kPa do 60 MPa, tlak v soustavě 
se bude pohybovat do 150 kPa. Snímače jsou vhodné jak pro statická, tak i dynamická měření 
tlaku a jsou použitelné pro všechna tlaková média slučitelná s nerezovou ocelí, tedy i pro naše 
měření. Přesnost měření se podle provedení pohybuje od 0,35 % do 0,1 %. Základním prvkem 
snímače jsou nerezová čidla tlaku, těsněná v pouzdře O-kroužkem, s přivařenou oddělovací 
membránou a oddělovací náplní s inertním olejem. 

 

Obr. 3.18 Piezorezistivní nerezové senzory [15] 
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Obrazový zapisovač 
 
Průtokový, teplotní i tlakový snímač pak budou napojeny na obrazový zapisovač. Ten bude 

sloužit jak pro přímé zobrazení měřených dat, tak pro vyhodnocení archivovaných dat pomocí 
vyhodnocovacího programu pro PC. Měřené údaje bude možné zobrazovat jako vyjádření 
okamžitých hodnot na stupnici, číselnou hodnotou nebo formou sloupcového diagramu. 

 
 

 
 

Obr. 3.19 Obrazový zapisovač [5]
 

3.1.2.1 Celkové schéma okruhu 

 
Celý okruh pak bude vypadat následovně. Hlavní část bude tvořit jednotrubkový okruh 

s měděným potrubím DN 22, součástí budou kolena, pojistné, vypouštěcí a kulové ventily, 
kompenzátory a jiné armatury potřebné k sestavení okruhu. Termostatická hlavice bude 
napojena na TRV a ten pomocí rychlospojek dále na okruh potrubí. Trubková část s ventilem 
bude pomocí konzol připevněna k zásobní nádrži. 

 
 Za ventilem bude ve směru proudění kapaliny zapojeno teplovodní oběhové čerpadlo 

zajištující cirkulaci media v potrubí a zásobní nádrž s vodou, o jejíž ohřev se bude starat topné 
těleso s regulátorem. Do okruhu jsou dále zapojeny pomocí montážních armatur měřící prvky. 
První je piezorezistivním nerezovým senzorem snímač tlaku a za ním následuje závitový 
odporový teploměr s připojovacím vedením pro odečet teploty upevněný kulovým ventilem 
k potrubí. Poslední měřící prvek je pulzní průtokoměr. 

 
 Vyplnění celé soustavy vodou s požadovaným přetlakem a zároveň vyrovnání změny 

objemu vody v soustavě obstarává expanzní nádrž. Za ní bude umístěn vypouštěcí kohout. 
Regulaci a potřebný tlak v okruhu zajistí redukční ventil. 
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4 VOLBA SNÍMA ČŮ A REGULAČNÍCH PRVK Ů 

4.1 Měření a regulace 

V předcházející kapitole bylo řečeno, které konstrukční a jiné prvky budou v testovacím 
zařízení použity. Jmenovány byly i měřící a regulační prvky. Ty jsou pro chod zařízení 
nezbytně nutné, jinak by zařízení bylo jen simulací běžného topného zařízení. Šlo by ohřívat 
vodu v okruhu, regulovat tlak apod., ale z hlediska testování termoregulačních vlastností by 
byl okruh k ničemu. Proto je nutné do okruhu nainstalovat vhodné měřiče, snímače 
a regulátory. Vhodným výběrem těchto prvků bude docíleno kvalitní a přesné metody měření.  

 
K metodě měření termoregulačních vlastností termostatické hlavice ve vodní lázni jsou 

potřeba čtyři základní prvky. Jedná se o měřič průtoku, tlakový snímač, teplotní čidlo 
a regulační prvky, které zajistí zpětnou vazbu s okruhem tak, aby měření probíhalo podle 
předem daných pravidel a nařízení, které udává norma. 

4.2 Regulace a regulační prvky 

4.2.1 Jak regulátor teploty pracuje 

 
Přesná regulace teploty v procesu bez rozšířené spoluzodpovědnosti operátora je 

ponechána na regulátoru s připojeným snímačem teploty na vstupu, jako je termočlánek nebo 
odporový teploměr. Regulátor porovnává aktuální teplotu s teplotou žádanou a poskytuje 
výstup pro řídící akční prvek. Regulátor je jedním členem celého regulačního - řídicího 
systému, který by měl být při výběru správného regulátoru podroben analýze. Při výběru 
regulátoru by měly být zváženy následující body:  

• Typ vstupního snímače (termočlánek, odporový teploměr) a rozsah teploty 

• Požadovaný typ výstupu (elektromechanické relé, SSR, analogový výstup) 

• Potřebný řídící algoritmus (zap./vyp., proporcionální, PID) 

• Počet a typ výstupů (topení, chlazení, alarm, limitní signál) [6] 

 

4.2.2 Jaké jsou rozdíly u typů regulátorů a jak pracují 

 
Jsou tři základní typy regulátorů: zap./vyp., proporcionální a PID. V závislosti 

na regulovaném systému - soustavě bude operátor schopen použít příslušný typ. 
 
Regulace zap./vyp. (on/off) 

 
Regulátor zap./vyp. Je nejjednodušší přístroj pro regulaci teploty. Výstup z tohoto přístroje 

je buď zapnut, nebo vypnut, bez středové mezipolohy. Tento regulátor bude aktivovat výstup, 
jen když teplota bude přecházet nastavenou žádanou hodnotu. Při regulaci teploty je výstup 
sepnut, když je teplota pod žádanou hodnotou a výstup je rozepnut, když je teplota nad 
žádanou hodnotou Protože se při přecházení teploty přes nastavenou žádanou hodnotu mění 
stav výstupu, bude teplota v procesu stále opakovaně kolísat pod a nad žádanou hodnotu. 
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 V případech, kdy cyklování nastává rychle a abychom zabránili poškození spínacích 
prvků a ventilů, je do funkce regulátoru přidáno pásmo necitlivosti nebo hystereze. Tato 
diferenční hodnota vyžaduje, aby teplota překročila (podkročila) žádanou hodnotu o určitou 
velikost, než se výstup vypne nebo zase zapne. Toto pásmo pro zap./vyp. stavy chrání výstup 
před rychlým cyklickým vypínáním / zapínáním. Zap. /vyp. regulace se používá pro případy, 
kde není nezbytná precizní regulace, v systémech, které nemohou dostávat energii příliš 
častým spínáním / vypínáním, tam kde je hmota (setrvačnost) systému tak velká, že se teploty 
mění velmi pomalu anebo pro hlášení teplotního alarmu. Jedním zvláštním typem regulátoru 
zap./vyp. používaného pro alarmy je limitní regulátor. Limitní regulátor používá alarmové 
relé (s přídrží); resetování tohoto relé se provádí ručně (kvitování) a používá se k ukončení 
procesu, když bylo dosaženo určité teploty. [6] 

 

Proporcionální regulace  

 
Proporcionální regulace jsou projektovány, aby se odstranilo cyklování spojené s regulací 

zap./vyp.. Proporcionální regulátor zmenšuje průměrnou napájecí energii do topného tělesa 
podle toho, jak se teplota přibližuje k nastavené žádané hodnotě. To má za následek, že topné 
těleso je pomalým způsobem vypnuto, takže nedojde k překročení žádané hodnoty, 
ale dosáhne jí, a teplota je udržována stabilní. Tato proporcionální akce může být dosažena 
také spínáním / odpínáním výstupu po krátké časové intervaly. Proporcionální proměnnou pro 
regulaci teploty v tomto případě je poměr času sepnutí k času vypnutí. Proporcionální akce 
nastává v pásmu proporcionality, které je v okolí žádané hodnoty. Mimo toto pásmo pak 
regulátor pracuje jako zap./vyp. regulátor s výstupem buď sepnutým (pod proporcionálním 
pásmem) anebo zcela vypnutým (nad proporcionálním pásmem). Avšak v pásmu 
proporcionality je výstup spínán / vypínán v poměru diferencí měřená a žádaná. V hodnotě 
žádané (střed proporcionálního pásma) je poměr výstup zap.: výstup vyp. = 1:1, takže oba 
časy jsou stejné. Je-li teplota dále od žádané, časy zap. a vyp. Jsou v proporci k diferenci 
teploty. Je-li teplota pod žádanou, pak výstup bude sepnut déle; je-li teplota příliš vysoká, 
výstup bude déle vypnut. [6] 

 

PID regulace  

 
Třetí typ regulátoru poskytuje proporcionální regulaci s integrační a derivační regulací, 

tj. PID. Takový regulátor kombinuje proporcionální regulaci se dvěma doplňkovými 
regulacemi, které pomáhají automaticky kompenzovat změny v systému. Tyto regulace 
integrační a derivační jsou definovány časově závislými jednotkami; jsou také nazvány dle 
jejich recipročních hodnot (RESET, RATE). Proporcionální, integrační a derivační časové 
konstanty musí být jednotlivě nastaveny nebo "laděny" partikulárně použitím pokusů a chyb. 
Tím se poskytuje nejpřesnější a stabilní regulace z těchto tří typů regulátorů a nejlépe se 
osvědčují v systémech - soustavách, které mají relativně malou hmotu (malou setrvačnost), 
tj. ty, které reagují rychle na změny v energii přiváděné do procesu. Doporučuje se u soustav 
(systémů), kde se zátěž mění často a předpokládá se, že regulátor to bude automaticky 
kompenzovat častými změnami žádané hodnoty; předpokladem je také dostatek energie anebo 
také, že bude regulována hmota. [6] 
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Standardní velikosti  

 
Protože regulátory jsou obvykle montovány do přístrojového panelu, musí v něm být pro 

regulátor vystřižen otvor. Aby se zajistila případná výměna regulátoru teploty, většina z nich 
má standardní DIN velikosti. Běžné, nejvíce používané velikosti jsou vyobrazeny 
v následujícím obrázku.  

 

 
Obr. 4.1 Standardní DIN rozměry pro teplotní regulátory [6] 

 

4.2.3 Volba regulačních prvků 

 
V celém testovacím okruhu jsou dvě základní věci, které je nutné regulovat. Zaprvé se 

jedná o tlak a zadruhé o teplotu. Teplotu je třeba regulovat jak ve vodní lázni, tak 
i v testovacím okruhu. Pro regulaci teploty máme na výběr ze tří typů regulátoru, pro naše 
potřeby se nejlépe hodí PID regulátor a to z důvodu, že regulátor bude automaticky 
kompenzovat časté změny žádané hodnoty, tj. teplotu v okruhu nebo lázni. Pro každou část 
zařízení bude nainstalován zvlášť samostatný PID regulátor. Jeden pro vodní lázeň a jeden 
pro testovací okruh. 

 
Vzhledem k tomu, že jak v okruhu, tak v kádince musí být udržována a měřena teplota 

s velkou přesností, ale parametry, které je třeba regulovat, jsou podobné, lze použít jeden typ 
regulátoru teploty a to regulátor DP41-B od výrobce Omega. 

 
Jedná se o 1/8 DIN velmi výkonný panelový měřicí přístroj s šestimístnými LED displejem 

s programovatelnou změnou barvy. Přístroj se vyznačuje vysokou přesností měření ± 0,005 % 
z údaje. Použitá bude sonda Pt 100 s měřícím rozsahem od – 200 ºC až do +600 (900) ºC, 
tzn., že přesnost měření bude 0,2 ºC, jakou vyžaduje norma. Regulátor zvládne až 166 
převodů za sekundu, má desetibodovou linearizaci, čtyři izolované výstupy s otevřeným 
kolektorem, možný izolovaný analogový výstup a čtyři relé. 
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Obr 4.2 Regulátor DP41B [6] 
 

Technické údaje [6]: 
• Přesnost   ± 0,005 % z údaje 
• Teplotní koeficient rozsahu ± 20 ppm 
• Napájení   90 až 240 Vstř. 
• Rozlišení   24 bitů 
• Rychlost čtení   7 až 166 vzorků/sec 
• Vstup. napěťové rozsahy 0-100 mV, 0 - 1 V, 0 - 10 V, 0 - 100 V, ± 50 mV, 

    ± 500 mV, ± 5 V/ ± 50 V 
• Vstup. proudové rozsahy 0 - 20 mA, 4 - 20 mA 
• Termočlánkové vstupy  J, K, T, E, R, S, B, N, J DIN 
• Odporový vstup  libovolný od 6 do 6 kOhm NIST nebo DIN  

    platinové a jiné lineární 
• připojení    2-, 3-, nebo 4vodičové 
• Napájení snímače  10 V při 30 mA, 24 V při 25 mA  
 

4.3 Měření a měřící prvky 

4.3.1 Teplotní měřící prvky 

Závitové a tyčové teploměry s připojovacím kabelem  

Odporové teploměry a termoelektrické články (termočlánky) se závitovým připojením 
(obr. 4.2), popř. zásuvné tyčové odporové teploměry a termočlánky (obr. 4.3) se přednostně 
používají pro měření teploty tekutin, ale i pro měření teploty pevných těles.  

 
Důležitým kritériem výběru je spolehlivá těsnost připojení při přetlaku i podtlaku. Použití 

nacházejí mj. v klimatizační a chladírenské technice, v topenářství, při stavbě pecí 
a v přístrojové technice. 

 
Jednotlivé druhy připojovacích kabelů jsou podle provedení určeny pro suché nebo vlhké 

prostředí v teplotním rozsahu – 60 až + 350 °C. Přechod mezi kabelem a ochrannou 
armaturou čidla je konstrukčně vyřešen tak, aby odolával namáhání v tahu, a je opatřen 
ochrannou pružinou. 

 



 

 39 

 
 
 

Obr. 4.3 Odporové teploměry a termočlánky se závitovým připojením [8] 
 
Ochranné trubky z různých materiálů chrání měřicí vložku proti chemickým vlivům 

a mechanickému poškození. Výběr materiálu ochranné armatury se řídí konkrétními 
podmínkami v místě aplikace. 

 
 

 
 

Obr. 4.4 Zásuvné tyčové odporové teploměry a termočlánky [8] 
 

 
Způsob vestavby měřicí vložky do ochranné trubky přicházející do styku s měřeným 

médiem zaručuje krátkou dobu odezvy a vysokou přesnost měření. Do měřicí vložky 
se standardně používají jednoduché nebo dvojité měřicí rezistory Pt 100 podle ČSN EN 
60751, třída B. Provedení s měřicími rezistory Pt 500 nebo Pt 1000 jsou rovněž možná. 
Závitové a tyčové odporové teploměry se obvykle dodávají v dvouvodičovém nebo 
třívodičovém zapojení, na přání rovněž ve čtyřvodičovém zapojení. U čidel s termočlánky se 
používají typy L a J (Fe-CuNi) nebo K (NiCr-Ni) podle ČSN EN 60584, opět v jednoduchém 
nebo dvojitém provedení.  

 

Teploměry s bajonetovým připojením  

 
Odporové teploměry a termočlánky k zasunutí s připojením pomocí bajonetového uzávěru 

(obr. 4.5) se používají zejména k měření teploty v pevných tělesech, např. ložiskových 
domečcích, formách a nástrojích pro zpracování plastů apod. Díky zvláštnímu tvaru měřicího 
hrotu jsou tato čidla určena pro použití v otvorech s plochým nebo kuželovým dnem. 
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Rychlá montáž a demontáž pomocí bajonetového uzávěru jsou výhodné především 
u výměnných nástrojů a forem. 

 

 
 

Obr. 4.5 Teploměry s bajonetovým připojením [8] 
 

Stálý přítlak a optimální tepelnou adaptaci měřicího hrotu ve vrtaném otvoru zabezpečuje 
přítlačná pružina z ušlechtilé oceli 14 310, která rovněž plní funkci přechodu mezi kabelem 
a tělesem snímače. Otáčením bajonetového uzávěru lze měnit požadovanou vestavnou délku. 
Bajonetové uzávěry a příslušné protikusy se dodávají s průměrem 12, 15 a 16 mm. 

 
Jako měřicí vložky se standardně používají odporové senzory teploty Pt 100 podle ČSN 

EN 60751 třídy B. Provedení s měřicími rezistory Pt 500 a Pt 1000 jsou rovněž možná. 
Dodávají se ve dvouvodičovém, třívodičovém i ve čtyřvodičovém zapojení. U čidel 
s termočlánky se používají typy L a J (Fe-CuNi) nebo K (NiCr-Ni) podle ČSN EN 60584. 

 

Volba teplotních měřících prvků 

 
Při testování bude třeba snímat teplotu celkově na dvou různých místech. Proto je třeba 

zvolit dva typy měřících zařízení, která budou vhodná přesně pro danou potřebu.  
 
Prvním místem je vodní lázeň. Zde je potřeba snímat teplotu v rozsahu od 15 ºC až 28 ºC. 

Sonda bude ponořená v kapalině ve vodní lázni. Pro naše potřeby bude nejvhodnější použít 
teplotní snímač PR-10 Omega (obr. 4.6). Jde o odporový teploměr Pt 100 s přívodními vodiči. 

 
 Snímač bude k nádrži připevněn pomocí držáku. K měření teploty dochází pomocí 

teplotně závislé změny odporu prvku Pt 100. Při 0 °C má prvek přesnou hodnotu odporu 
100 Ω. Zvyšováním teploty se též lineárně mění hodnota odporu prvku čidla. Pomocí vhodné 
elektroniky je omezený, konstantní stejnosměrný proud veden přes odpor a měřeno klesající 
napětí. Podle Ohmova zákona (R = U/I) lze tak určovat hodnotu odporu a tím i teplotu. 

 
 Připojení elektroniky k prvku Pt 100 lze uskutečnit pomocí dvou, tří nebo čtyřvodičového 

připojení. Využitím čtyřvodičového připojení lze kompenzovat odpory vodičů přívodních 
vedení. Zejména u velmi dlouhých vedení by mohl být výsledek měření vlivem odporu vodiče 
podstatně zkreslen. Z toho důvodu se doporučuje použití tří nebo čtyřvodičového připojení 
teplotního snímače k elektronice. Připojovací kabel s teflonovou izolací je dlouhý 90 cm 
a na svém konci je odizolován. Při větších délkách se doporučuje do trasy signálu vřadit 
převodník signálu se standardním výstupním signálem 4 - 20 mA.[6] 
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Obr. 4.6 Teplotní snímač PR-10 [6] 
Technické údaje [6]: 
 

• Rozsah teplot   od - 200 do + 600 ºC 
• Výstup   4 – 20 mA 
• Průměr   6,35 mm 
• Délka ponorné trubky 300 mm 
• Třída přesnosti  A podle IEC 751(Alpha = 0,00385)  

 
Na čidlo bude napojen regulátor teploty, o kterém byla řeč v minulé kapitole. Celkově 

budou mít na starost dodržování teploty ve vodní lázni a to v daném rozsahu teplot 
a s potřebnou přesností 0,2 K. 

 
Druhým místem, kde je potřeba měřit a zaznamenávat teplotu, je testovací okruh. V okruhu 

musí být možné udržovat konstantní teplotu v intervalu ± 0,2 K od zvolené teploty mezi 45 ºC 
a 95 ºC. O to se bude starat závitový odporový teploměr s připojovacím vedením od firmy 
Jumo. Teploměr je schopný měřit v rozsahu teplot - 50 ºC až + 400 ºC, což vyhovuje 
požadavkům měřícího zařízení. Jako snímač se používá, jako v předchozím případě, teplotní 
senzor Pt 100 podle DIN EN 60 751. třídy B s dvojvodičovým připojením. 

 
 
 

 
 
 
 

Obr. 4.7 Závitový odporový teploměr s připojovacím vedením [5] 
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Technické údaje [5]:  
 

• Rozsah teplot   od – 50 do + 400 °C 
• Připojení  volné konce, zakončené dutinkou nebo vícepólovým 

   konektorem 
• Připojení vedení PVC, teplota okolo -5 ºC…+ 80 ºC (105 ºC) 
• Procesní napojení  závit, nerez 1.4571 
• Ochranná trubka nerez 1.4571 (typ 902005/30 inconel 2.4816), Ø 6mm 
• Teploměrová vložka  snímač Pt 100, DIN EN 60 751, tř. B, dvojvodič 
• Reakční čas  ve vodě 0,2 m/s, 6 mm 
• Třída přesnosti   B  

4.3.2 Snímače tlaků 

Snímače nízkých tlaků 

 
Snímače nízkých tlaků DMP 343 jsou určeny k měření velmi nízkých tlaků v rozsahu 

od 600 Pa do 100 kPa. Použití naleznou zejména v oblasti pneumatických kontrolních 
systémech, vytápění a klimatizace, filtrační technika, kde měřeným médiem jsou neagresivní 
plyny nebo vzduch. Není vhodný pro měření tlaku spalin tuhých paliv a ropných látek. 

 
Snímač převádí tlak plynu na proporcionální elektrický signál. Kompaktní mechanická 

konstrukce snímače s pouzdrem z nerezové oceli a robustním konektorem umožňuje jeho 
nasazení i v průmyslových podmínkách. Snímač se vyznačuje nízkou teplotní závislostí 
a výbornou dlouhodobou stabilitou. Široká paleta výstupních elektrických signálů, 
mechanických a elektrických připojení zaručuje možnost maximálního přizpůsobení snímače 
podmínkám aplikace.  

 

 
Obr. 4.8 Snímač nízkých tlaků [15] 

 
Základním prvkem snímačů řady DMP 343 je křemíkový senzor DSP 201, který je 

namontován na keramické podložce, sloužící pro nejnižší přetlaky od 600 Pa do 100 kPa. 
Vlastní polovodičový tenzometr je upevněn na základně TO8. Proti mechanickému poškození 
je chráněn niklovým pouzdrem. Ochranu proti vlivu nečistoty a vlhkosti média tvoří povlak 
silikonového gelu. 
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 Při tlakovém namáhání a napájení konstantním proudem dává senzor výstupní signál 
do 100 mV. Tento signál je jednotkou elektroniky teplotně kompenzován a upraven na 
některý ze standardních elektrických signálů. Senzor a jednotka elektroniky jsou v pouzdře 
upevněny tak, že snímač snáší vysoké rázové i vibrační namáhání. Celkově se konstrukce 
snímače vyznačuje miniaturizací jednotky elektroniky i senzoru, kompaktní formou 
s minimálními rozměry. 

 

Snímače vysokých tlaků 

Snímač tlaku DMP 334 je svou konstrukcí předurčen pro použití ve vysokotlakých 
hydraulických obvodech v nejtěžších provozních podmínkách. Hlavní oblasti nasazení jsou 
u vstřikovacích lisů, mobilní hydrauliky, zkušebních zařízení, speciálních výrobních zařízení 
atd. 

 

 
Obr. 4.9 Snímač vysokých tlaků [15] 

 
Základním prvkem snímače DMP 334 je tenkovrstvý senzor, který je svařen s tlakovou 

přípojkou. Spolu se spolehlivou konstrukcí tak vznikl snímač tlaku, který optimálně splňuje 
požadavky výrobců strojů a zařízení na vysokou provozní bezpečnost a spolehlivost. Tyto 
vlastnosti ve spojení s vynikajícími metrologickými parametry snímače DMP 334, stejně jako 
s vynikající stabilitou nuly nabízí uživateli hydraulických zařízení spolehlivý a robustní 
tlakový snímač s jednoduchou obsluhou. 

 

Snímače relativního a absolutního tlaku 

 
Snímače tlaku DMP 331 a DMP 333 jsou určeny k měření relativního a absolutního tlaku. 

Hlavní oblasti použití snímačů jsou pneumatická zařízení, technologické procesy, pracovní 
stroje, hydraulika, lisy, zkušební zařízení a obecná měření tlaku. 

 
Snímače převádějí tlak plynů a kapalin na elektrický signál. Vyrábějí se v provedení 

pro absolutní a relativní tlak (přetlak nebo podtlak). Rozsahy tlaku jsou od 10 kPa do 60 MPa. 
Snímače jsou vhodné jak pro statická, tak i dynamická měření tlaku a jsou použitelné 
pro všechna tlaková média slučitelná s nerezovou ocelí 17348, 17350 v kombinaci s Vitonem, 
EPDM, NBR nebo FFKM.  



 

 44 

 
Obr 4.10 Snímače relativního a absolutního tlaku [15] 

 
Základním prvkem snímačů DMP 331 a DMP 333 jsou nerezová čidla tlaku, těsněná 

v pouzdře O-kroužkem, s přivařenou oddělovací membránou a oddělovací náplní s inertním 
olejem. Při působení tlaku dává polovodičové čidlo výstupní signál cca 100 mV (200 mV) 
při napájení konstantním proudem. Tento signál je teplotně kompenzován a pomocí vestavěné 
elektroniky zesílen a normován. Čidlo tlaku a elektronika jsou vestavěny do nerezového 
pouzdra. Způsob montáže zaručuje odolnost proti rázům a vibracím. Tlaková přípojka je 
tvořena závitem se vstupním otvorem, elektrické připojení je provedeno pomocí konektoru 
nebo přímo kabelu. Nula snímače odpovídá u absolutního provedení vakuu a u relativního 
provedení atmosférickému tlaku. 

Snímače s keramickou membránou 

 
Snímače LMK 351/331 jsou určeny pro měření tlaků případně výšky hladiny kapalin, 

emulzí a kalů ve speciálních technologických procesech. Hlavní oblastí použití snímače jsou 
chemický průmysl, lékařská technika, farmaceutický a papírenský průmysl, úprava vody 
a odpadních vod. 
 

 
Obr 4.11 Snímače s keramickou membránou [15] 

 



 

 45 

Snímače s keramickou oddělovací membránou se vyznačují vysokou odolností vůči 
nejrůznějším agresivním médiím. Tlaková přípojka je běžně vyrobena z chemicky odolné 
oceli 17348. Pro zvláště agresivní média je možno volit chemicky odolný plast PVDF. 
Základním prvkem snímačů jsou senzory s keramickou oddělovací membránou na kapacitním 
principu (LMK 351) nebo s tlustovrstvým tenzometrem (LMK 331). Snímače jsou čelně 
upevněny v nerezovém nebo plastovém pouzdře a jsou těsněny kroužkem ze speciálního 
elastomeru (např. Viton (FKM)). Při tlakovém namáhání oddělovací membrány dává snímač 
napěťový signál úměrný tlaku, který je následně teplotně kompenzován a jednotkou 
elektroniky zpracován na normovaný výstupní signál.  

 

Snímače s čelní membránou 

 
Snímač tlaku DMP 331 P jsou určeny pro technologická měření tlaku a výšky hladiny 

kapalin, emulzí, suspenzí, kalů a médií s vysokou viskozitou především v potravinářském, 
farmaceutickém a chemickém průmyslu. 

 

 
Obr. 4.12 Snímače s čelní membránou [15] 

 
Snímač převádí tlak kapalin na elektrický signál. Vyrábějí se v provedení pro absolutní 

a relativní tlak (přetlak nebo podtlak). Tlakové rozsahy jsou odstupňovány dle normy DIN 16 
128. Rozsahy tlaku jsou od 10 kPa do 4 MPa. Provedení s chladičem lze použít pro teploty 
média až do 300 °C. Snímače je možno na přání vybavit pevným nebo otočným nerezovým 
pouzdrem, které umožní jeho kompletní sanitaci a zabezpečí funkci v korozivním prostředí. 
V nabídce jsou dále volby variant olejových náplní, elektrických výstupů což v souhrnu 
umožňuje plně přizpůsobit vlastnosti snímače dané aplikaci. [15] 

 

Volba snímače tlaku 

Důležitým prvkem celého zařízeni je snímač tlaku. Ten bude třeba umístit do testovacího 
okruhu, kde je potřeba tlak měřit a zaznamenávat z důvodu zjišťování termoregulačních 
vlastností termostatické hlavice. Místo, kde by měl být snímač umístěn, se musí nacházet až 
za čerpadlem a za zásobní nádrží s ohřívačem. Aby nedocházelo k tlakovému ovlivnění čidla, 
musí se zároveň zařadit snímač před napojení expanzní nádrže. 
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Pro naše účely je bude nejvhodnější použít piezorezistivní nerezový senzor DMP 331 
od výrobce DB Senzor. Snímač tlaku DMP 331 je určen pro univerzální využití ve všech 
oblastech průmyslu. Jako tlakové materiály se hodí tlakový vzduch, neagresivní plyny, pára, 
voda, topný a naftový olej, stejně jako všechny materiály, které jsou snesitelné s nerezovou 
ocelí 1.4571 resp. 1.4435. 

 
 

 
 

Obr 4.13 Snímač tlaku DPM 331 [15] 
 

Základním prvkem snímače DMP 331 je nerezové čidlo tlaku, těsněné 
v pouzdře O kroužkem, s přivařenou oddělovací membránou a oddělovací náplní s inertním 
olejem. Při působení tlaku dává polovodičové čidlo výstupní signál cca 100 mV (200 mV) 
při napájení konstantním proudem. Tento signál je teplotně kompenzován a pomocí vestavěné 
elektroniky zesílen a normován. Čidlo tlaku a elektronika jsou vestavěny do nerezového 
pouzdra.[15] 

 
Technické údaje [15]: 
 

• Použití    kapaliny, plyny nebo páry 
• Měřicí princip   piezorezistivní 
• Rozsahy a přetížitelnost 
• Výstup    proudový 4 až 20 mA (dvouvodič, třívodič) 
• Napájecí napětí   UN = 12 až 36 VDC (dvouvodič) 
• Zatěžovací odpor  Rmax = [(UN - UNmin) / 0,02] Ω   

    (dvouvodič,proud) 
• Přesnost   jmenovitý tlak ≥ 0,16 bar: ≤ ± 0,10 % FSO 
• Stabilita   ≤ ± 0,1 % HMR / rok 
• Rychlost odezvy  < 5 ms 
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Tab. 4.1 Technické parametry DPM 331 [15] 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

4.3.3 Měřeni průtoku 

Nejdůležitějším prvkem v okruhu je měřič průtoku. Bez něj by nebylo možné vykreslit 
křivky závislostí a měření termoregulačních vlastností by bylo neúplné. K našemu měření je 
třeba zvolit snímač, který dokáže měřit dlouhodobě s vysokou přesností a zároveň umožňuje 
přenos informací o okamžitém průtoku na vyhodnocovací jednotku pro sumarizaci nebo 
zobrazení okamžitého průtoku.  

 
Tyto parametry splňuje průtokoměr FTB4607 od firmy Omega. Je konstruován 

pro dlouhodobé měření průtoku, má pulzní výstup a zabudovaný filtr. Součástí je 3vodičový 
kabel délky 1,5 m, který lze zapojit na vyhodnocovací jednotku. Instalaci do okruhu lze 
pomocí připojovacího šroubení DN 20. 
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Obr. 4.14 Průtokoměr FTB4607 [6] 
 
 
Technické údaje [6]: 
 

• Měření průtoku vody   od 0,6 do 75,7 l/min 
• Přesnost   1,5 % ze čtené hodnoty 
• Výstup    3vodičový 
• Připojení    DN 20 
• Teplota média   0 – 98 ºC [6] 
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5 VZTAHY A VÝPO ČTY 

5.1 Návrh expanzní nádoby 

 
Postup výpočtu tlakové membránové expanzní nádoby: 
 
Výpočet vychází ze vztahu: 

η
1

3,1 ⋅⋅⋅= nVV oet         (1) 

733,0

1
0,047041,885)25(3,1 ⋅⋅+⋅=etV  

2,242=etV l 

 
kde 

Vet objem expanzní tlakové nádoby    [l] 
Vo objem vody v celé otopné soustavě   [l] 
n  součinitel zvětšení objemu    [-] 
η  stupeň využití EN    [-] 

 

Adovh

AdAdovh

p

pp

,,

,,, −
=η         (2) 

300

80300−=η  

3733,0=η  
 
kde 

ph,dov,A  nejvyšší dovolený absolutní tlak = otevírací absolutní tlak  
   pojistného ventilu   [kPa]  

pd,A  hydrostatický absolutní tlak   [kPa] 
 
Dosazovat musíme v absolutních tlacích, tj. přetlak + barometrický tlak, a nikoli v 

přetlacích.  
 
Pak je: 

BAd phgp +⋅⋅⋅= −3
, 10ρ        (3) 

10010081,91000 3
, +⋅⋅⋅= −
Adp  

100, =Adp  kPa 

 
kde 
 ρ hustota vody    = 1000   [kg/m3] 
 g tíhové zrychlení   = 9,81   [m/s2] 
 h výška vodního sloupce nad EN = 0  [m] 
 pB barometrický tlak   = 100   [kPa] 
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Tab. 5.1 Součinitel zvětšení objemu [4] 
 

∆t = tmax - 10 [K] 20 30 40 45 50 55 60 65 70 

n [-] 0,00401 0,00749 0,01169 0,01413 0,01672 0,01949 0,02243 0,02551 0,02863 

∆t = tmax - 10 [K] 75 80 85 90 95 100 105 110 115 

n [-] 0,03198 0,03553 0,03916 0,04313 0,04704 0,05112 0,05529 0,05991 0,06435 

5.2 Výpočet pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla 

 
Průřez sedla pojistného ventilu je stanoven ze vztahu:  
 

otw

p

p

Q
S

⋅

⋅
=

α
2

0         (4) 

30064,0

5,02
0 ⋅

⋅=S  

0,0902110 =S  mm2 

 

Jmenovitý výkon zdroje tepla:  
 

np QQ =          (5) 
5,0=pQ  kW 

 

kde 
pot  otevírací přetlak pojistného ventilu   [kPa] 
Qn  jmenovitý výkon zdroje tepla    [kW] 
S 0  vypočtený minimální průřez sedla pojistného ventilu [mm2] 
 
Giacomi 1/2" ... navržený pojistný ventil 
S0 = 201  mm2 …skutečný průřez sedla navrženého pojistného ventilu 
d1 = 10 mm …minimální vnitřní průměr vstupního pojistného potrubí 
d2 = 10  mm …minimální vnitřní průměr výstupního pojistného potrubí 

 
Vnitřní průměr pojistného potrubí: 
 
dv pro případ kdy nemůže dojít k vývinu páry  [mm] 

  

pv Qd ⋅+= 6,010        (6) 

5,06,010 ⋅+=vd  

10,42426=vd  mm 
 

dp  pro případ kdy dochází k vývinu páry [mm] 
 

pp Qd ⋅+= 4,115        (7) 

5,04,115 ⋅+=pd  

15,98995=pd  mm  



 

 51 

5.3 Vpočet tlakových ztrát pro pracovní bod soustavy P 

Tlaková ztráta soustavy je počítána pro pracovní bod soustavy P, tj. průsečík křivky 
charakteristiky soustavy a křivky charakteristiky čerpadla. Všechny uvedené hodnoty 
a výsledky platí pro tento bod.  

 
 Celková tlaková ztráta úseku má dvě složky:  
 

no ppp −=∆          (8) 

 
7948,7087613,746+=∆p  

 
562,15=∆p  kPa 

         
∆pλ část ztracenou třením v potrubí 
  

ρλλ ⋅⋅⋅=∆
2

2w

d

l
p         (9) 

 
∆pξ část ztracenou ve vřazených odporech 
 

ρξξ ⋅⋅=∆ ∑ 2

2w
p         (10) 

 

980
2

605,1
3,6

2

⋅⋅=∆ ξp  

 
7948,708=∆ ξp  Pa 

         
kde    
 λ  součinitel tření   [-] 
 w  rychlost proudění   [m/s]  
 ξ  součinitel místní ztráty =6,3 [-] 
 ρ  hustota vody  = 980 [kg/m3] 
 l  délka potrubí  = 6 [m] 
 d  vnitřní průměr potrubí = 20 [mm] 
  
a rychlost proudění se pak vypočítá 
  

4

2d

m
w

⋅⋅
=

πρ
        (11) 

 

4

020,0
980

494,0
2

⋅⋅
=

π
w  

 
605,1=w  m/s 
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Vliv průtočného množství m a průměru potrubí d na tlakovou ztrátu: 
 

5

2811,0

d

ml
p

⋅
⋅⋅⋅=∆

ρ
λ

λ         (12) 

 

5

2

020,0980

494,0602010,0811,0

⋅
⋅⋅⋅=∆ λp  

 
7613,746=∆ λp  Pa 

 
kde 
 















⋅
+

⋅
⋅−=

d

k

Re
71,3

51,2
log2

1

λλ
      (13) 

02010,0=λ  
 
a 
 

ν
dw

Re

⋅=          (14) 

 

000000368,0

020,0605,1 ⋅=eR  

 
83142=eR  

 
kde 
 m  hmotnostní průtok = 0,494   [kg/s] 
 k  drsnost potrubí  = 0,0063 [-] 
  ν  kinematická viskozita = 3,86·10-7  [m2/s] 
 Re  Reynoldsovo číslo   [-] 
 



 

 53 

6 SCHÉMA A SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ 

6.1 Schéma testovacího zařízení 

 

 
 

Obr 6.1 Schéma testovacího zařízení 
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Obr 6.2 Schéma testovacího zařízení včetně popisu 
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Legenda k obr 6.1: 
 

1. Teplotní snímač 
2.  Měřič tlaku 
3.  Průtokoměr 
4. Teplotní sonda Pt 100 
5.  Obrazový zapisovač 
6.  Regulace teploty ve vodní lázni 
7.  Regulace teploty v zásobní nádrži 
8.  Vodní lázeň 
9.  Zásobní nádrž 
10. Čerpadlo 
11.  Hřídelové míchadlo 
12. Expanzní nádrž 
13. Termostatická hlavice 

6.2 Seznam použitých zařízení a součástí 

Testovací zařízení se skládá celkem ze dvou hlavních částí. Jejich výčet je obsažen 
v dalších dvou podkapitolách. 

6.2.1 Části vodní lázně 

1) Termostatická hlavice – dle požadavků testu 
2) Zásobní nádrž pro vodní lázeň – objem 30 l, 1 x vypouštěcí ventil 
3) Trubicový miniohřívač Rotkappe 
4) Odporový teploměr Pt 100 s přívodními vodiči PR-10 Omega 
5) PID regulátor DP41-B Omega 
6) Hřídelové míchadlo RW-16 basic Indico 

 

6.2.2  Části testovacího okruhu 

1) Potrubí měděné DN 22 – 15 x přímý kus 
2) Armatury  

 
a. 4 x koleno; spoj šroubením 
b. 5 x kulový ventil KK 20 
c. 2 x spoj šroubením 
d. 2 x přírubový spoj 
e. 2 x rychlospojky 
f. 2 x vypouštěcí ventil VK15 
g. 1 x odvzdušňovací ventil 
h. 1 x pojistný ventil GIACOMINI ½“ 
i. 2 x kompenzátor 

 
3) Čerpadlo Grundfos UPS 25-40; spoj šroubením 
4) Zásobní nádrž – objem 25 l; spoj přírubou, vypouštěcí ventil VK15 

 
a. Odporový teploměr Pt 100 s přívodními vodiči PR-10 Omega  
b. PID regulátor CNi Série 
c. Šroubovací ponorná tyč EMH Série 
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5) Expanzní nádrž Reflex N8/3, snímač tlaku, kulový ventil KK 15 a odvzdušňovací ventil 
6) Závitový odporový teploměr JUMO 
7) Pulzní průtokoměr FTB 4607 Omega 
8) Tlakový snímač DMP 331 JSP 
9) Obrazový zapisovač Logoscreen 500 
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7 MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ 

7.1 Sestavení zařízení 

V předchozí kapitole byl vyjmenován seznam všech součásti, které jsou potřebné 
pro sestavení testovacího zařízení podle daného schématu (obr. 6.1 a 6.2). V něm jsou 
zobrazeny dvě hlavní části.  

 
Jedná se o potrubní část včetně armatur a spojek, kterou je nutno připevnit k pevné 

základně pomocí kluzných podpěr, jež pomocí objímek zajišťují stabilitu okruhu. Základ tvoří 
měděné potrubí o průměru 22 mm. Do soustavy je šroubovým spojením připevněno oběhové 
čerpadlo, pro jeho snadnou výměnu jsou před a za něj umístěny kulové kohouty, stejně jako 
u zásobní nádrže pro ohřev vody, která je připevněna přírubovým spojem. V soustavě nesmí 
chybět pojistný ventil pro případ náhlého přetlaku v potrubí, kompenzátory pro eliminaci 
tlakového napětí, způsobeného teplotní dilatací, redukční ventil pro zaregulování soustavy 
na potřebný tlak a dále pak odvzdušňovací a vypouštěcí ventil. Nezbytnou součástí okruhu 
jsou pak měřicí prvky, jako je teplotní, tlakový a průtokový snímač. Součásti soustavy je také 
membránová expanzní nádrž, která zajišťuje vyplnění soustavy vodou. 

 
Druhou částí je vodní lázeň. Základ tvoří nádoba s vodou o objemu cca 10 l. K té jsou 

držáky připevněny teplotní snímač a ohřívač. Do lázně je ponořeno hřídelové míchadlo, 
které je pomocí konzole uchyceno k základně, na níž je současně připevněna i nádrž pro 
vodní lázeň. Ve vodní lázni je pak ponořena samotná hlavice. 

 
Po smontování všech součástí do výsledné podoby, je třeba okruh a vodní lázeň, resp. 

nádrž napustit vodou. Nádrž pro vodní lázeň lze jednoduše naplnit horní části, která je 
otevřená. Oproti tomu zásobní nádrž pro okruh je nutno plnit přes napouštěcí kohout. 
Současně je třeba zavodnit i celý okruh. Po zavodnění a spuštění čerpadla je nutno soustavu 
odvzdušnit, aby zařízení fungovalo správně. Odvzdušnění lze snadno provést pomocí 
odvzdušňovacích ventilů, jež jsou nainstalovány v okruhu. Taky je třeba soustavu zaregulovat 
na potřebný tlak. To provedeme pomocí redukčního ventilu na požadovanou hodnotu. 

 
Vzhledem k tomu, že se bude testovat více různých druhů TRV s hlavicí a bude potřeba 

jeho rychlé a pohodlné výměny, je vhodné použít připojení rychlospojkami. Potrubí v této 
části okruhu bude pro lepší stabilitu připevněno konzolami k nádrži vodní lázně.  

 
Máme-li v okruhu nainstalované všechny teplotní, tlakové a průtokové snímače, můžeme 

přejít ke kalibraci těchto čidel, abychom měli jistotu správného měření. Taktéž je třeba 
nastavit regulátory teploty na požadované hodnoty. 

7.2 Průběh měření 

Prvním krokem je instalace TRV s hlavicí do okruhu. Snadnou montáž zajistí pár 
rychlospojek. Po připevnění TRV ponoříme hlavici do vodní lázně tak, aby byla většinou 
svého objemu ve vodě. Máme-li nainstalovanou hlavici v lázni, můžeme spustit testovací 
zařízení. Prvním krokem je nastavení požadované teploty v okruhu a ve vodní lázni. 

 
 Teplota v okruhu bude pro každé měření konstantní, záleží, jaký typ teplotního okruhu 

chceme testovat. Rozsah měření je možný od 35 ºC do 95 ºC. Nastavení provádíme na 
regulátoru teploty umístěného u zásobní nádrže. Teplotu tedy můžeme nastavit libovolně, 
záleží na potřebě testu. 
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Oproti tomu test v lázni vyžaduje teplotu proměnou a to se změnou teploty v lázni 3 K/h. 
Průběh změny teploty proto nastavíme na regulátoru teploty, který ovládá ohřívač umístěný 
v lázni. Počáteční teplotu lze opět nastavit libovolně v souladu s požadavky testování a typem 
testu. Přesnost měření a regulace teploty je 0,2 K. 

 
Jsou-li nastaveny hodnoty teploty v lázni a okruhu, můžeme začít odečítat hodnoty 

naměřené snímači průtoku, teploty a tlaku. Ty jsou zobrazovány pomocí xy-zapisovače a dále 
pak vyhodnocovány počítačem. Výsledkem měření jsou tzv. charakteristické křivky TRV, 
jejímž vykreslením jde stanovit výkon TRV a charakterizovat jeho termoregulační vlastnosti. 

 
Všechny charakteristické křivky by měly být změřeny při středním nastavení teplotního 

regulátoru. Tohoto nastavení by mělo být dosaženo v závěrném směru. 
 

 
Obr. 7.1 Charakteristické křivky ventilu s termostatem [1] 

 
Legenda: 
 
 A. Průtok qm 

B. Teplota vodní lázně ºC 
C. Hystereze 
D. Vliv rozdílového tlaku 
E. Vliv statického tlaku 
F. Rozdíl senzorové teploty při minimálním a maximálním nastavení 
G. Vliv okolní teploty na ventily s termostatem s přenosovým článkem 

 
Pomocí testovacího zařízení lze testovat i jiné než termoregulační vlastnosti termostatické 

hlavice. Jak už bylo zmíněno v úvodu, jde nastavit zařízení tak, aby výsledkem testu bylo 
hodnocení teplotní výdrže hlavice, nebo její teplotní odolnost. Průběh měření pak závisí 
pouze na požadavcích jednotlivých subjektů, které zařízení využijí. 
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7.2.1 Stanovení charakteristických křivek 

 
Používáme křivky 1. až 7. dle obr. 7.1 ke stanovení výkonu ventilu. Tyto křivky jsou 

vykresleny pomocí testovacího zařízení, jehož schéma je znázorněno v kap. 6. 
 
Pokud není specifikováno jinak v následujících případech, měření mají být prováděna 

se statickým tlakem na přítoku ventilu s hodnotou 100 kPa (1 bar) ± 10 %. Teplota vody 
proudící skrze ventil s termostatem musí být udržována na konstantní teplotě ± 2 ºC. Teplota 
vody v lázni by se neměla měnit více, než o 3 K/h. 

 
Zařízení umožňuje testování různých regulátoru při různých způsobech nastavení regulátoru, 
jehož výsledkem pak je sedm různých charakteristických křivek. Jde o testování, jehož 
výsledkem jsou:  
 

a) otevírací křivky: při minimálním (křivka 1) a maximálním (křivka 2) nastavení 
regulátoru, při středním nastavení teplotního regulátoru (křivka 3), ventilu 
s termostatem s přenosovým článkem při středním nastavením teplotního regulátoru 
(křivka 5). 

b) uzavírací křivky: při středním nastavení teplotního regulátoru (křivka 4), při středním 
nastavení teplotního regulátoru a rozdílovém tlaku větším než 10 kPa (křivka 6) 
a při středním nastavení teplotního regulátoru a statickém tlaku 1000 kPa (křivka 7). 
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8 ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout zkušební zařízení pro testování 

termoregulačních vlastností termostatických hlavic a to na základě evropské normy EN 215, 
která stanovuje termíny a definice, požadavky a zkušební metody pro ventily OT 
s regulátorem teploty.  

 
Abych vystihl celou problematiku návrhu takového zařízení, zaměřil jsem se na tři hlavní 

body. Zaprvé jsem vypracoval konstrukční návrh, zadruhé jsem udělal návrh snímačů, které 
budou v zařízení instalovány a v posledním bodě jsem vypracoval část měření a řízení. 

 
Důležitým prvkem této práce bylo vhodně vybrat měřící a snímací prvky, které by byly 

součástí tohoto zařízení a zajistily by spolehlivý průběh testování termostatických hlavicí. 
Vysoká přesnost měření, kterou udává norma, by měly přispět ke kvalitnímu testování. 

 
Důvodem návrhu takového zařízení byla potřeba ověřit správnost výrobního procesu 

termostatických hlavic a jejich bezproblémový chod v praxi. Pomocí něj by bylo možné 
testovat vlastnosti vyrobeného ventilu a porovnat je s údaji, jež jsou garantovány výrobcem, 
jako jsou: 

 
• přesnost regulace 
• dlouhodobá stálost regulačních vlastností 
• rychlá reakce na změny teploty kontrolovaného prostoru 

 
Výsledkem takového měření a testování by pak byly tzv. charakteristické křivky TRV, 

které vypovídají o výkonu TRV a charakterizují jeho termoregulační vlastnosti. Pokud jde 
o testování výkonu ventilu, je uvedeno sedm charakteristických křivek, které by měly být 
výsledkem sedmi různých nastavení měření. Mimo to je možno testovat i další vlastnosti, 
jež by kvalitní termostatická hlavice měla splňovat, jako je teplotní odolnost a výdrž. 

  
Pro takové testování by pak každý výrobce měl poskytnout tyto údaje: 
 

• minimální nastavení teplotního regulátoru a odpovídající značka 
• maximální dovolený statický a rozdílový tlak 
• nominální průtok qm 
 

Pro ventily s přednastavením pak uvést: 
 
• přednastavovací pozice a jim odpovídající charakteristické průtoky s tolerancemi 
• maximální dovolená teplota vody pokud je menší než 120 ºC 
• diagram rozdílového tlaku ∆p jako funkci průtoku qm s alespoň dvěma křivkami 

pro průtoky při S-1K a S-2K 
 
Dalším krokem by pak měla být realizace prototypu tohoto testovacího zařízení a ověření 

jeho schopností v praxi, např. nějakým výrobcem TRV. Toto zařízení by pak nejenom 
umožňovalo testovat už navržené hlavice, ale bylo by možné provést návrh nových 
konstrukčních řešení TRV s hlavicí. Součásti takové testování by pak mohly být i testy jiných 
než termoregulačních vlastností. Např. testování mechanických vlastností jako je: odolnost 
vůči tlaku a propustnosti, vodotěsnost ventilu, odolnost těla ventilu vůči ohybovému 
momentu, testování ohýbací síly na tělo ventilu apod. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

Značka   Význam Jednotka 
d vnitřní průměr potrubí mm 

dp vnitřní průměr pojistného potrubí - dochází k vývinu páry mm 

dv 
vnitřní průměr pojistného potrubí - nedochází k vývinu 
páry mm 

g tíhové zrychlení  m/s2 
h výška vodního sloupce nad EN  m 
k drsnost potrubí - 
l délka potrubí M 
I proud A 
m hmotnostní průtok kg/s; kg/h 
n součinitel zvětšení objemu  - 
p tlak Pa; Bar 

pB barometrický tlak  Pa 

pd,A hydrostatický absolutní tlak  Pa 

ph,dov,A nejvyšší dovolený absolutní tlak  Pa 

po statický tlak na začátku potrubí Pa 

pot otevírací přetlak pojistného ventilu  Pa 

pn statický tlak na konci potrubí Pa 

pλ tlaková ztráty třením v potrubí Pa 

pξ tlaková ztráty vřazených odporů Pa 

Q průtok m3/h; l/min 

Qn jmenovitý výkon zdroje tepla  kW 
qm průtok kg/h 

R odpor Ohm 

Re Reynoldsovo číslo - 

R průměr mm2 

S plocha mm2 
So vypočtený minimální průřez sedla pojistného ventilu mm2 
T teplota ºC; K 
U napětí V 

V rychlost m/s 

Vet objem expanzní tlakové nádoby  l 
Vo objem vody v celé otopné soustavě  l 
w rychlost proudění m/s 
λ součinitel tření - 

η stupeň využití EN  - 
ν kinematická viskozita m2/s 

ξ součinitel místní ztráty - 
ρ hustota vody  kg/m3 
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SEZNAM PŘÍLOH 
Výkres 01 – Vodní lázeň 


