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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá tepelnými toky v budovách s řízenou vnitřní teplotou, 

analyzuje jejich vliv z hlediska energetické náročnosti jejich provozu. Předmětem popisu jsou 

především ztráty způsobené šířením tepla obvodovým pláštěm a výměnou vzduchu, dále 

jsou popsány tepelné zisky z oslunění a vnitřních tepelných zdrojů. Výsledky praktické části 

jsou vypočteny za pomoci software na platformě Delphi Pascal, pracovně nazvaného 

SIM_Chlad. Předmětem počítačové modelace je nestacionární proudění tepla 

z vyjmenovaných zdrojů do objektu mrazírny. Sestavená tepelná bilance hodnotí spotřebu 

energie v objektu za časové období jednoho roku. Práce se výhradně zabývá vlivy, které 

plynou především z okolních klimatických podmínek, konstrukčního uspořádání objektu 

a jeho provozu. Analýza strojního zařízení není v této práci předmětem výzkumu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

objekty s řízenou vnitřní teplotou, energetická náročnost budov, energetická simulace 

budovy spotřeba energie, tepelné zisky, mrazírny  

ABSTRACT  

The field of a research of this diploma thesis is building with controlled internal 

temperature. The research is focused on main heat fluxes at this type of buildings and how it 

contributes to the energy consumption of the building. The main objective of the analysis 

is heat loss caused by heat flux through the building envelope and air exchange at the 

building. As next it is described heat gain resulting from the operation inside of the building. 

To obtain the results of the research part is used software on the platform Delphi Pascal, 

temporarily called SIM_Chlad. The aim of this computer modeling is non-stationary heat 

fluxes from the mentioned heat sources in the building. The computed heat balance analyzes 

the energy consumption of the building for a period of one year. The diploma thesis 

evaluates impacts reflecting local weather conditions, the structural system of the building 

and the operation in the building. A cooling machinery analysis is not the subject 

of the research at this diploma thesis. 

KEYWORDS  

building with controlled internal temperature, energy consumption of the building, 

building energy simulation, energy consumption, heat gains, cold storage building 
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ÚVOD 

Snížení celosvětové spotřeby energie se jen obtížně daří naplnit, 

i přesto, že jsou stále více využívány nejnovější poznatky a technologie k její 

šetrné spotřebě. Neustále prosazované snahy o co nejefektivnější nakládání 

s nejrůznějšími druhy energií společně s celou řadou mezinárodních úmluv 

zaštiťujících ochranu klimatu mají za cíl jediné, zvrátit globální oteplování. 

V podobě koncepcí a dohod, jak na národní úrovni, tak v rámci světového 

společenství zemí pod záštitou OSN, se stále nedaří najít v tomto tématu 

jednotu. Hlavními záměry tohoto snažení je omezení produkce emisí CO2 

a postupný přechod globální ekonomiky na pohon z obnovitelných zdrojů. 

Provozování a způsob výstavby stavebních objektů nejen v průmyslu, ale 

i v dalších oborech inženýrské výstavby, má dlouhodobý dopad na životní 

prostředí. Dnes existuje stále mnoho stavebních objektů, které jsou v dnešní 

době projektovány a mají neúměrné požadavky na spotřebu energií. 

V provozu těchto objektů se jedná zejména o energie, které jsou potřebné pro 

tvorbu požadovaných teplotních režimů. V budovách je obecně největší 

energetická náročnost připisována energiím na vytápění a klimatizaci. 

Za budovy s řízenou vnitřní teplotou, považujeme především chladírenské a 

mrazírenské provozy, které zároveň patří mezi největší spotřebitele energie, 

neboť vyžadují instalaci dostatečného chladícího výkonu pro jejich celoroční 

provoz při udržení požadované vnitřní teploty. 

Tato diplomová práce se zabývá teorií tepelných vazeb ve stavebních 

objektech a v praktické části analýzou reálných tepelných toků v konkrétním 

mrazírenském objektu, pro který je charakteristická nízká řízená vnitřní teplota 

udržující požadované vnitřní mikroklima pro skladování potravin. Cílem 

a předmětem této práce, je nalézt kritické body tohoto provozu, které přispívají 

k jeho vysoké energetické náročnosti. Dále je záměrem tyto body posoudit a 

případně navrhnout jejich optimalizaci vedoucí ke snížení spotřeby energie při 

zachovaní podmínek pro provoz tohoto mrazírenského objektu. Tato práce se 

nezabývá technologickými rozvody ani strojními mrazírenskými technologiemi. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Hodnocení energetické náročnosti budov 

1.1 Energetická náročnost budov v ČR 

Energetické náročnost budov je řešena předpisy vycházejícími ze 

zákona č. 406/2006 Sb. o hospodaření s energií. Tento zákon v plném znění 

z roku 2006 zapracovává související předpisy Evropského společenství 

a stanovuje opatření pro zvyšování hospodárnosti při nakládání energiemi. 

Zároveň a stanovuje povinnosti fyzických a právnických osob k provádění revizí 

technologických rozvodů a vypracovávání energetických auditů. Přičemž je zde 

zahrnuta energetická náročnost budov všeobecně, bez ohledu na jejich využití, 

či původ spotřebované energie. 

Prováděcí vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, 

stanovuje konkrétně postup výpočtu energetické náročnosti budovy, výpočtovou 

metodu a porovnávající parametry. Je zde ustanovena skupina metodických 

nástrojů, které se zpracovávají pro jednotlivé budovy v různé fázi jejich 

životního cyklu. Jmenovitě se jedná o tzv. průkaz energetické náročnosti budov 

PENB a energetický audit budovy. V běžné praxi, při posuzování nových 

projektů a jejich energetické náročnosti, je nejvíce využívána norma ČSN 73 

0540 a odtud pocházející posouzením tepelného odporu konstrukcí, 

 tj. energetický štítek obálky budovy EŠOB. Tyto dvě metody jsou primárně 

určeny pro posuzování běžných budov s návrhovou vnitřní teplotou +20°C [2] 

[37] . 

1.2 Energetický štítek obytných budov EŠOB 

Energetický štítek obytných budov (dále jen EŠOB) představuje grafické 

vyjádření míry splnění požadavku ČSN 73 0540-2, týkající se tepelně izolačních 

vlastností obálek budov. Tzv. obálková metoda. S energetickým štítkem je 

dodán protokol, ve kterém se nacházejí odpovídající hodnoty. Navržený, či již 

realizovaný objekt v kterémkoli uvedeném standardu může být charakterizován 

z tepelně technického pohledu dle metodiky výše zmíněné normy. 
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Hodnocený objekt je dle energetického štítku zařazen do jedné 

z energetických tříd A – G a to dle výsledných hodnot průměrného součinitele 

prostupu tepla obálky budov [16] . 

Energetické třídy závisí na kvalitě použitého materiálu a konstrukci 

obálky budov. Ačkoli se zde jedná o zařazení do energetických tříd, hodnoceny 

jsou výhradně materiálové parametry veškerých obálkových konstrukcí daného 

objektu bez ohledu na spotřebu energií potřebných k provozu celého objektu. 

1.3 Energetické náročnost budov dle [38]  

Směrnice EU 2009/91/ES, která byla implementována do národní 

legislativy zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a její novelizace 

uvedena ve vyhlášce č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, stanovuje 

povinnost, aby byl k budově vydán platný průkaz energetické náročnosti budovy 

(dále jen PENB). 

Průkaz energetické náročnosti budov, který se vypracovává dle 

požadavků vyhlášky č. 148/2007 Sb., popisuje bilančního hodnocení množství 

energií, nezbytných pro pokrytí potřeb spojených s užíváním dané budovy, 

např. energie na vytápění, ohřev teplé vody, větrání, chlazení a osvětlení atd.  

Obrázek 1 Grafické vyobrazení EŠOB a PENB [15]  
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V praxi tak může nastat situace, kdy je objekt podle EŠOB zařazen do 

třidy B, a podle PENB do třídy C. Za obecný nedostatek obou metod lze 

považovat téměř shodnou grafickou podobu výsledného dokumentu EŠOB 

a PENB [16] . 

Obrázek 2 Posuzovaní vlivů na budovu v  jednotlivých hodnotících případech [15]  

Novela dále zavádí pojem energetického posudku (dále jen EP), který 

prostřednictvím písemné zprávy zahrnuje informace, týkající se posouzení 

plnění předem deklarovaných ekonomických, ekologických a technických 

parametrů, stanovených zadavatelem EP včetně jejich hodnocení 

a výsledků [16] . 

Zatímco PENB a energetický audit jsou známými pojmy, pojem EP je 

v zákoně relativně nový. Tento pojem existoval neoficiálně již dříve, ale bez 

legislativního rámce. Na nejrůznější formy EP bylo možné narazit například při 

vyhodnocování úspor v rámci dotačních programů. Zákonem bylo stanoveno, 

v kterých případech je potřeba EP vypracovat. Obsah EP je přesně definován 

prováděcí vyhláškou č. 480/2012 Sb.  

Obrázek 3 Vazby energetických toků v budově [16]  
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1.4 Energetická náročnost budov s nízkou řízenou 
vnitřní teplotou 

Vnitřní návrhová provozní teplota je dána požadavky hygienických 

předpisů, neboť většina těchto objektů je zpravidla budována pro potravinářský 

průmysl. Patří sem též objekty, které jsou určeny pro speciální účely, jedná se 

například o filmový archiv, či speciální zařízení oblasti mikrobiologie nebo 

medicíny, jejichž prostory jsou konstruovány na provoz za teplot pod 0°C. 

 Norma ČSN 14 8102 z roku 1993, s jedinou změnou z roku 1997, která 

nahradila předchozí PN 14 8102 z roku 1961, stanovuje požadavky na objekty 

s nízkou vnitřní řízenou teplotou. Z hlediska požadavků na výslednou tloušťku 

izolace se tato norma, od té původní z r. 1961 zásadně neliší, pouze jsou 

zpřesňována formulovaná kritéria. Tato norma stanovuje požadavky, týkající se 

konstrukčního řešení, pokynů při provádění a navrhování tepelně-izolačních 

panelů, parotěsných či tepelně izolačních vrstev a způsob, jakým jsou 

hodnoceny vnitřní prostory. Norma sice obsahuje názvosloví označování dle 

ČSN 73 0540, avšak požadavky na obálkové konstrukce mrazíren a chladíren 

jsou platné dle normy ČSN 14 8102, tzn., že se požadavky dle ČSN 73 0540-2 

na ně nevztahují [1] [2] . 

Tabulka 1 Přehled průměrných měsíčních teplot venkovního prostředí [33]  

Měsíc Provoz 
dnů 

Střední měsíční 
teploty oblasti 

Brno 
(°C) 

Průměrné měsíční 
teploty venkovního 

prostředí podle 
TNI 73 0331 (°C) 

I 31 -2,5 -1,3 
II 28 -0,3 -0,1 
III 31 3,8 3,7 
IV 30 9 8,1 
V 31 14,1 13,6 
VI 30 17,8 16,1 
VII 31 19,3 18,0 
VIII 31 18,9 17,9 
IX 30 14,5 13,5 
X 31 9,1 8,3 
XI 30 3,5 3,2 
XII 31 -0,6 0,5 

 365 8,93 8,51 
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V případě skupiny budov, které vyžadují vnitřní teplotu nižší než je běžná 

teplota ve vnitřním prostředí (+20°C), je stav technické legislativy poměrně 

zastaralý. Nejsou totiž stanovena jednoznačná hodnotící kritéria jako v případě 

běžných (vytápěných) objektů a také není stanoveno roztřídění do jednotlivých 

energetických tříd. Pro provoz těchto objektů bývá potřeba energie zpravidla 

vysoká, což vyplývá z poměrně velkých rozdílů v teplotách vnějšího a vnitřního 

prostředí. Během letních měsíců může tento rozdíl být až 80 °C. Tato 

skutečnost značí, kolik je nutné dodávat energie do daného objektu pro udržení 

stanovených mikroklimatických podmínek. Pohledem na tyto údaje je patrná 

značná energetická náročnost, při provozu totožného objektu s návrhovou 

vnitřní teplotou +20°C lze odhadovat náklady jako třetinové v porovnání 

s mrazírenským provozem. 

Zatímco ve vytápěném objektu je dodávána energie pouze v průběhu 

topného období (v podmínkách ČR cca 200-230 dní/rok), do objektu mrazírny 

je potřeba dodávat energii kontinuálně během celého roku [1] [33] . 

1.5 Návrhové požadavky na budovy s řízenou 
vnitřní teplotou 

Při návrhu musí být z konstrukčního pohledu splněny tyto požadavky 

na řešení [1] : 

 

a) Mrazírny, chladírny a jim odpovídající prostory musí být účinným 

způsobem chráněny proti vniku vlhkosti a před účinky zdrojů tepla. 

b) Veškeré materiály, které jsou použity při výstavbě mrazíren a chladíren 

musí být odolné proti vlhkosti a nízkým teplotám. Použitý materiál nesmí 

negativním způsobem ovlivnit skladované zboží a musí splnit požadavky dle 

odpovídajících předpisů.  

c) Mrazírny a chladírny musí být v celém jejich vnitřním povrchu dostatečně 

izolovány. Parotěsné vrstvy na podlahách, stropech a stěnách (kromě 

výplňových otvorů) musejí být nepřerušované, jednolité a s utěsněním napojeny 

na případné prostupující konstrukce.  
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d) Skladba celého izolačního souvrství a vnitřní povrchy chlazených prostor 

musejí být vyrobeny z hygienicky nezávadného materiálu. Konstrukční řešení 

podlahy musí umožnit snadné čistění a dezinfekci. 

e) Chladírny, mrazírny a jim odpovídající prostory musí být dostatečně 

chráněny před zdroji tepla a proti vnikání okolní vlhkosti. 

f) V konstrukčním řešení stěn, stropů a podlah chladíren a mrazíren se 

nesmí vyskytovat vzduchové dutiny, pokud není nezávisle zajištěno jejich 

odvětrání. 

g) Chladírenskými a mrazírenskými prostory, ani jejich v jejich konstrukcích, 

nesmí být vedena žádná potrubí, která technologicky nesouvisí s jejich 

provozováním. 

h) V objektech s provozními teplotami pod 0 °C je třeba podloží konstrukčně 

zajistit proti promrzání. Lze využít možností ohřevu, odvětrávání, plošnou 

drenáží, a jejich kombinace. 

i) Chlazené prostory je třeba umisťovat mimo dilatační spáry objektu. 

V nevyhnutelných případech musí být učiněna taková konstrukční opatření, 

která zajistí bezporuchovou funkci tohoto překrytí. 

j) Stěnové, stropní a podlahové konstrukce chlazených prostorů musí být 

před instalací izolačních vrstev ošetřeny vhodnými povrchy (např. cementovými 

omítkami, podlahy betonovou mazaninou), které umožní spolehlivé provedení 

parotěsných vrstev. Nerovnost podkladů se připouští do 5 mm na délku 2m. 

k) Před instalací parotěsných vrstev musí být do povrchů stěn stropů 

upevněny všechny potřebné závěsy, držáky, příslušenství chladicího zařízení 

včetně upevňovacích prvků pro izolaci a vnitřní povrchovou úpravu. 

l) Chladírny a mrazírny musejí být kompletně izolovány včetně parotěsné 

vrstvy na stěnách, stropech a podlahách (s výjimkou výplňových otvorů) která 

musí být jednolitá, nepřerušovaná a průběžně napojena na všechny 

prostupující konstrukce a vedení. 

m) Tepelnou izolaci stěn je potřeba konstrukčně ochránit tak, aby při 

manipulaci se skladovacími dopravními prostředky nedošlo k jejímu poškození 

nárazem, poškozování (ochranné ocelové sokly apod.). 
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1.6 Navrhování izolačních vrstev chladíren a 
mrazíren 

Při hodnocení a posuzování podlahových, stropních a stěnových 

konstrukcí mrazíren a chladíren se vychází z příslušných požadavků 

ČSN 14 8102. Na základě vnitřní řízené prostorové teploty jsou rozlišovány 

teplotní pásma dle níže uvedené tabulky 2.  

Tabulka 2 Rozdělení teplotních pásem podle vnitřní prostorové teploty [1]  

pásmo A  pro chlazené prostory s teplotou + 11°C a vyšší 

pásmo B  pro chladírny s teplotou + 10°C až -4°C 

pásmo C  pro mrazírny s teplotou -5°C až -17°C 

pásmo D  pro mrazírny s teplotou -18°C až -22°C 

pásmo E  pro mrazírny s teplotou -23°C až -27°C 

pásmo F  pro mrazírny a zmrazovací tunely s teplotou -28°C až -40°C 
POZNÁMKA: Při navrhování obvodových konstrukcí prostorů s nižší provozní teplotou  

než -40 °C se postupuje individuálně. 

 

V této spojitosti jsou v normě stanovena tato opatření: 

a) Podlahové, stropní a stěnové konstrukce musí být i v místech styků 

a rohů obvodového pláště pro veškerá teplotní provozní pásma navržena 

takovým způsobem, aby v nich nekondenzovaly vodní páry. 

Tabulka 3 Hodnoty nejmenšího dovoleného tepelného odporu RN v m2. K. W-1 [1]  

Konstrukce Stěnová Stropní Podlahová 

 

 

vnitřní vnější vnitřní vnější vnitřní') terén 

Pásmo A 1,90 2,85 1,50 4,35 - - 

Pásmo B 4,55 5,50 4,15 7,00 2,65 0,75 

Pásmo C 7,00 7,95 6,60 9,45 5,10 3,20 

Pásmo D 7,95 8,90 7,55 10,40 6,05 4,15 

Pásmo E 8,90 9,80 8,50 11,35 7,00 5,10 

Pásmo F 11,35 12,30 10,95 13,80 9,45 7,55 
') Hodnoty RN jsou uvažovány pro podlahové konstrukce nad sklepními prostory, jejichž i  +10 

°C. Pokud se jedná o případ, kdy i > +10 °C, posuzuje se jako vnitřní stěnová konstrukce. 
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b) Podlahové, stropní a stěnové konstrukce mrazíren a chladíren musí vždy 

vykazovat na veškerých místech tepelný odpor RRN (kromě větracích otvorů, 

dveří a vrat). Hodnoty RN jsou uvedeny v tabulce č. 3. Konstrukce, která tvoří 

výplně otvorů, musí být navrženy takovým způsobem, aby na nich a také jejich 

těsnících částí nekondenzovala či nenamrzala vodní pára.  

c) Tepelný odpor pro stavební konstrukce mrazíren a chladíren je stanoven 

pro letní období dle ustáleného teplotního stavu, který určuje: 

o teplota vnějšího vzduchu, 

o teplota vnitřního vzduchu, 

o součinitel přestupu tepla na vnější a vnitřní straně konstrukce, 

o teplota vzduchu v sousedícím prostoru. 

d) Při posuzování konstrukce mrazíren a chladíren je relativní vlhkost 

a výpočtová teplota vnějšího vzduchu uváděna maximální hodnotou pro 

horizontální konstrukce e,max = 35 %, e,max = +35 °C; a pro vertikální 

konstrukce e, max = 58 %, e,max = +25 °C. 

e) Pro vnitřní prostory, které sousedí s mrazírnou či chladírnou, která má 

relativní vlhkost vzduchu  i 60 % při výpočtu udává teplota vzduchu s 

maximální hodnotu i,max = +20 °C. 

f) Parotěsná zábrana podlahové, stropní a stěnové konstrukce mrazíren 

a chladíren musí vykazovat na veškerých místech difuzní odpor Rd  RdN.  

(mimo větracích otvorů, dveří a vrat). 

g) Hodnoty RdN jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

Tabulka 4 Hodnoty nejmenšího dovoleného difuzního odporu RdN [.109 m . s-1] [1]  

Konstrukce 
Stěnová Stropní Podlahová 

vnitřní vnější vnitřní vnější vnitřní terén 

Pásmo A 10 10 10 10 0 0 

Pásmo B 20 50 15 100 10 10 

Pásmo C 140 190 120 130 20 15 

Pásmo D 270 340 220 500 180 50 

Pásmo E 790 880 760 1000 710 640 

Pásmo F 820 950 910 1250 750 650 
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Hodnoty pro difuzní odporu parotěsné zábrany RdN jsou stanovovány pro 

běžnou povrchovou úpravu (tj. cementovou omítku). V případě požadované 

omyvatelné povrchové úpravy, je nezbytné, aby byla hodnota RdN zvětšena 

alespoň o hodnotu Rd omyvatelné úpravy. Stejné nařízení platí pro podlahové 

konstrukce, pokud jsou opatřeny hydroizolační vrstvou [1] . 

1.6.1 Požadavky na konstrukční provedení mrazíren a 
chladíren  

a) Obecné požadavky na konstrukční řešení chladíren a mrazíren 

opláštěných tepelně izolačními panely, zejména řešení podlahových konstrukcí 

podle klasického schématu platí podle kapitoly 1.5 Návrhové požadavky 

na budovy s řízenou vnitřní teplotou 

b) Tepelně izolační panely (dále jen panely) musí být konstrukčně 

uspořádány tak, aby byly použitelné jak pro vytvoření stěnového, tak i stropního 

pláště. Vyztuženě panely mohou být použity i pro podlahové konstrukce. 

c) Panely pro výstavbu chlazených prostorů musí představovat samonosné 

dílce integrující funkci vrstvy tepelně izolační a parotěsné (příp. plynotěsné) 

s oboustrannou povrchovou úpravou. Zámky a uzávěry mezi jednotlivými 

panely musí vykazovat nejméně 90 % tepelně technické kvality běžného řezu 

panelu. 

d) Panely se obvykle montují na pomocnou ocelovou konstrukci, která musí 

umožňovat zejména u stropních panelových plášťů přístup pro inspekci stavu 

závěsného systému. 

e) Panely se mohou kombinovat i s obkladovými dílci (např. stropy z 

panelů, stěny a podlahy podle ustanovení uvedených v kapitole 3), pokud je 

konstrukčně zajištěna návaznost parotěsně a tepelně izolační vrstvy. 

f) Tloušťky tepelně izolačního jádra panelů vymezují použitelnost podle 

příslušného teplotního pásma uvedeného v normě, polohy konstrukce a rozdílu 

teplot na venkovním a vnitřním povrchu panelu. 

g) Spoje panelů je třeba opatřit tak, aby byla zajištěna požadovaná 

parotěsná vlastnost pláště a umožněno dilatovaní případných objemových 

změn při teplotním namáhaní. 
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h) Vnitřní povrchy panelů včetně tmelů, krycích, vodících a distančních lišt 

musí být z hygienicky nezávadných materiálů a musí být omyvatelné. 

i) Povrchy stěnových plášťů z panelů nutno konstrukčně ochránit tak, aby 

při manipulaci se skladovacími dopravními prostředky nedocházelo k jejich 

poškozování (instalací ochranných lišt apod.) 

j) Pokud je použito tepelně izolačních panelů do uzavřených místností 

(např. při rekonstrukcích), musí být zajištěno odvětrání vzduchových mezer 

mezi primární konstrukcí a sekundární konstrukcí z izolačních panelů [1] . 

1.6.2 Požadavky na navrhování mrazíren a chladíren 

a) Navrhování stropních a stěnových stěn z tepelně izolačních panelů 

spočívá ve stanovení součinitele prostupu tepla U podle ČSN 73 0542 

a ČSN 73 0549 a v jeho následném porovnání s hodnotou stanovenou 

v závislosti na rozdílech vnější a vnitřní teploty . 

b) Příslušný certifikát od akreditované zkušebny se závaznou hodnotou 

součinitele prostupu tepla pro pláště panelu, včetně jejich spojů, je povinen 

zajistit výrobce.  

c) Nejvyšší dovolené hodnoty součinitele prostupu tepla pro jednotlivá 

teplotní pásma v závislosti na rozdílu teplot  uvádí tabulka 5. 

Tabulka 5 Hodnoty součinitele prostupu tepla UN ve W. m-2. K-1[1]  

Pásma A B C D E F 

<10 K 0,925 0,625 0,360 0,330 0,300 0,240 

< 20 K 0,625 0,480 0,300 0,270 0,240 0,220 

< 30 K 0,480 0,360 0,240 0,230 0,220 0,180 

< 40 K - 0,300 0,220 0,200 0,180 0,160 

< 50K - - 0,180 0,170 0,165 0,150 

< 60 K - - - 0,160 0,150 0,145 

< 70 K - - - - 0,140 0,120 

 

d) Při posuzování vhodnosti a použitelnosti opláštění tvořeného z tepelně 

izolačních panelů je rozhodující nejvyšší možná hodnota rozdílu  
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e) Výstavba mrazíren a chladíren z tepelně izolačních panelů je vyhovující, 

pokud hodnota součinitele prostupu tepla pláště z panelů podle certifikátu je 

nižší, než hodnota stanovená normově v tabulce 6. 

f) Pro stěnové a podlahové konstrukce s napojením na opláštění z tepelně 

izolačních panelů se vztahují ustanovení popsané v 5. kapitole normy [1] . 

g) V uzavřených prostorech mezi stěnovou, stropní či střešní konstrukcí 

objektu a pláštěm z tepelněizolačních panelů musí být zajištěno 

a provětráváním a zamezeno kondenzaci vodní páry. 

h) U zavěšených stropních plášťů z tepelněizolačních panelů a v případech, 

kdy nelze vyloučit kondenzaci vodní páry na závěsném systému, musí být 

meziprostor přístupný pro kontrolu, údržbu a případnou opravu závěsného 

systému. 

i) Na případy, kdy jsou stropní panely uloženy na stěnovém plášti bez 

dalšího zavěšení, se předchozí ustanovení nevztahuje [1] . 

1.7 Návrhová kritéria pro energetické posouzení 
mrazíren a chladíren 

Základními kritérii při navrhování chladíren a mrazíren jsou energetická 

a stabilní kritéria, plynoucí ze závazné normy. 

1.7.1 Návrhové energetické_kritérium 

Prostřednictvím energetického kritéria jsou sledovány měrné tepelné 

zisky, které jsou vyjádřeny podílem celkového tepelného zisku hodnoceného 

objektu k celkovému objemu, v závislosti na rozdílu teplot [1] : 

  iecelk

celk

V
Qq

 


.        (1.1) 

kde:  q je měrný tepelný zisk ve W.m-3.K-1, 

  Qcelk celkový tepelný zisk hodnoceného prostoru ve W, 

  Vcelk celkový objem v m3, 

e vnější teplota ve °C, 

i vnitřní teplota ve °C. 
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a) Nejvyšší přijatelné měrné tepelné zisky ve vztahu k celkovému objemu 

prostoru na základě provozního teplotního pásma jsou uvedeny v tabulce 6. 

Tabulka 6 nejvyšší dovolené měrné tepelné zisky qmax ve W.m-3.K-1[1]  

Objem V (m3) 100 200 500 1000 2000 5000 a 
více 

Měrný 

tepelný 

zisk 

Pásmo A 0,680 0,535 0,395 0,315 0,250 0,185 

Pásmo B 0,430 0,345 0,250 0,200 0,160 0,141 
Pásmo C 0,330 0,260 0,190 0,150 0,120 0,090 
Pásmo D 0,310 0,250 0,180 0,145 0,115 0,085 
Pásmo E 0,300 0,240 0,160 0,140 0,110 0,080 
Pásmo F 0,255 0,200 0,150 0,120 0,090 0,070 

 

b) Tepelné zisky, které vznikají v důsledku provozu, mohou dosahovat max. 

20 % z celkových tepelných zisků posuzovaného prostoru, samotné ustanovení 

se nevztahuje na prostory větší než 100m3 

c) Nejvyšší přípustné měrné tepelné zisky obsahují tepelné zisky, které jsou 

dány prostupem tepla skrz podlahu, strop, stěny a dále tepelné zisky, které 

vznikají samotným provozem (obsluha provozu, osvětlení, nevytápěné 

skladované zboží, pohony ventilátorů, otevírání dveří apod.) [1] . 

1.7.2 Návrhové stabilitní_kritérium 

Tepelně stabilitní kritérium podle[1] [7] zajišťuje tepelnou stabilitu daného 

prostředí i v případě, že dojde k výpadku energetického zdroje. Toto kritérium 

se odvozuje ze vztahu [1] : 

       ptM         (1.2) 

Kde: M() představuje součtovou teplotu po časovém intervalu  

(maximální přípustný vzestup součtové teploty v intervalu  = 8 hod) (K); 

t() představuje teplotu interiéru po časovém intervalu  (K); 

p() představuje průměrnou povrchovou teplotu všech povrchů 

v posuzovaném prostoru (K). 

Nejvyšší dovolené hodnoty součtových teplot M v posuzovaném 

prostoru dle provozního teplotního pásma jsou odečteny z grafu 1. 
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POZNÁMKA - Na vodorovné ose se 

vyhledá provozní teplota chladírny 

nebo mrazírny, na svislé ose se 

odečte hledaná součtová teplota. 

Graf 1 Pro stanovení součtové teploty M() podle provozní teploty interiéru chladírny a 

mrazírny [1]  

Grafický postup není zcela spolehlivý, norma například neuvádí hodnoty, 

které se týkají maximálního přijatelného vzestupu součtových teplot v rámci 

časovém intervalu  = 8 hod.  

1.8 Působení tepelných mostů v konstrukcích 
mrazíren a chladíren 

Tepelným mostem je místo na stavebních konstrukcích, kde dochází ke 

zvýšené hustotě tepelného toku ve srovnání s hustotou tepelného toku v jeho 

okolí. V obvodovém plášti mrazírenského objektu se zpravidla jedná o příčiny, 

které jsou způsobeny částečným nebo úplným průnikem stavebního prvku 

či konstrukce z materiálu, který má odlišnou tepelnou vodivost (konstrukce není 

materiálově stejnorodá), rozdílem mezi vnější a vnitřní plochy stavebních 

konstrukcí, např. výztužným žebrem či změnou tloušťky jednotlivých vrstev 

stavebních konstrukcí. Atd. 

Vliv tepelného mostu je zahrnut do výpočtu, který se týká tepelného 

odporu konstrukce R, respektive součinitele prostupu tepla U. Výsledkem 

vzniklého tepelného mostu v dané konstrukci, je ve srovnání s totožnou 

konstrukcí bez tepelného mostu, především lokální změna vnitřní povrchové 
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teploty konstrukce a zvýšení hustoty tepelných toků. Rozlišujeme následující 

druhy tepelných mostů: 

o tepelné mosty lineární  

o tepelné mosty bodové.  

Tepelné mosty jsou patrné zejména v koutech budov a v místech, kde je 

bodově upevněn obvodový plášť k nosné konstrukci. Tepelné mosty jsou 

z hygienického pohledu nepřijatelné z důvodu, že na jejich chladném povrchu 

může vodní pára kondenzovat, což může z dlouhodobého hlediska vytvářen 

prostředí vhodné pro růst plísní. Toto prostředí poté znehodnocuje podmínky 

pro pobyt lidí, či skladovaní potravin. Výskyt tepelných mostů lze prokázat 

například prostřednictvím termografické kamery [8] . 

1.9 Analýza kritérií hodnocení mrazíren podle [1]  

Výše uvedený souhrn požadavků zachycuje hodnotící kritéria pro 

posuzování obálkové konstrukce objektů, které mají řízenou vnitřní teplotu, 

nižší nežli běžnou. 

V tabulce č. 3 a jsou uvedeny hodnoty, týkající se tepelného odporu RN 

pro vnější i vnitřní konstrukce obálky objektu, a to i individuálně pro konstrukce 

podlahové, stropní i stěnové. Z nich jsou následně odvozovány hodnoty pro 

měrnou tepelnou ztrátu jednotlivých druhů konstrukcí. Při shodné konstrukci se 

měrná tepelná ztráta bude lišit, neboť pro dimenzování konstrukce činí 

venkovní výpočtová teplota dle uvedené normy e,max = +35 °C (v případě 

horizontální konstrukce je dosaženo pouze e,max= +25 °C), pro vnitřní 

konstrukce dosahuje výpočtová teplota okolního prostředí i,max= +20 °C.  

Z praktických důvodů a s přihlédnutím ke skutečně zaznamenaným hodnotám 

povrchové teploty konstrukce při oslunění povrchu vnějšího pláště objektu je 

v dalším textu normy výpočtová teplota (vnější) sjednocena na hodnotu dle 

článku. 3.2.1 [1] e,max = +35 °C a to pro horizontální i vertikální konstrukce. 

Reálné teploty, které byly dosaženy při oslunění skutečného objektu, o 

půdorysném rozměru 89,2 x 32 m dosahovali na horizontálním i vertikálním 

povrchu přes 60°C [32] .  
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Tabulka 7 Hodnoty měrné tepelné ztráty pro vnitřní konstrukce - Tab.5.1 normy [1]  

Měrná tepelná ztráta W/m2, - součinitel prostupu tepla Un 

Konstrukce 
Stěna vnitřní Strop vnitřní Podlaha vnitřní 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Pásmo A 0,0 8,3 0,0 8,3 0 8,3 

Pásmo B 3,6 8,6 3,6 8,6 3,6 8,6 

Pásmo C 5,5 8,1 5,5 8,1 5,5 8,1 

Pásmo D 7,6 8,4 7,6 8,4 7,6 8,4 

Pásmo E 7,1 7,8 7,1 7,8 7,1 7,8 

Pásmo F 7,0 8,7 7,0 8,7 7,0 8,7 

 

Tabulka 8 Hodnoty měrné tepelné ztráty pro vnější konstrukce - Tab.5.2 normy [1]  

Měrná tepelná ztráta W/m2, - součinitel prostupu tepla Un 

Konstrukce 
Stěna vnější Strop vnější Podlaha vnější 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Pásmo A 0,0 15,0 0,0 15,0 0 15 

Pásmo B 7,5 11,7 7,5 11,7 7,5 11,7 

Pásmo C 7,2 9,4 7,2 9,4 7,2 9,4 

Pásmo D 8,5 9,1 8,5 9,1 8,5 9,1 

Pásmo E 8,7 9,3 8,7 9,3 8,7 9,3 

Pásmo F 7,6 9,0 7,6 9,0 7,3 9,0 

1.9.1 Dílčí zhodnocení předpisů normy [1]  

Další kritéria, jednak pro hodnotu součinitele prostupu tepla UN uvedené 

v tabulce 3 a pro hodnotu nejmenšího přijatelného tepelného odporu RN 

uvedené v tabulce 5, by po přepočtu měrné tepelné ztráty měla poskytovat 

shodné hodnoty. Ve všech teplotních pásmech je kritérium pro většinu 

konstrukcí přísnější, tzn., že podle něj zpravidla vychází hodnoty měrné tepelné 

ztráty nižší. 

 Výjimkou jsou hodnoty stanovené pro podlahu, které jsou vyšší ve 

srovnání s ostatními totožnými hodnotami. Tloušťka používané tepelné izolace 

je minimálně shodná s rozměry stěnové izolace.  
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Obrázek 4 Schéma řezu podlahou v mrazírně [30]  

Toto lze ilustrovat na příkladu podlahy projektovaného objektu mrazírny, 

který je uveden na obrázku 4, kde je ke stěnovému panelu, který má tloušťku 

180 mm navrhována tepelná izolace podlahy o tloušťce 2 x 120 mm.  

O evidentním nesouladu normového kritéria, je možné se přesvědčit 

obecně známým faktem, že běžný objekt, který je vytápěn na vnitřní teplotu 

okolo +20°C má konstrukci střechy ve srovnání s ostatními podlahovými i 

stěnovými konstrukcemi izolovanou nejvíce. Toto nasvědčují také srovnatelné 

požadavky, které jsou dány ČSN 73 0540-2, kde je například požadovaná 

hodnota součinitele prostupu tepla U pro střechu činí  UN= 0,24 W/m2.K a pro 

obvodovou stěnu 0,38 W/m2.K. V případě objektů mrazíren, ve kterých je vnitřní 

teplota výrazně nižší než je teplota v okolním prostředí, je mimo jiné potřeba 

respektovat šíření tepla a nepodceňovat izolace podlahových vrstev, neboť jsou 

minimálně stejně, či spíše více tepelně namáhané než ostatní konstrukce v 

objektu [34] . 

1.10 Mrazírenské a chladírenské provozy 

Objekty s řízenou vnitřní teplotou jsou dnes hojně využívaných pro 

skladování potravin při jejich distribuci, ať už jde o mrazírny či chladírny, jejich 

hlavním účelem je udržet zboží co nejdéle cetce a zabránit jeho zkáze. Další 

využití chlazených prostor bychom hledali například ve farmacii či v oboru 

archivnictví. 
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1.10.1 Provoz mrazírenských a chladírenských objektů 

V mrazírenském a chladírenském provozu nastává velký teplotní spád 

v porovnání s teplotou okolního prostředí, kdy ve chlazeném prostoru 

vyžadujeme teplotu nižší. Aby mohlo být teplo, které je odváděno z těchto 

prostor předáno jiné látce, musí dojít k vynaložení určité práce. Zařízení, která 

vykonávají tuto práci tvoří technologii mrazírenských objektů. Takzvaný chladící 

okruh, jeho schéma je vyobrazeno na obrázku č. 5. Strojní chladící zařízení, 

které funguje na principu změny skupenství chladiva, je běžně složeno ze čtyř 

základních částí: 1. kompresoru, 2. kondenzátoru, 3. expanzní součásti, 

a 4 výparníku. 

Obrázek 5 Schéma principu kompresorového chlazení [19]  

Chladící zařízení pracuje tak, že kompresorem nasává odpařené plynné 

chladivo z výparníku, které je následně stlačeno na kondenzační tlak, médium 

postupuje dále do kondenzátoru, kde odevzdá přebytečné teplo. Dále dojde 

k jeho zkapalnění. Následně se zkapalněné chladivo dostává skrz expanzní 

součást, udržující tlakový rozdíl mezi odpařovací a kondenzační stranou okruhu 

a posléze je vstřikováno do výparníku. Ve výparníku dochází současně za 

odebírání tepla z ochlazovaného prostoru ke změně látkového skupenství 

z kapalného na plynné. 
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Tento proces je neustále opakován tak dlouho, dokud nedojde ke snížení 

teploty chlazeného prostoru na teplotu požadovanou. Pro popis chladícího cyklu 

se užívá Rankinův cyklus, který je směrodatný pro návrh chladícího okruhu. Pro 

každé chladivo je stanoven vlastní stavový diagram, V provozu mrazíren 

je používáno technologie kompresorového chlazení [11] . 

Obrázek 6 Diagram chladícího okruhu - Rankinův cyklus [11]  

1.10.2 Chladiva 

Chladivo cirkuluje v tepelném okruhu a odebírá tepelnou energii 

ve výparníku při nízké teplotě a předává teplo chladicím výměníku při teplotě 

vysoké. Médium mění své látkové skupenství z kapalného na plynné  

ve výparníku a opět na kapalné v chladicím výměníku. V minulosti byla 

používána chladiva na bázi plně halogenovaných uhlovodíků (CFC), přechodně 

to byly částečně halogenované uhlovodíky (HCFC). V současné době jsou 

používána chladiva na bázi fluorovaných uhlovodíků a jejich směsí. Tato 

chladiva jsou již bez chlorová a při jejich případném úniku nenarušují ozónovou 

vrstvu. Obecně jde o kapalnou látku, jež při normálním tlaku má bod varu 

obvykle až pod teplotou 0 °C [13] . 
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1.11 Obecný popis objektů mrazíren a chladíren 

Obrázek 7 Mrazírenský provoz [17]  

Základními součástmi mrazírny/ chladírny jsou: 

o Samotné komory mrazírny 

o Manipulační prostory, chlazený nebo mražený prostor, 

o Expediční prostory 

o Skladovací prostory pro transportní boxy 

o Sklad palet, a dalších obalových materiálů 

o Nabíjecí stanice sloužící pro vysokozdvižné vozíky, 

o Prostory určené pro komerční účely,  

o Technologické zázemí 

o Elektrorozvodná stanice (trafostanice) 

o Prostor určený pro odpady  

o Kancelářské prostory a sociální zařízení 
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1.11.1 Mrazírny 

V případě mrazíren je jejich konstrukční uspořádání navrženo pro rozsah 

provozních teplot od 0 °C do -40 °C. Důležité je oddělení nosné konstrukce 

od ochlazovaného prostoru, a tím primární ochrana proti vzniku nežádoucích 

tepelných mostů v konstrukci mrazírenského objektu. 

Obrázek 8 schéma opláštení mrazírny [12]  

Obrázek 9 Řez konstrukcí mrazírny [12]  
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1.11.1 Chladírny 

Konstrukční uspořádaní objektů chladíren z pohledu teplné techniky 

odpovídá jejich hlavnímu účelu, kdy může být samotná nosná konstrukce ve 

většině případů součástí ochlazovaného prostoru. 

Chladírny jsou obvykle určeny ke skladovaní i zpracovaní potravin. 

Rozsah provozních teplot se zde pohybuje od 0 °C do +12 °C. 

Obrázek 10 Schéma opláštění chladíren [12]  
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2 FYZIKÁLNÍ PRINCIPY PŘENOSU TEPLA 

Přenos tepla neboli šíření, předávaní tepla, představuje jeden ze 

způsobů, jakým je přenášená energie v prostředí. Principem je tepelná výměna, 

při které probíhá výměna tepla mezi dvěma tělesy o rozdílné teplotě. Na 

základě termodynamických principů je předávána část vnitřní energie 

z teplejšího tělesa na těleso chladnější. Výměna tepla mezi těmito tělesy může 

probíhat sáláním (radiací), prouděním (konvekcí) nebo vedením (kondukcí).  

2.1 Kondukce (vedení) 

Vedením se teplo šíří především v tuhých látkách, ale může probíhat 

také v plynech či kapalinách, jestliže v nich nedochází k proudění. Vedení tepla 

je procesem, kdy dochází k postupnému odevzdávání kinetické energie 

jednotlivým molekulám daného tělesa při jejich vzájemném styku.  

Tepelná vodivost je všeobecně chápána jako změna teploty v různých 

místech daného tělesa v průběhu času. V pórovitých látkách se teplo šíří jinak 

než vedením, ale v případě tepelně-technických výpočtů se zpravidla využívá 

popisu, vycházející z přenosu tepla vedením.  

V průběhu vyrovnávání teplot v částech tělesa, které jsou různě zahřáté, 

dochází k tvorbě tepelného toku, vlivem jeho tepelné vodivosti.  Těleso je 

nejčastěji chápáno jako homogenní izotropní prostředí a jsou pro něj platné 

Fourierovy zákony [10] : 

2

2

.
x

a
d
d

dx
dq










      (2.1) 

Výraz vyjadřuje vztah mezi teplotním gradientem a hustotou tepelného 

toku q dx
d

, mezi kterými platí přímá úměra, tzn., že čím větší, je teplotní 

gradient, tím je hustota tepelného toku vyšší. Teplotní gradient je vzhledem 

k izotermické ploše znázorněn vektorem (obrázek č. 11) a představuje míru 

změny teploty v určitém místě. V případě, že není tepelný tok závislý na čase 

dle vztahu, jedná se o ustálené šíření tepla. Součinitel tepelné vodivosti λ 

vyjadřuje schopnost látky vést teplo.  
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Hodnota tohoto součinitele je určována dle experimentálních měření, z 

nichž vyplývá, že součinitel pro tepelnou vodivost λ není konstantní veličina, 

a ovlivňuje jej celá řada okolností. Pomocí záporného znaménka v rovnici (2.1) 

je vyjádřen tepelný tok, který proudí proti směru, než ve kterém působí teplotní 

gradient, tzn., že v tomto směru je přírůstek teploty záporný. Součinitel pro 

tepelnou vodivost λ je hodnotou úměrnosti; v případě, že krychle, která je 

vyrobená z izotropní látky o rozměrech hrany 1 m, nachází se mezi dvěma 

protilehlými stěnami a je vystavena teplotním rozdílům 1 K, tomu odpovídá 

tepelný tok o hodnotě součinitele pro tepelnou vodivost [10] . 

Obrázek 11 Zobrazení teplotního gradientu a tepelného toku [10]  

2.2 Konvekce (proudění) 

Prostřednictvím proudění se šíří teplo pouze v plynných a kapalných 

látkách, a to takovým způsobem, že se částice jednotlivých látek pohybují a 

zároveň přenášejí teplo. V pohybujícím se prostředí dochází k přenášení tepla 

složitěji než v nepohyblivém prostředí. Lokální ochlazení nebo zahřátí vzduchu 

vyvolá přemístění částic, čímž dochází k vyrovnávání teplot vzduchu buď 

vodivostí, nebo přenášením tepla ochlazenými či zahřátými částicemi. Jedná se 

o tzv. přirozené neboli volné proudění tepla. Při lokálním ochlazování či 

zahřívání má přirozený pohyb vzduchu ohraničenou rychlost, a z tohoto důvodu 

je za předpokladu přirozeného toku intenzita výměny tepla prostřednictvím 

proudění poměrně slabá. 
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 Za účelem navýšení intenzity výměny tepla prostřednictvím proudění je 

nezbytné použít umělý – mechanicky vzbuzený pohyb vzduchu, který je zajištěn 

pomocí fukarů. V tomto případě se jedná o umělé tzv. vynucené proudění tepla.  

Obrázek 12 Zobrazení proudění teploty a vzduchu u povrchu tělesa  

při ohřevu vzduchu [10]  

Všeobecně může docházet k současnému proudění přirozeného a 

proudění vynuceného. V případě velkých rychlostí je působení přirozeného 

proudění zanedbatelné. 

Mezi povrchem tělesa a plynným či kapalným prostředím probíhá 

výměna tepla prouděním přestupem tepla. Jsou rozlišovány dva typy proudění:  

  a) turbulentní  

b) laminární.  

Zatímco turbulentní proudění je charakterizováno jako neuspořádaný, 

chaotický pohyb vzduchu, proudění laminární lze charakterizovat jako 

rovnoběžný prohyb vzduchu ve směru proudu. 

V případě, že proud vzduchu proudí okolo povrchu tuhého tělesa (jedná 

se například o povrch konstrukce), dochází k tvorbě tzv. oblasti s vnějším 

prouděním a oblasti, uvnitř které dochází ke změně rychlosti proudu spojitě od 

nuly na povrchu daného tělesa až na rychlost vnějšího proudu (obrázek č. 12) 

v důsledku viskozity vzduchu. Tato oblast je nazývána mezní vrstvou m; ve 

které se může vzduch pohybovat turbulentně i laminárně. Zatímco teplo se 

v laminární vrstvě šíří vedením, v turbulentní vrstvě je pak vedení tepla vlivem 

odporu oproti přestupu zanedbatelné. 

Proudění

Teplota 

x0

q

m

vp

 

 

m - mezní vrstva,  

vp - oblast vnějšího proudění 
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Na základě Newtonova zákona je přestup tepla během proudění 

definován následovně:  

 askk hq           (2.2)

 Z experimentálních měření vyplývá, že součinitel pro přestup tepla 

prouděním není stálou veličinou, ale je závislá na celé řadě dalších parametrů, 

které charakterizují pohyb a stav vzduchu, rozměry a tvar tělesa atd. [10] [18] . 

2.2.1 Součinitel přenosu tepla hk – přirozené_proudění 

V rámci stavební tepelné techniky jsou zpravidla používány vztahy, které 

jsou odvozené z měření na malých vzorcích a z tohoto důvodu nejsou 

pro využití v praxi přesné. Dawis a Griffiths odvodili přesnější vztahy. Pro 

výpočet hk mají výsledné vztahy tvar [8] : 

- pro desku, která má vertikální polohu 
498,1 kh    (2.3) 

- pro zahřátou desku v horizontální poloze obrácenou nahoru (tepelný tok 

směřující zdola nahoru). 

Teorie podobnosti je využívána při stanovení součinitele přestupu tepla h 

během přirozeného proudění. V tomto případě se vychází ze závislosti 

podobnostních – kriteriálních čísel, obsahující veškeré rozhodující faktory [8] : 

Známa je závislost  nGrcNu Pr..       (2.4) 

Kde: 

lhNu k




   Nusseltovo číslo, 


 


... 3lgGr

  Grashofovo číslo, 

a


Pr
    Prandtlovo číslo,  

Δθ    rozdíl teploty vzduchu a povrchu tělesa (K), 

ν     kinetická viskozita vzduchu (m2.s-1), 

  115,273     součinitel teplotní roztažnosti vzduchu (K-1), 

c    konstanta získaná z experimentu, 

l    charakteristický rozměr (m). 
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Na základě výsledků M. A. Michejeva doporučuje A. M. Šklover vyjádřit 

závislost následovně   31Pr..135,0 GrNu       (2.5) 

 

Vztah je platný pouze v případě vertikálních konstrukcí. U konstrukcí 

horizontálních, pokud je tepelný tok šířen shora dolů nabývá součinitel hk 

hodnot zhruba o třetinu nižší a naopak v případě proudění tepelného toku zdola 

nahoru je hodnota součinitele cca o jednu třetinu vyšší [18] . 

2.2.2 Součinitel přenosu tepla hk – nucené_proudění 

M. Jürges určil při nuceném proudění vzduchu hodnoty součinitele 

přestupu tepla hk v závislosti na charakteru opracování povrchu dané 

konstrukce a na rychlosti proudění vzduchu (tab. 9). Hodnoty součinitele pro 

přestup tepla hk mohou být při nuceném proudění vyjádřeny také následujícím 

vztahem 

vhk .55,336,4           (2.6) 

Tabulka 9 Hodnoty součinitelů přestupu tepla h, v rámci nuceného proudění [10]  

Charakter povrchu 
Rychlost větru v 

v< 5 m/s v> 5 m/s 

Leštěný povrch 5,6 + 3,9.v 7,12.v0,78 

Válcovaný povrch 5,8 + 3,9.v 7,14.v0,78 

Drsný povrch 6,2 + 3,9.v 7,52.v0,78 

 

M. A. Michejev přehodnotil uvedené výrazy na základě teorie podobnosti 

a stanovil závislost podobnostních čísel Re a Nu:
8,0Re.032,0Nu   (2.7) 

Kde: 


lv.Re 

 Reynoldsovo číslo, 


lhNu k .

 Nusseltovo číslo, 

L  rozměr vzorku (m). 

V  rychlost proudění vzduchu (m.s-1),  
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υ   kinetická viskozita vzduchu při stejné teplotě (m2.s-1), 

λ   součinitel tepelné vodivosti vzduchu (W.m-1.K-1), 

Výše uvedené výrazy jsou platné za předpokladu, že dochází 

k rovnoběžnému proudění vzduchu s povrchem dané konstrukce. V případě, že 

na konstrukci dopadá proudící vzduch pod určitým úhlem, je porušená vrstva 

povrchu a může dojít k vícenásobnému zvětšení součinitele přestupu hk. Vliv 

proudění vzduchu se snižuje úměrně se zvětšujícím se povrchem dané 

konstrukce [8] . 

2.3 Radiace (sálání, vyzařování) 

Teplo, které je šířeno sáláním, znázorňuje přenos elektromagnetických 

vln s vlnovou délkou 760 a 3000 nm, které jsou šířeny v prostoru rychlostí 

světla. Tepelné sálání těles je dáno jejich teplotním stavem; sálavá schopnost 

těchto těles nemusí být při stejné teplotě shodná, protože například povrchy 

kovů, které jsou pokryty oxidovanou vrstvou, sálají při určité teplotě více energie 

než vyleštěné povrchy stejných kovů. Při dané teplotě nemůže sálavá 

schopnost těles překročit jejich maximální hodnotu. Ideální těleso, které má 

maximální sálavou schopnost při dané teplotě, odpovídá vlastnosti dokonale 

(absolutně) černého tělesa. Sálavá energie v případě všech skutečných 

(šedých) těles znázorňuje při stejné teplotě pouze určitou část energie sálání 

pro absolutně černé těleso. 

Energie, která je vyzařována daným tělesem, může být z části pohlcena 

jeho okolním prostředím a může se rozptylovat v okolním prostředí a dopadat 

na jiná tělesa. Různá tělesa mají různou pohlcovací schopnost. Pro tepelné 

záření je například absolutně suchý vzduch průzračný, ale vzduch, nasycený 

vodní párou do určité míry pohlcuje tepelné záření. Kapalinami a tuhými tělesy 

jsou tepelné paprsky pohlcovány poměrně výrazně, ale současně jsou schopny 

tyto tepelné paprsky odrážet. Pokud jsou tělesa o různých teplotách 

v průzračném prostředí, dochází mezi nimi k výměně tepla. U různých těles je 

intenzita sálání odlišná a závisí na jejich vzájemném uspořádání, rozměrech, 

tvaru a na jejich teplotě, schopnosti odrážet, pohlcovat a sálat teplo [18]  
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TRA QQQQ 0         (2.8) 

QA  část tepla pohlcovaná tělesem,  

QR  část tepla odražená tělesem, 

QT   část tepla procházející tělesem. 

Obrázek 13 Schéma tepelných toků při sálání při dopadu na stavební konstrukci [20]  

Rovnice (2.8) dále může být upravena na: 

1
000


Q
Q

Q
Q

Q
Q TRA

 nebo 1 TRA      (2.9) 

Kde: 

0Q
QA A

   pohltivost záření   

0Q
QR R

   odrazivost záření   

0Q
QT T

   propustnost záření   

 

Z výše uvedené rovnice (2.9) vyplývá, že mohou nastat následující 

možnosti: 

1. Transmise záření T = l (tj. A = R =0) – tělesy prochází veškerá zářivá 

energie. Tyto tělesa se označují jako diatermální nebo dokonale propustná. 

2. Reflexe záření R = l (tj. A = T = 0) – tělesa veškerou zářivou energii 

odrazí. Tato tělesa jsou označována jako dokonalé zrcadla, jestliže se odraz 

odehrává dle zákonů geometrické optiky. 

3. Absorpce záření A = l (tj. R = T = 0) – tělesa veškerou zářivou energii 

pohltí. Tato tělesa jsou označována jako absolutně černá. 
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Hodnoty součinitelů A, R, T závisejí v technické praxi na dalších 

faktorech, jako je například jeho teplota, vlnová dálka, které je tělesem 

vyzařována atd. Tuhá tělesa jsou v podstatě nepropustná, a platí, že T = 0, 

takže 1 RA . 

Rovnice (2.9) též značí, že pokud je určitým tělesem dobře pohlcována 

zářivá energie, pak ji jen málo odráží, a naopak [18] . 

2.3.2 Kirchhoffův zákon a Stefan-Boltzmannův zákon 

Hustota zářivého toku je úměrná čtvrté mocnině absolutní teploty:  

           (2.10) 

Absolutně černá tělesa se reálně nevyskytují. Součinitel pro sálání 

reálných (šedých) těles představuje součin pohltivosti záření tělesa 

 
 Se součinitelem sálání absolutně černého tělesa Cč, který je vyjádřen na 

základě Kirchhofova zákona ve tvaru       (2.11) 

Vyplývá, že C = A Cč. 

Pro hustotu zářivého toku šedého tělesa platí
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TCATCq čs
 (2.12)  

 

Jestliže pohltivost záření A [0; 1], nabývá součinitel pro sálání 

skutečných těles hodnot v rozmezí C [0; 5,67] W. m-2. K-4. Při teplotách, které 

jsou běžné pro konstrukce budov pozemních staveb, nedochází v hodnotách 

pro součinitele sálání C různých nekovových materiálů k výrazným rozdílům. 

Výrazně nižší hodnoty pro součinitele sálání je zaznamenáno v případě kovů, 

které mají lesklý povrch. Při běžné teplotě nemá zásadnější vliv ani barevná 

úprava povrchu [18] . 
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Výše uvedené skutečnosti ale neplatí v případě ohřívání ploch 

v důsledku slunečního záření, neboť se jedná o zdroj, který má vysokou 

povrchovou teplotou (přibližně 6000 K). Hodnota součinitele sálání je nižší 

v případě, že je barva povrchu světlejší, takovýmto povrchem je pohlcováno 

menší množství tepelné energie. Tohoto fyzikálního úkazu je využíváno všude 

tam, kde je potřeba snížit příjem tepla vnějším povrchem dané konstrukce 

(např. exponované obvodové konstrukce, ploché střechy apod.)[10] . 

2.3.3 Součinitel vzájemné radiace 

Jestliže nejsou povrchy, které vzájemně vysílají sálavou neboli zářivou 

energii absolutně černé, na výměně se podílejí rovněž odrážené paprsky. 

Paprsky se připojují k bezprostředně vyzařovaným paprskům a podílejí se na 

zvětšení jejich množství. Samotný proces vzájemného sálání se tak skládá 

z mnohokrát opakovaných cyklů odrazů a pohlcení [18] . 

Obrázek 14 Schéma při radiaci mezi dvěma obecně situovanými plochami a schéma 

výměny sálání mezi plochou S1a rovnoběžnou plochou S2 [10] . 

 

Za těchto okolností se místo součinitele sálání absolutně černého tělesa 

Cč využívá tzv. součinitel vzájemného sálání Cvs, který je stanoven na základě 

závislosti součinitelů pro sálání vzájemně ozářených ploch. Pro vzájemné 

sálání mezi danými plochami platí následující obecný vztah: 
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Výměna tepla sáláním, která probíhá mezi dvěma rovnoběžnými 

plochami o dostatečně velkých rozměrech S1 s teplotou vyšší a S2 s teplotou 

nižší (za předpokladu, že veškeré paprsky, které jsou vyzařovány z jedné 

plochy a dopadají na plochu druhou a opačně), teploty povrchů T1 a T2  

a součiniteli sálání C1 a C2 (obrázek 14) a mohou být v případě rozptýlení 

odrazu zaznamenány následujícím vztahem: 
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      (2.14) 
Do tohoto vztahu vstupuje součinitel pro vzájemné sálání Cvs, který lze 

vyjádřit z následujícího vztahu:       

        

             (2.15) 

 
V případě, že výměna tepla sálání probíhá mezi plochou S1, která je 

zcela obklopená plochou S2, je platný následující vztah:
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      (2.16) 

kde je součinitel pro vzájemné sálání vyjádřen 
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      (2.17) 

Z výše uvedených výrazů (2.14) až (2.17) je patrné, že množství 

vyzářeného tepla je závislé na rozdílu čtvrtých mocnin termodynamických 

teplot. V případě, že dochází k výměně tepla sáláním mezi plochami  S1 a S2, 

které mají velmi malý poměr S1/S2, je platný následující vztah:  Cvs = C1 (2.18) 

Jestliže výměna tepla radiací probíhá mezi dvěma plochami, které jsou 

jakkoliv proti sobě položené, je platný tzv, přibližný Nusseltův vztah [10] : 

 

 

           (2.19) 
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2.4 Tepelně technické vlastnosti stavebních 
materiálů 

Pro účely této práce jsou z tepelně technických vlastností jednotlivých 

stavebních materiálů vybrány pouze ty, které bezprostředně souvisí 

s energetickou náročností zkoumaného objektu. 

2.4.1 Součinitel tepelné vodivosti λ [W·m-1·K-1] 

V případě homogenního izotropního tělesa je pro šíření tepla vedením 

využit Fourierův vztah: 

                (2.20) 

Stacionární stav nastává v případě, že platí:  

               (2.21) 

 

Fourierova rovnice vedení tepla za jednosměrného šíření je redukována 

do následujícího tvaru:               (2.22) 

Tímto součinitel pro tepelnou vodivosti λ udává schopnost 

daného materiálu vést teplo a zároveň má vliv na množství tepla Q, které za 

jednotku času prostoupí plochou tohoto materiálu S o materiálové tloušťce 

vrstvy d při teplotním spádu   a ustáleném teplotním stavu dle následujícího 

výrazu:  

 


d
SqSQ 12.. 


.       (2.21) 

Vysoká hodnota tepelné vodivosti λ je charakteristická pro konstrukční 

materiál beton, kov, apod.; za účelem snížení energetické náročnosti objektu je 

důležité používat materiál, který má nízkou hodnotu tepelné vodivosti λ, tzn. 

tepelný izolant. Součinitel tepelné vodivosti patří mezi základní materiálové 

veličiny a závisí především na objemové hmotnosti, vnitřní vlhkosti materiálu, 

pórovitosti apod.[18] . 
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2.4.2 Tepelná kapacita c vs. objemová hmotnost   

Objemová hmotnost látek a tepelně fyzikální veličiny (lineární délková 

teplotní roztažnost, tepelná kapacita, tepelná vodivost) jsou z pohledu stavební 

fyziky určujícími vlastnostmi při chování materiálů ve stavební fyzice. 

 Prostřednictvím tepelné kapacity c je udáváno množství tepla Q, které je 

potřeba dodat 1 kg látky, aby došlo k jejímu ohřátí o 1K na základě vztahu. 

x
x dT

d
m

c 






1

 ,         (2.23) 

 Přitom pomocí indexu x je označen druh termodynamické změny stavu, 

při kterém je danému tělesu za konstantního objemu a tlaku přiváděno teplo, 

které se podílí na zvýšení vnitřního tepelného obsahu látky a její teplota se 

zvyšuje. V praxi se objemová hmotnost  ověřuje na základě hmotnosti látky s 

pravidelným geometrickým rozměrem, nacházející se v požadovaném 

vlhkostním stavu [10] . 

2.5 Součinitel prostupu tepla, tepelný odpor 
konstrukce, 

V praxi se hodnoty tepelného odporu R využívají; ale v případě 

energetického posuzování budov se upřednostňuje používat součinitele 

pro prostup tepla U, zahrnující nejen tepelný odpor konstrukce R, ale také 

přestupové tepelné odpory Ri, Re které reprezentují oba povrchů konstrukce na 

základě vztahu    11   Tei RRRRU       (2.24) 
kde Ri, Re představují hodnoty součinitelů pro šíření tepla h na povrchu 

podle Newtonovy okrajové podmínky. V běžné praxi jsou tyto součinitele 

pro určité druhy konstrukcí konstantní a jsou dostupné v tabulkách [7] [35] . 
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Tabulka 10 Hodnoty součinitelů přestupu tepla h [7] [35]  

Konstrukce 

Součinitel 

přestupu 

tepla 

h (W/m2.K) 

uvnitř objektu 

svislá 8,0 

vodorovná (tok od konstrukce) 8,0 

vodorovná (tok ke konstrukci) 6,0 

vně objektu 

při klidném vzduchu 15,0 

v husté zástavbě 23,0 

v řídké zástavbě, na venkově 30,0 

 

Tepelný odpor konstrukcí R je dán podílem tloušťky d a součinitele 

pro tepelnou vodivost λ u homogenních materiálových vrstev. Ve směru toku 

tepla má tepelný odpor přídavnou vlastnost a pro konstrukce, které jsou složeny 

z několika materiálových vrstev, mohou být sčítány z jednotlivých tepelných 

odporů složené konstrukce dle následujícího vztahu [7] : 

 




n

j j

j
n

j
j

d
RR

11  .        (2.23). 

2.6 Vlivy, které působí na vlastnosti tepelně-
izolačních materiálů 

Fyzikální vlastnosti určují tepelně-izolační schopnosti vrstvy daného 

tepelného izolantu, jedná se zejména o jeho materiálovou strukturu, která je 

závislá na objemové a měrné hmotnosti, obsahu vlhkosti, pórovitosti, teplotě, 

chemickým složením a směrem šíření tepelného toku v případě neizotropních 

látek. Z pohledu životnosti je rovněž důležitá odolnost a chemická stálost vůči 

atmosférickým vlivům. Z tohoto důvodu je nutné, aby tepelně-izolační materiály 

byly chráněny před účinky vlhkosti [25] . 

V současnosti je všeobecně známo, že existuje přímá závislost 

součinitele pro tepelnou vodivost na obsahu vlhkosti ve sledovaném materiálu. 
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2.6.1 Rozsah účinnosti tepelně-izolačních materiálů 

Rozhodujícím faktorem pro vyjádření účinnosti daného tepelně-

izolačního systému je uspořádání jednotlivých vrstev v obvodovém plášti. 

Účinnost tepelně-izolační vrstvy lze vyjádřit poměrem skutečné hodnoty 

tepelného odporu k deklarované hodnotě. Skutečnou hodnotu ovlivňují 

konstrukční detaily spojů, např. v důsledku zámkového spoje na 

polyuretanových panelech obvodového pláště objektu mrazírny, případně jiné 

tepelné mosty a tepelné vazby či vlhkost. 

Tepelné vazby jsou v ideálních tepelných izolačních vrstvách 

eliminovány na minimum a nevyskytují se tepelné mosty. Proti vlhkosti je 

tepelná izolace zpravidla chráněna opláštěním, ocelovým plechem, chránící 

izolant proti vnějším atmosférickým vlivům.  

2.6.2 Tepelné vazby v budovách 

Tepelnou vazbou se v objektech označuje materiálová nestejnorodost; 

jedná se např. o konstrukční styk mezi dvěma druhy stavebních konstrukcí  

o různých materiálech. V obvyklých případech jde o oblast spoje mezi stropní 

konstrukcí a obvodovým pláštěm, obvodovou konstrukcí, příčkou apod. Tepelné 

vazby vznikají na rozhraní dvou či více konstrukcí, kde je tepelný tok významně 

ovlivněn v důsledku jejich vzájemného působení. Tato tepelná nestejnorodost je 

v některých  převzatých normách EN/ISO nazývána také jako tepelný most a to 

i přesto, že vzájemné souvislosti naznačují, že jde patrně o tepelné vazby. 

Obecně působení tepelných vazeb není do měření či výpočtu součinitele 

prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí nebo tepelného odporu konstrukce R, 

zahrnuto. 

Tepelná vazba je zahrnuta až do výpočtu průměrného součinitele 

prostupu tepla Uem, měrné ztráty, způsobené prostupem tepla HT apod. Stejně 

jako v případě tepelných mostů jsou i zde jsou rozlišovány tepelné vazby 

bodové a lineární  

Návrhy a posuzovaní těchto tepelných vazeb tak mají nezanedbatelný 

vliv na celkovou energetickou náročnost daného objektu [5] . 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Předmětem praktické části diplomové práce je sestavit tepelnou bilanci 

objektu s řízenou vnitřní teplotou – mrazírny, a na základě zjištěných poznatků 

popsat výskyt zásadních nedostatků, které mají vliv na energetickou náročnost 

provozu daného objektu. Dále pak zhodnotit zjištěné poznatky a navrhnout 

možnosti optimalizace provozních nákladů na energie, spotřebovávaných 

v těchto provozech. 

3 Diagnostika v mrazírenském provozu 

3.1 Výběr objektu 

Po domluvě s majitelem objektu byla provedena prohlídka 

v mrazírenském objektu nejmenované společnosti v Olomouckém kraji, která 

posloužila získání podmětů pro praktickou část diplomové práce. Majitel objektu 

neposkytl souhlas se zveřejněním provedených analýz a výpočtů, proto pro tuto 

část diplomové práce bylo zvoleno pracovního označení Mrazírna_M.  

Mrazírna_M je objekt pro skladování a distribuci mražených potravin, ve 

kterém je celoročně udržovaná vnitřní řízená teplota ai = -22 ± 2 °C. 

Půdorysné rozměry objektu jsou 89,2 x 32 m, vnitřní výška skladovacího 

prostoru h = 12,5 m, 5 komor, celková půdorysná plocha objektu Mrazírny_M je 

pak 2854,4 m2. 

3.2 Obecná diagnostika provozu mrazírny 

Při prohlídce v provozu Mrazírny_M bylo zpozorováno větší množství 

námrazy na vnitřních konstrukcích, včetně námrazy na výparnících chladícího 

okruhu. Na stropě mrazírny byl zřetelný výskyt lokálních tepelných mostů, které 

způsobují povrchovou kondenzaci vlhkosti. Dále bylo zpozorováno, že 

přítomnost kondenzátu umožňuje zatékání vody do spár mezi stěnovými 

i stropními sendvičovými panely, čímž může nastat snížení tepelně izolační 

vlastnosti PUR izolantu, prosakování vody s tvorbou ledu na stěnách i podhledu 

v mrazírně má na svědomí materiálovou degradaci polyuretanové pěny kvůli 

působení objemových změn při tvorbě námrazy. 
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Významný vznik krystalické námrazy byl zjištěn ve výparnících 

chladícího sytému mrazírny. Tato námraza může být připisována kondenzující 

vlhkosti přiváděné z exteriéru při otevřených vratech, kdy dochází 

k naskladňování či vyskladňovaní zmraženého zboží tím k prouděním vzduchu 

z okolního prostředí do vnitřních prostor mrazírny. Hlavní příčnou se zdá být 

samotný způsob expedice zboží z a do prostor mrazírny. Tento děj je úzce 

spojen s kázní zaměstnanců obsluhující provoz, rozhoduje zde dodržování 

pracovních postupů nařízených zaměstnavatelem. Konkrétně se jedná 

o interval zavírání a otvírání dveří či vrat mrazírny. Na vině je dále technický 

stav těchto vrat, jelikož pokud jsou déle otevřena, vniklá námraza v konstrukci 

těchto vrat neumožňuje její řádné dovření. Další, avšak minoritní výměna 

vzduchu v mrazírně může být zapříčiněna lokáními netěsnostmi v plášti budovy. 

Výsledkem těchto dějů je námraza na uvnitř mrazírny, především na 

výparnících kompresorového chladícího sytému, kde se vyskytuje nejnižší 

teplota z celého chlazeného prostoru. Vzniklá námraza se projeví v energetické 

bilanci tím, že musí být odvedena v kapalné formě z výparníků pryč z objektu 

a také spotřebou tepla na fázovou přeměnu vodní páry na krystalický led. Děje 

se tak při dodání tepla, ať už vyhřívaným elektrickým obvodem či reverzním 

chodem samotného chladícího sytému, čímž dojde k jejímu rozmrazení 

do kapalné fáze a jejímu odtoku odpadovým potrubím. Při prohlídce mrazírny 

Mrazírna_M. byl právě tento zpozorovaný proces vybrán pro detailnější výzkum 

v budoucí diplomové práci. 

3.3 Určení míry výměny vzduchu 

Se vstupem vstupu personálu, při manipulaci se zbožím pomocí dopravní 

techniky, zejména při vykládce a nakládce zboží, když se do mrazírny otvírají 

a zavírají vstupní vrata, dochází výměně vzduchu mezi venkovním a vnitřním 

prostředím. Rozdíl v teplotách mezi těmito prostředími o různé relativní teplotě 

vyvolává intenzivní proudění vzduchu na pomezí těchto vstupních vrat. 

Množství vzduchu, které se dostane do prostoru mrazírny lze významně ovlivnit 

pracovními postupy, avšak se mu nedá absolutně zabránit.  
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Zatímco v mrazírnách se starším ovládáním vrat je jejich zavírání 

a otvírání po projetí dopravní techniky závislé na ručním zásahu pracujícího 

personálu, v mrazírnách s automatickým ovládáním vrat se samovolně po 

projetí dopravní techniky uzavřou. 

V případě ručního otevírání/zavírání vrat není stanovena doba, po kterou 

mohou být otevřena a je závislá na dodržování stanovených pravidel 

pracovníky provozu. V extrémních případech zůstává prostor vjezdových vrat 

do mrazírny otevřen celou dobu expedice zboží, kdy manipuluje dopravní vozík 

s paletami, což umocňuje intenzivní výměnu vzduchu mezi chlazeným 

prostorem a exteriérem. Tím narůstají tepelné zisky a vniká do chlazeného 

prostoru vlhkost, která následně uvnitř tvoří námrazu.  

3.4 Námraza 

Námraza vzniká kondenzací a sublimací vodních par na povrchu 

předmětů při teplotách pod 0 °C nebo usazováním vodních kapek z mlhy nebo 

oblaku na podchlazených předmětech, kde přimrznou. Při usazování tvoří 

v závislosti na podmínkách různé struktury, jak je znázorněno na obrázku 16, 

které mohou mít veliký podíl na přechodu znečišťujících příměsí na povrch. 

Námraza je tvořena ze vzdušné vlhkosti, kdy maximálním nasycením vzduchu 

vnikne mlha. Definice popisuje mlhu jako atmosférický aerosol tvořený malými 

vodními kapičkami rozptýlenými ve vzduch [36] . 

Obrázek 15 Námraza uvnitř mrazírny 
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3.5 Podmínky pro vznik námrazy 

Námrazové jevy se nejvíce vyskytují na objektech s teplotou pod bodem 

mrazu okolo 0 °C až – 10 °C teploty vzduchu. Vyskytují se i při teplotě vzduchu 

nad 0 °C tehdy, když povrch, na kterém se tvoří, bude mít teplotu pod 0 °C. 

Proměnlivé faktory vzniku námrazy jsou teplota a rychlost vzduchu. Záleží také 

na velikosti kapiček mlhy oblaku, srážek a relativní vlhkosti. 

 

Obrázek 16 Druhy námrazy v závislosti na proudění vzduchu [9]  

Závislost tvorby námrazy na proudění vzduchu spočívá v tom, že se při 

zesílení rychlosti proudění zvětšuje množství kapek dopadajících na povrch 

s nižší relativní teplotou oproti okolí. Celková hmotnost námrazy se bude 

zvyšovat se zvyšující se rychlostí proudění vzduchu do 20 m.s-1, potom 

přírůstek námrazy značně klesá. Důležitý faktor pro tvorbu námrazy 

a koncentraci v ní obsažených látek je absolutní vlhkost, která vyjadřuje 

množství vody v určitém objemu vzduchu v jednotce g.m-3. Její význam se 

zvětšuje s ubývající rychlostí proudění vzduchu a vyšší velikostí kapek. Hlavní 

příčinou těchto změn je gravitace a setrvačné síly mezi jednotlivými částicemi, 

neboť tyto síly mění trajektorii přechlazených částic [36] . 

3.5.1 Experiment – zjištění míry výměny vzduchu 

Vzhledem k turbulentnímu proudění vzduchu v mrazírně skrz otvor vrat je 

při jejich ploše je přímé měření téměř nemožné. Numerické modelování při 

využití Stokes-Navierových rovnic může nastínit pouze hrubý odhad. 
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Návrh zjištění míry výměny vzduchu ve zkoumané Mrazírně_M vychází 

z měření objemu vzniklé námrazy uvnitř výparníků v době mezi dvěma cykly 

odtávání. Celý tento proces je cyklicky nastaven a odtávaní vždy probíhá 

ve stanovenou dobu. Tudíž byl na základě provozních záznamů zaznamenán 

čas, kdy došlo k předcházejícímu odtávání, což bylo dne 12. 6. 2018 v 12:00 

hod., další odtávání námrazy z chladicího výparníku uvnitř mrazírny probíhalo 

dne 14. 6. 2017 v 12:00 hod. V tomto období byly zohledněny skutečné 

provozní intervaly, protože v nepracovní době jsou mrazící komory uzavřeny 

a neprobíhá v nich výměna vzduchu. Z výparníku při jeho odmrazování vyteklo 

celkem 283 l vody, přičemž vnitřní objem sledované komory je V= 7136 m3. 

Při zjišťování vlhkostního obsahu ve vnějším vzduchu byla použita hodinová 

data z meteorologické stanice Olomouc, teplota a relativní vlhkost vzduchu. 

Tato data jsou graficky znázorněna na v Grafu č 2, Pro zjištění míry vlhkosti 

vzduchu f dle relativní vlhkosti a teploty byl použit vztah z publikace [10] : 
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 Z rozdílu jednotlivých vlhkostních obsahů vnitřního vzduchu v mrazírně a 

vnějšího vzduchu bylo následně vyčísleno množství námrazy na 1 m3 vzduchu. 

Kalkulace je uvedena v tabulce č. 11 níže, kde je veličinou N vyjádřeno 

množství námrazy [22] . 

Graf 2 Průběh teploty a relativní vlhkosti vzduchu z meteorologické stanice 

Olomouc [14] . 
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Tabulka 11 Tabulková kalkulace množství námrazy mezi odmrazovacími cykly  

 

Z  hodnot uvedených v tabulce je vyplývá, že pokud by se jednalo o 

rovnoměrnou výměnu vzduchu v mrazírně, po celé sledované období 

v pracovní době o, úrovni nh = 0,17 hod-1 mezi cykly odmrazování, vnikne ve 

výparnících chladicího systému 283 kg námrazy. 

V případě, že započteme k této spotřebě tepla potřebného na fázovou 

přeměnu vodní páry na krystalický led, a dále spotřebu tepla na pozdější 

fázovou přeměnu ledu na kapalinu, s jejím následným ohřevem na teplotu 

+3 °C, což byla teplota vody odtékající v odpadním potrubí, tak energetickým 

vyčíslením tento proces, činí 241,5 MJ, což je 67,1 kWh. Odhadem je průměrná 

denní spotřeb energie vynaložené na tento opakující se proces v Mrazírně_M 

29,8 kWh/den, což by v tomto analyzovaném případě bylo v celkovém součtu 

v ročním objemu až 10,9 MWh spotřebované energie. K tomu je ovšem nutno 

dodat, že měření bylo provedeno v letním období a zdaleka ho nelze považovat 

za reprezentativní, vzhledem k proměnám okolního klimatu během celého 

kalendářního roku. 

  

den (hod) t e  (°C) RH e  (%)  f  (g/m3) t i  (°C) RH i  (%)  f  (g/m3) N  (kg) den (hod) t e  (°C) RH e  (%)  f  (g/m3) t i  (°C) RH i  (%)  f  (g/m3) N  (kg)
12.6 12 20,7 84 15,113 -22 99 0,726 14,37 13.6 12 20,7 70 12,594 -22 99 0,726 11,86
12.6 13 20,9 77 14,015 -22 99 0,726 13,28 13.6 13 20,3 68 11,953 -22 99 0,726 11,22
12.6 14 22,2 74 14,519 -22 99 0,726 13,78 13.6 14 19,7 69 11,710 -22 99 0,726 10,98
12.6 15 23,3 70 14,625 -22 99 0,726 13,89 13.6 15 18,9 72 11,658 -22 99 0,726 10,92
12.6 16 22,8 68 13,808 -22 99 0,726 13,07 13.6 16 18,7 73 11,682 -22 99 0,726 10,95
12.6 17 23,1 68 14,046 -22 99 0,726 13,31 13.6 17 17,6 76 11,393 -22 99 0,726 10,66
12.6 18 22,6 66 13,249 -22 99 0,726 12,51 13.6 18 17,6 77 11,543 -22 99 0,726 10,81
12.6 19 22,1 69 13,460 -23 99,9 0,667 13.6 19 17,9 73 11,141 -23 99,9 0,667
12.6 20 21,2 70 12,964 -23 99,9 0,667 13.6 20 17,3 79 11,633 -23 99,9 0,667
12.6 21 20,4 72 12,730 -23 99,9 0,667 13.6 21 16,6 78 11,014 -23 99,9 0,667
12.6 22 19,6 76 12,823 -23 99,9 0,667 13.6 22 16,2 78 10,752 -23 99,9 0,667
12.6 23 19,4 75 12,507 -23 99,9 0,667 13.6 23 16,3 79 10,956 -23 99,9 0,667
13.6 0 18,3 80 12,502 -23 99,9 0,667 14.6 0 15,9 81 10,965 -23 99,9 0,667
13.6 1 17,7 85 12,819 -23 99,9 0,667 14.6 1 15,8 82 11,034 -23 99,9 0,667
13.6 2 17,4 85 12,592 -23 99,9 0,667 14.6 2 15,5 83 10,968 -23 99,9 0,667
13.6 3 17,2 87 12,735 -23 99,9 0,667 14.6 3 15,5 82 10,835 -23 99,9 0,667
13.6 4 16,7 90 12,785 -23 99,9 0,667 14.6 4 15,3 81 10,574 -23 99,9 0,667
13.6 5 16,1 93 12,743 -23 99,9 0,667 14.6 5 14,7 81 10,195 -23 99,9 0,667
13.6 6 15,8 95 12,783 -23 99,9 0,667 14.6 6 14,4 82 10,133 -23 99,9 0,667
13.6 7 15,7 96 12,840 -22 99 0,726 12,10 14.6 7 14,5 83 10,320 -22 99 0,726 9,59
13.6 8 16,2 96 13,234 -22 99 0,726 12,50 14.6 8 15 81 10,383 -22 99 0,726 9,65
13.6 9 17,4 92 13,629 -22 99 0,726 12,89 14.6 9 17,2 73 10,686 -22 99 0,726 9,95
13.6 10 18,4 84 13,206 -22 99 0,726 12,47 14.6 10 17,3 71 10,455 -22 99 0,726 9,72
13.6 11 19,7 77 13,068 -22 99 0,726 12,33 14.6 11 17,3 71 10,455 -22 99 0,726 9,72
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4 MODELOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ 

4.1 Metodika výpočtů 

K vývoji počítačových simulací došlo až v důsledku vývoje výkonných 

počítačů. Tyto simulace se používají jako ukázka možných scénářů pro různé 

systémy a situace. Společným znakem pro všechny simulace je jejich 

schopnost generovat vzorek reprezentativního scénáře pro model, v rámci 

kterého by například nebyl možný úplný výčet veškerých možných stavů. 

V kybernetice a matematice představuje simulace metodu, při které mohou být 

zkoumány vlastnosti daného systému prostřednictvím experimentů včetně jeho 

matematického modelu.  

Při počítačovém modelování bývá zpravidla prvním krokem vytvoření 

matematického modelu zkoumaného systému. Tento model může být sestaven 

buď empiricky, tj. z naměřených hodnot, nebo teoreticky, vycházející ze 

základních fyzikálních vlastností daného systému. Stanovení parametrů pro 

teoreticky vytvořený model na základě empirických hodnot je označováno jako 

identifikace systému.  

Matematickým modelem musí být vhodně charakterizovány závislosti 

výstupů daného systému na jednotlivých vstupních údajích. Modely pro fyzikální 

soustavy jsou zpravidla sestrojeny jako soustavy pro diferenciální rovnice, pro 

které je využíván popis prostřednictvím systému diferenčních rovnic, 

stochastických diferenciálních rovnic, přenosové funkce v Laplaceově 

transformaci nebo další matematické aparáty. Prostřednictvím modelu nelze 

vždy dostatečně popsat přírodní děje v našem okolí v přírodě. Výsledek je tedy 

často dosažen za použití zjednodušujících předpokladů.  

Matematický popis lze chápat jako proces pro rozčlenění daného jevu na 

jeho základní samostatné prvky, prvočinitele, kterým mohou být přiřazeny 

konkrétní hodnoty a určitá pravidla, a na jejich základě se jednotlivé prvky mezi 

sebou navzájem chovají. 

Tím je vytvořen základ řekněme „virtuálního světa“, a samotný výpočetní 

software už jen tomuto světu dodá chod. A proto nesmíme opomenout, že 

z konečné množiny všech pozorování přírodních úkazů zpravidla usuzujeme 

na absolutní (tzn. nekonečnou) platnost námi určených zákonů. 
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Je tedy důležité, v rámci modelování znát omezení pro použití daného 

modelu, a vědět ve kterých částech můžou být získaná data zkreslena právě 

zjednodušením vstupních údajů. 

 Na základě těchto popsaných zákonitostí, je pak popsán ideální svět 

přibližující se realitě. Rovnice matematických modelů je řešena prostřednictvím 

vhodné numerické metody. Při modelování v nejrůznějších oborech byla 

vytvořena celá škála specializovaných softwarových balíků, mezi které patří 

např. SpicePro pro elektrické obvody nebo MatlabSimulink využívá pro účely 

modelování dynamických systémů. Pro modelování byly v minulosti používány 

analogové počítače, které byly používány zejména pro výpočet obyčejných 

diferenciálních rovnic, které měly přesně definovány počáteční podmínky.  

4.2 Výpočet tepelného odporu tepelně-izolačního 
PUR Panelu 

V případě tepelného izolačního panelu může být pro hodnocení 

tepelného odporu R použit následující vztah [30] : 

 
dddR .1034,43

 0,0232
..


  [m2. K.W-1; m]   (4.1) 

Avšak sendvičové panely nejsou absolutně heterogenním izolantem, 

nehomogenita v povrchových teplotách je vytvářena spoji panelů mezi 

jednotlivými obvodovými panely. Pro formulování lokálního tepelného odporu 

v místě spoje bylo využito numerického modelování. Na základě výsledků 

numerického modelu může dojít ke snížené tepelné izolační vlastnosti 

jednotlivých panelů v místě spojů. Posuzované byli úpravy jednotlivých spojů. 

Vlastnosti užitého PUR panelu lze porovnávat s deklarovanými hodnotami 

uvedených ve výrobkovém certifikátu konkrétního výrobce.  

Podélný zámkový spoj polyuretanového panelu se hodnotí na základě 

sestaveného dvourozměrného matematického modelu, který respektuje jak 

předpokládané okrajové podmínky, zejména vlhkost a okolní teplotu, tak 

i geometrii tohoto zámkového spoje při daných vlastnostech použitého 

materiálu. 
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Jedná se zejména o podélné spojení povrchu jednotlivých PUR panelů 

v místě jejich spoje prostřednictvím PUR pěny a utěsnění spár na vnější 

(teplejší) straně spoje plechového zámku tmelem. 

Výsledkem provedeného hodnocení spojů panelů je kvantifikace poklesu 

výsledného součinitele pro prostup tepla celkovou konstrukcí stěny dané 

mrazírny v důsledku konstrukce zámku. Tímto se chápe vytvoření tepelných 

mostů v panelu v důsledku zmenšení jeho tloušťky v místech spojů z nominální 

hodnoty 170 mm na hodnotu přibližně o 10-15 mm nižší. Ve vztahu k teplotnímu 

rozložením v daném spoji, je výsledkem hodnocení spoje panelů kvantifikace 

poklesu nominálního součinitele pro prostup tepla finální konstrukcí stěny 

včetně vlivu podélných zámků (tj. tepelných mostů) v důsledku technologického 

a konstrukčního provedení stěny vyrobené z PUR panelů [30] . 

Pro získání detailů kovových spojovacích částí byl použit vzorek 

sendvičového panelu, který je vyplněn polyuretanovou pěnou s tloušťkou 

170 mm. Vzorek byl však pouze reprezentativní a nepocházel ze zkoumaného 

objektu. 

Obrázek 17 Detail zámkového spoje sendvičového panelu [30]  
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4.2.1 Průběh modelovaní tepelných toků panelem 

Za účelem zjištění teplotního rozložení je využito dvojrozměrné šíření 

tepla ve stacionárním stavu, pro tento proces platí Fourieova rovnice 

v následujícím tvaru: 

02
2

2
2











y
y

x
x


       (4.2) 

Výpočet pro určení tepelného odporu jednotlivých bloků a určení 

celkového teplotního odporu stěny vyrobené z polyuretanových sendvičových 

panelů je prováděno na základě normy ČSN 73 0540. Dle této normy je nejprve 

posuzováno teplotní pole vodorovného řezu stěnou. Vážený průměr povrchové 

teploty je stanoven na fragmentu daného panelu, který začleňuje podélnou 

polovinu sendvičového panelu, podélnou polovinu sousedního panelu a styčnou 

spáru.  

Z váženého průměru teploty se vypočte tepelný odpor, který se 

z fragmentu R se při výpočtu ekvivalentních hodnot součinitele pro tepelnou 

vodivost daného materiálu izolačního panelu: eq.    R
d

eq 
 [W.m-1.K-1] (4.3) 

 

Teplota θsi je na vnitřním povrchu tvarovky stanovena na základě 

vážených průměrů teplot v jednotlivých uzlech, které se nacházejí na linii jejího 

vnitřního povrchu, které byly získány jako výsledek řešeného teplotního 

průběhu. 

 Ze vztahu pro hustotu tepelného toku q, byl pro tepelný odpor R daného 

sendvičového panelu v podélném směru odvozen výpočtový vztah: 
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Na základě ČSN EN 1745 lze pro konstrukční materiály přepočítat 

výsledný tepelný odpor pro materiálovou vrstvu k typickému vlhkostnímu stavu 

dané konstrukce [30] .  
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4.2.2 Výsledky modelovaní tepelných toků v panelu 

Numerický výpočet je proveden na základě metody konečných prvků 

a prostřednictvím programu ANSYS, jsou zobrazeny teplotní údaje do 

přehledné barevné škály. Metoda pro stanovení rozložení teplotního pole 

prostřednictvím 2D modelu je založena na řešení pro ustálené tepelné proudění 

teplotního pole diskretizované sítě jednotlivých plošných prvků. Pro numerické 

modelování teplotního pole je diskretizace uvedena v normě ČSN 73 0540-2 [2]  

 

Předepsány jsou též výpočtové hodnoty pro součinitele tepelných 

vodivostí jednotlivých materiálů, které jsou použité v hodnoceném stavebním 

fragmentu společně s okrajovými podmínkami.  

Při výpočtu tepelného odporu panelu byly použity následující okrajové 

výpočtové podmínky: 

o Teplota vzduchu ve vnitřním prostředí θai = - 22 °C, 

o Teplota vzduchu ve vnějším prostředí θe =  +24 °C, 

o Součinitel přestupu tepla na obou površích hsi = hse = 8 W/m2.K, 

 

Obrázek 18 Schéma řešeného fragmentu v řezu panelem (vlevo), a schéma volné 

disretizace pro účely modelovaní teplotního pole a tepelných toků (vpravo)  
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Obrázek 19 Rozložení teplotního pole spoje panelů (horizontálně) 

Výsledky uvedeny jsou provedeny pro čtyři různé modely uspořádání 

spáry mezi sendvičovými panely, jež jsou označeny následovně: 

a) Panel 1 - PUR panel λ = 0,0254 W/(m.K) - spoj se vzduchovou mezerou  

b) Panel 2 - PUR panel λ = 0,0252 W/(m.K) - spoj s těsnící pěněnou 

c) Panel 3 - PUR panel λ = 0,0240 W/(m.K) - spoj se vzduchovou mezerou 

d) Panel 4 - PUR panel λ = 0,0239 W/(m.K) – spoj s těsnící pěněnou. 

4.3 Solární zisky osluněním 

Sluneční světlo dopadající na zem je složeno z přímé a difuzní složky. 

Přímé sluneční záření je to, které přichází rovnou ze Slunce je směrově 

orientované. Difuzní část slunečního záření nemá definovaný směr a je 

rozptýlena v atmosféře. Celková intenzita slunečního záření na zemském 

povrchu, se značí jako globální záření IG,hor tedy součet přímého záření Idir,hor  

a difuzního záření Idif,hor.[21] . � , = � , + � ,        (4.5) 

Samotné globální záření je prakticky veškerou sluneční energii 

dopadající ve formě krátkovlnného záření na zemský povrch, vztaženo na 

jednotku horizontální plochy. Intenzita globálního slunečního dosahuje svého 

maxima při přímém dopadu paprsků, pokud je slunce přímo nad obzorem 

a jeho intenzita klesá při sestupu slunce z obzoru.  
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Hodinové hodnoty celkového IG,hor mimozemské záření I0 a výška Slunce 

h0 se vyjadřujeme koeficientem kT : � = ,.     (4.6) 

Tímto koeficientem lze odhadovat podíl difuzního záření Idif,hor s použitím 

celkového záření IG,hor a výšky Slunce nad obzorem h0 [28] : 

 � , = � , (1,020 + 0,254� + 0,0123 sin ℎ ) pro kT ≤ 0,3 � , = � , (1,400 − 1,749� + 0,177 sin ℎ ) kT  (0,3; 0,78] � , = � , (0,486� − 0,182 sin ℎ ) pro kT > 0,78 

4.3.1 Interpolace pozice Slunce 

Okamžitá poloha Slunce je zaznamenávána dle výšky nad horizontem h0 

a slunečním azimutem As. Výška Slunce nad horizontem h0 tvoří svislý úhel 

mezi středem Slunce a pozorovatelem na vodorovné rovině. Sluneční azimut As 

vyjadřuje vzniklý úhel mezi severním pólem a kolmým průmětem do středu 

vodorovné roviny. 

Analýza polohy slunce je významným prvkem při kalkulaci solárních 

zisků z dopadů přímého záření. Poloha Slunce je závislá na solární deklinaci, 

tedy jako úhlem mezi plochou procházející světovým rovníkem a rotační dráhou 

Země okolo Slunce.  

Ta během roku kolísá a běžně se pohybuje mezi  � [−23°26,45 ;  23°26,45′] ≡ [−23,4408;  23,4408], jelikož není oběžná dráha 

Země okolo Slunce ve tvaru kruhu, je na zemském povrchu během roku 

průběžně měněna délka dne a noci. V potaz se bere též časová korekce podle 

časové rovnice eqt (equation of time) [21] [28] . 

Obrázek 20 Zdánlivá dráha slunce nad obzorem [24]  
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4.3.2 Matematický popis dopadu slunečního záření 

Cílem tohoto popisu je výpočet úhlů dopadu θtilt na obecně nakloněnou 

rovinu. Ten leží mezi vektorem s dopadajících paprsků od Slunce a normálou 

nakloněné roviny n. Tato pozice Slunce je postavena ve sférických 

souřadnicích, které je třeba převést do karteziánských souřadnic s hlavními 

osami vektorů směrujících na východ a jih a to vše ve směru zenitu. Vektory s a 

n jsou určeny [28] : 

 

   � = (��� � . cos ℎ , −cos � . cos ℎ , sin ℎ )  

  � = (sin � . sin ℎ , − cos � . sin ℎ , cos ℎ )   (4.7) 

 

Tyto vektory jsou v normalizovaném tvaru, tím pádem je úhel dopadu na 

nakloněnou rovinu jejich skalárním součinem:  

 � = ������(�. �) =  ������(��� � . cos ℎ . sin � . sin ℎ +cos � . cos ℎ . cos � . sin ℎ + sin ℎ . cos ℎ ) =������(cos ℎ . sin ℎ . cos(sin � . sin � − cos � . cos � ) + sin ℎ . cos ℎ ) (4.8) 

 Obrázek 21 Geometrie paprsků při dopadu na vodorvnou plochu [29]  

Přímá složka záření Idir,hor, se přepočte na záření nakloněné z přímé 

složky záření na vodorovnou plochu: 

0
, sin

cos
h

I tilt
hordir


         (4.9) 
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Pro výpočet difuzní složky záření Idiff,tilt  se použije úhlu sklonu nakloněné 

plochy ht a složky přímého záření na vodorovnou plochu Idir,hor: 

 thordifftiltdiff hII cos1
2
1

,, 
       (4.10) 

4.3.3 Okrajové podmínky výpočtu 

Značná proměnlivost parametrů a vlivů na modelování reálných 

klimatických podmínek při provozu mrazírny vyžaduje velmi detailní soubor dat. 

K zadání byla poskytnuta meteorologická data ze stanice Brno – Tuřany, odkud 

byl převzat soubor dat od roku 1992 až 2002 se záznamy o teplotě vnějšího 

vzduchu e, relativní vlhkosti vzduchu e a intenzitě globálního záření, přímé i 

difuzní složky. 

Dle výše popsaných vztahů výše se z těchto hodnot vyčíslí složky Idir,hor a 

Idiff,tilt  . Mezilehlé hodnoty se pro účely modelování oslunění i vnější teploty 

lineárně aproximují. Příklady získaných ročních dat jsou na grafech 3;4 a 5. 

Graf 3 Obvyklý průběh vnější teploty v jednom roce 

Graf 4 Průběh přímého slunečního záření za 1 rok 
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Graf 5 Průběh globálního slunečního záření za 1 rok 

4.4 Tepelný systém v budovách 

Pro fungování tohoto systému jsou důležité následující znaky: 

o existence souboru prvků, 

o existence soustavy vztahů mezi jednotlivými prvky daného souboru. 

Jestliže má budova minimálně dvě místnosti, můžeme hovořit jako 

o budově se souborem místností, ve které jsou jednotlivé místnosti prvkem 

tohoto souboru. O budově jako systému můžeme hovořit tehdy, jestliže existují 

určité vazby mezi těmito místnostmi. Důležité je také popsat vztahy do okolí. 

V místnostech mohou být různé teploty vzduchu a za určitých podmínek může 

tepelný tok proudit mezi jednotlivými místnostmi. Tepelný tok má vliv na tepelný 

stav v obou místnostech. V těchto případech lze hovořit o tepelných vazbách 

mezi jednotlivými místnostmi, přičemž tyto vazby se uskutečňují v důsledku 

tepelných toků. Pro řešení tepelně stabilních otázek mohou být z hlediska 

systémového přístupu formulovány tyto předpoklady[27] : 

o jestliže mezi souborem místností budovy existují tepelné vazby, 

tvoří tepelný systém, 

o proudí-li na rozhraní místností tepelný tok, existují mezi nimi 

tepelné vazby. 

Rozhraním se chápe oblast, v rámci které platí ekvivalence tepelných 

toků, proudící z místnosti do této oblasti a tepelných toků, proudících od této 

oblasti k místnosti sousední, tzn., že platí (Q)Mi -> r=  (Q)r -> Mj až na výjimky 

souvisejí například s kondenzací nebo vypařováním vodní páry.  
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Tepelný tok, který proudí ve směru od místnosti Mik k rozhraní, může být 

pracovně označen jako vektor výstupu yi místnosti Mi a tepelný tok, který proudí 

od rozhrání do místností Mj prostřednictvím vektoru vstupu xj. Vektor vstupu 

xjmůže obecně obsahovat m složek, tj. xj= [x1
j,x2

j,...,xm
j]T a vektor výstupu může 

obecně obsahovat  yin složek, tj. yi = [y1
i, y2

i,...,yn
i]T. Tepelný tok může 

obsahovat celou řadu způsobů pro šíření tepla, sáláním, prouděním, vedením, 

větrací tepelný tok apod. Vazba mezi místnostmi Mia Mj může být popsána 

pomocí matice Vij. (Znázornění množiny stavů, nastoupení stavu indikují 

alternativní hodnoty 0, 1). 

Jednotlivé prvky v matici mají buď hodnotu 0, nebo hodnotu 1, což závisí 

na tom, zda pro k1,2,..,n a l 1,2,..,m platí ekvivalence xl
j= yk

i. Do matice 

mohou vstupovat jako prvky určitých fyzikálních veličin, například plochy (délka 

spáry, okna, plocha stěny, apod.). V matici Vij je obsažen minimálně jeden 

prvek s jednotkou. Nulové prvky se na tepelných vazbách mezi jednotlivými 

místnostmi i a j nepodílí. Vij je charakterizována maticí vazby mezi prvkem Mi a 

Mj a dále tepelnou vazbou mezi místnostmi Mia Mj může být zapsána ve tvaru 

xj= Vij.yi. 

Za předpokladu, že v budově je z místností M1, M2,..., MZ, potom má 

každá z těchto místností vektor výstupu y a vektor vstupu x. Rozmístění 

jednotlivých místností v dané budově, i příslušné tepelné vazby mohou být 

rozmanité. Při charakteristice tepelných vazeb lze na základě naznačeného 

postupu provést zápis prostorového i plošného uspořádání místností. Soustava 

vazeb může být označena jako struktura systému, matice struktury daného 

systému vytvářející jednotlivé submatice V [10] [27]  

 Na základě uvedených vztahů a popisu algoritmů byl pro praktické 

výpočty použit výpočtový program. V rámci vstupního datového souboru jsou 

zachyceny úplné informace týkající se uspořádání fragmentů v dané budově, 

tepelně-technické vlastnosti materiálů stěn včetně dalších potřebných informací, 

pro sestavení úplného deterministického popisu. Takto může být v libovolném 

ročním období vyšetřován teplotní průběh interního vzduchu na nejrůznějších 

místech objektu s tím spojený energetický výkon. 
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Obrázek 22 Schematické znázornění tepelných vazeb mezi uzly v budově [20]  

4.4.1 Popis modelu objektu 

Model objektu je možné složit z libovolného množství zón, ohraničených 

libovolným množstvím povrchů. Model má zpravidla jednu virtuální zónu – jedná 

se např. o venkovní vzduch, jejíž výstupní parametr není nepočítán, ale k jeho 

popisu jsou využita data z daného souboru nebo dle rozvrhu, který je stanoven 

uživatelem. Prostřednictvím programu je řešena geometrická pozice 

individuálních povrchů a zón ve vzájemném vztahu prostřednictvím grafického 

vstupu geometrie objektu. V globálním popisu budovy je vzduch v místnosti 

zastoupen jako uzel, pro který je v daném čase vypočtena teplota vzduchu. 

Vychází se z předpokladu, že se vzduch v místnosti plynule mísí, a proto nelze 

uskutečnit závěry, týkající se například rozvrstvení teplot v jednotlivé místnosti. 

Konstrukce se skládají z jedné či více vrstev, u kterých existuje 

předpoklad, že jsou homogenní, a že jsou složeny z jednoho druhu materiálu, 

který lze charakterizovat na základě tepelně technických parametrů. 

Pro stanovení přesného výpočtu se tlusté materiálové vrstvy rozdělují na 

několik dílčích vrstev. Zvláštní podmínky jsou stanoveny pro vnější vrstvu na 

každé ze stran dané konstrukce, kde je uzel vždy definován v rámci dvou 

povrchů dané konstrukce. Každý je zastoupen dílčí vrstvou, s polovinou jejíž 

šíře je v rámci těchto vrstev počítáno. Z tohoto důvodu je každá z konstrukcí 

zhotovována minimálně ze třech uzlů. 
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4.5 Popis vazeb tepelných toků 

Tepelný tok, který je vazebným prvkem mezi jednotlivými místnostmi, je 

označován jako „vazebný tepelný tok“. Při šíření tepla z jedné místnosti do 

druhé může být rozložen na následující složky [32] : 

a) přestup tepla mezi vzduchem a povrchem stěny, který je orientován k 

určité místnosti 

   )(),0(..)(  i
ij
S

ij
S

ijij hSQ      (4.11) 

b) šíření tepla stěnou. K formulování úlohy pro nestacionární vedení 

tepla se využívá Fourierova rovnice, která je doplněná o funkci pro vnitřní 

tepelný zdroj qv v následujícím tvaru: 

 
v

v

q
x

c

c
a

c
q

x
a

















2

2

2

2

.

.
;

.














     (4.12)

 Součinem c.  je vyjádřena objemová tepelná kapacita látky, poměr mezi 

součinitelem pro tepelnou vodivost  a pro objemovou tepelnou kapacitu látky je 

součinitel pro teplotní vodivosti a. 

Při řešení Fourierovy rovnice vedení tepla pro jednorozměrný případ 

zpravidla vystačí: 
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    (4.13) 

Pro vyřešení je nezbytné formulovat okrajové a počáteční podmínky 

- počáteční konstx  0)0,(        (4.14) 

- okrajové podmínky
1
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c) prostup tepla mezi okolním vzduchem a povrchem stěny (obdobně 

jako v bodě a) 
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      (4.16) 

d) Netěsnost spár a toky ventilačního vzduchu (hygienické kritérium) 
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e) tepelná radiace mezi vnitřními povrchy v místnosti 
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Při řešení rovnice b) je stanovena povrchová teplota pro vazebnou 

konstrukci (x,). Tedy pro i-tou místnost ij(0,), respektive ji(d,) na 

odvráceném povrchu stěny. Odsud tak mohou být kvantifikovány vazebné 

tepelné toky mezi místnostmi Qijs(). Řešení pro tepelné vazby na základě 

vztahu, odvozeného z řešení Fourierovy rovnice pro vedení tepla [27] : 

Pro každou z místností systému může být sestavena bilanční rovnice ve 

tvaru: 
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přičemž dílčí tepelné toky v bilanční rovnici mohou být formulovány 

následujícími vztahy [27] : 

 

- tepelný tok, který proudí stěnou   )()(..)(  j
si

j
i

j
i

jj
S hSQ   (4.20) 

 

- tepelný tok proudící dveřmi   )()(.)(  i
i

j
i

jj
dv

ji
dv USQ   (4.21) 

 

- tepelný tok z větrání  ))()(.(.)(  i
i

j
iair

ijij
v cVQ   (4.22) 

 

- tepelný tok osluněním  )(...)(  glob
jjj

ok
j

osl IsTSQ    (4.23) 

4.6 Numerický popis přenosu tepla 

Zvolená metoda stojí na principu parciálních diferenciálních rovnic PDR, 

na kterých je prováděno řešení tak, že oblast Ω, se rozdělí na jednotlivé 

elementy (kostky, čtverce, apod.) se stranou h, kde jednotlivé vrcholy tvoří síť 

uzlů jix , . V některých případech je problematické, aby byla rozdělena oblast Ω, 

neboť její hranice má obecný tvar. Těžkost s dělením nevzniká v jednom 

rozměru, interval je rozdělen na n částí. Mnohdy je síť modifikována tak, aby 

oblast Ω byla co nejtěsněji vyplňována jednotlivými elementy. 
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 Pro úplné pokrytí jednotlivých obrazců je využívána jak čtvercová, tak 

trojúhelníková síť. Následně dochází k problémům se správností aproximací 

derivace. Může být využívána ortogonální síť s nestejnými kroky a v důsledku 

zjemnění sítě mohou být přesně vystihnuty okrajové oblasti, přičemž uprostřed 

může být síť zředěna. Hledané řešení pro teploty t se aproximuje pomocí 

množiny hodnot   jijix ,,   v uzlech dané sítě s co nejmenší chybou. Z tohoto 

důvodu je použita konkrétní rovnice, ve které jsou veškeré derivace nahrazeny 

diferencemi. Následně je pro téměř každý uzlový bod získána rovnice. V dalším 

kroku je uveden převod pro funkci s jednou proměnnou, je předpokládaná síť, 

která je organizovaná podle sloupců a řad značená (xi,j). 

Oblast Ω je pro dané řešení jednorozměrná a interval může být rozdělen 

na jednotkové úseky. Pro PDR s eliptickým tvarem je předpokládaná např. 

Dirichletova úloha na intervalu 1,0 , s těmito podmínkami  (0, �) = �(�) 

(počáteční) a  (�, 0) =  (�, 1) = 0 (okrajová). Dále je rozdělen interval 1,0  na 

n stejných částí s délkou h = x a časovým intervalem intervalu T,0 na m 

stejných intervalů s délkou k = . Označíme  ik
k
i x,  . Z počátečních 

podmínek je platné  ii xg0  a     0,0,0 1  nxx   [31] .   (4.24) 

Zvolíme-li dopředu časovou diferenci a symetrické diference pro pozici, 

dostáváme vyčíslení operátoru 2

2

x
t


  a obou časových kroků �  a �  s užitím 

váhového průměrování vztah [26] : 
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,  (4.25) 

kde váhová hodnota: 

   10  , � = 0  ⇔   ������ ���� � = 1  ⇔   ������ ���� 
    a materiálová vlastnost (

c
a

.


 ) 
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Explicitní metoda 

(FTCS) 

Implicitní metoda 

(BTCS) 

Crank Nicolsonova 

metoda 

Obrázek 23 Schéma nejčastěji použivaných metod řešení PDR metodou 

konečných diferencí [26]  

Obrázek 24 Schéma evolučního principu numerického řešení PDR 

Crank-Nicolsonovou metodou [26]  

Crank – Nicolsonova aproximace Fourierovy rovnice pro šíření tepla [26] : 
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            (4.26) 

Systém rovnice má stejnou strukturu jako BTCS: 

⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎡� � 0 0 0 0 0� � � 0 0 0 00 � � � 0 0 00 0 ⋱ ⋱ ⋱ 0 00 0 0 � , � , � , 00 0 0 0 � , � , � ,0 0 0 0 0 � , � , ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎤ .

⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎡ 
 ⋮
 ,
 ,
 , ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎥⎥
⎥⎤

=
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎡ ���⋮� ,� ,� , ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎤
, 
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kde pro koeficienty vnitřních uzlů intervalu xni ,,3,2   platí 
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     (4.27) 

Pro Crank Nicolsonovou metodu lze podle [26] shrnout následující: 

o Výsledky pomocí výpočtu CrankNicolsonovou metodou bývají obvykle 

přesnější než FTCS nebo BTCS. 

o Crank-Nicolsonova metoda má nejmenší zaokrouhlovací chybu. 

o Crank-Nicolsonovo metoda bývá upřednostňována [31] . 

4.7 Tepelná rovnováha mrazírny 

V posuzovaném prostoru mrazírny musí platit rovnováha mezi tepelnými 

toky, tzn., že součet veškerých tepelných toků se musí rovnat nule.  

Při nestacionárním tepelným proudění se celkové množství tepla, které je 

uloženo v systému, tj. ve vybavení místnosti, vnitřním vzduchu, konstrukcích 

apod., se v průběhu času mění, v provozu mrazíren můžeme popsat následující 

druhy tepelných toků: 

Obrázek 25 Schéma tepelných toků v mrazírně [32]  
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Tabulka 12 Bilance tepelných toků i-tého vnitřního prostoru objektu [32] : 
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Tabulka 13 výsledný tvar matice tepelné bilance jednovilých částí objektu 
vycházející z Crank-Nicolsonova principu [32] : 

Maticové členy Vektor pravé strany 

� (−� − � − � − � ) 

 +� (+� ) 

 +� , (+� ) 

 +� (−� ) 

� (+� + � + � − � ) 

 +� , (−� ) 

 +� (−� ) 

 +� (−� ) 

 −�  

 −� . �  

 −� . �  
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4.8 SIM_Chlad – softwarová modelace objektu 
mrazírny 

Pro softwarovou modelaci objektu mrazírny byl použit program 

SIM_Chlad pracující na platformě prostředí Borland Delphi Pascal. Program 

slouží k simulaci a výpočtu potřeb energií v budovách potřebných pro vytápění i 

pro chlazení. Využity byly výše popsané vztahy. Na základech matematického 

modelu tepelného systému budovy, lze modelovat provoz budov s vytápěcími 

 a chladicími systémy v závislosti na vnitřních požadavcích k provozu určitého 

objektu. Zároveň je tento výpočtový program schopný poskytnout výsledky 

k projektování nových budov, a modelovat jejich tepelné vazby s okolím 

prostředím. Software dovede v projekci pomoci zejména se studiemi, které se 

zabývají zisky ze slunečního záření, využitím pasivního slunečního tepla 

a velikostí či orientací okenních otvorů či návrhem stavebních materiálů. 

Strojový program v software SIM_Chlad byl nastaven tak aby počítal 

nestacionární tepelné toky v objektu a mezi venkovním a vnitřním prostředím 

dle principů tepelného systému. Tímto se ve vnitřních prostorech, které figurují 

ve výpočtu, sumarizují tepelné ztráty vzniklé vedením, infiltrací a ventilací, dále 

solární zisky z oslunění i  vniklého vzduchu s obsahem vlhkosti. Započteny jsou 

také všechny tepelné zisky uvnitř provozu. 

4.9 Nestacionární modelování objektu mrazírny 

Výpočtový model je běžně nastaven na časovou délku jeden rok, pokud 

lze ze sledovaných veličin usoudit, že reprezentují reálné hodnoty. Vstupní 

soubor s daty je uveden níže. 

Výsledky modelového výpočtu lze zobrazit v grafické podobě na časový 

průběh celého roku. Výsledné hodnoty jsou uvedeny ve dvou schématech; 

první teplotní graf 6 poskytuje přehled o průběhu teplot vzduchu a střední 

povrchové teplotě v objektu. Graf 7 znázorňuje přehled o průběhu tepelného 

výkonu na levé ose a spotřebě energie za celé výpočtové období na pravé ose. 

Nastavením v programu lze výše vybrat příkaz pro kreslení  jednotlivých 

místností.  
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V případě chlazení dané místnosti uvažujeme se záporným tepelným 

výkonem. (odvod tepla z prostoru), v případě vytápění dané místnosti je tepelný 

výkon kladný. Spotřeba energie za celé výpočtové období vykazuje vždy 

kladnou hodnotu, na počátku výpočtového období je její hodnota nulová a na 

jejím konci maximální, její křivka zobrazuje nestálý vzrůstající průběh.  

4.10 Vybraný objekt mrazírny 

K výpočetní simulaci byla zvolena na Mrazírna_M  u které byla již 

provedena obecná diagnostika v provozu a měření objemu kondenzátu 

odvedeného při odmrazovaní výparníku s rozměry 89,2 x 32 m, vnitřní výška 

h = 12,5 m půdorysná plocha 2854,4 m2, 5 komor, vnitřní objem 35 680 m3 

se stabilní vnitřní teplotou ai = -22 ± 2 °C.  

Jihovýchodní strana obvodového pláště mrazírny je obklopena 

kancelářským traktem odstiňující sluneční záření přímo z povrchu ochlazované 

částí objektu. V těchto prostorách je celoročně udržována teplota jako ve 

standartní obytné budově. Tento fakt byl zohledněn při simulaci působení 

slunečního záření. Provedená výpočtová simulace programem SIM_Chlad je 

sestavena pro jednotlivé působící vlivy, včetně započtení tepelných ztráty 

pláštěm objektu, tepelných zisku z oslunění, působení větrání a vnitřních 

tepelných zdrojů.  

Obrázek 26 Půdorysné rozměry posuzované mrazírny 
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1 -3 okna 
0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.1  nulové okno (B,H,h_i,s_r_v,s_r_h,U_ok) 1 

  7.50 3.50 0.10  0.05  0.05  1.0  expediční vrata (8x) 2 
 12.50 3.50 0.10  0.05  0.05  1.0  expediční vrata (8x) 3 

2 - 5 výčet materiálových vlastnosti 
0.028   35 1250     1-PUR (tepelná vodivost, objemová hmotnost, tepelná kapacita) 

  1.580 2450 1020     2-beton  
 58     7850  450     3-ocelovy plech 
  0.038   25 1250     4-PPS 
  0.040  120  840     5-MW 

3 - 0 skladba stěn 
4 -1 obvodová stěna PUR neprůsvitná      2 

 20 0.20   1   PUR  (n_dělení, tloušťka, index materiálu) 
5 - 1 vnitřní stěna PUR neprůsvitná      3 

  4 0.08   1   PUR 
6 - 1 podlaha                            4 

  5 0.20   2   beton 
  5 0.20   4   PPS 

7 - 1 střecha                            5 
  1 0.04   5   MW 

8 - 1 stěny 
1 8 23  217.3  1 1 -1 320 80     1 sz stěna (i_stěny,h1,h2,S,i_okna,M1,M2,(azimut,sklon | M2<0) 

 2 8 21  504.0  1 1 -1 315 90    2 SZ stěna vnější 
 2 8 21  364.4  1 1 -1  45 90    3 sv stěna 
 2 8 21  301.4  1 1 -1 135 90    4 jv stěna 
 2 8 21   58.8  1 3 -1  45 90    5 sv stěna  
 2 8 21   98.9  1 3 -1 135 90    6 jv stěna 
 2 8 21  154.4  2 2 -1 135 90    7 jv stěna 
 2 8 21  141.2  1 8 -1 135 90    8 jv stěna 
 2 8 21  249.9  3 4 -1 135 90    9 jv stěna 
 2 8 21   52.5  1 5 -1 135 90   10 jv stěna 
 2 8 21   46.2  1 5 -1 225 90   11 jz stěna 
 2 8 21  141.8  1 6 -1 225 90   12 jz stěna 
 2 8 21   52.5  1 6 -1 315 90   13 sz stěna  
 1 8 21  222.6  1 1 -1 225 90   14 sz stěna 
 1 8  9   98.9  1 1  3          14 vnitřní stěna 11/13 
 2 8  9   57.8  1 2  3          12 vnitřní stěna 12/13 
 1 8  9   107.8  1 1  2         18 vnitřní stěna 11/12 
 1 8  9  274.5  1 1  2          18 vnitřní stěna 11/12 
 1 8  9   83.1  1 1  2          19 vnitřní stěna 11/12 
 1 8  9   24.1  1 1  8          20 vnitřní stěna 11/23 
 1 8  9   46.1  1 4  8          21 vnitřní stěna 14/23 
 1 8  9  249.9  1 4  1          22 vnitřní stěna 14/11 
 2 8  9  120.2  1 8  2          23 vnitřní stěna 23/12 
 2 8  9   78.8  1 8  2          24 vnitřní stěna 23/12  
 2 8  9   46.2  1 5  4          25 vnitřní stěna 19/14 
 1 8  9  141.8  1 6  1          26 vnitřní stěna 21/11 
 2 8  9   52.5  1 5  6          27 vnitřní stěna 19/21 
 3 6 95 2919.0  1 1 -2   0  0   24 podlaha v mrazírně 12 
 2 6 95  230.1  1 2 -2   0  0   22 podlaha v expedici 13 
 3 6 95  103.7  1 3 -2   0  0   32 podlaha nabijárna  14 
 2 6 95  104.7  1 4 -2   0  0   31 podlaha v expedici 15 
 3 6 95   21.9  1 5 -2   0  0   33 podlaha ve skladu  16 
 3 6 95   62.2  1 6 -2   0  0   36 podlaha strojovna  17 
 3 6 95   99.6  1 8 -2   0  0   38 podlaha sociálka   18 
 1 8  4 2900.0  1 1  7          35 strop nad mrazírnou 19 
 1 8  4  149.3  1 2  7          33 strop nad expedici 15/27 
 1 8 21   85.9  1 2 -1   0  0   38 strop nad expedici   12  
 1 8 21  103.7  1 3 -1   0  0   34 strop nad nabijárna  13  
 1 8 21  104.7  1 4 -1   0  0   32 strop nad expedici   14  
 1 8 21   21.9  1 5 -1   0  0   25 strop nad skladem    15  
 1 8 23   62.2  1 6 -1   0  0   41 strop nad strojovnou 24  
 1 8  6   29.6  1 8  7          42 strop nad sociálkou 22 
 1 8 23   70.0  1 8 -1   0  0   43 strop nad sociálkou 22 střecha 
 1 8 23 3202.2  1 7 -1   0  0   44 střecha vnější nad celou mrazírnou 
 1 8 23  224.5  1 7 -1 315 90   45 stěna sz v místnosti 21 (pod střechou) 
 1 8 23  224.5  1 7 -1 135 90   46 stěna jv v místnosti 21 (pod střechou) 
 1 8 23   85.8  1 7 -1  45 90   47 stěna sv v místnosti 21 (pod střechou) 
 1 8 23   86.8  1 7 -1 225 90   48 stěna sv v místnosti 21 (pod střechou) 

5 místností 
33680 -22 -1  0  0   11- mrazírna  1 (V,t_i,-1=chladí/0=nic/+1=topení) další údaje = poznámka 

 2486.5  +2 -1  0  0   5-expedice  2 
 1068.8  20  0  0  0   83-nabijarna 3 
 1089.6  +2 -1  0  0   54-expedice  4 
  289.8  +2 -1  0  0   59-expedice  5 
  663.1  20  0  0  0   31-strojovna 6 
 7785.5  20  0  0  0   22-puda      7 
 1055.8  21 +1  0  0   5-socialka  8 

Obrázek 27 Struktura vstupních údajů pro výpočetní program SIM_Chlad 

Ve výpočtech byly zahrnuty vlivy od působících účinků, jejichž vzájemné 

vazby jsou zobrazeny následujících grafech vytvořených programem 

SIM_Chlad. 
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Graf 6 průběh teplot vzduchu a střední povrchové teploty v objektu, 

 

Graf 7 přehled o průběhu tepelného výkonu na levé ose a spotřebě energie za celé 

výpočtové období na pravé ose. 

  



76 

Výsledkem modelování objektu mrazírny je vyhodnocení jednotlivých 

vlivů na spotřebu energie, tepelná ztráta prostupem tepla vnějším pláštěm se 

ukázala jako nejnižší parametr, naopak nejvíce zatěžující provoz je větraní 

 a výměnu vzduchu v prostoru mrazírny. Vypočtená hodnota specifické tepelné 

spotřeby energie v posuzované mrazírně při započtení všech analyzovaných 

položek je celkem 51,5 kWh.m-3.a-1. 

Tabulka 14 Hodnoty kombinací vypočtené spotřeby energie v provozu mrazírny 

  Započtené vlivy   
   a   b   c   d   e  (MWh.a-1) 

tepelná ztráta 
prostupem      364,5 
oslunění         258,7 

větrání (nh = 0,34 hod-1)          1035,3 
vnitřní tepelné zdroje         412,4 
Energie (MWh.a-1) 364,5 622,7 1398,8 7716,4 2070,9   

Pozn.: Symbolem „“ se vyjadřuje započtení typu tepelné ztráty. 
  

 

 

Graf 8 Grafické porovnaní kombinací vlivů spotřeby energie z tabulky 14 
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Graf 9 Porovnání jednotlivých vlivů na spotřebu energie z tabulky 14 

Graf 10 zobrazuje výsledek simulace roční spotřeby energie pro tloušťku 

izolačního sendvičového panelu dPUR = 100- 300 mm, při nezapočítaní vnitřních 

tepelných zdrojů. Proměnným parametrem byla zadána míra výměny vnitřního 

vzduchu v mrazírně v rozsahu hodnot nh [0,34; 1,0] hod-1.  

Graf 10 Závislost roční spotřeby energie na tloušťce izolačního panelu 
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Na grafu 11 je uveden výsledek simulace výměny vzduchu v mrazírně, 

neboť, jak je patrné z předchozích výpočtu je výměna vzduchu nejvíce 

zatěžujícím parametrem ve spotřebě energie. Z průběhu grafu je patrné, že 

míra výměny vzduchu v celém intervalu modelovaných hodnot nh je lineární. 

Spotřeba je započtena včetně přeměny skupenství, tedy vodní páry v námrazu 

uvnitř objektu mrazírny. 

Graf 11 Závislost roční spotřeby energie na míře větraní v mrazírně 

4.11 Poznatky z provedených analýz a výpočtů 

Energetická bilance budovy provedená na vybraném objektu za pomocí 

výpočtového software SIM_Chlad byla sestavená na principech šíření tepla ve 

stavebních objektech, tzv. „tepelném systému budovy“. Přestože jsou dostupné 

závazné postupy pro vyčíslení tepelných ztrát běžně užívaných budov 

a stanovení jejich energetické náročnosti, tak nebyly využity. Především 

z důvodu, že jejich princip stojí na použití zjednodušeného stacionárního 

předpokladu o šíření tepla. Provedený nestacionární výpočet s použitím 

reálných klimatických dat dovedl popsat jednotlivé tepelné toky a jejich vliv na 

energetickou náročnost zvoleného objektu  

Software SIM_Chlad, k řešení využívá Crank-Nicolsonovy metody 

s maticovým řešením diskrétního časového kroku řešené úlohy a je schopen 

dlouhodobého sledování tepelných procesů díky stabilitě numerického řešení. 
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Sestavený program umožnil započítat nestacionární šíření tepla 

v konstrukci, včetně solárních zisků z oslunění budovy podle časově závislé 

polohy Slunce na obloze, vlivy intenzivní výměny vzduchu mezi vnitřním 

a vnějším prostředím všechny vnitřní tepelné zdroje, plynoucí 

z pohybu pracovníků v provozu, osvětlení prostoru, pohybu manipulační 

techniky, i z latentní fázové přeměny vodní páry na námrazu. Roční spotřeba 

energie byla určena v závislosti na reálném zatížení objektu všemi výše 

popsanými vlivy. Samostatně byla provedena výpočtová simulace pro dílčí 

parametry, vliv tloušťky obvodového pláště z PUR obvodových panelů a 

závislost intenzity výměny vzduchu větráním na spotřebě energie. 

Výměna vzduchu větráním mezi venkovním a vnitřním prostředím byla 

parametrem, který nejvíce ovlivnil celkovou spotřebu energie nutnou pro provoz 

zkoumaného objektu. Diagnostikou v objektu bylo zjištěno, že vlhký vzduch 

způsobuje námrazu na vnitřním technologickém vybavení a jeho okolí. Výskyt 

této krystalické námrazy ve výměníku, tedy technologickém prvku, který odebírá 

teplo z prostoru mrazírny, postupně snižuje jeho účinnost. Tato vrstva námrazy 

je v cyklech odmrazována, by se předešlo úplnému zamrznutí výměníku, Děje 

se tak, že je zastaveno chlazení a přívodem tepla potřebného k přeměně 

námrazy do kapalné fáze umožňují její odtok odpadním potrubím. Při tomto 

procesu je celý výparník mimo provoz, což je později třeba vyrovnat intenzitou 

odvádění tepla z mrazírny.  

Modelové výpočty byly provedeny na příkladu objektu tak, aby rozdělení 

prostor ve výpočtu odpovídalo, co nejblíže reálným poměrům Provedené 

zkoumání přineslo výsledky, které sice potvrdily některé předpoklady, ale 

přinesly i náměty pro další případný navazující výzkum v oblasti mrazíren, Je tu 

například praktická otázka týkající se cyklu odtávaní námrazy.  

Odtávaní námrazy ve výpravních chladícího sytému dnes probíhá 

cyklicky bez návaznosti na tloušťku a množství vniklé námrazy. Systémem za 

pomocí měření objemu, respektive síly ledové krusty by mohl být odmrazovací 

cyklus řízen těmito parametry, čímž by se tento proces stal efektivnějším. 

  



80 

ZÁVĚR 

Mrazírenství, které dnes a denně udržuje v chodu distribuční řetězec 

potravin, se stalo již nedílnou součástí naší moderní společnosti. Díky 

odstranění sezonnosti zboží a umožnění vytváření zásob mražených potravin je 

nám, jako koncovým spotřebitelům umožněna vysoká životní úroveň a s tím 

spojený bezproblémový chod a rozvoj naší civilizace. 

Diplomová práce měla za úkol popsat energetickou náročnost těchto 

typu objektů s řízenou vnitřní teplotou a analyzovat možnosti snížení energie 

potřebné k jejich provozu. Mrazírenské objekty mají zásadně větší měrnou 

energetickou spotřebu, než objekty běžného využití, jelikož je v nich celoročně 

udržována teplota řádově značně rozdílná od relativní teploty vnějšího prostředí 

v našem podnebí. Studie této energetické náročnosti nabývá na významu 

s obecnou nutností řešit otázku změny klimatu a míry, jakou lidstvo k této 

změně přispívá. Jestliže, hlavními nástroji zastavovaní a oddalovaní této změny 

globálního oteplování, je omezení produkce emisí CO2, tak při skladbě 

eklektické energie dodávané do naši rozvodné sítě můžeme považovat 

mrazírny při jejich spotřebě, jako jedny ze zásadních průmyslových 

znečišťovatelů. Samotný původ emisí CO2 vypuštěných do atmosféry plyne 

z výroby elektrické energie spalováním fosilní paliv produkce  

Popsány byly hlavní tepelné toky probíhající mezi venkovním prostředím 

a vnitřním mikroklimatem objektu mrazírny. Většina těchto vlivů probíhá 

nepravidelně, právě v závislosti na okolních klimatických podmínkách. Hlavní 

tepelné zisky pronikající do mrazírenských objektů tvoří: 

I. výměna vzduchu v mrazírně  

II. všechny vnitřní tepelné zdroje (osvětlení, manipulační technika, 

obsluhou, odmrazovací cykly výparníků, latentní fázová přeměna 

vodní páry na námrazu)  

III. tepelné zisky a prostupem tepla z okolí 

IV. tepelné zisky z oslunění 

Výměna vzduchu větráním mezi venkovním a vnitřním prostředím 

nejvíce ovlivní celkovou spotřebu energie. Vstup osob a zboží do objektů 

mrazíren, by měl vyplynout z této diplomové práce jako hlavní téma 

optimalizace v obdobných typech provozů.  
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Samotná optimalizace těchto provozů by měla směrovat k logistickým 

procesům a pracovním postupům v objektech mrazíren s cílem omezení 

výměny vzduchu mezi okolním prostředím na minimální možnou mez. Tato 

optimalizace by se měla týkat především stávajících objektů. Moderní objekty 

projektované na míru přímo obchodním distribučním společnostem dnes mohou 

sázet na moderní technologie jako automatické zakladače zboží, autonomní 

vozíky další a technologie, které postupně vytěsní lidský faktor z těchto objektů, 

čímž se procesy výměny vzduchu stanou snáze specifikovatelné a omezitelné 

na minimum. Ačkoliv se tato práce nezabývá technologií strojního záření pro 

chlazení, dalším krokem k snížení obecně vysoké spotřeby energie těchto 

objektů může být využití slunečního záření k produkci elektrické energie a její 

přímá spotřeba ke strojnímu chlazení. Což by mohlo být dvojsečné řešení, 

protože právě v nejvíce slunečných dnech mrazírny spotřebovávají nejvíce 

eklektické energie. 

Výsledky diplomové práce a její vypracované analýzy mohou v budoucnu 

sloužit jako důkaz této energetické náročnosti mrazírenských provozů a mohou 

být použity jako podmět k hledání dalších možností, jak učinit provoz těchto 

objektů efektivnější a zároveň šetrnější k životnímu prostředí. V neposlední 

řadě by měla tato práce svým obsahem podpořit snahu o ekologický přístup 

k životnímu prostředí a poukázat na důležitost opatřením vedoucí k úsporám 

energií. 
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povrchem konstrukce 
 qglob  [W/m2] intenzita globálního slunečního záření  
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Q [J] množství tepla Q  [W] celkový tepelný zisk hodnoceného prostoru R  [J.K−1.kg−1] plynová konstanta vodní páry (461,9 J.K−1.kg−1 ) 
R [m2.K.W-1] tepelný odpor konstrukce 

Ri, Re [m2.K.W-1] přestupové tepelné odpory u vnitřního a vnějšího povrchu  
Rt [m2.K.W-1] tepelný odpor vlastního panelu ve vysušeném stavu  
RT [m2.K.W-1] tepelný odpor při prostupu tepla stěnou 
s [W/(m.K)] výběrová směrodatná odchylka série výsledků měření S, A [m2] plocha konstrukce  T  [K] termodynamická teplota ( T  273,15 +  ) 

 Tn  [K] normální termodynamická teplota, Tn = 273,15 K 
 Tok  [-] činitel prostupu slunečního záření oknem 

U [W/m2.K] součinitel prostupu tepla stěnou 
Uok  [W/m2.K] součinitel prostupu tepla oknem V  [m-3] celkový objem 
 x  [m] směr šíření (např. tepla), souřadnice vzdálenosti  eqt(ϑ) [hod] časová korekce při započtení místního času 
s - vektor dopadajících paprsků od slunce 
n - vektor normály nakloněné plochy 

θtilt [°] úhlu dopadu slunečních paprsků na obecně nakloněnou plochu ϑ [°] denní úhel  

 [°C] Teplota θ  [°C] teplota vzduchu 

e [°C] teplota vnějšího prostředí 

j, k [°C] teplota v určených místech konstrukce j, k  

i [°C] teplota vnitřního prostředí θ  [°C] teplota povrchu konstrukce 

  [m] vlnová délka záření 

 , j [W.m-1.K-1] součinitel tepelné vodivosti materiálu, dtto  j-té materiálové vrstvy

λeq [W.m-1.K-1] ekvivalentní hodnota součinitel tepelné vodivosti  λ  [W.m-1K-1] 
efektivní hodnota součinitele tepelné vodivosti 

(multifázové médium) 

   [-] faktor difuzního odporu 
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ρ  [kg.m-3] objemová hmotnost plynu ρ  [kg.m-3] objemová hmotnost suchého vzduchu ρ  [kg.m-3] koncentrace vodní páry ve vzduchu ρ  [kg.m-3] objemová hmotnost pevné fáze ρ  [kg.m-3] objemová hmotnost vody φ  [%] relativní vlhkost vzduchu v okolí φ  [%] relativní vlhkost vzduchu v pórovém prostředí silikátu 

 [s] čas 
 

 

 

 


