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1. Úvod 

Výpočtový nástroj hodnotící ekonomický vliv zanešení vzduchotechnické (VZT) potrubní sítě 

byl vyvinut Bc. Jakubem Lokajem v roce 2014 na Ústavu procesního a ekologického 

inženýrství (ÚPEI) Fakulty strojního inženýrství VUT Brně. Nástroj umožňuje na základě 

specifických vstupních dat výpočet tlakových ztrát potrubních tras vzduchotechnických 

systémů při různé míře konstantního znečištění. Na základě údajů o ventilátoru, ceně 

elektrické energie a pracovním fondu umožnuje i ekonomické porovnání celoroční nákladů na 

provoz ventilátoru a úspor, kterých lze dosáhnout vyčištěním potrubí. Výpočet je proveden 

pomocí teoretických vztahů používaných v oblasti proudění tekutin, které lze najít v odborné 

literatuře. 

Výpočtový nástroj je vytvořen v prostředí tabulkového programu Microsoft Excel, z tohoto 

důvodu se pro ovládání nástroje předpokládá základní uživatelská znalost tohoto softwaru. 

Cílová skupina uživatelů je především mezi provozovateli větracích a klimatizačních zařízení, 

firem zabývající se čištěním vzduchotechnických systému a odborníků VZT systémů. Díky 

jednoduchému a přehlednému ovládání lze nástroj využít i pro ilustraci tlakových ztrát 

v potrubních systémech např. pro studijní účely.  
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          V Brně 7. 5. 2015 

2. Prostředí výpočtového nástroje 

Při spuštění sešitu Výpočtový nástroj pro hodnocení vlivu znečištění VZT potrubí.xlsm se 

objeví pracovní plocha programu Microsoft Excel obsahující na levé dolní liště následující 

pracovní listy: 

 výpočet tlakové ztráty a příkonu (hlavní výpočtová část) 

 ukázka grafů (závislosti příkonu ventilátorů na velikosti vrstvy nánosu) 

 ukázky výpočtů pro různé provozní varianty a průměry potrubí 

o DN180 

o DN200 

o DN250 

o DN315 

o DN355 

 2.1 Výpočet tlakové ztráty a příkonu 

Uspořádání výpočtové listu je zobrazeno na obr. 1 a 2 a skládá se z těchto části: 

 Charakteristické vstupní hodnoty 

 Definování potrubních úseků 

 Výpočtová část úseku před čištěním 

 Výpočtová část úseku po čištění 

 Grafické zobrazení tlakové ztráty 

 Výsledková část 

 
 

Obr. 1: Uspořádání výpočtového listu - 1.část 
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Obr. 2: Uspořádání výpočtového listu - 2.část 

 

 2.1.1 Charakteristické vstupní hodnoty  

Charakteristické vstupní hodnoty určují mimo jiné vrstvu znečištění potrubí a jsou nezbytné 

pro výpočet nákladů na provoz ventilátoru. Vstupní hodnoty jsou zadávány do oranžových 

buněk (viz obr. 3).  

 

Obr. 3: Charakteristické vstupní hodnoty 

 

 Vrstva znečištění v potrubí:   zde lze definovat tloušťku nánosu, jenž je po 

celém       vnitřním obvodu potrubí konstantní. Zadat 

lze       hodnoty od 0 mm až po hodnotu poloměru 

potrubí       (kruhové potrubí) nebo poloviny kratší 

strany       (obdélníkový průřez potrubí). Při vrstvě 

nánosu,       který by způsobil rychlost proudění 

vzduchu větší       než 100 m/s se objeví upozornění 

(viz kap 2.1.3). 

 

 

 Teplota proudícího vzduchu:  pro přesnější výpočet je nutné uvést teplotu, která

      je použita pro výpočet viskozity vzduchu. 

      Povolený rozsah teploty: 0 – 100 °C 
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 Účinnost ventilátoru:   celková účinnost ventilátoru zahrnující v sobě

      dílčí účinnosti (aerodynamická, motoru, přenosu 

      energie). Velikost se zadává dle konkrétního typu 

      ventilátoru a motoru. 

 

 Cena elektrické energie:   pro ekonomické zhodnocení nákladů je nezbytné

      znát aktuální cenu elektrické energie, jež je 

      odebírána pro provoz VZT jednotky.  

 

 Roční provoz VZT jednotky:  počet hodin provozu zařízení během celého roku.

      Pro jednosměnný celoroční provoz je pracovní 

      fond obvykle 8000 hod.  

2.1.2 Definování potrubních úseků 

Potrubní síť lze definovat jednotlivými úseky, které se mohou lišit svými rozměry 

(obdélníkový, kruhový průřez), délkou a drsností stěn. Vkládáním a odebíráním úseků lze 

vytvořit rozsáhlou síť, do které lze umístit i vřazené odpory formou součinitele místních 

tlakových ztrát. 

Vložení a odebrání úseku potrubí 

Tlačítka umístěna po pravé straně hlavní výpočtové části umožňují vkládání a odebírání 

potrubních úseků (viz obr. 4). 

 

Obr. 4: Vkládání potrubních úseků 

 

Vstupní hodnoty potrubních úseků 

Vstupní hodnoty potrubních úseků charakterizují rozměry potrubí, průtok vzduchu a 

vlastnosti potrubí jsou opět označeny oranžovou barvou (viz obr. 5). 
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Obr. 5: Vstupní hodnoty potrubních úseků 

 

 Definování rozměrů a, b, D, L: lze   zvolit   potrubí   o   obdélníkovém  průřezu 

     určeném rozměry A x B nebo kruhový průřez

     o průměru ∅ D. Oba rozměry je nutné zadávat v 

     mm. Délka potrubí se zadává naopak v metrech.  

 

 Průtok vzduchu Q:   množství vzduchu protékající potrubím vyjádřeno

     v m
3
/ hod.  

 

 Vlastnosti potrubí:    

 

o Drsnost k:   vnitřní povrch potrubí charakterizuje absolutní 

    drsnost materiálu, která je do pole zadávána 

v mm.     Absolutní drsnosti materiálu lze najít v literatuře, 

    pro běžné materiály vzduchovodů jsou uvedeny 

    hodnoty v tab. 1. 

 

materiál vzduchovodu k [mm] 

pozinkovaný plech 0,15 

betonový kanál, hladký povrch 0,5 

betonový kanál, hrubý povrch 1 – 3 

ocelové trubky 0,045 

potrubí z plastu 0,007 

Tab. 1: Drsnosti materiálu vzduchovodů [1] 

 

o Místní ztráty ζ:  pomocí součinitele vřazených odporů lze přidat

    do úseku potrubí tlakovou ztrátu vyvolanou 

    tvarovými prvky (kolena, zúžení, přechody, 

clony)    Součinitelé vybraných tvarovek lze najít na str. 

19. 
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2.1.3 Upozornění a kontrola vstupních údajů 

Při vkládání vstupních hodnot je nutné dbát na požadované rozmezí, které nástroj nabízí.  

Omezené rozmezí obsahují tyto vstupy: 

 Vrstva znečištění v potrubí  

průřez  požadované rozmezí 

obdélníkový (a x b) 

 

(0 – a/2) mm         pokud a<b 

(0 – b/2) mm         pokud b<a 

kruhový (∅ D) 

 
(0 – D/2) mm 

 

 Teplota proudícího média  0 – 100 °C 

Kontrola rychlosti 

Při rychlosti větší než 100 m/s se objeví upozornění. Výpočet bude po potvrzení „OK“ 

pokračovat. Změnu rychlosti lze upravit snížením průtoku vzduchu, úpravou geometrie 

potrubí a také snížením vrstvy nánosu. 

 

Obr. 6: Upozornění kontroly rychlosti proudění 

 

Kontrola rozměrů a vrstvy nánosů 

Zda jsou správně zadány rozměry potrubí včetně její délky lze ověřit v pravé části okna, ve 

které se zobrazují následující hlášení: 

 

Rozměry potrubí i vrstva nánosu jsou správně zadány, 

není nutné upravovat geometrii ani vrstvu nánosu. 

 

 

Rozměry potrubí nebo vrstva nánosu je špatně zdána a 

je nutné změnit vstupní hodnoty. 

1) zkontrolovat geometrii. 

a. obdélníkový x kruhový průřez 

b. zadání délky potrubí 

2) zkontrolovat vrstvu znečištění, zda leží 

v možném rozmezí (viz předchozí text). 
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2.1.4 Výpočtová část potrubního úseku před čištěním 

Po vložení všech vstupních hodnot v jejich dovolených mezích a kontrole správného zadání 

rozměrů (kap 2.1.3) lze sledovat první výsledky výpočtu (viz obr. 7 a 8.). 

  

             Obr. 7: Výsledky potrubních úseků před čištěním -  1.část 

 

 Plocha potrubí s nánosem:  plocha průtočného průřezu zanešeného 

kruhového  A_potr_n   potrubí  či obdélníkového potrubí. 

Uvedena v m
2
. 

 

 Obvod průtočného průřezu U: jedná se o obvod kruhového či obdélníkového

     průřezu zanešeného potrubí. 

 

 Ekvivalentní průměr De:  je charakteristický rozměr průtočného profilu v

     metrech, který je definován poměrem 

čtyřnásobku      plochy průřezu potrubí a jeho průtočnému 

obvodu.     Pro kruhový průřez je shodný s jeho 

geometrickým     průměrem. 

 

 Rychlost proudění w:   jedná se o rychlost proudícího vzduchu [m/s], 

     kterou  bychom naměřili v potrubí při pístovém 

     toku. 

 

 Reynoldsovo číslo Re:  bezrozměrná veličina, jež popisuje vliv setrva-

     čných a třecích sil při proudění vzduchu 

potrubím.      Vzorec pro výpočet obsahuje  

kinematickou      viskozitu proudícího média, pro kterou je 

v jazyku      VBA vytvořen samostatný výpočtový 

program      viskozita_vzd. 

 

Re =  
w ∙De 

𝜈
    

 

w: rychlost proudění [m/s] 

De: ekvivalentní průměr [m] 

ν: kinematická viskozita [m
2
/s] 
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Obr. 8: Výsledky potrubních úseků před čištěním - 2.část 

 

 Součinitel tření λ:    na základě charakteru proudění vzduchu v 

      potrubí je použit výpočet součinitele tření  

      pro laminární a turbulentní proudění.  

 

 Tlakové ztráty třením v potrubí:  tlakové  ztráty  způsobené  třením  v   potrubí 

   Δp_tř    jsou vypočteny pomocí Weisbachova 

vztahu. 

 

 Tlakové ztráty místními odpory:  obsahuje-li potrubní síť vřazené odpory, které

  Δp_ζ    způsobují tlakovou ztrátu, zobrazuje se její  

      velikost v jednotkách Pa. 

 

 

Obr. 9: Výsledky potrubních úseků před čištěním - 3.část 

 

 Tlaková ztráta v úseku potrubí Δp_cel: celková tlaková ztráta se skládá z tlakové ztráty

      způsobené třením a místní ztráty způsobené 

      vřazenými odpory. Je vyjádřena v jednotkách Pa 

      a vztahuje se k danému úseku  ZNEČIŠTĚNÉHO 

      potrubí. 

 

 Příkon ventilátoru na úsek potrubí P: vyjadřuje potřebný příkon ve wattech, který musí 

      být dodán ventilátorem pro dopravu vzduchu 

      daným ZNEČIŠTĚNÝM potrubním úsekem. 
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2.1.5 Výpočtová část potrubního úseku po čištění 

Výsledky výpočtu, pro VYČIŠTĚNÉ potrubní úseky lze najít v následujících buňkách (obr. 

10) 

 

Obr. 10: Výsledky potrubních úseků po čištění - 1.část 

 

 Plocha potrubí bez nánosu A_potr: plocha průtočného průřezu čistého kruhového 

      potrubí  či obdélníkového potrubí je zobrazena

      v metrech čtverečních. 

 

 Obvod průtočného průřezu U2:  jedná se o obvod kruhového či obdélníkového

      průřezu potrubí již vyčištěného potrubí. 

 

 Ekvivalentní průměr De2:  je charakteristický rozměr průtočného profilu, 

      který neobsahuje vrstvu znečištění. Jedná se o

      hydraulický průměr potrubí. 

 

 Reynoldsovo číslo Re2:   zobrazuje hodnotu Reynoldsova čísla pro čisté 

      potrubí. 

 

 Součinitel tření λ2:   na  základě  charakteru  proudění  vzduchu  v 

       potrubí je použit výpočet součinitele tření 

pro      laminární nebo turbulentní proudění. 

 

Obr. 11: Výsledky potrubních úseků po čištění - 2.část 
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 Tlakové ztráty třením v potrubí:  pro výpočet v čistém úseku potrubí je použit opět 

 Δp_tř2     Weisbachův vztah pro třecí ztráty. 

 Tlakové ztráty místními odpory:  obsahuje-li čistá potrubní síť vřazené odpory, 

které Δp_ζ2     způsobují  tlakovou  ztrátu, zobrazuje se 

její       velikost v jednotkách Pa.  

 

 Rychlost proudění w2:   zobrazuje rychlost vzduchu [m/s] v čistém úseku 

      potrubí. Jedná se o rychlost proudícího vzduchu, 

      kterou  bychom naměřili v potrubí při pístovém 

      toku. 

 

 Tlaková ztráta v úseku potrubí:  celková tlaková ztráta se skládá z tlakové ztráty

 Δp_cel2    způsobené třením a místní ztráty způsobené 

      vřazenými odpory. Je vyjádřena v jednotkách Pa 

      a vztahuje se k danému úseku ČISTÉHO potrubí. 

 

 Příkon ventilátoru na úsek potrubí P2: vyjadřuje potřebný příkon ve wattech, který musí 

      být dodán ventilátorem pro dopravu vzduchu 

      daným ČISTÝM potrubním úsekem. 

 

2.1.6 Grafické zobrazení celkové tlakové ztráty 

V hlavní části výpočtového sešitu lze v grafu porovnat celkové tlakové ztráty před čištěním a 

po vyčistění v jednotlivých potrubních úsecích (viz obr. 12). 

Červená linka označuje tlakovou ztrátu před čištěním, modrá linka naopak po vyčištění. 

Maxima a minima hodnot u daných úseků potrubí zobrazují celkovou tlakovou ztrátu, která 

vznikla třením i místními tlakovými ztráty.  
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Obr. 12: Grafické zobrazení celkové tlakové ztráty 
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2.1.7 Výsledková část 

Hlavní výsledková část se skládá z porovnání celkových tlakových ztrát, potřebného výkonu a 

nákladů na provoz VZT jednotky PŘED ČIŠTĚNÍM a PO ČIŠTĚNÍ potrubí od nánosu 

znečištění (viz obr. 13). 

 

Obr. 13: Výsledné porovnání tlakové ztráty, nákladů a potřebného příkonu 

 

 Výsledná tlaková ztráta ve všech 

úsecích potrubí:    rozdíl výsledné tlakové ztráty [Pa] ve všech 

      potrubních úsecích dané VZT sítě před a po 

      vyčištění. 

 

 Celkový potřebný příkon ventilátoru: zde lze odečíst, o kolik se sníží příkon 

ventilátoru,       pokud bude potrubí zcela čisté, tj. 

bez vrstvy       nánosu, která byla na začátku definována. 

 

 Náklady na roční provoz  

VZT jednotky:    ekonomický výpočet ročních nákladů VZT  

   jednotky pro dopravu vzduchu a úspory, kterých 

   lze dosáhnout pravidelným čištěním a udržením 

   čistého potrubí. 
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2.2 Ukázka grafů a výpočtu pro rozměry DN 

Nástroj pro hodnocení vlivu znečištění potrubních tras obsahuje také ukázky výpočtů a grafů 

pro konkrétní případy potrubí. Grafy zobrazují konkrétní závislosti příkonu ventilátoru při 

proměnné vrstvě nánosu v potrubí, které byly vypočteny za pomocí výpočtového nástroje. 

Ukázky jsou pro dva případy průtoku: 800 a 1500m
3
/h potrubím o délce 25 m a ve variantách 

potrubí: 

 při průtoku 800 m
3
/h (viz obr. 14)   při průtoku 1500 m

3
/h 

- DN160      -    DN250 

- DN180      -    DN315 

- DN200      -    DN355 

 

 

Obr. 14: Ukázka grafu závislosti příkonu ventilátoru na vrstvě nánosu v potrubí 
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3. Ilustrační příklad výpočtu 

Výpočtový nástroj je pro názornost použit pro ilustrační příklad výpočtu vzduchotechnického 

odtahu svařovací dílny. Příklad slouží pro lepší pochopení funkcí nástroje a jeho praktického 

využití. 

 

Zadání:  

Vzduchotechnické potrubí na obr. 15 je součástí potrubní sítě sloužící k odtahu nečistot ze 

čtyř svářečských stanovišť. 

 

 
Obr. 15: Dispoziční uspořádání odsávacího vzduchotechnického systému ve svařovně – 

ilustrační příklad 

 

Znečištěný vzduch je odváděn odtahovými digestořemi z pracovního prostředí svařovny a 

jeho teplota při vstupu do potrubí dosahuje 25 °C. Radiální odtahový ventilátor, který je 

umístěn na konci potrubí, dosahuje celkové účinnosti 55 %. Při běžném provozu svařovny se 

na stěnách potrubí vytváří souvislá vrstva prachového nánosu, která může být odstraněna 

čištěním. Vrstva po půlročním provozu dosahuje průměrně 10 mm. 

Potrubí je vyrobeno z pozinkovaného plechu a skládá se z pěti úseků kruhového potrubí, které 

se liší svými rozměry a vřazenými odpory (viz tab. 2). Vřazené odpory byly určovány dle 

tabulky vřazených odporů na str. 19. Odpor vzniklý vstupem do odsávací digestoře není 

uvažován. 

 



17 

 

potrubní 

úsek 

rozměry 

[mm] 

vřazené odpory délka 

[m] 

poznámky 

úsek č. 1  DN200 0,6 + 0,3 = 0,9 6,0 napojení odbočka, zúžení 

úsek č. 2 DN300 0,6 + 0,3 = 0,9 6,0 napojení odbočka, zúžení 

úsek č. 3 DN350 0,6 + 0,3 + 0,6 = 1,5 8,0 napojení odbočka, zúžení, oblouk 

úsek č. 4  DN200 0,6 + 0,3 + 0,6 = 1,5 20,0 napojení odbočka, zúžení, oblouk 

úsek č. 5 DN350 0,8 10,0 rozbočka 

Tab. 2: Rozměry a vřazené odpory odtahového potrubí svařovny 

Charakteristické vstupní hodnoty jsou v tab. 3. 

Vstupní hodnoty pro výpočet 

Vrstva znečištění v potrubí 10,0 [mm] 

Teplota proudícího vzduchu 25,0 [°C] 

Účinnost ventilátoru 55,0 [%] 

Cena elektrické energie 4,65 [Kč/kWh] 

Roční provoz VZT jednotky 8 000 [h] 

Tab. 3: Charakteristické vstupní hodnoty pro ilustrační příklad 

Po vložení charakteristických vstupních hodnot vložíme celkem pět potrubních úseků pomocí 

tlačítka „VLOŽIT ÚSEK POTRUBÍ“. Nyní lze definovat rozměry a vlastnosti jednotlivých 

úseků potrubí (viz tab. 4) 

 
Úsek 

potrubí 

Obdélníkový 
průřez 

Kruhový 
průřez Délka 

potrubí 
Průtok 

vzduchu 
Drsnost 
potrubí 

Součinitel 
vřazeného 

odporu 
Rozměr 

1 
Rozměr 

2 
Průměr 

a b D L Q k ξ 

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ m ] [ m3/hod ] [ mm ] [ - ] 

1 0 0 200 6,0 807,5 0,15 0,9 

2 0 0 300 6,0 1615 0,15 0,9 

3 0 0 350 8,0 2422,5 0,15 1,5 

4 0 0 200 20,0 807,5 0,15 1,5 

5 0 0 400 10,0 3230 0,15 0,8 

Tab. 4: Vstupní hodnoty potrubních úseků pro ilustrační příklad 

Po vyplnění všech potřebných hodnot je nutné zkontrolovat zadání rozměrů, zda je u všech 

úseků zobrazeno „OK“. Výsledky jsou uvedeny v přehledných tabulkách (tab. 5, tab. 6). 
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 PŘED VYČIŠTĚNÍM 

Úsek 
Plocha 
potrubí 

Obvod 
průtočného 
průřezu 

Ekvivalentní 
průměr 

Reynoldsovo 
číslo 

Součinitel 
tření 

Tlakové ztráty 
třením 

Tlakové ztráty 
odpory 

 A_potr_n U De Re λ Δp_tř Δp_ξ 

[ m2 ] [ m ] [ m ] [ - ] [ - ] [ Pa ] [ Pa ] 

1 0,0254 0,565 0,18 102 439 0,0216 33,30 41,55 

2 0,0616 0,880 0,28 131 708 0,0199 13,43 28,38 

3 0,0855 1,037 0,33 167 628 0,0190 16,92 55,17 

4 0,0254 0,565 0,18 102 439 0,0216 111,00 69,24 

5 0,1134 1,194 0,38 194 096 0,0184 17,97 29,75 

 

Úsek 
Rychlost 
proudění 

Tlak. ztráta v 
úseku potrubí 

Příkon ventilátoru. 
na úsek potrubí 

 w Δp_cel P 

[ m/s ] [ Pa ] [ W ] 

1 8,81 74,8 30,5 

2 7,29 41,8 34,1 

3 7,87 72,1 88,2 

4 8,81 180,2 73,5 

5 7,91 47,7 77,9 

Tab. 5: Výsledky ilustračního příkladu pro provoz před čištěním 

 

 PO VYČIŠTĚNÍ 
 

Úsek 
 

Plocha 
potrubí  

Obvod 
průtočného 

průřezu 

Ekvivalentní 
průměr 

Reynoldsovo 
číslo 

Součinitel 
tření 

Tlakové 
ztráty třením  

Tlakové ztráty 
odpory 

A_potr U2 De2 Re2 λ2 Δp_tř2 Δp_ξ2 

[ m2 ] [ m ] [ m ] [ - ] [ - ] [ Pa ] [ Pa ] 

1 
0,0314 0,628 0,200 113 822 0,0211 29,21 41,55 

2 
0,0707 0,942 0,300 141 116 0,0196 12,33 28,38 

3 
0,0962 1,100 0,350 177 787 0,0187 15,74 55,17 

4 
0,0314 0,628 0,200 113 822 0,0211 97,38 69,24 

5 
0,1257 1,257 0,400 204 311 0,0182 16,88 29,75 

 

Úsek 
Rychlost 
proudění 

Tlak. ztráta v úseku 
potrubí 

Příkon ventilátoru 
na úsek potrubí 

 
w2 Δp_cel2 P2 

[ m/s ] [ Pa ] [ W ] 

1 
7,14 70,76 28,9 

2 
6,35 40,71 33,2 

3 
6,99 70,90 86,7 

4 
7,14 166,62 68,0 

5 
7,14 46,63 76,1 

Tab. 6: Výsledky ilustračního příkladu pro provoz po čištění 
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Grafické porovnání tlakových ztrát je zobrazeno na obr. 16.  

 

Obr. 16: Grafické porovnání tlakové ztráty pro ilustrační příklad 

Výsledné porovnání tlakových ztrát, potřebného příkonu ventilátoru pro dopravu vzduchu a 

ročních nákladu na jeho provoz uvádí hlavní výsledková tabulka (viz tab. 7). 

  Před čištěním potrubí Po vyčištění potrubí Rozdíl 

Výsledná tlaková ztráta ve 
všech úsecích potrubí [Pa] 

416,7 395,6 21,1 

Celkový potřebný příkon 
ventilátoru [W] 

169,9 161,3 8,6 

Náklady na roční provoz VZT 
jednotky 

6 321,9 Kč 6 002,2 Kč 319,7 Kč 

Tab. 7: Hlavní výsledkový přehled pro ilustrační příklad 
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Obr. 17: Součinitelé vřazených odporů tvarovek – platí pro směr proudění vyznačený plnou šipkou [2] 

Detailnější určování součinitelů vřazených odporů lze nalézt v odborné literatuře, např. [3]  
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P2 MĚŘENÍ V PROVOZU – NEZKRÁCENÁ VERZE 

Experimentální měření ve firmě Masokombinát Polička a.s. proběhlo v březnu roku 2015. 

V lednu byla provedena první prohlídka areálu firmy se zaměřením na chladící a 

vzduchotechnický systém. Po konzultaci s technikem bylo navrhnuto měření příkonu 

ventilátoru, který zabezpečuje větrání v jedné z chladíren sloužící k expedici masa. Cílem 

měření bylo zjistit, jaký vliv představuje znečištění vzduchotechnického potrubí (textilní 

vyústky) na příkon ventilátoru zajištující cirkulaci vzduchu. Samotné měření bylo naplánováno 

s ohledem na čištění textilních vyústek, které se provozem ventilátoru znečišťují, a je proto 

nutné jejich čištění. Nutností bylo rozdělit experimentální měření do dvou dní, přičemž 

v mezidobí proběhlo v masokombinátu zmíněné čištění vyústek.  

Prohlídka areálu firmy proběhla dne 30. 1. 2015 v dopoledních hodinách. První měření bylo 

provedeno dne 9. 3. 2015, následující druhé měření týden poté dne 19. 3. 2015. Časová 

náročnost návštěvy včetně měření byla vždy cca 4 hodiny.  

P2.1 Areál firmy 

Masokombinát Polička a.s. je umístěn 2 km severozápadně od města Poličky na trase silnice 

první třídy I/34 ve směru na Havlíčkův Brod (Obrázek 1). Areál firmy byl postaven v roce 1984 

a následně několikrát rozšiřován. V současnosti je masokombinát akciovou společností se 

zaměřením na kompletní výrobní program od porážky jatečních zvířat až po výrobu uzenin. 

Výstupním obchodním artiklem je vepřové a hovězí výsekové maso a masné výrobky. Roční 

obrat firmy v roce 2014 dosáhl hodnoty 1,8 mld. Kč.  

 

Obrázek 1: Masokombinát Polička, zdroj: www.mkp.cz 

P2.2 Popis provozu a místa měření 

V masokombinátu jsou prostory děleny dle jejich funkce během procesu zpracování masa.  

Příjem zvířat je prováděn podle harmonogramu na samostatné rampě. Po porážce, která probíhá 

na jatkách, jsou usmrcená zvířata přemístěna visutou kolejovou hrazdou k dalšímu zpracování. 

Kusy zpracovávaného masa putují do chladírenských boxů, kde dochází k výraznému snížení 

teploty až na 5 – 7 °C. Po dochlazení probíhá konečné dělení masa za použití ručního a strojního 



nářadí v chlazených prostorách linky. Samotná masná výroba je dělena na výrobu tepelně 

opracovaných či neopracovaných masných výrobků a masných polotovarů. Výrobky jsou 

následně baleny, skladovány a připravovány na expedici k zákazníkovi. 

V průběhu zpracování masa a především při jeho skladování je důležitým aspektem teplota, 

v níž se maso nachází. Pro zachování kvality masa je nutné, aby teplota při skladování masa 

nepřekročila 7°C. Pro zajištění nízkých teplot je součástí závodu strojovna chlazení, v°níž 

probíhá výroba chladu, který je za pomocí potrubních okruhů rozváděn do chlazených prostor 

areálu závodu. Chlazené prostory masokombinátu jsou rozděleny dle teploty na chladírny 

(2 – 4 °C), mrazírny (-18°C) a chlazené prostory, ve kterých se pohybují zaměstnanci a v níž je 

teplota upravena individuálně.  

 

Obrázek 2: Místo měření, chladírna expedice baleného masa 103 

Chladírna expedovaného zboží 

Chladírna expedovaného masa 103 (Obrázek 2), která byla vybrána pro měření, je konečnou 

fází v procesu zpracování masa. Do prostoru chladírny jsou na paletách dováženy plastové 

přepravky obsahující balené a porcované maso. Následuje expedice zboží elektrickým 

paletovým vozíkem dopravci, který odveze zboží z provozu k zákazníkovi. V chladírně 

expedovaného masa pracuje ve dvousměnném provozu 5-6 lidí, starajících se o kontrolu a 

dovážku masa.  

Chlazení a cirkulace vzduchu v chladírnách je zajištěna přístěnnými deskovými výparníky 

napojenými na čpavkový okruh chlazení. Pro rovnoměrnou distribuci vzduchu a zaručení 

stálých teplot jsou na výparníky napojeny textilní vyústky. Tyto vyústky rozptylují vzduch bez 

vzniku průvanů a vytváří vnitřní klima. V potravinářských provozech určují hygienické 

předpisy, že veškeré zařízení musí být snadno a dokonale čistitelné, a to je dalším důvodem, 

proč jsou použity právě textilní vyústky. 

P2.3 Plán měření 

1. prohlídka závodu Masokombinát Polička a seznámení se se systémy vzduchotechniky 

a chlazení 

2. vybrání chladírny a vhodného ventilátoru k měření 



3. určení způsobu měření, vypůjčení měřicího přístroje na FSI VUT, stanovení počtu a 

délky měření 

4. určit dny měření s ohledem na čištění vyústek 

5. uskutečnit měření č. 1 

a. informovat personál závodu 

b. zaznamenat údaje o ventilátoru a textilních vyústkách 

c. příprava zařízení masokombinátu pro měření 

d. umístění měřicího přístroje, nastavení přístroje 

e. zjištění teploty vzduchu 

f. spustit měření 

g. zaznamenat: 

i. čas měření 

ii. použité měřící přístrojové vybavení 

iii. popis vzduchotechnického zařízení 

iv. provozní podmínky během měření 

v. zjistit běžný režim ventilátoru  

h. fotodokumentace 

6. pověření technika o zjištění zanešení vyústek při jejich čištění, fotodokumentace 

7. uskutečnit měření č. 2 (viz bod 5) 

P2.4 Popis měřených objektů 

Hlavní částí měřeného objektu je přístěnný výparník AGHN 071.2E/110-AND/30P.E firmy 

Güntner AG & Co. KG a na něj navazující textilní vyústka firmy Příhoda s.r.o. (viz obrázek 3) 

Jak výparník, tak i vyústky byli do firmy instalovány v prosinci roku 2010, kdy byla zařizována 

nově postavená chladírna. 

 

Obrázek 3: Přístěnný výparník s axiálním ventilátorem, který je napojen na textilní vyústku  

P2.4.1 Základní parametry měřených objektů 

Technická data (viz tabulka 1) byla získaná ze specifikace zakázky pro vybavení chladírny 

expedice masa a dostupných údajů od výrobce. 



Chladírna 103 

rozměry  25 x 26,9 m 

výška 5 m 

objem  3362,5 m3 

Výparník 

AGHN071 

 

nominální výkon 23 kW 

plocha 62,3 m2 

dosah proudu vzduchu 33 m 

akustický tlak 55 dB/3m 

váha 186 kg 

rozměry 2100 x 900 x 955 mm 

dovolené teplotní rozmezí -50°C/100°C 

dovolený tlak 32 bar/-1bar 

Ventilátor VT01243 

průměr  710 mm 

otáčky 900 min-1 

počet fází 3 

napájení 400 V/50 Hz 

elektrický příkon 0,88 kW 

výkon na hřídeli 0,68 kW 

objemový průtok vzduchu 12550 m3/h 

jmenovitý proud 1,65 A 

hlučnost 77 dB(A) 

dovolené teplotní rozmezí  -30°C/+45 °C 

stupeň krytí  IP54 

Textilní vyústka 

délka 6 m 

průměr  710 mm 

materiál 100% polyester PMS 

gramáž 180 – 350 g/m2 

Tabulka 1: Technická data měřených objektů 

P2.4.2 Technický popis 

V této části bude podrobněji popsáno technické řešení měřených objektů. 

Přístěnný výparník AGHN 

Výparník firmy Güntner patří do skupiny výparníků pro střední a velké prostory, jejímž 

chladícím médiem je R717 čpavek. Uvedené značení detailněji udává typ výparníku. 

Přístěnný výparník  AGHN 

Ventilátor Ø 710 mm  071 

Generace    .2 

Velikost     E/ 

Počet ventilátorů     1 

Rozteč lamel v mm      10 

Odmrazování horkými parami     H 

Uspořádání ventilátorů       N 

Napětí, fáze, frekvence, zapojení 400 V, 3~, 50 Hz Δ    D 

 

 

 



Výparník se skládá z těchto částí: 

 sběrné potrubí tvořené z vinutého nerezového potrubí opatřeného hliníkovými lamelami 

 rozvodné a sběrné potrubí z nerezové oceli a připojení trubek k potrubnímu systému 

 skříň z hliníkového plechu opatřená práškovým nátěrem 

 tepelně oddělená odkapávací voda z hliníkové slitiny s práškovým nátěrem. Ke 

snazšímu čištění je odkapávací vana odklápěcí a na spodní části je namontované 

vypouštěcí hrdlo. 

 axiální ventilátor se střídavým AC motorem s třífázovým zapojením do trojúhelníka. 

 

Výparník je komponentou chladícího zařízení masokombinátu a je napojen na uzavřený okruh 

s nucenou cirkulací chladiva R717 (amoniak, teplota vypařování za atmosférického 

tlaku -33°C). 

 

Ventilátor VT01243 

Třífázový axiální ventilátor s průměrem 710 mm zajištuje cirkulaci vzduchu. Lopatkové kolo 

ventilátoru je zakryté mříží na ochranu před dotykem. Vzduch je nasáván spodním otvorem, 

prochází lamelami tepelného výměníku a proudí před výparník.  

 

Textilní vyústka  

Textilní vyústky jsou prvkem vzduchotechniky, který plní funkci distribuce a filtrace vzduchu. 

Vyústky jsou nejčastěji kruhového průřezu, ale lze se setkat i s provedením půlkruhovým či 

čtvrtkruhovým. Textilní vyústky tvoří vzduchovod, který je opatřen perforací nebo prodyšnou 

tkaninou. Otvory pro výstup vzduchu mohou mít rozměr od 0,2 (mikroperforace) do 4 mm a 

více (perforace) (53). Rozptýlení vzduchu v prostotě probíhá některým z následujících způsobů: 

 A - prodyšnou tkaninou 

 B - mikroperforací - otvory v tkanině o průměru 0,2 - 0,4 mm 

 C - perforací - otvory o průměrech nad 4 mm 

 D - malou tryskou 

 E - velkou tryskou 

 

Instalované vyústky v masokombinátu jsou zhotoveny z prodyšné tkaniny (varianta A, 

obrázek 4) 



 
Obrázek 4: Výstup vzduchu při proudění textilní vyústkou 

Jak bylo řečeno, textilní vyústky poskytují rovnoměrnou distribuci vzduchu a tím zaručují 

udržování stálých teplot. To bývá zásadní požadavek pro skladování potravin. Pokud mají lidé 

pracovat v prostředí s nízkou teplotou, pak bývají více citliví na průvany. Nevhodná distribuce 

vzduchu může způsobovat vyšší nemocnost. Tkaninové vyústky rozptylují vzduch bez vzniku 

průvanů. 

Předním českým výrobcem vyústek je firma Příhoda s.r.o., jejíž vyústky jsou použity i v místě 

měření. Vyústky jsou vyrobeny ze středně těžké prodyšné tkaniny. Jedná se o 100% 

polyesterovou tkaninu s vysokou pevností, která je vhodná pro čisté provozy.  

P2.5 Současný stav  

Chladírna je obdélníkového půdorysu s rozměry jsou 25x26,9x5 m. Podlahu tvoří betonový 

hladký povrch, strop a stěny jsou řešeny za pomocí sendvičových PUR panelů. Přístup do 

chladírny je možný průchodem z bourárny 102 nebo z kanceláře dveřmi v přední části místnosti. 

Přední část plynule navazuje na nakládací rampu, jejíž vstup je chráněn závěsem. 

V zadní části chladírny se nacházejí 3 váhové systémy s etiketovacím zařízením. 

Přepravky se skladovaným masem jsou umístěny na paletách, které jsou srovnány po celém 

prostoru chladírny v nepravidelných shlucích, tak aby byla zajištěna bezproblémová 

manipulace elektrickým paletovým vozíkem. 

V chladírně expedovaného masa je pro zajištění chlazení nainstalováno 10 přístěnných 

výparníků ve dvou symetrických řadách s označením 103A a 103B Na každé stěně je 5 

rovnoměrně umístěných výparníků, mezi nimiž je mezera 4,3 m. Umístění výparníků je ve 

výšce 4 metrů, tak že se vrchní okraj výparníku téměř dotýká stropu. 

Každý výparník vhání vzduch do textilní vyústky o vnitřním průměru 710 mm, která je 

zavěšena zesíleným páskem na stropní hliníkové profily. Při chodu ventilátoru se vyústka 



proudem vzduchu nafoukne a vytvoří válcový tvar. Měřená dvojice výparníku a vyústky se 

nachází uprostřed řady 103A.  

Režim chodu vzduchotechniky 

Vnitřní prostředí chladírny je definováno chodem přístěnných výparníků, čímž se kromě 

chlazení místnosti plní i funkce cirkulace vzduchu. Vnitřní teplota chladírny se může měnit 

v určitém teplotním intervalu. Požadované rozmezí teploty v místnosti je 2 – 4 °C. Obsluha 

velínu má možnost měnit požadovanou minimální, či maximální teplotu a upravovat tím 

rozmezí teplot uvnitř chladírny. Teplota místnosti je regulována spouštěním ventilátorů 

v přístěnných výparnících. Tím se chladný vzduch dostává přes propustné vyústky do prostoru 

celé chladírny. Skladování, či pohyb masa probíhá v chladírně celý den, proto je nutné zajištění 

optimálních teplot nepřetržitě. Fond pracovní doby chlazení je v objektu 8736 hodin. 

Z denního trendu lze vyčíst počet spuštění ventilátoru výparníku, jedná se o počet horních 

amplitud vnitřní teploty zaznamenané v ovládacím softwaru. Počet spuštění ventilátorů se 

pohybuje mezi 35 – 45 v závislosti na ročním období. Režim chodu ventilace je dále upravován 

nastavením celkového času chlazení a odtávání, tj. po 135 minutách chlazení je spuštěn režim 

odtávání, který trvá 20 minut. 

P2.5.1 Znečištění vyústky 

Provozem ventilace se vnitřní část textilní vyústky zanáší prachem, který v hygienickém 

prostředí vzniká ve velmi malé míře. Sání cirkulujícího vzduchu nedisponuje filtrem, který by 

zvyšoval tlakovou ztrátu. Vzduch nasátý ventilátor proudí přímo do vyústky, kde celým 

povrchem tkaniny prostupuje a šíří se dále do prostoru. Právě zde ulpívají částečky prachu na 

vnitřním povrchu a způsobují tenký film, který ovlivňuje proudění uvnitř vyústky a zvyšuje 

tlakovou ztrátu (obrázek 5). 

 

Obrázek 5: Znečištění vnitřního povrchu textilních vyústek před čištěním 
 

P2.5.2 Čištění vyústky 

Vzhledem k charakteru znečištění je vhodnou variantou čištění vyústky praní v pračce prádla. 

Samotné praní probíhá v masokombinátu v půlročních intervalech. Vyústky jsou za asistence 

firmy demontovány z příruby výparníku a svěšeny. Následně jsou obráceny rubovou stranou, 



tak aby bylo umožněno praní znečištěného povrchu tkaniny. Za použití běžných chemických 

pracích prášků jsou vyústky vyprány při teplotě 40 °C, vysušeny a poté znovu nainstalovány. 

P2.6 Měření příkonu 

Pro porovnání energetických úspor po vyčištění textilního potrubí bylo zvoleno měření příkonu 

přístěnného výparníku pomocí digitálního analyzátoru výkonu. Výparník AGHN využívá 

elektrickou energii pouze pro provoz axiálního ventilátoru, pro odtávání námrazy je použito 

odtávání horkými parami, které neznamená další spotřebu elektrické energie. 

P2.6.1 Metoda měření 

Přístěnný výparník je napájen třífázovou soustavou střídavého napětí. Zapojení v rozvodné 

skříni je realizováno tzv. do trojúhelníku, při němž jsou tři fázové vodiče připojeny ke spotřebiči 

a nulový vodič chybí. Na svorkách fázových vodičů je jmenovité sdružené napětí 400 V. Při 

tomto zapojení lze měřit příkon spotřebiče zapojením jednotlivých fázových vodičů 

k digitálnímu analyzátoru výkonu, tak jak je znázorněno na schématu měření (obrázek 6). Jak 

už bylo zmíněno, pro měření byl použit třífázový analyzátor výkonu značky Lutron. Měření 

třífázového zapojení bez nulového vodiče má označení 3Φ3W a je jedním z druhu měření, který 

přístroj umožňuje. Pro spojení přístroje jsou použity tři svorky připojené přímo na fázové 

vodiče a troje proudové kleště, které pouze objímají vodiče. Detailní způsob připojení přístroje 

Lutron je zobrazen na obrázku 7. 

 
Obrázek 6: Schéma měření příkonu ventilátoru 

Zvolená metoda měření umožnuje zaznamenat aktuální hodnoty těchto veličin: 

 napětí na jednotlivých fázových vodičích V12, V23,V31, 

 proud protékající vodiči A1, A2, A3, 

 výkonové veličiny spotřebiče, 

o činný výkon PΣ,   

o zdánlivý výkon SΣ, 

o jalový výkon QΣ, 



o činná elektrická práce WH, 

o zdánlivá elektrická práce SH, 

o reaktivní elektrická práce SH, 

 účiník a dlouhodobý účiník PFΣ, PFH, 

 frekvence FREQ. 

Z důvodů přehlednosti respektuje výše uvedené značení veličin označení na displeji přístroje. 

Zařízení je nutno před zapojením v rozvodné skříni vypnout a napájecí kabely odšroubovat ze 

svorkovnic, tak aby se dalo připojit měřící zařízení. Tento krok provádí osoba s požadovaným 

způsobilostí v elektrotechnice, dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. je jím osoba znalá. 

 
Obrázek 7: Detailní schéma zapojení analyzátoru výkonu 

P2.7 Měřicí přístroje 

V rámci měření byly použity přístroje pro zaznamenání elektrického výkonu a teploty uvnitř 

místnosti.  

Třífázový analyzátor výkonu LUTRON DW-6092 (obrázek 8) s možností datového zápisu 

v reálném čase na SD paměťovou kartu a dobou vzorkování 2 s. Napěťový rozsah 10 – 600 

V AC, proudový rozsah 0,2 – 1200 A AC. Elektrická specifikace je uvedena v tabulce 2.  

Napětí AC Rozsah Rozlišení Přesnost 

 10 – 600 V 0,1 V ± (0,5% + 0,5 V) 

Proud AC 20 A 0,001 A, < 10 A 

0,01 A,   ≥ 10 A 

± (0,5% + 0,1 A) 

Činný výkon 0 až 9,999 kW 0,001 kW ± (1% + 0,008 kW) 

Tabulka 2: Elektrická specifikace analyzátoru výkonu 



 

Obrázek 8: Třífázový analyzátor výkonu Lutron DW-6092 

Prostorový snímač teploty napojený na ovládací software se zobrazením aktuální vnitřní i 

venkovní teploty. 

P2.8 Postup měření 

Měření příkonu bylo provedeno v souladu s plánem měření dne 9. 3. 2015 a následně dne 19. 

3. 2015, v obou případech probíhala návštěva podniku včetně měření od 9:00 do 12:00. 

Před měřením byla provedena obhlídka chladírny 103 a stávajících podmínek, které 

nevykazovaly výraznou změnu. Byla zaznamenána teplota uvnitř chladírny odečtem s displeje 

monitoru ve velíně strojovny. V obou případech bylo vyčkáno, až bude ukončeno odtávání 

výparníků, které se děje vždy po 130 minutách chodu ventilace, tak aby eventuální námraza na 

lamelách výparníku neovlivnila výslednou tlakovou ztrátu cirkulujícího vzduchu. 

Analyzátor výkonu Lutron byl spuštěn, byl nastaven název adresáře pro SD, datum měření a 

zvolen typ měření (3Φ3W). Další nastavení přístroje bylo provedeno před návštěvou 

masokombinátu. Za asistence elektrikáře byl analyzátor v rozvodně elektroinstalace připojen 

pomocí svorek a fázových kleští dle obrázku 7. Podmínky jednotlivých měření jsou uvedeny 

v tabulce 3 

měření č. 1 

9. 3. 2015 

start 9:35 

délka měření 10 min 

konec 9:45 

teplota chladírny 3,5 °C 

venkovní teplota 8,2 °C 

   

měření č. 2 

19. 3. 2015 

start 9:37 

délka měření 10 min 

konec 9:47 

teplota chladírny 3,2°C 

venkovní teplota 11,5 °C 

Tabulka 3: Podmínky měření 



P2.9 Analýza výsledků 

Je třeba brát v úvahu, že při opakování experimentálního měření s intervalem několika dnů 

nejsou podmínky měření zcela srovnatelné. Podmínky měření ovlivňuje zejména proměnná 

vlhkost vzduchu a teplota cirkulujícího vzduchu. Nestálost těchto parametrů se projevuje 

především změnou měrné hmotnosti vzduchu a tím i změnou objemového průtoku ventilátoru. 

Námraza lamel výparníku, kterými proudí vzduch je schopna negativně ovlivnit tlakovou ztrátu 

a zkreslit výsledky měření. Jak již bylo zmíněno, spuštěním odtávání výparníku před měřením 

se námraza odstraňuje, není však vyloučeno, že v některých místech může část námrazy zůstat. 

Při porovnání naměřených hodnot je v grafu (obrázek 9) viditelná změna příkonu ventilátoru, 

která se po celou dobu měření pohybuje v řádech několika wattů. Celková délka každého 

měření byla 10 minut, během které se zaznamenalo 600 hodnot.  

 

Obrázek 9: Měřená časová závislost příkonu ventilátoru VT01243 

Pro statistické zpracování naměřených hodnot (tabulka 4) byl použit software MS Excel. 

Výsledný odhad střední hodnoty měření je 0,845±0,001 kW pro měření č. 1 a 0,836±0,001 kW 

pro měření č. 2. 

 měření č. 1 měření č. 2 jednotka 

maximální příkon 

[kW] 

0,849  0,839  

minimální příkon 

[kW] 

0,841 0,832  

aritmetický průměr  0,845 0,836 kW 

rozptyl 2,205E-06 1,634E-06  kW2 

směrodatná odchylka 0,001 0,001 kW 

modus 0,845 0,836 kW 

medián 0,845 0,836 kW 

variační koeficient 0,176 0,153 % 

Tabulka 4: Statistické zpracování naměřených hodnot 



P2.10 Ekonomické porovnání spotřeby elektrické energie 

Pro porovnání energetické náročnosti ventilátorů, resp. vzduchotechniky v chladírně 103 byl 

použit výpočet roční spotřeby elektrické energie. Tento výpočet byl proveden pro variantu 

pravidelného čištění potrubí dvakrát v roce a pro variantu pouze jednou za rok. 

počet ventilátoru      N = 10 

příkon 1 ventilátoru před čištěním   Pp = 0,845 kW 

příkon 1 ventilátoru po čištění   Pp = 0,836 kW 

Z denního trendu vnitřních teplot chladírny lze vyčíst denní počet sepnutí ventilátoru. Při 

sepnutí ventilátoru začne proces chlazení a teplota chladírny klesá. Denní frekvence počtu 

sepnutí však není konstantní a mění se s venkovní teplotou, v létě je frekvence vyšší, tak aby 

byly pokryty teplotní zisky získané z okolí, v zimě naopak nižší. Z archivu zaznamenaných 

teplot bylo pro letní období (květen – říjen) a zimní období (listopad – duben) odhadnut počet 

sepnutí ventilátoru a průměrná doba chodu. Následně lze vypočítat denní pracovní chod 

v zimním a letním období jako: 

𝑇𝑑𝑒𝑛  =  
𝑠𝑝 ∙ 𝑡𝑝𝑟𝑢𝑚

60
    

kde:  Tden: denní pracovní fond ventilátoru [h] 

Sp: denní počet sepnutí ventilátoru [-] 

tprum: průměrná doba chodu ventilátoru [min] 

Celoroční pracovní fond Trok je pak vyjádřen jako součet denních pracovních fondů, resp. 

sezonních pracovních fondů Tlet letní a Tzim zimní. Zimní období obsahuje 182 pracovních dní 

a letní období 183 dní. 

 zimní období letní období 

denní počet sepnutí ventilátoru Sp 38 45 

průměrná délka běhu t 7,5 min 8,5 min 

denní pracovní fond ventilátoru Tden 4,75 hod 6,38 hod 

sezonní pracovní fond Tzim, Tlet 865 hod 1167 hod 

celoroční pracovní fond Trok 2031 hod 

Tabulka 5: Pracovní fond ventilace chladírny 

P2.10.1 Výpočet pro půlroční čištění 

Pro provoz s půlročním intervalem čištění je uvažováno lineární zanášení potrubí s mezními 

hodnotami příkonu 0,845 a 0,836 kW v letním i zimním období (viz tabulka 4). Mezní hodnoty 

příkonu jsou použity z výsledků měření. Lineární závislost je vyjádřena funkcí P=f(T), jejíž 

rovnice je zobrazena na obrázku 10. Rovnice byla použita pro výpočet spotřeby elektrické 

energie pomocí integrace 



 

Obrázek 10: Uvažovaný trend vývoje příkonu pro půlroční čištění 

Spotřeba elektrické energie ventilátoru je vyjádřena jako práce vykonaná elektrickou energií 

v sezonních obdobích.  

𝑑𝑊 = 𝑃(𝑇)𝑑𝑇 

W = ∫ P(T)dT

T2

T1

 

kde: T1: začátek sledovaného úseku [h] 

T2: konec sledovaného úseku [h] 

Výpočet elektrické práce bude vypadat následovně: 

Wzim = ∫ (0,00001T + 0,836)dT

864

0

= [0,000005T2 + 0,836T]0
864 = 𝟕𝟐𝟔, 𝟓 𝐤𝐖𝐡  

Wlet = ∫ (0,000008T + 0,8293)dT

2031

865

=  [0,000004T2 + 0,8293T]865
2031 = 𝟗𝟖𝟎, 𝟓 𝐤𝐖𝐡  

Celková spotřeba elektrické energie během celého roku je  

Wrok1 = 726,5 kWh + 980,5 kWh = 1706,9 kWh 

P2.10.2 Výpočet pro roční čištění 

Jelikož naměřené údaje jsou platné pro půlroční interval čištění, je obtížné predikovat postup 

dalšího zanášení vzduchovodu a jeho vliv na příkon ventilátoru. Pro orientační odhad spotřeby 



elektřiny lze použít provoz při konstantním zanesení vzduchovodu, které nastane po půlročním 

provozu. Příkon ventilátoru po půlročním provozu Pp1 je naměřený příkon těsně před čištěním 

a jeho hodnota je brána jako průměrná hodnota příkonu celoročně. Zmíněné zjednodušení nám 

dovoluje výpočet celkové spotřeby elektrické energie pomocí sezonních pracovních fondů.  

Wrok2 =  Wzim + Wlet = Pp1 . Tzim + Pp1 . Tlet = 0,845 . 865 + 0,845 . 1167 

        = 𝟏𝟕𝟏𝟕 𝐤𝐖𝐡 

Při lineárním trendu zanášení by bylo možné odhadnout příkon ventilátoru po celoročním 

provozu bez čištění a integrací uvedenou výše spočítat celoroční spotřebu. Uvedený způsob je 

zjednodušený. Přesto je na jeho základě možné získat konkrétní představu o dosažitelných 

úsporách elektrické energie. 

P2.10.3 Ekonomické porovnání nákladů ventilátoru a ventilace chladírny 

Výše uvedený výpočet nám dovoluje porovnat roční spotřeby elektrické energie pro měřený 

ventilátor. Pro porovnání náročnosti ventilace celé chladírny je nutno zahrnout veškeré 

instalované ventilátory V chladírně se nachází 10 instalovaných ventilátorů. Roční spotřeby 

ventilátorů jsou zobrazeny v tabulce 6. Při ročním provozu ventilátoru je spotřeba s půlročním 

intervalem čištění o přibližně 10 kWh nižší, pro provoz celé chladírny je rozdíl necelých 100 

kWh.  

 půlroční čištění roční čištění 

roční spotřeba ventilace 

chladírny 
17069 kWh 17170 kWh 

roční spotřeba samostatného 

ventilátoru 
1706,9 kWh 1717,0 kWh 

Tabulka 6: Odhad roční spotřeby elektrické energie pro ventilaci chladírny 

Pro průmyslové podniky se cena energií liší od běžných uživatelů. Průměrnou cenu elektřiny 

pro průmyslové spotřebitele v členských zemích EU lze nalézt v databázi statistického úřadu 

Evropské unie (Eurostat). K výpočtu byla použita cena 1kWh = 0,1012 eur. Náklady spojené 

s provozem ventilátorů jsou v tabulce 7. Při ročním provozu ventilátoru jsou náklady 

s půlročním intervalem čištění o přibližně 1,2 eur nižší, pro provoz celé chladírny je rozdíl 

nákladů 12 euro. 

 půlroční čištění roční čištění rozdíl 

náklady na provoz ventilace 

chladírny 
1727,4 eur 1737,6 eur 12 eur 

Tabulka 7: Odhad nákladů pro roční provoz ventilace chladírny 

  



P2.11 Vyhodnocení měření 

Provoz vzduchotechniky je jedním z mnoha spotřebitelů elektrické energie v průmyslovém 

provoze. Při dlouhodobém proudění vzduchu potrubím se mohou vnitřní prostory 

vzduchotechnických zařízení zanášet prachem. Vzniklá vrstva znečištění ve vzduchovodech 

ovlivňuje proudění vzduchu uvnitř potrubí a může způsobit nežádoucí tlakové ztráty. Při použití 

textilních vyústek jsou však tlakové ztráty zanedbatelné a na provoz ventilátorů mají minimální 

vliv. Zjištěné úspory při čištění se pohybují v řádech několika wattů, což je ve srovnání 

s ostatními energetickými náklady zanedbatelné. Na základě měření byly stanoveny celoroční 

náklady na provoz ventilátoru a ventilace celé chladírny a odhadnuty potencionální úspory při 

změně intervalu čištění textilních vyústek. 

Z pohledu technické náročnosti celého čištění a jeho minimálního vlivu na úspory by bylo 

vhodnější interval čištění v daném podniku prodloužit. Význam čištění je však důležitý 

z hlediska hygienického a to je v potravinářském provozu prioritou. Z tohoto důvodu je půlroční 

čištění vhodnější nežli roční.  

 


