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Abstrakt 

Tato diplomová práce seznámí čtenáře s návrhem nového chladícího okruhu a jeho 

modernizací. Součástí je výpočet tepelného výměníku a návrh ostatních částí, jako jsou 

například čerpadla, nebo chladící věže. Dále se zabývá možností využití odpadního tepla pro 

konkrétní podmínky. 

 

Klíčová slova 

chladící okruh, tepelný výměník, odpadní teplo 

 

Abstract 

This diploma thesis introduces the reader to the design of the new cooling circuit and its 

modernization. Part of this is the calculation of the heat exchanger and the design of other 

parts, such as pumps or cooling towers. It also deals with the possibility of using waste heat 

for specific conditions. 
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Úvod 
 

Cílem této práce je navrhnout nový chladící okruh pro energetický podnik, jehož 

chladicí systém je zastaralý a celkově se potýká s technologickými nedostatky a 

nedostatečnou funkčností. V současné době není systém schopný uchladit tepelný výkon, pro 

který byl naprojektován a dochází k jeho selhání. 

Ze strany podniku je požadavek na co nejnižší náklady, při čemž ideálním stavem by 

bylo zachování všech současných komponentů. Jedná se o tepelné výměníky, oběhová 

čerpadla a chladící věže. Tato představa je ale velmi idealistická a s největší 

pravděpodobností se nenaplní. V první řadě proběhne měření všech komponentů, u kterých to 

bude možné, aby se zjistilo, v jakém jsou stavu a zdali je možné je zachovat či nikoli a je 

nutná jejich výměna. Dle naměřených výsledků se přistoupí k následujícím variantám. Při 

dobrém stavu komponentů se provede pročištění a drobné opravy, které by měli zajistit 

dostatečnou funkčnost systému. Pokud by toto nepomohlo, nebo by se komponenty nacházeli 

ve velmi špatném stavu, přistoupilo by se k druhé variantě a to modernizaci systému. To 

znamená napočítat jednotlivé části chladícího okruhu pro požadovaný tepelný výkon a 

následně vybrat odpovídající výrobek na trhu, který by odpovídal vypočteným hodnotám. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá detailním popisem 

současného systému. Popisuje, v jakém se nachází stavu a jak funguje. Dále jsou zde uvedená 

naměřená data a metodika postupu měření. Změřená data jsou vyhodnocena a je od nich 

odvozen další postup.  

Druhá kapitola je zaměřena na výpočet nového tepelného výměníku. Tepelný výměník 

je hlavní součástí systému a je u něj počítáno, že dojde ke koupi nového. V úvodu kapitoly je 

teoretický rozbor možných řešení, kde se zabývám obecnými požadavky a požadavky 

podniku na tepelný výměník a dále jeho konstrukčním řešením. Zvolené řešení pokračuje 

detailním výpočtem už konkrétního řešení, při čemž je ještě porovnáván výpočet pro trubkový 

a deskový tepelný výměník. Dle vypočtených hodnot je vybráno typově několik tepelných 

výměníků, které by byly schopny přenést požadovaný tepelný výkon. 

Třetí kapitola navazuje na druhou a je zde řešen návrh zbylých součástí chladícího 

okruhu. Kromě hlavních komponentů, jako čerpadla a chladící věže, se zde v duchu 

modernizace řeší i úprava chladící vody, regulace a další technologické součásti. 

V průběhu měření a výpočtu vzešel ze strany podniku i nový požadavek na možné 

využití odpadního tepla vzniklého při chlazení. Toto téma je rozebráno ve čtvrté kapitole. 

Jedná se spíše o teoretické řešení, neboť už ze začátku se počítalo s minimálními náklady na 

modernizaci samotného chladícího okruhu, a pokud by využití odpadního tepla nedosáhlo 

závratně krátkého času návratnosti, nebo podstatné zvýšení efektivnosti, bude od něj prozatím 

upuštěno, avšak do budoucna se určitě počítá s jeho využitím. 
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1. Popis chladícího okruhu 
 

Původní chladící okruh byl navrhnut jako čerpací stanice chladící vody, jejíž součástí 

byla vlastní čerpací stanice, chladící věže, spojovací potrubí a provozní rozvod silnoproudu. 

V čerpací stanici byly navrženy dva stupně čerpání. Jako první stupeň čerpání byla navržena 

stanice, jejíž čerpadla čerpající ochlazenou chladící vodu do systému byla spínána v závislosti 

na tlaku pomocí manometrů. Druhý stupeň čerpání tvořila tři čerpadla 125-NVA čerpající 

ohřátou vodu z jímky na chladící věž spínaná v závislosti na teplotě vody v jímce. Teplota 

čerpané chladící vody byla zapisována bodovým zapisovačem. K zajištění automatického 

provozu byla navržena evakuační stanice zabezpečující zavodnění sacího potrubí. Chladící 

věže sloužily ke chlazení ohřáté chladící vody z energobloku v množství asi 59 m
3
 /h a 2385 

kW. Z původního projektu z roku 1970 se do dneška téměř nic nezměnilo. Kromě běžné 

údržby neproběhla žádná výrazná změna kromě jedné výměny čerpadel. Celý okruh je 

znázorněn na následujícím schématu. 

 

 

Obrázek 1 Schéma současného chladícího okruhu 

 

Na schématu je znázorněn pouze vnější okruh s hlavními komponenty. Vnitřní okruh je 

znázorněn jako tepelný výměník s chlazeným zařízením a jeho detailnější popis je 

v následující kapitole. 
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1.1 Jednotlivé komponenty chladícího okruhu 
 

Kapitola se věnuje popisu jednotlivých částí chladícího okruhu. Ty jsou rozděleny 

funkčně na tepelné výměníky, čerpadla, bazény, vzdušníky a expanzní nádoby a chladící 

věže. Každá část je popsána a je vysvětlena její funkce a její nedostatky. 

 

1.1.1 Tepelné výměníky 
 

O přenos tepla z chlazeného zařízení se starají tři paralelně zapojené trubkové 

výměníky. Jedná se o svazek trubek v plášti s pevnou trubkovicí a protiproudým oběhem 

vody. Zda a jaké obsahují přepážky, není možné zjistit. 

 

 
Obrázek 2 Schéma vnitřního okruhu 

Průtok ochlazené vody do výměníků je možné regulovat pouze škrcením, nebo naopak 

otevřením ručních ventilů. Tento způsob regulace je velmi hrubý a problematický. Na první 

pohled není jasné, zda je ventil uzavřen či otevřen a manipulace s ním vyžaduje značnou sílu. 

Přestože průtok vody lze jejich pomocí dostatečně jemně regulovat, není prakticky možné 

rychlé opakované nastavení určitého průtoku. K tomu je potřeba zapojení externího měřícího 

zařízení.  Doba změny od plně zavřeného ventilu do plné otevřeného trvá řádově i několik 

minut, což je značný problém v případě, kdy je potřeba okamžitě snížit teplotu zvýšením 

průtoku chlazené vody přes výměníky.  
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Pracovní látkou na obou stranách výměníku je voda a není žádoucí, aby docházelo ke 

změně skupenství. Z toho důvodu je v potrubí mezi výměníkem a chlazeným zařízením 

udržován přetlak přes 1 bar, aby nedocházelo k vypařování při možném překročení teploty 

100 °C. Jedná se o otevřený tlakový okruh s expanzní nádobou k vyrovnávání kolísání tlaku a 

dvěma pojistnými ventily k upouštění přetlaku. Ventily jsou konstruovány na maximální 

přetlak 0,8 bar. Je tedy patrné, že regulační ventily nepracují tak, jak mají, pokud je možno 

dosáhnout většího přetlaku, než na který byly zkonstruovány. 

Tato opatření jsou především bezpečnostní, protože váha chlazeného zařízení se může 

pohybovat řádově od 100 do 1000 kg v běžných případech a tato zřízení nejsou konstruována 

pro oběh páry. V případě, že nastane situace, kdy dojde k vytvoření páry, začne zařízení 

značně vibrovat a pulzovat a při extrémním překročení teplot a tlaku není vyloučená exploze. 

 

 
Obrázek 3 Závislost teploty varu na talku [5] 

Do soustavy je dále zavedeno injektování studené vody z vodovodního řádu pro 

dochlazení vnitřního okruhu a zavodnění. S tím bohužel nastávají tři problémy.  

Prvním je vnik nečistot do systému. Systém je sice opatřen filtrem, ale jedná se pouze o 

mechanický, který se často zanáší buď vnikem nečistot z vodovodního řádu, nebo uvolněním 

nečistot vzniklých zanešení soustavy vlivem dlouhodobé odstávky. Při větším zanešení filtru 

výrazně klesá výkon čerpadel, která nejsou schopny protlačit vodu přes zanesený filtr.  

Druhým problémem je nestálost průtoku chlazené vody přes tepelné výměníky. Pro 

potřeby podniku a regulaci systému je důležité znát průtok chlazené vody uvnitř okruhu a ten 

je tímto značně zkreslen. Zavedením injektované studené vody nám vzniká kombinace 

otevřeného a uzavřeného okruhu, což je nežádoucí. 

Třetí problém je, že vstřikování vody z řádu znemožňuje použití změkčovače vody či 

použití demineralizované nebo destilované vody. Změkčovač vody by sice bylo možné použít, 

ale šlo by o ztrátovou investici, neboť upravená vody by byla vypouštěna do kanálu bez 

dalšího využití.  Injektování studené vody je hlavním prvkem, pomocí kterého je možné 

nastavit pracovní přetlak vody v okruhu. Dále je ještě možnost škrtit průtok vody do expanzní 

nádoby. 

 



Tomáš Albert  VUT Brno FSI EÚ 

Návrh nového chladícího okruhu   Energetické inženýrství 

5 

 

 

Přívod chladící vody do jednotlivých výměníků lze regulovat u každého z nich 

ventilem, ale chlazená voda protéká přes všechny výměníky bez rozdílu. Při chlazení nižších 

výkonů toto nemá vliv, ale při chlazení vyšší výkonů dochází k maření energie, pokud nejsou 

využívány všechny výměníky rovnoměrně. Například pokud jsou otevřeny jen dva ze tří 

výměníků, nedochází k plnému využití teplosměnné plochy. K chlazení dochází pouze 

v těchto dvou otevřených výměnících a ve třetím uzavřeném dochází k přehřátí. Tím jsou 

navýšeny i požadavky na průtok chladící vody. 

 

 

 
I. výměník II. výměník III. výměník 

Nejvyšší přetlak 

nádoby [MPa] 
0,8 0,8 0,8 

Max. přetlak 

topného prostoru 

[MPa] 

1 1 1 

Nejvyšší teplota 

nádoby [°C] 
200 200 200 

Nejvyšší teplota 

topného prostoru 

[°C] 

200 200 200 

Objem nádoby [l] 

 
344 344 100 

Objem topného 

prostoru [l] 
84 84 19 

Tabulka 1 Štítkové hodnoty tepelných výměníků 
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1.1.2 Čerpadla 
 

Čerpadla 1-3 se nacházejí na chladící straně systému a vždy jsou zapojená dvě čerpadla 

paralelně. Jsou spínána manuálně a řízena elektrocentrálou, kdy vždy jedno z dvojice funguje 

jako pomocné. Zajišťují primárně dostatek vody pro chlazení systému. Jsou spínána plováky 

v bazénech. Čerpadla 4 a 5 jsou na chlazené straně systému. Dvě čerpadla 4 jsou zapojená 

paralelně a čerpadlo 5 je za nimi sériově. Slouží jako oběhová čerpadla a jsou spínána a řízena 

stejně jako čerpadla 1-3. 

Při sepnutí čerpadel, čerpadla najedou na svůj maximální výkon a není možné regulovat 

jejich otáčky. Průtok lze regulovat pouze škrcením manuálních ventilů na trase. Přetlak 

v systému na straně chladících věží kompenzují vzdušníky s expanzní nádobou a na straně 

chlazeného zařízeni pojistné ventily s expanzní nádobou.  

Čerpadla 1 jsou značně předimenzována na chladící věže, u kterých je deklarovaný 

průtok 59 m
3
/h. Bohužel při chlazení vyšších výkonů nastává problém. Ze strany tepelných 

výměníků byl požadován mnohem větší průtok vody, než kolik mohla poskytnout čerpadla 2. 

Tudíž došlo vysátí vody z vodovodní trasy a čerpadla běžela na prázdno a docházelo k jejich 

zadření. V takovém případě musela být čerpadla vypnuta, dokud nezchladla a nedošlo opět ke 

stabilizování systému. Dále byl také vypnut chladicí systém.  

Přestože v důsledku toho nebyl v tepelných výměnících žádný průtok, teplota chladící 

vody byla dostatečně nízká k tomu, aby nedošlo k přehřátí chlazeného zařízení, pokud bylo 

v krátké době po odstávce čerpadel vypnuto. Zde je problém v umístění jednotlivých zařízení. 

Čerpadla se totiž nacházejí v jiné budově než tepelné výměníky. 

 

 

 

Č1 CALPEDA 

NM4 100/25 BE 

Č2 

CALPEDA 

NM4 50/25A 

Č3 SIGMA 

Olomouc 

Č4 SIGMA 

Lutín 

Č5 

CALPEDA 

NM 80-120 

Výkon [kW] 

 
7,5 18,5 1,5 1,34 2,2 

Otáčky 

[1/min] 

 

1450 2900 1450 2720 3000 

Maximální 

průtok [m
3
/h] 

210 54 

50 

30,6 67,5 

Minimální 

průtok [m
3
/h] 

48 24 23,4 - 

Maximální 

výtlačná 

výška [m] 

19,5 86 - 8,4 11,4 

Maximální 

sací výška [m] 
5,5 7,5 - - - 

Tabulka 2 Štítkové hodnoty čerpadel 
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Při sepnutí všech čerpadel při extrémních požadavcích na chlazení velkých výkonů 

dochází k překročení čtvrthodinového maxima pro celý podnik. Maximum odběru je 140 kW 

při čemž běžný odběr se pohybuje kolem 100 až 120 kW, ale při již zmíněném sepnutí všech 

čerpadel se dostáváme nad 160 kW. Jde o další důvod modernizace chladícího okruhu, ať už 

se bude jednat o čerpadla, chladící věže, nebo jiné zařízení s elektrickým odběrem zařazená 

v chladícím okruhu. 

 

Čtvrthodinové maximum 

Jedná se o nástroj pro regulaci odběru elektrické energie odběratelem ze sítě. Spotřeba 

elektrické energie není v průběhu dne rovnoměrně rozložená, ale kolísá podle energetické 

náročnosti a na tyto výchylky musí reagovat výrobce elektřiny. Čtvrthodinové maximum 

slouží k tomu, aby se nemuselo drasticky reagovat na vzniklé výchylky, ale aby se jim 

předcházelo a nedocházelo k nim. 

Nejedná se pouze o problém méně vyspělých zemí ale i v těch vyspělejších. Například 

v USA v Kalifornii došlo ke globálnímu výpadku vlivem nedostatku výkonu a velkým 

odběrem klimatizačních zařízení v letním období. Tyto případy kvantitativně převažují nad 

případy kdy je elektrické energie nedostatek. 

Principem čtvrthodinového maxima je měření odběru elektrické energie každých 

patnáct minut. Doba na začátku čtvrthodinového intervalu, ve které se zařadí pásmo 

nečinnosti regulátoru, kdy je regulace potlačena a všechny kanály jsou připojeny, se stanovuje 

na základě analýzy odběru podniku. 

Překročí-li spotřebovaná práce první úroveň, je dána první výstraha (např. světelná 

signalizace), po překročení druhé úrovně se vyhodnotí druhá výstraha (akustická) a na třetí se 

odpojí výstupní kanál. Nastavení výstupů je konstantní po celý čtvrthodinový interval, kdy se 

vrací do původního stavu. 
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1.1.3 Bazény 
 

Ohřátá voda z výměníku teče do bazénu 3, odkud je čerpána pomocí čerpadel Č3 do 

bazénu 1. Ochlazená voda do výměníku je čerpána z bazénu 2 pomocí čerpadel Č2. Při 

nedostatečném dochlazení tímto způsobem spínají chladící věže a čerpadla Č1, která čerpají 

vodu z bazénu 1 do chladících věží. Zde dojde k ochlazení ohřáté vody a je vedena zpět do 

bazénu 2. Do bazénu 2 je zaveden přívod doplňkové vody a oba bazény 2 a 3 jsou opatřeny 

přepadem přímo do kanalizace. Teplota ohřáté vody, které teče do bazénu 3 a popřípadě do 

kanalizace, se pohybuje zhruba od 30 do 100 °C. Teplota chladící vody, závislá na ročním 

období a počasí, se pohybuje od 3 do 20 °C.  

 

 Bazén ohřáté 

vody 1 

Bazén ohřáté 

vody 

Bazén ohřáté 

vody 3 

Objem [m
3
] 45 17 13 

Tabulka 3 Rozměry bazénů 

1.1.4 Vzdušník a expanzní nádoba 
 

Vzdušník a expanzní nádoba jsou umístěny v systému pro vytvoření uzavřeného 

tlakového systému. V podstatě se jedná o velkou expanzní nádobu, která má sloužit 

k zamezení anticyklace čerpadel. Obě zařízení jsou v systému zapojena po dvou kusech. 

Vzdušníky zásobují systém vzduchem o tlaku 6 barů. 

 

 Vzdušník Expanzní nádoba 

Objem tlakové prostoru [m
3
] 4,82 2,5 

Maximální pracovní přetlak 

[MPa] 
1 

- 

Maximální pracovní teplota 

[°C] 
80 

- 

Tabulka 4 Štítkové hodnoty vzdušníků 

1.1.5 Chladící věže 
 

Chlazení vody zajišťují dvě chladící věže typu M100. Jde o atmosférické chladící věže 

s otevřeným okruhem. To znamená, že ochlazovaná voda přichází do přímého styku 

s proudícím vzduchem. Věž obsahuje sprchový okruh a ventilátor ve spodní části věže nad 

záchytnou vanou. Jsou dimenzovány na průtok 59 m
3
/h a chlazení zařízení o výkonu 2385 

kW. Sprchový okruh funguje u obou věží, ale ani u jedné nefunguje ventilátor. Měření bylo 

prováděno na začátku února při teplotách od 2 do -9 °C v průběhu celého dne. Po 

jednodenním měření na jedné z věží začala namrzat silná vrstva vody ze sprchy. Druhý den 

bylo již plně zamrzlé nasávání vzduchu. 
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1.2 Naměřená data a hlavní důvody rekonstrukce 
 

Před samotným návrhem nového chladicího systému bylo provedeno kontrolní měření, 

abych lépe pochopil, jak celý systém funguje a především porovnal štítkové hodnoty proti 

skutečným provozním hodnotám. Tímto měřením byla také získána vstupní data pro další 

výpočet a zjistil mezní hranice systému. Ze strany podniku byl totiž požadavek na co nejnižší 

náklady na opravu starých nebo koupi nových dílů a zařízení. 

 

1.2.1 Čerpadla 
 

U měření čerpadel bylo cílem změřit jejich maximální průtok a tlakové ztráty 

výsledkem čehož byla charakteristika čerpadel. U čerpadel na chlazené straně byl použit 

průtokoměr zapojený v systému a diferenční tlakoměr. Poté se postupně měřila čerpadla 

jednotlivě, při sériovém zapojení a při paralelním. 

Čerpadla na chladící straně byla poněkud problémová, neboť na trase nebyl zapojený 

jediný průtokoměr a nebyla ani možnost pro jeho zapojení. Čerpadla Č1 jsou značně 

předimenzována a není tudíž potřeba jakýkoli zásah, neboť zde není předpoklad, že by měla 

nedostatečný průtok, nebo jinak omezovala chod systému. Průtok u čerpadel Č2 byl zjištěn 

experimentálně, kdy byla sepnuta obě čerpadla, a za pomoci manometru v expanzních 

nádobách se změřilo, za jakou dobu dojde k napuštění daného objemu. 

 𝑜 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟´ (1-1) 

kde 𝑜 je změřený obvod expanzní nádoby a odtud  

𝑟´ =
𝑜

2 ∙ 𝜋
=  
3,78

2 ∙ 𝜋
= 0,6016 [𝑚] 

kde 𝑟´ je vnější poloměr expanzní nádoby 

𝑟 =  𝑟´ − 0,01 = 0,5916 [𝑚] 

kde 𝑟 je vnitřní poloměr expanzní nádoby po odečtení tloušťky stěny 

 𝑉 =  𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ (1-2) 

𝑉 =  𝜋 ∙ 0,59162 ∙ 1 =  1,0995 [𝑚3] 

kde ℎ je výška měřeného objemu expanzní nádoby 

 𝑄 = 
𝑉

𝑡
 (1-3) 

𝑄 =  
1

114
∙ 1,0995 =  0,0096[𝑚3 𝑠⁄ ] = 34,7226 [𝑚3 ℎ⁄ ] 

kde 𝑡 je doba napouštění měřeného objemu a výsledné 𝑄 je tedy maximální průtok na 

čerpadle Č2 



Tomáš Albert  VUT Brno FSI EÚ 

Návrh nového chladícího okruhu   Energetické inženýrství 

10 

 

 

Obdobný problém byl i s měřením tlaku. Tlaková ztráta na čerpadlech Č2 byla nakonec 

spočtena jako rozdíl tlaků naměřeného tlaku za čerpadlem, kde se podařilo připojit tlakoměr, a 

vypočteného tlaku před čerpadlem za pomocí rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice.  

 

pro rovnici kontinuity platí 

 𝑄1 = 𝑄2 (1-4) 

 

kterou můžu přepsat jako 

 𝑣1 ∙ 𝑆 =  𝑣2 ∙ 𝑆 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (1-5) 

 

a odtud tedy 

 𝑣1 = 
𝑄

𝑆
 (1-6) 

kde 𝑆 je průřez potrubí o průměru 𝑑 = 0,01 𝑚 

𝑣1 = 
34,72 [𝑚3/ℎ]

0,007854 ∙ 3600
= 1,228 [𝑚 𝑠⁄ ] 

dále pak použijeme Bernoulliho rovnici ve tvaru 

 
𝑣1
2

2
+
𝑝1
𝜌
+ 𝑔 ∙ 𝐻1 = 

𝑣0
2

2
+
𝑝𝑎𝑡𝑚
𝜌

+ 𝑔 ∙ 𝐻0 (1-7) 

kde 𝑣0 a 𝐻0 jsou rovny 0 a tudíž odtud 

 𝑝1 = 𝑝𝑎𝑡𝑚 − 𝜌 ∙ (
𝑣1
2

2
+ 𝑔 ∙ 𝐻1) (1-8) 

 

kde 𝑝𝑎𝑡𝑚 je změřený atmosférický tlak a rychlost 𝑣1 vypočtena z rovnice kontinuity výše, 

můžeme tudíž dosadit 

𝑝1 = 99680 − 1001,4 ∙ (
𝑣1
2

2
+ 9,81 ∙ 1,7) =  82224,64 [𝑘𝑃𝑎] 

a následně 

 ∆𝑝 =  𝑝2 − 𝑝1 (1-9) 

∆𝑝 = 287000 − 82224,64 = 204775,357 [𝑘𝑃𝑎] 

kde 𝑝2 je tlak změřený za čerpadlem a ∆𝑝 je tlaková ztráta na čerpadle Č2 

 

Obrázek 4 Schéma pro výpočet tlakových ztrát 
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V tabulkách jsou čerpadla Č4 uváděna zvlášť jako čerpadlo „Č4 horní“ a „Č4 spodní“ 

z důvodu, že obě tato čerpadla jsou spínána zvlášť v závislosti na potřebách obsluhy a je 

možné každou větev uzavřít a jet pouze na jedno. Ostatní čerpadla Č1, Č2 a Č3 jsou sice také 

zapojená paralelně ve dvojici, ale zpravidla jsou v provozu obě a výstup z nich byl měřen až 

ve společném potrubí. 

 
Tlaková ztráta na 

čerpadle [kPa] 

Přetlak v systému 

[kPa] 
Průtok [l/s] Průtok [m

3
/h] 

Č4 horní 

61 30 10,47 37,65 

63 100 11 39,56 

69 125 11,73 42,19 

Č4 spodní 

62 30 10,57 38,01 

65 100 10,9 39,20 

71 125 11,57 41,61 

obě Č4 

paralelně 

92 30 13,5 48,55 

95 100 13,53 48,66 

98 125 13,87 49,88 

Č5 

48 30 13 46,75 

49 100 13,08 47,04 

50 125 13,17 47,36 

všechna 

čerpadla 

42 30 17,2 61,86 

42 100 17,27 62,11 

41 125 17,33 62,33 
Tabulka 5 Naměřené hodnoty pro čerpadla vnitřního okruhu 

Měření byla prováděna zvlášť pro každé čerpadlo, pro první dvě v paralelním zapojení a 

pro všechna tři v paralelně-sériovém a při různých přetlacích v systému, aby se zjistilo, zda je 

nutné některé čerpadlo vyměnit, nebo je možné snížit jejich počet. Byl také změřen 

maximální průtok a talková ztráta celého současného vnitřního okruhu. 

 

Obrázek 5 Charakteristika čerpadel vnitřního okruhu 
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Z důvodu, že čerpadla jedou od sepnutí na svůj maximální výkon a není možné 

regulovat jejich otáčky, jsou v grafu vykresleny pouze body naměřené při jejich maximech. 

I přes to je vidět, že obě čerpadla Č4 jsou prakticky totožná. Při jejich paralelním 

zapojení získáme vyšší výtlak stejně jako i navýšení průtoku podle očekávání. Naopak při 

zapojení všech čerpadel dojde k navýšení pouze průtoku, ale dojde ke snížení výtlaku.  

K navýšení výtlaku nedojde, protože čerpadlo Č5 není identické s čerpadly Č4 a má 

nižší výtlak. Teoretický ideální průběh průtoku a tlakových ztrát je uveden na následujícím 

grafu. 

 

Obrázek 6 Charakteristika paralelního a sériového zapojení čerpadel [6] 

V grafu je znázorněn průběh průtoku a talkových ztrát při zapojení dvou identických 

čerpadel, kdy je v provozu jen jedno, nebo je k němu připojeno druhé a to sériově nebo 

paralelně. Vždy porovnáváme průsečíky křivek při samostatném zapojení vůči sériovému 

nebo paralelnímu zapojení pro danou soustavu. Plné čáry jsou charakteristiky čerpadla a 

čerchované charakteristiky potrubí. Jejich průsečíkem je pracovní bod. V grafu jsou 

znázorněny tři různé typy soustav. Soustava 1 vykazuje velký odpor. Druhé čerpadlo zapojené 

v sérii nezvýší průtok na dvojnásobek, ale dojde pouze k navýšení o zhruba 80 %. Tlaková 

ztráta roste přibližně s druhou mocninou průtoku. Dojde pouze k minimálnímu navýšení 

průtoku. Soustava 2 je mezním případem. Pro soustavy s odporem vyšším je výhodnější volit 

sériové zapojení, v případě menšího odporu zapojení paralelní. Přírůstek průtoku bude malý a 

zhruba stejný jako přírůstek tlakových ztrát. Soustava 3 vykazuje malý odpor a je vhodná pro 

paralelní zapojení. Stejně jako v soustavě1 nedosáhneme dvojnásobného výtlaku, ani zde 

nedosáhneme dvojnásobného průtoku.  Instalace druhého čerpadla přináší navýšení průtoku 

zhruba o 70 %. Naopak dojde jen k malému navýšení talkových ztrát. [6] 
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Po změření čerpadel ve vnitřním okruhu došlo ke změření ostatní čerpadel na chladící 

straně systému a celkovému porovnání všech naměřených hodnot vůči hodnotám 

deklarovaným na štítcích čerpadel. 

 Měření Štítky 

Výtlak [m] Průtok [m
3
/h] Výtlak [m] Průtok [m

3
/h] 

Č1 - - 19,5 210 

Č2 20,48 34,72 86 54 

Č3 - -  50 

Č4 horní 6,9 42,23 8,4 30,6 

Č4 dolní 7,1 41,65 

Č5 5 47,41 11,4 67,5 
Tabulka 6 Naměřené a štítkové hodnoty čerpadel v systému 

Čerpadla Č1 a Č3 nebyla měřena z toho důvodu, že na trase buď nebyla vůbec možnost 

zapojení měřící techniky, nebo by to bylo příliš složité a nákladné. Dále z dlouhodobých 

zkušeností obsluhy vychází, že tato dvě čerpadla nikdy nebyla problémová, ani 

nezpůsobovala chybný chod systému a není tudíž nutné se jimi podrobněji zabývat. 

U výtlaku se hodnoty lišily od 20 až dokonce do 80 %. Čerpadla Č2 jsou 

pravděpodobně nejslabším článkem celého systému, neboť jak už bylo zmíněno výše při 

chlazení vysokých výkonů nad 1 MW a s tím spojeným vysokým požadavkem na průtok 

chladící vody dodávané právě čerpadly Č2 dochází k vycucnutí vody a zastavení celého 

chladícího okruhu. 

Naměřený průtok u čerpadel Č2 a Č5 byl o zhruba 30 % menší než deklarovaný na 

štítku. Tento výsledek byl celkem očekávaný. Naopak u čerpadel Č4 bylo naměřeno o 30% 

více. U těch je možnost přepínání zapojení mezi zapojením do hvězdy, nebo do trojúhelníku, 

kde předpoklad zapojení tři zařízení a zde jsou pouze dvě. Přestože poskytují větší průtok než 

by měla a jde o kladný jev, stále se jedná o podstatnou odchylku od deklarovaných hodnot. 

Před dalším postupem se nabízelo řešení vyčistit vnitřní okruh a zvýšit tím jeho 

účinnost za malé vstupní náklady. Čištění provedl pověřený technik za pomocí kyseliny 

citrónové, která byla přepouštěna přes uzavřenou smyčku a účelem bylo zbavit se vodního 

kamene a nečistot. Následně byl ještě vyčištěn mechanický filtr. 

 Přetlak v systému [kPa] 
Měření před čištěním Měření po čištění 

Průtok [m3/h] 

Č4 horní 

30 

37,65 24,12 

Č4 dolní 38,01 24,96 

Č5 46,75 28,08 

všechna čerpadla 61,86 50,04 
Tabulka 7 Naměřené hodnoty průtoku čerpadel vnitřního okruhu před a po čištění 

Po čištění došlo na všech čerpadlech ke snížení průtok o 40 % na každém z nich a ke 

snížení celkového průtoku při zapojení všech čerpadel o 20 %. Nepomohlo ani dlouhodobé 

proplachování. Z tohoto důvodu nebylo už prováděno další čištění zbylých částí. Změřený 

průtok je maximální dosažený, se kterým lze dále počítat. 
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Obrázek 7 Graf naměřených a štítkových hodnot výtlaku 

 

Obrázek 8 Graf naměřených a štítkových hodnot průtoku 

 

Obrázek 9 Graf naměřených hodnot průtoku čerpadel vnitřního okruhu před a po čištění 
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Obrázek 10 Prostup tepla [3] 

1.2.2 Tepelné výměníky 
 

U tepelných výměníků bylo nutné zjistit, v jak moc špatném stavu se nacházejí. Za 

tímto účelem bylo důležité změřit teploty na vstupu a výstupu chlazené a chladící vody pro 

jednotlivé výměníky a dále objemové průtoky chladícího a chlazeného média. Z těchto 

naměřených hodnot bylo možné spočítat, jak moc velký tepelný výkon jsou výměníky 

schopny přenést a potažmo jejich účinnost. Objemový průtok na straně chlazené vody byl 

změřen za pomoci průtokoměru zapojeného v systému. Na straně chladící vody byly sice 

průtokoměry zapojeny, ale byly nefunkční. Bylo nutné je demontovat a zapojit jiné. 

Protože samotné výměníky ani potrubí v přilehlých místech neobsahují vstup pro 

teploměr, změřil jsem teplotu na povrchu pomocí dotykového teploměru a přes rovnice 

prostupu tepla dopočítal přesnější teplotu vody v potrubí. 

 

Na obrázku je znázorněn prostup tepla potrubím. Tím je 

rozuměno, že tepelná energie je přenášena z jednoho prostředí 

s tekutinou do prostředí druhého s druhou tekutinou. Obě tekutiny 

jsou navzájem odděleny pevnou stěnou. Tepelný tok jde vždy 

z místa s vyšší teplotou do místa s nižší teplotou. 

Ukázkový výpočet: 

a) pro chladící stranu 

T21 [°C] Q2 [m
3
/h] Tok [°C] S [m

2
] d1 [m] d2 [m] 

5,3 40,06 24 0,007853982 0,1 0,108 
Tabulka 8 Naměřené teploty a průtok na chladící straně I. výměníku 

kde T21 je teplota vstupní chladící vody, Tok je teplota okolí, S je vnitřní průřez potrubí a 

d1 a d2 jsou vnitřní a vnější průměr potrubí 

 

Tin [°C] ν [m
2
/s] λ [W/m·K] Pr λS [W/m·K] 

5,3 1,58077·10
-6

 0,563925 11,856 52 
Tabulka 9 Tabulkové hodnoty pro teplotu Tin 

TCH [°C] ν [m
2
/s] λ [W/m·K] Pr 

14,65 1,22·10
-6

 0,584963 8,78015 
Tabulka 10 Tabulkové hodnoty pro charakteristickou teplotu TCH 

kde 𝑇𝑐ℎ = 
𝑇𝑖𝑛+𝑇𝑜𝑘

2
 

za pomoci změřeného průtoku a spočteného obsahu potrubí se vypočte rychlost tekutiny 

v potrubí pomocí rovnice (1-6) 

𝑣2 = 
𝑄2
𝑆
=  

40,06

3600 ∙ 0,007853982
= 1,42 [𝑚/𝑠] 
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 dále pak 

 𝑅𝑒 = 
𝑣 ∙ 𝐿𝑐
𝜈

=  
𝑣2 ∙ 𝑑

𝜈
=  

1,42 ∙ 0,1

1,58077 ∙ 10−6
= 89629,27 [−] (1-10) 

 

 kde d je charakteristický rozměr pro trubku a tím je vnitřní průměr 

 𝑁𝑢 = 
𝐴 ∙ (𝑅𝑒 − 1000) ∙ 𝑃𝑟

1 + 12,7 ∙ √𝐴 ∙ (𝑃𝑟
2
3 − 1)

 (1-11) 

kde 

 
𝐴 =  

1

(1,82 ∙ 𝑙𝑜𝑔10𝑅𝑒 − 1,64)
2 ∙ 8

 

 

(1-12) 

𝐴 =  
1

(1,82 ∙ 𝑙𝑜𝑔1089629,27 − 1,64)
2 ∙ 8

= 0,0023 [−] 

 toto je vzorec pro výpočet sdílení tepla při nuceném proudění pracovní látky uvnitř 

trubky [1] 

𝑁𝑢 = 
0,0023 ∙ (89629,27 − 1000) ∙ 11,856

1 + 12,7 ∙ √0,0023 ∙ (11,856
2
3 − 1)

= 436,67 [−] 

 odtud dále 

 𝛼𝑖𝑛  =  
𝑁𝑢
𝐿𝑐 ∙ 𝜆

 (1-13) 

𝛼𝑖𝑛 = 
436,67

0,1 ∙ 0,563925
= 2462,47 [𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾] 

 nyní je ještě potřeba spočítat součinitel přestupu tepla αout pomocí vzorců pro přirozené 

proudění okolo trubky 

 𝐺𝑟 = 
𝑔 ∙ 𝛽 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝐿𝑐

3

𝜈2
 (1-14) 

 

 Grashofovo kritérium, kde g je gravitační zrychlení, 𝛽 =  
1

𝑇𝐶𝐻
 [𝐾] a ∆𝑇 =  𝑇𝑜𝑘 − 𝑇𝑖𝑛 

𝐺𝑟 = 
9,81 ∙

1
287,8

∙ 18,7 ∙ 0,13

1,22 ∙ 10−12
= 539475131,34 [−] 

 dále za pomocí Rayleighova kritéria 

 𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟  (1-15) 

𝑅𝑎 = 539475131,34 ∙ 8,78015 = 4736672574,46 [−] 
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a odtud 

 𝑁𝑢 = 

{
  
 

  
 

0,6 +
0,378 ∙ 𝑅𝑎

1
6

[1 + (
0,559
𝑃𝑟

)

9
16
]

8
27

}
  
 

  
 
2

 (1-16) 

= 

{
  
 

  
 

0,6 +
0,378 ∙ 4736672574,46

1
6

[1 + (
0,559
8,78015

)

9
16
]

8
27

}
  
 

  
 
2

=  0,526792054 [−] 

odkud dále 

 𝛼𝑜𝑢𝑡 = 
𝑁𝑢
𝑑2
∙ 𝜆 (1-17) 

𝛼𝑜𝑢𝑡 = 
0,526792054

0,108
∙ 0,584963 = 2,85[𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾] 

nyní známe součinitele přestupu tepla na obou stranách a můžeme přistoupit 

k samotnému výpočtu tepelného toku a potažmo teploty Tin 

 𝑞 = 𝛼𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝑘 ∙ ∆𝑇 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟2
∙ (𝑇𝑊 − 𝑇𝑜𝑘) (1-18) 

𝑞 = 2,85 ∙
1

𝜋 ∙ 𝑑2
∙ (5,3 − 24) =  −18,1 [𝑊/𝑚2] 

 a dále pak 

 
𝑞 =  

𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑘
1

𝛼𝑖𝑛 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑1
+

1
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜆

∙ ln (
𝑟2
𝑟1
) +

1
𝛼𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑2

 
(1-19) 

odkud 

 𝑇𝑖𝑛  =  𝑇𝑜𝑘 + 𝑞 ∙ (
1

𝛼𝑖𝑛 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑1
+

1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜆
∙ ln (

𝑟2
𝑟1
) +

1

𝛼𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑2
) (1-20) 

=  24 − 18,1 ∙ (
1

2462,47 ∙ 𝜋 ∙ 0,1
+

1

2 ∙ 𝜋 ∙ 52
∙ ln (

0,054

0,05
) +

1

2,85 ∙ 𝜋 ∙ 0,108
) 

 

𝑇𝑖𝑛 = 5,27 [°𝐶] 
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b) pro chlazenou stranu 

 

c) T11 [°C] Q1 [m
3
/h] Tok [°C] S [m

2
] d1 [m] d2 [m] 

52,1 19,0152 24 0,007853982 0,1 0,108 
Tabulka 11 Naměřené teploty a průtok na chlazené straně I. výměníku 

kde T21 je teplota vstupní chladící vody, Tok je teplota okolí, S je vnitřní průřez potrubí a 

d1 a d2 jsou vnitřní a vnější průměr potrubí 

 

Tin [°C] ν [m
2
/s] λ [W/m·K] Pr λS [W/m·K] 

52,1 0,5491·10
-6

 0,641915 3,5414 52 
Tabulka 12 Tabulkové hodnoty pro teplotu Tin 

TCH [°C] ν [m
2
/s] λ [W/m·K] Pr 

38,05 1,1·10
-6

 0,588708 7,7369 
Tabulka 13 Tabulkové hodnoty pro charakteristickou teplotu TCH 

kde 𝑇𝑐ℎ = 
𝑇𝑖𝑛+𝑇𝑜𝑘

2
 

za pomoci změřeného průtoku a spočteného obsahu potrubí se vypočte rychlost tekutiny 

v potrubí 

𝑣1 = 
𝑄1
𝑆
=  

19,0152

3600 ∙ 0,007853982
= 0,67 [𝑚/𝑠] 

 dále pak 

𝑅𝑒 = 
𝑣 ∙ 𝐿𝑐
𝜈

=  
𝑣2 ∙ 𝑑

𝜈
=  

0,67 ∙ 0,1

0,5491 ∙ 10−6
= 122477,71 [−] 

 kde d je charakteristický rozměr pro trubku a tím je vnitřní průměr 

𝑁𝑢 =  
𝐴 ∙ (𝑅𝑒 − 1000) ∙ 𝑃𝑟

1 + 12,7 ∙ √𝐴 ∙ (𝑃𝑟
2
3 − 1)

 

kde 

𝐴 =  
1

(1,82 ∙ 𝑙𝑜𝑔10𝑅𝑒 − 1,64)
2 ∙ 8

=  
1

(1,82 ∙ 𝑙𝑜𝑔1089629,27 − 1,64)
2 ∙ 8

= 0,002153 [−] 

 

 toto je vzorec pro výpočet sdílení tepla při nuceném proudění pracovní látky uvnitř 

trubky [1] 

𝑁𝑢 = 
0,002153 ∙ (122477,71 − 1000) ∙ 3,5414

1 + 12,7 ∙ √0,002153 ∙ (3,5414
2
3 − 1)

= 388,76 [−] 

 odtud dále 
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𝛼𝑖𝑛  =  
𝑁𝑢
𝐿𝑐 ∙ 𝜆

=  
388,76

0,1 ∙ 0,641915
= 2495,5 [𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾] 

 nyní je ještě potřeba spočítat součinitel přestupu tepla αout pomocí vzorců pro přirozené 

proudění okolo trubky 

𝐺𝑟 = 
𝑔 ∙ 𝛽 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝐿𝑐

3

𝜈2
 

 Grashofovo kritérium, kde g je gravitační zrychlení, 𝛽 =  
1

𝑇𝐶𝐻
 [𝐾] a ∆𝑇 =  𝑇𝑜𝑘 − 𝑇𝑖𝑛 

𝐺𝑟 = 
9,81 ∙

1
311,2

∙ 38,05 ∙ 0,13

1,1 ∙ 10−12
= 32818242,16 [−] 

 dále za pomocí Rayleighova kritéria 

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 =  32818242,16 ∙ 7,7369 = 253911457,73 [−] 

a odtud 

𝑁𝑢 = 

{
  
 

  
 

0,6 +
0,378 ∙ 𝑅𝑎

1
6

[1 + (
0,559
𝑃𝑟

)

9
16
]

8
27

}
  
 

  
 
2

= 

{
  
 

  
 

0,6 +
0,378 ∙ 253911457,73

1
6

[1 + (
0,559
7,7369

)

9
16
]

8
27

}
  
 

  
 
2

= 

= 0,448511463[−] 

odkud dále 

𝛼𝑜𝑢𝑡 = 
𝑁𝑢
𝑑2
∙ 𝜆 =  

0,448511463

0,108
∙ 0,588708 = 2,44[𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾] 

nyní známe součinitele přestupu tepla na obou stranách a můžeme přistoupit 

k samotnému výpočtu tepelného toku a potažmo teploty Tin 

𝑞 = 𝛼𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝑘 ∙ ∆𝑇 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟2
∙ (𝑇𝑊 − 𝑇𝑜𝑘) = 2,44 ∙

1

𝜋 ∙ 𝑑2
∙ (52,1 − 24) =  23,31 [𝑊] 

 a dále pak 

𝑞 =  
𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑘

1
𝛼𝑖𝑛 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑1

+
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜆
∙ ln (

𝑟2
𝑟1
) +

1
𝛼𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑2

  

odkud 

𝑇𝑖𝑛  =  𝑇𝑜𝑘 + 𝑞 ∙ (
1

𝛼𝑖𝑛 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑1
+

1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜆
∙ ln (

𝑟2
𝑟1
) +

1

𝛼𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑2
) = 
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=  24 + 23,31 ∙ (
1

2495,5 ∙ 𝜋 ∙ 0,1
+

1

2 ∙ 𝜋 ∙ 52
∙ ln (

0,054

0,05
) +

1

2,44 ∙ 𝜋 ∙ 0,108
) = 

𝑇𝑖𝑛 = 52,14 [°𝐶] 

Tento výpočet byl aplikován za účelem zpřesnění hodnoty teploty kvůli neideálnímu 

měření pro další výpočet. Vidíme však, že hodnoty se liší jen minimálně a to až na setinném 

místě °C pro chlazenou i chladící stranu. Z tohoto důvodu nebudeme výpočet aplikovat na 

další hodnoty a budeme počítat s naměřenými hodnotami. Výpočet by dále nemělo smysl 

aplikovat na další hodnoty kvůli hrubosti celého systému. 

 

 I. výměník II. výměník III. výměník 

Tepelný výkon 

chlazeného 

zařízení [kW] 

1048 

T11 [°C] 52,1 50 51,1 

T12 [°C] 29,2 30,7 40,6 

cp na chlazené 

straně [kJ/kg·K] 
4,1786 4,1785 4,1801 

Objemový průtok 

na chlazené straně 

[l/s] 

5,282 4,876 2,125 

Tepelný výkon 

chlazené strany 

[kW] 

505,41 393,26 93,27 

T21 [°C] 5,3 5,5 6,4 

T22 [°C] 14,4 18,9 30,2 

cp na chladící 

straně [kJ/kg·K] 
4,2001 4,1958 4,1849 

Objemový průtok 

na chladící straně 

[l/s] 

11,143 7,466 1,114 

Tepelný výkon 

chladící strany 

[kW] 

425,91 419,77 110,99 

Poměr 

přeneseného tepla 

výměníkem [%] 

84,27 106,74 119 

Tepelná 

efektivnost 

výměníku [%] 

48,93 43,37 53,24 

Tabulka 14 Provozní hodnoty tepelných výměníků získané měřením a výpočtem za provozu před čištěním 
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Ukázkový výpočet pro I. výměník: 

Chlazená strana Chladící strana 

�̇� [𝑘𝑔/𝑠] cp [kJ/kg·K] T11 [°C] T12 [°C] �̇� [𝑘𝑔/𝑠] cp [kJ/kg·K] T21 [°C] T22 [°C] 

5,282 4,1785 52,1 29,2 11,143 4,2001 5,3 14,4 
Tabulka 15 Změřené hodnoty průtoku a teplot pro I. výměník 

z bilanční rovnice 

 𝑄1 = 𝑄2 (1-21) 

 ve tvaru 

 �̇�1 ∙ 𝑐𝑝1 ∙ (𝑇11 − 𝑇12) =  �̇�2 ∙ 𝑐𝑝2 ∙ (𝑇22 − 𝑇21) (1-22) 

5,282 ∙ 4,1785 ∙ (52,1 − 29,2) =  11,143 ∙ 4,2001 ∙ (14,4 − 5,3) 

505,41 =  425,91 

pokud uděláme poměr odvedeného tepelného výkonu k přivedenému, dostaneme 

𝑄2
𝑄1
=  0,8427 [−] 

dále tepelné efektivnost (účinnost) výměníku je definována vztahem 

 𝜂 =  
∆𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡11 − 𝑡21

= 
52,1 − 29,2

29,2 − 5,3
= 0,4893 [−] (1-23) 

kde ∆𝑡𝑚𝑎𝑥 je změna teploty látky s menší velikostí tepelné kapacity proudu (větší 

z teplotních změn látky) a 𝑡11𝑎 𝑡21 jsou vstupy chlazené a chladící vody [1] 

 

1.2.3 Vyhodnocení naměřených dat 
 

U čerpadel jsou daleko menší průtoky a výtlaky, než bylo očekáváno. Účinnost přenosu 

tepla ve výměnících také není na požadované úrovni. Ostatní technologické nedostatky 

soustavy byly už zmíněny výše v popisu jednotlivých komponent. Například zanešení 

tepelných výměníků, potrubí a mechanického filtru. Dále zatuhlé mechanické ventily s hrubou 

regulací, absence průtokoměrů a teplotních čidel. Už jen z těchto důvodů je nutná 

modernizace. 

Systém v současném stavu je schopný uchladit zhruba 1 MW a to pouze na dobu 

maximálně 15 minut a přibližně 750 kW bez potíží s nedostatkem chladící vody. Nicméně i 

zde stále nastává problém s překročením čtvrthodinového maxima. Cílem je však získat 

chladící okruh schopný dlouhodobě uchladit až 2 MW a tomuto číslu se současný stav není 

schopný ani zdaleka přiblížit. Důvodem rekonstrukce je tedy chlazení vyšších tepelných 

výkonů za pomoci nového tepelného výměníku a nových čerpadel a dále taky celková 

modernizace celého systému. 
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2. Návrh nového tepelného výměníku 

Tato kapitola se věnuje návrhu a výpočtu tepelného výměníku, který by měl nahradit ty 

stávající. Na začátku kapitoly je stručné pojednání o typech tepelných výměníků a jejich 

požadavcích, na základě kterého je navržena nová koncepce a následný výpočet. 

2.1 Možná řešení 

Požadavky na tepelný výměník a teplonosné médiu 

Pro volbu tepelného výměníku je hlavním požadavkem co nejintenzivnější předání tepla 

při co nejnižších nákladech. Tento požadavek jde dále blíže specifikovat na další podrobnější 

požadavky, při čemž některé z nich jsou protichůdné. 

 co nejmenší rozměry, hmotnost a cena výměníku 

 co nejmenší tlakové ztráty 

 co nejvyšší spolehlivost v provozu 

Právě první dva požadavky jsou protichůdné. Se zmenšující se velikostí a tím pádem i 

hmotností a cenou výměníku nám rostou tlakové ztráty. Výsledek je tedy optimální poměr 

mezi těmito dvěma požadavky. Spolehlivost výměníku je dána v první řadě jeho konstrukcí a 

výrobou a v řadě druhé správnou a pravidelnou údržbou. Právě na problém se správnou a 

pravidelnou údržbou jsem narazil při měření uvedeném výše. 

Požadavky pro volbu teplonosného média jsou velmi podobné s požadavky na tepelný 

výměník. 

 velká měrná tepelná kapacita 

 vysoký součinitel tepelné vodivosti a přestupu tepla 

 vhodný vztah mezi teplotou varu a tlakem 

 nízká viskozita a následné tlakové ztráty při proudění 

 nízká agresivnost vůči prostředí (koroze) 

 dostatečný výskyt a nízká cena 

Médiem s nejlepší bilancí mezi všemi uvedenými požadavky je voda a vodní pára. 

Jejich nedostatkem je, že způsobují korozi materiálu, nánosy minerálů na teplosměnné ploše a 

také musí být udržován dostatečný tlak, aby při dané pracovní teplotě nedocházelo k varu a 

vzniku páry. Z technologického a konstrukčního hlediska je pro nás nejdůležitějším 

parametrem vysoká měrná teplená kapacita a součinitel tepelné vodivosti a přestupu tepla 

daného média. Bohužel ale právě proti těmto parametrům jde hlavně jeho cena a výskyt. [3] 

Toto se ukázkově projeví na našem případě, kdy už jen samotné bazény mají objem 

65 m
3
 a průtok média systémem je kolem 60 m

3
/h. Při takto velkém objemu a průtoku by 

kvalitnější teplonosné médium přišlo velmi draho. Možností je použít kvalitnější médium 

v menším množství, ovšem to by znamenalo kompletní přestavbu a přebudování nejen 

současné technologie, ale i přilehlé infrastruktury. Nejen z toho, ale i z finančního hlediska 

musíme od této varianty ustoupit. 
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Koncepce chladícího kruhu 

Ze strany podniku jsou požadavky na modernizaci chladícího okruhu s minimálními 

vynaloženými prostředky. Z toho důvody tedy upustím od velkých, složitých a drahých 

technologických řešení a zaměřím se pouze na zefektivnění současného konceptu. 

Modernizace také neproběhne naráz, ale bude probíhat po etapách, abychom se vyhnuli 

dlouhodobé odstávce a rozložili potřebné finance. 

Hlavním bodem bude tedy nový teplený výměník schopný přenést současné tepelné 

výkony a pokud možno toto číslo navýšit na 2 MW.  

Teplonosným médiem zůstane i na dále voda s případným přebudováním chlazeného a 

chladícího okruhu na kompletně uzavřený a využití demineralizované vody. 

Tepelný výměník se pokusím navrhnout na průtok současných čerpadel s tím, že je 

možné koupit nová, bude-li to potřeba.  

Chlazení budou i na dále s největší pravděpodobností zajišťovat chladící věže. Případný 

návrh nového zdroje chlazení a nových čerpadle bude posouzen v kapitole 4, protože přednost 

dávám novému výměníku.  

 

Konstrukční řešení tepelného výměníku 

Z hlediska konstrukce můžeme výměníky rozdělit na: 

 rekuperační 

 regenerační 

 směšovací 

Směšovací výměník je nevhodný kvůli směšování teplonosného média, což je pro náš 

případ nežádoucí. Regenerační výměník není vhodný pro oběh vody a i zde může dojít ke 

smíšení teplonosného média. 

Vhodným type výměníku pro nás je tedy rekuperační, kde jsou pracovní látky od sebe 

odděleny pevnou stěnou a který můžeme rozdělit na: 

 trubkový 

 deskový 

Vybrat mezi těmito dvěma typu je už složitější. Trubkový výměník je jednodušší a 

levnější na výrobu, lze mechanicky čistit a poškozené trubky jde vyměnit. Na druhou stranu je 

ale velmi těžký a rozměrný a vyžaduje kolem sebe velký manipulační prostor. Oproti němu 

deskový výměník je mnohem kompaktnější a svým konstrukčním řešením vede k malým 

rozměrům a hmotnosti. Navíc jeho výkon lze dále zvyšovat přidáním dalších unifikovaných 

desek. Mezi nevýhody patří vyšší pořizovací cena, časté zanášení a omezení provozních tlaků 

a teplot. [3] 
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2.2 Výpočet tepelného výměníku 
 

Vstupními parametry pro výpočet bude podnikem požadovaný tepelný výkon 2 MW, 

průtoky na čerpadlech změřené v kapitole 2 a teploty chlazené a chladící vody. Potřebou 

podniku je, aby bylo možné zchladit vodu o teplotě 90 °C na 30 °C. Teplota vstupní chladící 

vody vzhledem ke změřeným hodnotám je zvolena 15 °C a teplota chladící výstupní vody 

80 °C. 

 

2.2.1 Trubkový výměník 
 

U trubkového výměníku máme možnost souproudého a protiproudého proudění 

pracovní látky. 

 

Obrázek 11 Průběh teplot ve výměníku s jednofázovým prouděním [1] 

kde tA1 je vstupní teplota chlazeného média a tA2 jeho výstupní teplota, tB1 je vstupní 

teplota chladícího média a tB2 jeho výstupní teplota 

Z obrázků je jasné, že při stanovených teplotách by u souproudu došlo k překřížení 

teplot a výpočet by nebyl možný. Proto bude počítán jen protiproud. 
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a) pro chlazenou stranu 

ν [m
2
/s] λ [W/m·K] Pr λS [W/m·K] 

4,78·10
-7

 0,651 3,02 52 
Tabulka 16 Tabulkové hodnoty pro vodu při 60 °C 

dle vzorce (1-6) 

𝑣1 =
𝑄1
𝑆
=

50,04

0,007853982 ∙ 3600
= 1,768 [𝑚/𝑠] 

dle vzorce (1-10) 

𝑅𝑒1 = 
𝑣1 ∙ 𝑑

𝜈
=  
1,768 ∙ 0,1

4,78 ∙ 10−7
= 369955,7 [−] 

dle vzorce (1-11) 

 

𝑁𝑢1 = 
𝐴 ∙ (𝑅𝑒1 − 1000) ∙ 𝑃𝑟

1 + 12,7 ∙ √𝐴 ∙ (𝑃𝑟
2
3 − 1)

=
0,0023 ∙ (369955,7 − 1000) ∙ 3,02

1 + 12,7 ∙ √0,0023 ∙ (3,02
2
3 − 1)

= 955,37 [−] 

 

dle vzorce (1-13) 

 

𝛼1  =  
𝑁𝑢1
𝐿𝑐 ∙ 𝜆

=
955,37

0,1 ∙ 0,651
= 6219,48 [𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾] 

 

b) pro chladící stranu 

ν [m
2
/s] λ [W/m·K] Pr λS [W/m·K] 

5,91·10
-7

 0,637 3,85 52 
Tabulka 17 Tabulkové hodnoty pro vodu při 47,5 °C 

dle vzorce (1-6) 

𝑣2 =
𝑄2
𝑆
=

34,72

0,007853982 ∙ 3600
= 1,2 [𝑚/𝑠] 

dle vzorce (1-10) 

𝑅𝑒2 = 
𝑣2 ∙ 𝑑

𝜈
=  

1,2 ∙ 0,1

5,91 ∙ 10−7
= 203641,66 [−] 

dle vzorce (1-11) 

𝑁𝑢2 = 
𝐴 ∙ (𝑅𝑒2 − 1000) ∙ 𝑃𝑟

1 + 12,7 ∙ √𝐴 ∙ (𝑃𝑟
2
3 − 1)

=
0,0023 ∙ (203641,66 − 1000) ∙ 3,85

1 + 12,7 ∙ √0,0023 ∙ (3,85
2
3 − 1)

= 619,54[−] 
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dle vzorce (1-13) 

 

𝛼2  =  
𝑁𝑢2
𝐿𝑐 ∙ 𝜆

=
619,54

0,1 ∙ 0,637
= 3944,15 [𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾] 

dále pak spočteme součinitel prostupu tepla válcovou stěnou jako 

 
𝑘 =

1

1
𝛼1 ∙ 𝑑1

+
1

2 ∙ 𝜆𝑆
𝑙𝑛
𝑑2
𝑑1
+

1
𝛼2 ∙ 𝑑2

 
(2-1) 

 

𝑘 =
1

1
6219,48 ∙ 0,1

+
1

2 ∙ 52
𝑙𝑛
0,108
0,1

+
1

3944,15 ∙ 0,108

= 669,07 [𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾] 

 

dále pak spočítáme střední logaritmický teplotní spád pomocí vzorce 

 (∆𝑡𝑠𝑡ř)𝑙𝑜𝑔 =
(𝑡𝐴1 − 𝑡𝐵2) − (𝑡𝐴2 − 𝑡𝐵1)

𝑙𝑛
𝑡𝐴1 − 𝑡𝐵2
𝑡𝐴2 − 𝑡𝐵1

 (2-2) 

 

(∆𝑡𝑠𝑡ř)𝑙𝑜𝑔 =
(90 − 80) − (30 − 15)

𝑙𝑛
90 − 80
30 − 15

= 12,33 [°𝐶] 

a následně 

 𝑄 = 𝑆 ∙ 𝑘 ∙ (∆𝑡𝑠𝑡ř)𝑙𝑜𝑔 (2-3) 

odkud 

 𝑆 =
𝑄

𝑘 ∙ (∆𝑡𝑠𝑡ř)𝑙𝑜𝑔
 (2-4) 

 

𝑆 =
2000000

669,07 ∙ 12,33
= 242,4 [𝑚2] 

 

Indexem 1 je označeno proudění uvnitř trubky a indexem 2 je označeno proudění vně 

trubky. V uvedeném výpočtu proudí uvnitř trubek chlazená voda. V případě že bychom 

zkusili média prohodit a uvnitř trubek by proudila chladící voda, teplosměnná plocha vychází 

na 772,5 m
2
. 
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2.2.2 Deskový výměník 
 

a) pro chlazenou stranu 

ν [m
2
/s] λ [W/m·K] Pr λS [W/m·K] μ [Pa·s] 

4,78·10
-7

 0,651 3,02 52 0,467·10
-3

 
Tabulka 18 Tabulkové hodnoty pro vodu při 60 °C 

dle vzorce (1-6) 

𝑣1 =
𝑄1
𝑆
=

50,04

0,007853982 ∙ 3600
= 1,768 [𝑚/𝑠] 

dle vzorce (1-10) 

𝑅𝑒1 = 
𝑣1 ∙ 𝐿𝑐
𝜈

=  
1,768 ∙ 0,105

4,78 ∙ 10−7
= 388453,49 [−] 

kde 𝐿𝑐 je definován jako poměr obsahu jedné desky tepelného výměníku k jejímu 

obvodu, volím 𝐿𝑐 = 0,105 

dále pak podle vzorce pro deskový výměník při turbulentním proudění [1] 

 𝑁𝑢1 =  0,2 ∙ (𝑅𝑒1)
0,67 ∙ 𝑃𝑟0,4 ∙ (

𝜇

𝜇𝑆
)0,1 (2-5) 

 

kde 𝜇, 𝜇𝑆 jsou dynamické viskozity pracovní látky při teplotách proudu a stěny 

𝑁𝑢1 =  0,2 ∙ (388453,49)
0,67 ∙ 3,020,4 ∙ (

0,000467

0,000467
)
0,1

= 1729,38 [−] 

dle vzorce (1-13) 

𝛼1  =  
𝑁𝑢1
𝐿𝑐 ∙ 𝜆

=
1729,38

0,105 ∙ 0,651
= 10722,14 [𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾] 

 

b) pro chladící stranu 

ν [m
2
/s] λ [W/m·K] Pr λS [W/m·K] μ [Pa·s] 

5,91·10
-7

 0,637 3,85 52 0,613·10
-3

 
Tabulka 19 Tabulkové hodnoty pro vodu při 47,5 °C 

dle vzorce (1-6) 

𝑣2 =
𝑄2
𝑆
=

34

0,007853982 ∙ 3600
= 1,2 [𝑚/𝑠] 

dle vzorce (1-10) 

𝑅𝑒2 = 
𝑣2 ∙ 𝐿𝑐
𝜈

=  
1,2 ∙ 0,105

5,91 ∙ 10−7
= 213823,75 [−] 
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dle vzorce (2-5) 

𝑁𝑢2 =  0,2 ∙ (213823,75)
0,67 ∙ 3,850,4 ∙ (

0,000613

0,000613
)
0,1

= 1276,81 [−] 

dle vzorce (1-13) 

𝛼2  =  
𝑁𝑢2
𝐿𝑐 ∙ 𝜆

=
1276,81

0,105 ∙ 0,637
= 7741,43 [𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾] 

dále pak spočteme součinitel prostupu tepla jako [1] 

 𝑘 =
1

𝛼1
+
1

𝛼2
+
𝑠

λ𝑆
+ 𝑟1𝑍 + 𝑟2𝑍 (2-6) 

kde s [m] je síla stěny desky a 𝑟1𝑍, 𝑟2𝑍 [m
2∙K/W] jsou odpory proti přestupu tepla, 

způsobované zanášením desek 

Pracovní látka 
Odpor proti přestupu 

tepla [W/m
2·K] 

Voda demineralizovaná 

nebo destilovaná 
1,16·10

-5 

Voda měkká 2,33·10
-5

 

Voda tvrdá 5,80·10
-5

 

Voda v chladicích 

věžích 
4,64·10

-5
 

Říční voda 5,85·10
-5

 

Mazací olej 2,30 až 5,90·10
-5

 

Vodní pára 1,20·10
-5

 
Tabulka 20 Součinitele odporu proti přestupu tepla způsobované zanášením [1] 

𝑘 =
1

10722,14
+

1

7741,43
+
0,001

52
+ 0,0000233 + 0,0000233 = 3741,1 [−] 

dle vzorce (2-2) 

(∆𝑡𝑠𝑡ř)𝑙𝑜𝑔 =
(90 − 80) − (30 − 15)

𝑙𝑛
90 − 80
30 − 15

= 12,33 [°𝐶] 

dle vzorce (2-4) 

𝑆 =
𝑄

𝑘 ∙ (∆𝑡𝑠𝑡ř)𝑙𝑜𝑔
 

𝑆 =
2000000

3741,1 ∙ 12,33
= 43,35 [𝑚2] 

 

Z vypočtených hodnot vidíme, že deskový výměník je schopný přenést stejný tepelný 

výkon jak trubkový při 5,6 krát menším obsahu teplosměnné plochy. 
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2.3 Nákup výměníku dle vypočtených hodnot 
 

Z výpočtu je jasné, že trubkový výměník by byl mnohanásobně větší než deskový. 

Navíc trubkový tepelný výměník pro zvolené parametry ani žádná z firem nenabízela ve své 

standartní řadě. Bylo by možné koupit více méně výkonných výměníků a zapojit je sériově, 

ale tím pádem bychom pouze koupili nové výměníky do současného uspořádání systému, 

které nevyhovuje. Z těchto důvodů jsme se rozhodli pro deskový teplený výměník. 

 

Tlakové ztráty pro deskový výměník 

 ∆𝑝 =
2 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿 ∙ 𝐺2

𝜌 ∙ 𝑑𝑒
 (2-7) 

kde f [-] je součinitel tření 

 L [m] je délka desky (maximální velikost L=2,3m) 

 de [m] je střední hydraulický průměr 

 ρ [kg/m
3
] je měrná hmotnost 

 G [kg/s·m
2
] je hmotový rychlost 

součinitel tření se stanoví z rovnice pro turbulentní proudění jako 

 𝑓 =
1,22

𝑅𝑒0,252
 (2-8) 

hmotová rychlost jako 

 𝐺 =
𝑄 ∙ 𝜌

𝑆
 (2-9) 

dále střední hydraulický průměr se stanovuje ze vztahu 

 𝑑𝑒 = 2 ∙ 𝑏 (2-10) 

kde b [m] je mezera mezi deskami (maximální mezera bývá v rozsahu b = 3 až 5 mm); 

volím b = 4 mm 

𝑑𝑒 = 2 ∙ 0,004 = 0,008 [𝑚𝑚] 

a) pro chlazenou stranu 

dle vzorce (2-8) 

𝑓 =
1,22

388453,490,252
= 0,04763 [−] 
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dle vzorce (2-9) 

𝐺 =
𝑄 ∙ 𝜌

𝑆
=

50 ∙ 985,57

3600 ∙ 0,007853982
= 1742,87 [𝑘𝑔/𝑠 · 𝑚2] 

dle vzorce (2-7) 

∆𝑝 =
2 ∙ 0,04763 ∙ 1 ∙ 1742,872

985,57 ∙ 0,008
= 36396,88 [𝑃𝑎] 

b) pro chladící stranu 

dle vzorce (2-8) 

𝑓 =
1,22

213823,750,252
= 0,05536 [−] 

dle vzorce (2-9) 

𝐺 =
𝑄 ∙ 𝜌

𝑆
=

34 ∙ 991,57

3600 ∙ 0,007853982
= 1192,37 [𝑘𝑔/𝑠 · 𝑚2] 

dle vzorce (2-7) 

∆𝑝 =
2 ∙ 0,05536 ∙ 1 ∙ 1192,372

985,57 ∙ 0,008
= 19843,68 [𝑃𝑎] 

 

Volba L v talkových ztrátách a Lc pro charakteristický rozměr výměníku byla určena 

intuitivně a ze zkušeností s rozměry tepelných výměnků. Jedná se o volbu návrhových 

parametrů, které je potřeba následně pro výrobu výměníku změnit a provést iterační výpočet. 

Pro naše potřeby je dosavadní výpočet dostatečný.  

Dále byl navázán kontakt s firmami, které se věnují výrobě tepelných výměníků, a 

podařilo se od nich získat program pro výpočet tepelných výměníků, které poskytují svým 

zákazníkům. Spočtený výsledek a výsledek spočtený programem se lišili v rozmezí 3 až 5 % 

pro stejné vstupní parametry, takže tuto hodnotu můžeme považovat za správnou a relevantní 

pro výběr konkrétního výměníku. Odchylky jsou způsobené rozdílnou volbou některých 

parametrů a firmy mají svoje vlastní unifikované řady tepelných výměníků, které se ne vždy 

shodují s mým vypočteným. 

Výrazný rozdíl ve výpočtu se objeví až při výpočtu tlakových ztrát. Námi použitý 

vzorec nezahrnuje tvar typů žlábků. Zde se výsledky s hodnotami firem liší jak číselně, tak i 

řádově 

Dle vypočtených hodnot bylo vybráno několik deskových tepelných výměníků, které 

vyhovují daným požadavkům z technologického hlediska. Koupě konkrétního výměníku je už 

pouze otázkou finanční politiky podniku. Katalogové listy výměníků jsou uvedeny 

v přílohách. 
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 Pracovní parametry jsou pro všechny uvedené tepelné výměníky stejné a to: 

 maximální tlak    10 [bar] 

 zkušební tlak   14 [bar] 

 maximální teplota   110 [°C] 

 minimální teplota   -10 [°C] 

 Vybrané konstrukční parametry: 

 FD-051-P10-107 FE-041-P10-125 FE-041-P10-187 

Celkový počet desek 107 125 187 

Max. počet desek 140 167 203 

Objem [l] 130,9 132,4 198,6 

Hmotnost [kg] 657,2 950,7 1083,6 

Desky [mm] 0,4 
Tabulka 21 Konstrukční parametry tep. výměníků z katalogu 

První dva uvedené výměníky FD-107 a FE-125 odpovídají požadavkům, a dokonce 

mají ještě rezervu, na uchlazení tepelného výkonu 2 MW. Současná čerpadla poskytují 

průtoky 34,72 m
3
/h na chladící a 50,04 m

3
/h na chlazené straně. Pro daný výkon výměníky 

potřebují 29,93 m
3
/h na chladící a 33,53 m

3
/h na chlazené a straně. Oba tyto požadavky jsme 

schopni splnit za současného stavu čerpadel a díky nižšímu požadavku na průtok chladící 

vody by se vyřešil i problém s vysátím vody z vodovodního potrubí. První dva výměníky se 

liší pouze konstrukčně a to průměrem připojovacího potrubí, které způsobí, že u druhého 

výměníku, kde je větší potrubí, dojde ke snížení rychlosti a tím pádem nárůstu počtu desek. 

Třetí výměník FE-187 je dimenzovaný na maximální možný průtok čerpadel ve 

vnitřním okruhu. S tímto výměníkem by bylo možné uchladit tepelný výkon až 3,37 MW. 

Ovšem je požadován vyšší průtok na chladící straně a zde by bylo nutné vyměnit čerpadla 

označená jako Č2. Tato varianta je ale značně finančně náročnější. Samotný tepelný výměník 

je výrazně dražší a při přičtení nákladů na nutnou koupi nových čerpadel se tato varianta stává 

finančně neúnosnou a taky neekonomickou. Už samotného tepelného výkonu, který by se měl 

chladit, by s největší pravděpodobností nebylo nikdy dosaženo. Dále je také nutno mít na 

paměti požadavek podniku na co nejnižší náklady na opravy a modernizaci. 

Tlaková ztráta uvedených výměníků je dostatečně nízká na to, aby ji současná čerpadla 

byla schopna překonat. 
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Obrázek 12 čerpadlo 80-NTT-102-16-LM 400V [11] 

3. Další úpravy chladícího okruhu 

V této kapitole jsou vedeny úpravy dalších částí chladícího okruhu v závislosti na již 

vypočteném tepelném výměníku. 

3.1 Čerpadla 
 

V současném stavu jsou čerpadla schopna dodávat 50,04 m
3
/h vody na chlazené straně a 

34,72 m
3
/h na chladící straně okruhu. Pro vybraný tepelný výměník jsou tyto průtoky 

dostačující pro uchlazení požadovaného tepelného výkonu a dle parametrů výrobce výměníku 

mají i dostatečný výtlak k překonání jeho tlakových ztrát. 

Z tohoto důvodu není tedy potřeba do čerpadel jakkoli zasahovat. V takovém případě by 

ale zůstal stávající problém s regulací průtoku za pomoci ventilů. Zde tedy dojde 

k modernizaci čerpadel na vnitřním okruhu a čerpadla na vnějším okruhu zůstanou pro zatím 

zachována. 

Koncepce čerpadel na vnitřním okruhu bude stejná jako na vnějším. Současná 3 

čerpadla budou nahrazena 2 novými s dostatečným průtokem a výtlakem. Čerpadla budou 

zapojená paralelně, kdy jedno bude v chodu a druhé bude spínat v závislosti na požadovaném 

průtoku jak je tomu na vnějším okruhu s tím rozdílem, že u těchto čerpadel bude možná 

regulace otáček za pomoci řízení počítačem. Tím se dosáhne pohodlnější a plynulejší regulace 

včetně možnosti rychle najet dřívější požadovaný stav. Paralelní zapojení dvou čerpadel navíc 

zajistí patřičnou zálohu v případě poruchy jednoho z nich, nebo případné odstávky. 

Dále můžeme snížit požadovaný průtok čerpadel ze současných 50,04 m
3
/h na 33,53 

m
3
/h požadovaných tepelným výměníkem a tím dosáhnout finanční úspory na vlastní ceně 

čerpadel a nedojde k přílišnému předimenzování. 

Vhodným čerpadlem by mohlo být například oběhové čerpadlo SIGMA 80-NTT-102-

16-LM PREMIUM 400V. 

 

Konstrukce oběhové čerpadlo 

Napájení [V] 400 

Výtlak [m] 8,4 

Průtok [l/s] 8,5 

Otáčky [1/min] 2720 

Výkon [kW] 1,34 

Hmotnost [kg] 30 

Tabulka 22 Parametry čerpadla [11] 
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Uvedené čerpadlo má dostatečný výtlak i průtok při paralelním zapojení dvou kusů. 

Jedno čerpadlo zajistí dostatečný průtok vody pro chlazení běžných výkonů a v případě 

potřeby chlazení vyšších výkonů sepne druhé a to nám zajistí dostatečný průtok. 

 

 Alternativou by mohlo být čerpadlo GRUNDFOS TPE 80-240/2 

 

Konstrukce oběhové čerpadlo 

Napájení [V] 3 x 380 - 480 

Výtlak [m] 24 

Průtok [m
3
/h] 70,5 

Otáčky [1/min] 2920 

Výkon [kW] 5,5 

Hmotnost [kg] 98 
Tabulka 23 Parametry čerpadla [15] 

 

 

 

 

Druhé uvedené čerpadlo je už na první pohled pro náš případ předimenzované. 

Čerpadlo by bez problému zvládlo provoz při zapojení jednoho kusu, tím by ale vznikl 

problém s absencí zálohy. Pokud jej však porovnáme s prvním uvedeným, má toto čerpadlo 

několik poměrně výrazných přednostní. 

První, ne zcela technickou, výhodou je už samotné hledání a výběr čerpadla, kdy firma 

nabízející čerpadlo má značně kvalitnější a lépe zpracovanou nabídku pro zákazníka. Ihned po 

najetí na internetové stránky firmy jde bez problému nalézt průvodce, který zákazníka 

provede výběrem čerpadla pro konkrétní případ a parametry. Dále i míra a množství 

informací o produktu, které firma poskytne zákazníku pro výběru už konkrétního čerpadla je 

nesrovnatelná. U prvního uvedeného čerpadla značná spousta informací chyběla a bylo nutné 

kontaktovat firmu poštou, nebo telefonicky. 

Mezi další splněné požadavky čerpadla TPE 80-240/2 patří, kromě splnění požadavků 

na průtok a výtlak, že má už samo v sobě zabudovanou regulaci otáček a bezproblémové 

propojení s počítačem. Cena čerpadla k překvapení výrazně nepřevyšuje cenu prvního 

uvedeného.  

S přihlédnutím k uvedeným výhodám se druhé čerpadlo jeví jako vhodnější a problém 

s absencí zálohy by bylo možné pominout vzhledem k nepravidelnému provozu a 

nenáročnému chodu systému, nebo zainvestovat do koupě dvou kusů a do budoucna počítat 

s navýšením chladícího výkonu. 

  

Obrázek 13 Čerpadlo GRUNDFOS TPE 80-240/2 [15] 
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3.2 Úprava vody 
 

Velkým problémem bylo vstřikování chladící vody z vodovodního řádu z důvodu 

dochlazování a zavodňování vnitřního okruhu. Voda z řádu je velmi tvrdá a způsobuje 

usazování a zanášení potrubí, teplosměnné plochy výměníku a čerpadel. Neupravená voda 

způsobuje abrazi a korozi a tím snižuje životnost všech zařízení v systému, především 

deskového výměníku, který je na zanášení velmi náchylný. Tvrdost vody má i podstatný vliv 

na přenos tepla. Hodnoty odporu proti přestupu tepla jsou uvedeny v tabulce 20. 

Ideálním řešením by bylo zapojení nádrže s destilovanou vodou, která by sloužila 

k zavodnění celého systému a k jeho případnému dopouštění. Z technologických důvodů ale 

toto řešení není bohužel možné. Přejde tedy k variantě úpravy vody z řádu, kdy do okruhu 

zapojíme filtrační zařízení a změkčovač vody. 

 

Filtrační zařízení 

Filtrační zařízení zahrnují široký výběr typů lišící se jejich aplikací. Rozdělení filtrů 

není jednotné a ucelené a liší dle jednotlivých výrobců a prodejců. Často lze nalézt nový filtr, 

který je pouze kombinací starších, nebo obsahuje pouze modifikaci. Následující rozdělení je 

proto pouze orientační. Hlavní omezení představuje průtok vody filtračním zařízením. 

 filtry s filtračním sáčkem 

Jedná se o efektivní způsob filtrace s širokým spektrem použití. Vhodné pro vyšší 

průtoky od 5 m
3
/h až 850 m

3
/h s pórovitostí od 0,5 μm a nenáročné na instalační prostor. 

Nečistoty jsou zadrženy uvnitř vyměnitelného sáčkového filtru, což umožňuje snadnou 

údržbu a čištění. Používají se pro filtraci kondenzátu v kotelnách, filtraci chladící vody, 

cirkulační vody v systémech dálkového vytápění, oplachové vody v průmyslu povrchových 

úprav a elektrotechnickém průmyslu, pro filtraci procesních lázní a podobně. Existuje i více 

variant sáčků, které lze použít. 

U sáčků z netkané textilie částice pronikají mechanizmem hloubkové filtrace do 

filtračního média a jsou zachycovány v celé jeho hloubce. Filtry z netkané textilie neboli plstě 

mohou být provedeny z polypropylenu, polyesteru, nylonu a viskózy s pórovitostí od 0,5 do 

200 μm. Polypropylenové a polyesterové plstě jsou dále kalandrované nebo žíhané pro 

zamezení uvolňování vláken do filtrátu. 

Sáčky z mikrovláken umožňují hloubkovou filtraci a jsou dostupné v provedení 

z polypropylenu s pórovitostí od 1 do 25 μm. Tyto sáčky mají vynikající vlastnosti z hlediska 

adsorpce olejů a uhlovodíkových látek. 

Sáčky ze síťoviny umožňují povrchovou filtraci za pomoci mechanismu prosévání, 

který způsobuje, že jsou zachyceny částice s větší velikostí, než je pórovitost daného 

filtračního média. Jsou provedeny z nylonové, polypropylenové a polyesterové monofilní sítě. 

Tato síť obsahuje precizně tkanou, tepelně upravenou strukturu, díky které je dosaženo 

absolutní přesnosti ok bez uvolnění vláken a vysoké mechanické pevnosti. Pórovitost je od 1 

do 1500 μm.  
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Sáčky se mohou dále lišit svým provedením. Například bezešvé (svařované) sáčkové 

filtry, u kterých jsou všechny spoje místo sešívání svařované. Dále sáčky s prodlouženou 

životností, které mají asymetrickou strukturu, která zvyšuje jejich životnost a účinnost. Při 

průchodu kapaliny složitou cestou skrze médium s postupně zvyšující se hustotou jsou 

postupně zachycovány stále menší částice. To zabraňuje předčasnému ucpání filtru. Dále ještě 

existují sáčkové filtry s vysokou účinností a olejové absorpční sáčky, které jsou variantou 

různě zkombinovaných již výše uvedených typů a jsou určeny pro speciální aplikace. [7] 

 filtry s filtrovací vložkou 

Používají se při filtraci menšího množství vody do 45 m
3
/h s pórovitostí od 0,2 do 100 

μm. Princip filtrace je velmi podobný s filtračním sáčkem. Zde se ve filtru nachází 

vyměnitelná vložka místo sáčku. V průmyslu je jejich typickou oblastí použití filtrace 

průmyslové a procesní vody, chladící vody a filtrace v horkovodních systémech. 

 hydroanthracitové filtry 

Tlakové filtry pro multimediální filtraci s vysokými průtoky do 200 m
3
/h a vysokou 

rychlostí filtrace. Vhodné jako nosič pro rozmnožování biomasy při konvenčním biologickém 

čištění odpadních vod, na filtraci oběhové chladicí vody, na filtraci vody v chovech ryb, atd. 

 tlakové filtry 

Uplatňují se v aplikacích, kde voda obsahuje velké množství mechanických nečistot. 

Složení náplně se navrhuje podle individuálních potřeb. Zařízení mají široké průmyslové 

použití, vč. recirkulace použitých vod v různých procesech. Liší se tlakovou únosností na 

nízkotlakých, středotlaké a vysokotlaké. 

 pískové filtry 

Tlakové filtry s dodatečnou náplní písku. Používají se na předfiltraci před jakoukoliv 

další úpravou vody, na filtraci brusných a chladicích emulzí při obrábění, atd. 

 kalcinační zařízení 

Tlakové filtry s náplní hydrolitu Ca. Používají se například na mineralizaci (dotvrzování 

– kalcinaci) vody vyrobené v generátorech čisté vody.  

 filtry s aktivním uhlím 

Filtračním médiem je aktivní uhlí, které je přírodní produkt vyrobený z uhlí nebo dřeva. 

Má schopnost odstranit chlór, chloramíny, oxid chloričitý, fenoly, organická rozpouštědla a 

pesticidy. Využití hlavně ve vodárnách, mlékárnách a pivovarech. [8] 

Z hlediska potřeb podniku se jako nejvhodnější jeví buď filtr s filtračním sáčkem, nebo 

filtr s filtrační vložkou.  
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Změkčovač vody 

Změkčování vody můžeme považovat za nástupce dezinfekce vody ve 20. století. 

V současnosti je můžeme rozdělit na dva principy. Prvním jsou změkčovače, které vodu zbaví 

minerálů způsobujících tvrdost a změkčovače, které ponechají pro zdraví žádoucí minerály ve 

vodě a pouze změní jejich formu tak, aby se dále neusazovali a nevytvářeli vodní kámen. 

Existují dva hlavní typy nabízených změkčovačů vody. Standardní změkčování vody pomocí 

soli a změkčování vody bez soli. 

 na bázi soli 

Změkčovače na bázi soli jsou většinou systémy pro celý dům, které jsou připojeny v 

místě vstupu vody do domu. Hlavní část systému tvoří nádrž, která je naplněna zrnky katexu 

(pryskyřicí pro změkčování). Tyto zrnka mají záporný náboj. Vápník a hořčík mají kladný 

náboj. Takže, tyto minerály jsou přitahovány k zápornému náboji náplně při průtoky vody 

nádrží. Systém má také samostatnou nádrž, kde se míchá sůl pro vytvoření solného roztoku. 

Tento silný roztok soli je vyprázdněn do nádrže, kde se drží nasycená náplň. Solný roztok 

napadá minerální ionty způsobující tvrdost vody a nahradí je ionty sodíku v procesu zvaném 

iontová výměna. Částice vápníku a hořčíku jsou vypláchnuty do odpadu a ponechávají 

domácnost s úplně změkčenou vodou. 

Nevýhodou tohoto systému změkčovací je sůl, která se musí důsledně měnit, a pytle se 

solí jsou dodatečné náklady na provoz tohoto zařízení. Také odpadní voda se solí, která je 

vyprázdněna zpět do oběhu vody, může být škodlivá pro životní prostředí. Kromě toho, je u 

systému se solí zapotřebí elektrické energie, což se časem také projeví na provozních 

nákladech. 

 bez soli 

Změkčovače vody bez soli dosahuje podobné výhody jako systém se solí, ale bez 

použití elektřiny, bez kupování soli nebo vytváření odpadu při proplachování. Systém 

změkčuje vodu, aniž by z ní odstranil prospěšné minerály. Snižuje povrchové napětí vody a 

převede nadbytečné minerály způsobující tvrdost vody do krystalů, které se dále nevážou na 

povrchy. [9] 

Z hlediska potřeb podniku bude ke změkčení vody stačit obyčejný běžně dostupný 

změkčovat vody pro průmyslové použití.  
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Finální podoba bude tedy taková, že voda ve vnějším okruhu zůstane v současném 

stavu. Úprava vody by byla kvůli velkým objemů nákladná a neekonomická. Do vnějšího 

okruhu ale bude zapojena nádrž na upravenou vodu a s tím související změkčovač vody a filtr. 

Tato nádrž bude fungovat jako zásobárna upravené vody. Příslibem je zvýšení životnosti 

komponentů vnitřního okruhu především čerpadel a tepelného výměníku a dále také zlepšení 

přenosu tepla v tepelném výměníku. Na následujícím obrázku je zjednodušené schéma pro 

vizuální vysvětlení navržené koncepce. 

 

 

Obrázek 14 Zjednodušené schéma vnitřního okruhu s navrženými úpravami 
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3.3 Chladící věže 
 

Rozdělení typů chladících věží se liší podle výrobce nebo prodejce a každý má vlastní 

způsob dělení a své vlastní konstrukční řešení, ale dle principu provozu je můžeme 

zjednodušeně rozdělit na: 

 otevřené  

Ohřátá chladicí voda je rozstřikována pomocí trysek na chladicí výplň. Vzduch je přes 

tuto výplň tlačen vzhůru. Část stékající vody se odpaří. Tento odpar odebere teplo ze 

zbývající chladicí vody. Ochlazená voda je potom shromažďována v jímce a vrácena zpět do 

provozu. 

 uzavřené  

Chlazená kapalina proudí trubkovnicí, která je zvenčí skrápěna recirkulující vodou 

skrápěcího okruhu. Teplo předchází z chlazené kapaliny přes stěnu trubkovnice do skrápěcí 

vody, která stéká po trubkovnici dolů. Proti ní je vzhůru tlačen vzduch, který odpaří část 

skrápěcí vody a tak odvádí teplo do okolí. Zbylá skrápěcí voda padá do vany a je 

recirkulována zpět. 

 hybridní 

V tomto provozním stavu vstupuje chlazená kapalina do žebrované trubkovnice a z této 

do skrápěné, z které se vrací zpět do systému. Skrápěcí voda je čerpána z integrované jímky 

do rozstřikovacího systému umístěného nad primární trubkovnicí. Část skrápěcí vody se z 

povrchu odpaří. Tímto odparem dochází k ochlazení kapaliny uvnitř. Ohřátá skrápěcí voda 

dále stéká přes chladicí výplň, kde je chlazena pomocí horizontálně nasávaného vzduchu. 

Vzduch je nasáván jak přes primární trubkovnici, tak přes chladicí výplň. Zde je nasycen 

vlhkostí a tak odebírá teplo. Je však dále dost chladný na to, aby byl schopen odebrat 

významný díl tepla z žebrované trubkovnice, která je umístěna nad výtlakem ventilátorů. 

Tímto způsobem je dosaženo podstatného snížení spotřeby skrápěcí vody. Při snížení výkonu 

nebo teploty okolního vzduchu se podíl odpařovacího chlazení a tím i spotřeba skrápěcí vody 

snižuje. Žebrovaná trubkovnice odvádí stále větší podíl výkonu. Tohoto je dosahováno díky 

použití trojcestného ventilu, který v závislosti na výstupní teplotě chlazené kapaliny redukuje 

průtok skrápěnou trubkovnicí. [10] 

 

Co se týče chladících věží, nabízí se varianta buď opravit staré, nebo varianta koupě 

nových. Pokud by se přistoupilo k opravě stávajících věží, byla by nutná bližší spolupráce 

s firmou, která nabízí tento druh služeb a také detailní a podrobná zpráva popisující technický 

stav a cenovou nabídku. Taková zpráva ale bohužel není v současnosti k dispozici.  

Pokud by se přistoupilo k variantě koupě nových věží, vhodnou variantou by byl 

například mikrochladič CHVM-70, nebo malá ventilátorová chladící věž CHVS-150. Jsou 

vybrány dle parametrů současných věží. Výběr je pouze orientační. 
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3.4 Potrubí, regulace a měřící zařízení 
 

Potrubí zůstane zachováno v současném stavu. Výhodou je i to, že se navržené 

výměníky velikostí příruby shodují s velikostí instalovaného potrubí v infrastruktuře a není 

tedy potřeba zapojení jakéhokoli přechodu. Pokud by se mělo pokládat nové potrubí, 

znamenalo by to předělat kompletně celou infrastrukturu podniku. Dále není ani vážnější 

důvod k jeho výměně. 

Regulace v současné době probíhá za pomocí škrcení mechanických ventilů v blízkosti 

čerpadel. Z již uvedených důvodů a nevýhod tohoto typu regulace dojde ke změně. Průtok 

bude regulován elektronickým řízením otáček čerpadel na chlazené straně okruhu, kde budou 

zakoupena nová čerpadla. Na chladící straně prozatím, kvůli finanční náročnosti na celkovou 

modernizaci, zůstanou stávající čerpadla, která je výhledově v plánu v další etapě 

modernizace plánováno vyměnit za nová. U těch se předpokládá navýšení průtoku a výtlaku 

dle budoucích aktuálních potřeb a samozřejmě také elektronické řízení otáček. Cílem je tedy 

možnost řídit kompletně celý chladící okruh z jednoho místa za pomocí počítače jedním 

člověkem. V současné době je potřeba k obsluze chladicího systému minimálně dvou lidí, 

kteří jsou tím plně vytíženi. 

Regulace tlaku zůstane v současné podobě, kdy přetlak v systému je regulován za 

pomoci pojistných ventilů a expanzních nádob se vzdušníky. Dojde ale k té změně, že 

mechanické tlakoměry budou vyměněny za elektronické. 

Dalším neméně důležitým krokem, je zavedení měřící techniky pro měření teplot a 

průtoků kvůli potřebám podniku. Tím je myšleno zapojení teplotních čidel na vstupy a 

výstupy vodního potrubí tepelného výměníku. Průtok lze odečítat pouze vizuálně z pár ne 

zcela vhodně zapojených průtokoměrů. Zde je v plánu zapojit elektronický průtokoměr do 

každého jednoho okruhu. Hodnoty teplot i průtoků by mělo být možné zaznamenávat 

elektronicky. 

Realizace všech těchto změn proběhne v kooperaci s technologem firmy. Po nakoupení 

všech potřebných komponentů se vše zapojí, nainstaluje a zkoordinuje, aby fungoval dle 

požadavků a navržených představ. 
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4. Využití odpadního tepla 
 

Tato kapitole se zabývá využitím odpadního tepla vzniklého při chlazení. Nejde o 

odpadní teplo v pravém slova smyslu, neboť se jedná o uzavřený okruh a ohřátá voda uniká 

do kanalizace pouze v přepadech a to v zanedbatelném množství. Nicméně ze strany podniku 

byl doplňující dotaz, zda by nešlo toto teplo využít například ke snížení energetické 

náročnosti budovy, nebo jej jinak využít. Využitím tohoto odpadního tepla by došlo i ke 

snížení teploty ohřáté vody a tím pádem by poklesly nároky na chladící věže. V následných 

podkapitolách je nastíněno několik teoretických řešení, jak by bylo možné odpadní teplo 

využít. Teplota ohřáté vody se nachází zpravidla v rozmezí od 30 do 90 °C. Velkým 

problémem je nepravidelný chod chlazeného zařízení. Můžeme říct, že je v chodu zpravidla 

jednou za jeden až dva měsíce a to po dobu pěti dnů. Dále samotná teplota odpadní vody má 

díky své nízké teplotě jen těžko využitelný potenciál. Takže se nabízí otázka, zda by dané 

využití odpadní tepla mělo vůbec smysl a bylo ekonomicky návratné. Celá kapitola je pojatá 

výrazně teoreticky. Podrobné a detailní zpracování by zabralo mnohem více času a nejde o 

primární úkol zadaný firmou. 

 

4.1 Sušení paliva 
 

Podnik pro část své výroby využívá jako palivo dřevo, na které jsou kladeny vysoké 

nároky, co se týče nízkého obsahu vody. Proto by odpadní teplo mohlo být využito k jeho 

vysoušení. Ohřátá voda by byla zavedena do tepelného výměníku na principu voda-vzduch. 

Ohřátá voda by protékala trubkovnicí, kde by teplo předala okolnímu vzduchu, který by byl 

dále za pomoci ventilátoru poháněn přes prostor s uskladněným dřevem. 

Toto řešení využití odpadního tepla je poměrně ekonomicky nenáročné a pro jeho 

technologickou funkci nepředstavuje problém nepravidelný chod chladícího okruhu. 

Dřevo běžně obsahuje při přijetí 40 % vody a požadavek je jeho vysušení na 10 %, což 

znamená, že až 2/5 jeho hmotnosti je voda. Dřevo je v podobě kulatých špalků o hmotnosti 

zhruba 1 kg.  

předpokládejme využitý odpadního tepla 80 °C při teplotě okolí 25 °C a α = 25 W/m
2·K, 

měrné skupenské teplo varu pro vodu lv = 2 430 kJ/kg a přibližný povrch špalku 

S = 0,0942 m
2
 

𝑄 = 𝛼 ∙ 𝑆 ∙ (𝑇1 − 𝑇2) = 25 ∙ 0,0942 ∙ (80 − 25) = 129,525 [𝑊] 

𝑙𝑉 ∙ 1 3⁄

𝑄
= 6,25 [𝑠/𝑘𝑔] 

Výsledek nám říká, že za 6,25 vteřin by se ze špalku mělo odpařit 30 % obsažené vody. 

Výpočet je však pouze orientační a silně ovlivněný volbou α a ideálními předpoklady. 
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4.2 Absorpční chlazení a vytápění 
 

Zde je využito fyzikálního jevu absorpce a vlastnosti kapalin vřít při nižších teplotách 

za nižšího tlaku. Při atmosférickém tlaku se voda vaří při 100 °C. Při nižším tlaku se teplota 

vody sníží. Při 6 mm rtuti absolutního tlaku, je bod varu vody 3,9 °C. Princip funkce je 

vysvětlen na následujícím schématu. [13,14] 

 

 

Obrázek 15 Schéma absorpčního oběhu [14] 

Tento princip využívají tepelná čerpadla. Jako minimální teplota horké vody se uvádí 

nejméně 88 °C, při čemž platí, že čím vyšší teplota, tím efektivněji čerpadlo pracuje. Při 

poklesu teploty pod 100 °C klesá hodnota topného faktoru pod 1 a tepelné čerpadlo se stává 

ekonomicky nevyužitelným kromě případu, že se jedná o odpadní teplo, jak je tomu v našem 

případě. [13] 

V našem případě bychom mohli využít absorpční cyklus jak pro chlazení v létě, tak pro 

vytápění v zimě. Vyžadována by byla pouze počáteční investice do tepelného čerpadla. 

Nicméně z ekonomického hlediska se nejedná o příliš návratnou investici a šlo by pouze o 

příležitostnou úsporu topné vody, nebo elektřiny potřebné pro klimatizaci. Dále nemůžeme 

ano zajistit chod v daném časovém úseku. Z toho důvodu nám absorpční cyklus jako využití 

odpadního tepla nevyhovuje. 
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4.3 ORC 
 

Další možností využití odpadní tepla je výroba elektrické energie za pomoci 

organického Rankinova cyklu (ORC). Princip tohoto cyklu je v podstatě totožný s klasickým 

Rankin-Clausiovým parním cyklem využívaným v kondenzačních elektrárnách. Hlavní rozdíl 

spočívá pouze v použité pracovní látce, kterou zde není voda, ale médium s nižší teplotou 

varu, jako například některé druhy silikonového oleje. V první fázi by byla ohřátá voda 

dopravena do výparníku, kde by svůj tepelný potenciál předala pracovnímu médiu o nízké 

teplotě varu. Páry pracovního média poté putují do turbíny, kde expandují a tím dojde ke 

snížení tlaku, přičemž roztáčí turbínu a s ní spojený alternátor, který vyrábí elektřinu. Pára 

následně zkondenzuje v kondenzátoru a celý cyklus začíná znovu za pomoci oběhového 

čerpadla, které zajišťuje oběh pracovního média. [13] 

 

Obrázek 16 Schéma provedení ORC cyklu [13] 

V našem případě by celý ORC cyklus bylo možné vložit jako ucelený blok mezi tepelný 

výměník a chladící věže, jak je znázorněno na obrázku. 

Pracovním médiem by měla být látka, která se odpařuje při nízkých teplotách a tlacích. 

Příkladem může být isopentan, který se odpařuje při 27,7 °C při atmosférickém tlaku. Dalšími 

látkami jsou například ethanol (78,3 °C), isooktan (99,3 °C), toulen nebo upravený silikonový 

olej. 

V našem případě je teplota odpadní vody pod hodnotou, který by měla ekonomicky 

využitelný smysl. Už samotné zařízení by představovalo značnou investici a návratnost je 

téměř nejistá. Už jen příkon čerpadla by téměř jistě převyšoval výkon na turbíně. 

Z ekonomického hlediska se tedy toto řešení musí zavrhnout.  



Tomáš Albert  VUT Brno FSI EÚ 

Návrh nového chladícího okruhu   Energetické inženýrství 

43 

 

 

5. Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout nový chladící okruh pro energetický podnik 

s důrazem na co nejnižší finanční náklady. Původní myšlenkou byla celková modernizace 

celého systému, ze které však bylo bohužel v průběhu práce postupně upouštěno z důvodů 

snižování rozpočtu. 

Na začátku proběhlo detailní seznámení s celým systémem a měření jednotlivých 

komponentů pro zjištění reálného současného stavu. Měření probíhalo za provozu i během 

odstávek a bylo zjištěno několik podstatných problémů. Kromě fyzických nedostatků bylo 

hlavním problémem, že chladící okruh už není schopný uchladit tepelný výkon, na který byl 

navržen a konstruován. Z původní hodnoty 2385 kW jsme se reálně dostali na zhruba 700 kW 

a krátkodobě přibližně na 1050 kW. Mezi fyzické nedostatky patří hlavně zastaralost systému 

a někdy i špatné koncepční řešení. Tepelné výměníky jsou značně zanešené a nepřenáší 

dostatečný tepelný výkon a také čerpadla nepodávají dostatečný průtok. To vše způsobuje 

nedochlazení nebo dokonce nefunkčnost systému. Dalšími nedostatky jsou například špatný 

stav chladících věží, nebo zastaralá regulační armatura. 

Po dohodě s vedením firmy po předložení naměřených a zjištěných dat a závad se došlo 

k usnesení, že nedojde jen k opravě současné koncepce, ale k částečné modernizaci. Proběhl 

tedy výpočet a návrh různých řešení a typů tepelného výměníku coby jádra systému. 

Výsledkem bylo vypočítání a navržení nového tepelného výměníku, který je schopný uchladit 

tepelný výkon přes 2 MW s dostatečnou rezervou a to při současných hodnotách zbylých 

součástí systému. 

Dále se shodlo na částečné modernizaci zbylých částí chladícího okruhu. Dojde 

k zapojení mechanického filtru a změkčovače vody spolu se zásobárnou upravené vody do 

okruhu. Spolu s nimi se zavedou i měřící čidla měřící zařízení do okolí tepelného výměníku 

pro měření teplot, tlaků a průtoku vody. Tím se má dosáhnout především prodloužení 

životnosti nového tepelného výměníku a zpřehledněním funkčnosti celého systému.  

Bohužel nedojde k výměně starých čerpadel za nová. Vedení firmy došlo k závěru, že 

současná čerpadla jsou schopna v nejbližší době uchladit požadovaný tepelný výkon a není 

tedy potřeba investovat do nových. Stejná situace je i v případě chladících věží, kde by 

případná oprava nebo přímo koupě nových přišla draho. Stávající čerpadla a chladící věže 

zůstanou tedy zachována, dokud nedojde k jejich konečnému selhání, nebo nedostatečné 

funkčnosti. V takovém případě je zde nastíněno několik variant řešení. 

V průběhu práce ještě vznikl nový požadavek podniku, zda by nešlo ekonomicky využít 

odpadní teplo ke snížení energetické náročnosti podniku. Bylo vypracováno několik variant, 

jak by bylo možné toto teplo využít. Technologicky jsou všechny tyto varianty možné a 

proveditelné, ale z ekonomického hlediska jsou nerentabilní. 

Z mého pohledu tedy došlo k naplnění zadaných cílů práce i přes vzniklé problémy. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

Označení Popis Jednotka 
b mezera mezi deskami [m] 

cp měrná tepelná kapacita [kJ/kg·K] 
d průměr [m] 
f součinitel tření - 

G hmotová rychlost [kg/s·m2] 

Gr Grashofovo číslo - 
H výška [m] 
k spučinitel prostupu tepla [𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾] 
Lc charakteristický rozměr [m],[m2] 
lc měrné skupenské teplo varu [kJ/kg] 

 

hmotnostní tok [kg/s] 
Nu Nusseltovo číslo - 
o obvod [m] 
p tlak [Pa] 
Pr Prandtlovo číslo - 
Q průtok [m3/h],[l/s] 
q měrné teplo [W/m2] 
Q teplo [W] 
r poloměr [m] 

Ra Rayleighovo číslo - 

Re Reynoldsovo číslo - 
S obsah [m2] 
T teplota [°C],[K] 
v rychlost [m/s] 
α součinitel přestupu tepla [𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾] 
Δ rozdíl - 
η účinnost [%] 
λ tepelná vodivost [W/m·K] 
μ dynamický viskozita [Pa·s] 

ν kinematická viskozita [m2/s] 

ρ hustota [kg/m3] 
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