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s přihlédnutím na rychlost proudění vzduchu v pobytové zóně a stáří vzduchu v místnosti. 

Závěrem práce je návrh systému vzduchotechniky pro rodinný dům s aplikací koncových 

elementů vyhodnocených jako ideální pro provětrání místností. 

CFD, simulace, vzduchotechnika, nucené větrání, koncové elementy, proudění vzduchu  

The aim of the diploma thesis is the simulation of air valves and difusers using CFD. The 

goal of this thesis is to determinate the type of air valve and diffusor, which would ventilate 

the room of a detached house the best – considering the speed of the airflow and the age 

of the air. Outcome of this work is the design of the air conditioning system for a detached 

house with application of the air valve and difuser which is evaluated as the ideal option for 

the ventilation in the room. 

CFD, simulation, air conditioning, mechanical ventilation, air valves, difusers, air flow  

  



Bc. Jiří Bombera Simulace koncových elementů. Brno, 2018. 93 s., 8 s. příl.  

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav  

technických zařízení budov. Vedoucí práce Ing. Pavel Uher, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl  

všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 12. 1. 2018  

   Bc. Jiří Bombera 
autor práce  



OBSAH 

ÚVOD................................................................................................................................ 10 

1 TEORETICKÁ ČÁST ......................................................................................................... 11 

1.1 VNITŘNÍ MIKROKLIMA RODINNÉHO DOMU .............................................................................. 11 
1.1.1 POHODA PROSTŘEDÍ ............................................................................................... 12 

1.2 DISTRIBUCE VZDUCHU ......................................................................................................... 15 
1.2.1 FYZIKÁLNÍ JEVY ....................................................................................................... 15 
1.2.2 OBRAZY PROUDĚNÍ ................................................................................................. 18 

1.3 CFD SIMULACE................................................................................................................... 20 
1.3.1 PREPROCESSING ..................................................................................................... 22 
1.3.2 PROCESSING .......................................................................................................... 26 
1.3.3 POSTPROCESSING ................................................................................................... 27 

2 VÝPOČTOVÁ ČÁST ........................................................................................................ 30 

2.1 PREPROCESSING ................................................................................................................. 30 
2.1.1 GEOMETRIE MODELU .............................................................................................. 30 
2.1.2 VÝPOČETNÍ SÍŤ MODELU .......................................................................................... 32 
2.1.3 MODELY FYZIKY ...................................................................................................... 32 
2.1.4 OKRAJOVÉ PODMÍNKY ............................................................................................. 33 

2.2 POSTPROCESSING ............................................................................................................... 34 
2.2.1 POTRUBÍ BEZ VYÚSTKY – STROP ................................................................................ 35 
2.2.2 POTRUBÍ BEZ VYÚSTKY – NADE DVEŘMI ...................................................................... 39 
2.2.3 DIFUZOR ............................................................................................................... 43 
2.2.4 MŘÍŽKA ................................................................................................................ 47 
2.2.5 TALÍŘOVÝ VENTIL .................................................................................................... 51 
2.2.6 SROVNÁNÍ VARIANT ................................................................................................ 55 
2.2.7 ZÁVĚR .................................................................................................................. 56 

3 PRAKTICKÁ ČÁST .......................................................................................................... 57 

3.1 ANALÝZA OBJEKTU .............................................................................................................. 57 

3.2 PRŮTOKY VZDUCHU A TLAKOVÉ POMĚRY ................................................................................. 57 
3.2.1 STANOVENÍ DÁVEK VZDUCHU ................................................................................... 57 
3.2.2 TABULKA MÍSTNOSTÍ ............................................................................................... 58 

3.3 DISTRIBUCE VZDUCHU ......................................................................................................... 59 
3.3.1 NÁVRH DIFUZORU .................................................................................................. 59 
3.3.2 NÁVRH PŘÍVODNÍHO TALÍŘOVÉHO VENTILU ................................................................. 60 
3.3.3 NÁVRH ODVODNÍHO TALÍŘOVÉHO VENTILU ................................................................. 61 
3.3.4 TABULKA DISTRIBUČNÍCH PRVKŮ ............................................................................... 62 

3.4 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ A TLAKOVÁ ZTRÁTA POTRUBÍ ............................................................... 63 

3.5 NÁVRH VZT JEDNOTKY ........................................................................................................ 65 

3.6 ÚTLUM HLUKU ................................................................................................................... 72 

3.7 IZOLACE ............................................................................................................................ 78 

3.8 TECHNICKÁ ZPRÁVA ............................................................................................................. 79 
3.8.1 ÚVOD ................................................................................................................... 79 



3.8.1.1 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ................................................................................ 79 

3.8.2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ ................................................................................... 80 
3.8.2.1 HYGIENICKÉ VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE ..................................................................... 80 

3.8.2.2 ENERGETICKÉ ZDROJE.......................................................................................... 80 

3.8.3 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ..................................................................................... 80 
3.8.4 NÁROKY NA ENERGIE .............................................................................................. 80 
3.8.5 MĚŘENÍ A REGULACE .............................................................................................. 80 
3.8.6 NÁROKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE ............................................................................. 81 
3.8.7 PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ ............................................................. 81 
3.8.8 IZOLACE A NÁTĚRY .................................................................................................. 81 
3.8.9 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ ........................................................................................ 81 
3.8.10 MONTÁŽ, PROVOZ, ÚDRŽBA, BEZPEČNOST PRÁCE ........................................................ 81 
3.8.11 ZÁVĚR .................................................................................................................. 81 
3.8.12 TABULKA ZAŘÍZENÍ ................................................................................................. 82 
3.8.13 TABULKA MÍSTNOSTÍ ............................................................................................... 83 
3.8.14 POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE ......................................................................................... 84 

4 ZÁVĚR .......................................................................................................................... 85 

5 POUŽITÉ ZDROJE .......................................................................................................... 86 

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ .................................................................. 89 

7 SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ ......................................................................... 90 

PŘÍLOHY ........................................................................................................................... 93 
 



 
10 
 

ÚVOD 
V diplomové práci se zabývám tvorbou mikroklimatu v rodinném domě nuceným větráním. 

Utěsňování obálky budovy snižuje tepelné ztráty infiltrací a je tak velmi omezen přívod  

čerstvého vzduchu do budovy. Z tohoto důvodu se ve své práci věnuji způsobu jak zajistit 

vhodné vnitřní mikroklima rodinného domu.  

První kapitola pojednává všeobecně o vnitřním mikroklimatu rodinného domu a možnostech 

distribuce vzduchu. Dále je v této části popsána metoda CFD, kterou dále využiji pro simulace.   

Výpočtová část je věnována simulacím koncových elementů metodou CFD. Cílem je stanovit 

typ koncového elementu, který nejlépe provětrá místnost rodinného domu s přihlédnutím na 

rychlost proudění vzduchu v pobytové zóně a stáří vzduchu v místnosti.  

V praktické části se věnuji návrhu systému vzduchotechniky pro rodinný dům s aplikací  

koncových elementů vyhodnocených jako ideální pro provětrání místností. Následuje  

technická zpráva obsahující náležitosti, které požaduje vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb [4]. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Vnitřní mikroklima rodinného domu 
Optimální prostředí pro pobyt člověka je ovlivněno mnoha faktory. Pro pohodlný odpočinek či 

kvalitní práci organismus požaduje zejména čistý vzduch s optimálními tepelně-vlhkostními  

parametry. Nekvalitní vzduch pociťují zejména alergici a nemocní lidé. V pobytových  

místnostech se běžně vyskytují látky pro člověka škodlivé, jako jsou prach, chemické látky z  

čistidel, viry, roztoči a plísně. V případě, že se člověk nachází delší dobu v prostředí s vysokou 

koncentrací škodlivin ve vzduchu, může tento vzduch nemoci i způsobit. Organismus ztrácí  

obranyschopnost a je náchylný k bolestem hlavy, rýmě, kašli, v horších případech k nemocem 

jako je bronchitida, astma nebo alergie. Úklid domácnosti, hubení škůdců a další péče o čistotu 

bytu nesporně ovlivňují kvalitu vzduchu. Člověk však znehodnocuje vzduch jen svou  

přítomností v místnosti – produkuje teplo, vodní páru, oxid uhličitý a další škodliviny, viz  

tabulka 1. [6] V dnešní době, kdy obálku budovy utěsňujeme, abychom předešli tepelným  

ztrátám, vnitřní mikroklima nejlépe upravíme vzduchotechnikou. Předejdeme tak nadměrné 

vlhkosti v místnosti či stáří vzduchu, optimalizujeme tak kvalitu vzduchu a zamezíme množení  

škodlivých agencií. 

Tabulka 1 Škodliviny produkované člověkem v závislosti na teplotě vzduchu [6] 

Teplota 
vzduchu [°C] 

Teplo [W] 
Vodní pára 

[g/h] 
Oxid uhličitý [l/h] Pach [olf] 

19-20 95-120 35-40 12-15 (vsedě) 1 (vsedě) 

21-22 90-115 40-55 15-18 (lehká práce) 2 (lehká práce) 

23-24 85-110 55-60 18-20 (středně těžká práce) 3 (středně těžká práce) 

25-26 80-105 60-65 20-23 (těžká práce) 25 (kuřák při kouření) 

Vnitřní prostředí staveb je v dnešní době nutno řešit i z důvodu, že zde moderní člověk stráví až 

90% svého života, viz obrázek 1.

 

Obrázek 1 Procentuální zastoupení pobytu člověka za život [7] 

4% 7% 

68% 

16% 

5% 

ulice s dopravou venku mimo ulice obytný prostor

vnitřní ostatní dopravní prostředky
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1.1.1 Pohoda prostředí 

„Ze zdravotně-technického hlediska je pohoda prostředí definována jako stav, ve kterém je  

člověku zajištěn zdravý pobyt a maximální možnost tvořivé práce.“ [6] Jedná se tedy hlavně o 

příjemné pocity člověka, kdy mu není ani zima, ani teplo, což je ovlivněno oblečením, teplotou 

vzduchu, teplotou okolních ploch, prouděním a vlhkostí vzduchu. Dále tyto pocity ovlivní  

například hluk, osvětlení nebo čistota vzduchu. 

 

Obrázek 2 Faktory ovlivňující prostředí pro pobyt člověka [6] 

Tepelná pohoda 

Lidský organismus neustále produkuje teplo jako odpadní energii při látkových výměnách.  

Množství metabolického tepla uvolněného do okolí závisí zejména na fyzické činnosti člověka a 

jeho hmotnosti. Stálá vnitřní teplota lidského těla se pohybuje kolem 37 °C, zatímco teplota 

okolí je zpravidla menší. Díky tomuto rozdílu teplot se pak tepelná energie uvolňuje do okolí 

vedením, konvekcí, radiací, vypařováním a dýcháním, viz obrázek 3. Stav, kdy je tělu odebíráno 

tolik tepla, kolik právě produkuje, se nazývá tepelná rovnováha. Tepelnou pohodou se pak 

označuje subjektivní pocit člověka, který se cítí příjemně – není mu ani zima ani teplo,  

neomezuje ho teplé, těžké oblečení, nadměrně se nepotí, atd. Dalšími podmínkami tepelné 

pohody může být například rozdíl teplot mezi úrovněmi hlavy a kotníku nebo asymetrie  

radiační teploty. Tepelná rovnováhy tedy nemusí nutně znamenat tepelnou pohodu. [8] [12] 

 

Obrázek 3 Procentuální rozdělení celkového tepla odevzdaného lidským tělem [9] 

0%
10%
20%
30%
40%
50%

vedením a konvekcí radiací vypařováním dýcháním
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Vlhkost vzduchu 

Teplota a vlhkost vzduchu jsou spolu neodmyslitelně spjaty a jedna druhou ovlivňují. Ideální  

relativní vlhkost pro lidský organismus se pohybuje mezi šedesáti a sedmdesáti procenty. Toto 

rozmezí zabraňuje vysychání sliznic a tedy i vyšší náchylnosti k nemocem. Na druhou stranu je 

tato vlhkost v nevětraných prostorech živnou půdou pro plísně a další mikroorganismy, které 

mohou být původci nemocí. Množství vlhkosti v bytě záleží na prováděných činnostech.  

Například u sušení prádla se do okolí dostane až 5 kg vodní páry, v průměru pak 10 až 15 kg 

vodní páry za den. Vodní pára se absorbuje do omítky a je postupně odváděna spolu 

s odpadním vzduchem z místnosti. Pokud je intenzita větrání nízká, mohou vznikat problémy. 

Ideálním řešením v dnešní době je instalace nuceného větrání s rekuperací. [6] 

Čistota vzduchu 

Vzduch v obytných místnostech je nejčastěji znečisťován prachem, aerosoly, mikroby, odéry a 

toxiny. Kvalitu vzduchu ovlivňujeme dýcháním, kterým se zvyšuje koncentrace CO2.  

Vydechovaný vzduch obsahuje 4% CO2, 5% vodní páry, 16% kyslíku a 75% dusíku. Vysoká  

koncentrace CO2 vede k bolestem hlavy, únavě, snížené soustředěnosti, při opravdu vysoké  

koncentraci je oxid uhličitý zdraví nebezpečný. Kvalitu vzduchu ovlivňují také odéry, které  

vznikají v kuchyni či hygienickém zázemí bytu, při uklízení bytu chemickými přípravky a  

přítomností člověka. Jsou to plynné látky, které lidské tělo vnímá jako vůně či pachy. [12]  

Dalšími původci znečištění vzduchu jsou choroboplodné zárodky - viry, bakterie a plísně. Tyto  

mikroorganismy nejsou schopni ve vzduchu existovat volně, jsou usazeny na částečkách prachu 

nebo kapkách vody. Odstraníme je intenzivním větráním nebo desinfekcí chemickou či UV  

zářením. [8] Znečištění vzduchu prachem a toxiny je limitováno vyhláškou 6/2003 Sb. [5], viz  

tabulka 2. Všem těmto agenciím jsme schopni předcházet výměnou vzduchu v místnosti a  

filtrací. 

Tabulka 2 Limitní hodinové koncentrace chemických ukazatelů a prachu v pobytovém prostředí [5] 

Ukazatelé Jednotka Limit 

oxid dusičitý μg·m-3 100 

frakce prachu PM10  μg·m-3 150 

frakce prachu PM2,5  μg·m-3 80 

oxid uhelnatý μg·m-3 5000 

ozón μg·m-3 100 

azbestová a minerální vlákna počet vláken·m-3 1000 

amoniak μg·m-3 200 

benzen μg·m-3 7 

toluen μg·m-3 300 

suma xylenů μg·m-3 200 

styren μg·m-3 40 

etylbenzen μg·m-3 200 

formaldehyd μg·m-3 60 

trichloretylen μg·m-3 150 

tetrachloretylen μg·m-3 150 
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Hluk 

Zvuk je mechanické vlnění vnímatelné lidským uchem běžně v rozmezí 20 až 16000 Hz. Hluk je 

možné popsat jako zvuk, který člověku vadí nebo na něj může mít i škodlivý vliv, viz tabulka 3. 

Ze slyšitelnosti lidského ucha je odvozena logaritmická stupnice v jednotkách decibel, kterou 

popisujeme hladinu akustického tlaku, viz obrázek 4. V oblasti vzduchotechniky jsou zdroji 

hluku převážně ventilátory a aerodynamický hluk, který vzniká v potrubí a v koncových  

elementech prouděním vzduchu. Jelikož jsou parametry zvuku závislé na frekvenci, používáme 

ve vzduchotechnice výpočty o kmitočtech 125, 250, 500, 1000, 2000 a 4000 Hz, v kterých  

člověk vnímá zvuk nejcitlivěji. [8] Přípustné limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 

stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [3] a to 40 dB jako základní hladinu akustického tlaku, 

která se dále upravuje korekcí podle druhu chráněného prostoru a denní doby.  

Tabulka 3 Přípustná denní dávka hluku [13] 

Ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A 

Limit pro expozici nechráněného sluchu 

Hodiny Minuty Vteřiny 

  85  dB 8     

  88 dB 4     

  91 dB 2     

  94 dB 1     

  97 dB - 30   

100 dB - 15   

103 dB -   7 30 

106 dB -   3 45 

109 dB -   1 53 

↓ ↓ ↓ ↓ 

130-140 dB - - <1 

 

Obrázek 4 Příklady hladiny hluku [13] 
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1.2 Distribuce vzduchu 
Množství přiváděného a odváděného vzduchu je dáno právními předpisy a stanovuje se  

například pro počet zařizovacích předmětů, počty osob v místnosti a charakteru vykonávané 

práce. Stanovit průtok vzduchu lze i výpočty s ohledem na koncentraci škodlivin, výměnu  

vzduchu v místnosti nebo odvedení tepelné zátěže. Základní dávku vzduchu stanovil Max von 

Pettenkofer v roce 1877 podle maximální koncentrace oxidu uhličitého v objemu místnosti, ta 

nemá překročit 0,1 % objemu. Tomuto kritériu odpovídá minimální dávka čerstvého vzduchu 

25 m3 na osobu. [14] Sání vzduchu z exteriéru musí být ze zdravotně nezávadného prostředí,  

nejlépe na stinné straně budovy. Přívod venkovního vzduchu situujeme do obytných místností, 

odkud vzduch proudí k odvodnímu potrubí, které se nachází nejlépe v hygienickém zázemí 

bytu nebo v kuchyni. Tyto místnosti jsou v mírném podtlaku, což podpoří transport vzduchu.  

Proudění a rychlost vzduchu v místnosti ovlivňuje zejména množství přiváděného vzduchu a 

typ vyústky, která je v místnosti použita. Výfuk vzduchu je proveden tak, aby neovlivňoval okolí  

kvalitou vzduchu, nebyl nasát zpět do VZT jednotky a nebyl v blízkosti oken. [6] 

1.2.1 Fyzikální jevy 

Indukční efekt 

Proudy vzduchu v místnosti rozdělujeme na proud primární a sekundární, viz obrázek 5.              

Primární proud sestává ze vzduchu přiváděného z přívodního elementu a části vzduchu z  

prostoru místnosti. Sekundární proud je tvořen vzduchem z místnosti, který je strháván,  

indukován primárním proudem. 

  

 Obrázek 5 Schéma primárního/sekundárního proudu [30]  Obrázek 6 Schéma indukčního trámu [24] 

Tohoto jevu je využíváno v indukčních jednotkách a trámech. Princip je založen na přívodu  

čerstvého primárního proudu dvěma štěrbinami při okraji trámu (modré šipky), uvnitř trámu 

vzniká podtlak a ten indukuje sekundární proud vzduchu (červené šipky), který proudí přes  

tepelný nebo chladicí výměník a odchází z trámu spolu s primárním proudem, viz obrázek 6. 
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Vliv teploty přívodního vzduchu 

Obraz proudění vzduchu se liší podle rozdílu teplot vzduchu přívodního a vzduchu v místnosti. 

Pokud má přívodní vzduch stejnou teplotu jako vzduch v místnosti, mluvíme o izotermním 

proudu, který není nijak ovlivňován rozdílem hustot. Je-li přívodní vzduch teplejší, stoupá  

vzhůru vlivem vztlakových sil, viz obrázek 7. Má-li přiváděný vzduch menší teplotu, bude  

naopak klesat k podlaze místnosti, viz obrázek 8. 

 

Obrázek 7 Obraz proudění neizotermního proudu [30] Obrázek 8 Obraz proudění neizotermního proudu [30] 

Laminární a turbulentní proudění 

Laminárním prouděním nazýváme pohyb kapalin, při kterém se jednotlivé částice pohybují po 

vzájemných rovnoběžkách, viz obrázek 9 nahoře. Díky tomuto faktu se vrstvičky kapaliny  

vzájemně nepromíchávají. Při laminárním proudění nevznikají zvukové efekty. Při rychlejším 

proudění kapaliny dochází k proudění turbulentnímu, při kterém dochází k mísení vrstviček a 

vzniku malých vírů, tím se rychlost proudění v každém místě v čase mění, viz obrázek 9 dole. 

Z těchto důvodů se turbulentní proudění rychleji utlumuje. Ve vzduchotechnice se zpravidla  

setkáváme s turbulentním prouděním. 

 

Obrázek 9 Pohyb částic při laminárním/turbulentním proudění [25] 
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Vírový efekt 

Při tomto efektu je tekutina vtahována do středu víru, což způsobuje zrychlení proudění. Vír 

vzniká přírodními podmínkami nebo mechanicky. Tento jev se ve vzduchotechnice využívá  

například u vířivých anemostatů, viz obrázek 10. [8] Tím zajistíme intenzivní promíchání  

přívodního vzduchu se stávajícím. 

 

Obrázek 10 Vírový efekt u vířivého anemostatu [26]  Obrázek 11 Výřivý anemostat [27] 

Coandův jev 

Tento jev vzniká při výtoku kapaliny do prostoru, z něhož indukuje tekutinu za vzniku podtlaku. 

Pokud kapalina proudí při stěně či stropu, přisaje se k povrchu a proudí podél něho. Tímto se 

dosah proudu prodlouží až o jednu třetinu. Vznik tohoto jevu je ovlivněn vzdáleností  

koncových elementů od stropu, jejich tvarem, popřípadě překážkami. [15] 

 

Obrázek 12 Obrazy proudění při Coandově efektu [30] 
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1.2.2 Obrazy proudění 

Obraz proudění je grafické znázornění charakteru proudění vzduchu v místnosti, postihuje 

směr, rychlost a průtok vzduchu. [8] 

Kompaktní proud 

Tento dlouhý, úzký proud s malým počtem okrajových turbulencí minimálně indukuje vzduch. 

Obraz proudění kompaktního proudu můžeme vidět na obrázku 13. Kompaktní proud můžeme 

očekávat u koncových elementů, jako jsou dýzy, viz obrázek 14, a trysky. Použijeme jej tam, 

kde je potřeba dosáhnout co nejdelší vzdálenosti dosahu proudu, například v obchodních  

centrech, sportovních halách, bazénech, atd. [8] 

 

Obrázek 13 Obraz proudění kompaktního proudu [30]          Obrázek 14 Dýza dalekého dosahu [28] 

Kuželový proud 

Jedná se o proud podobný kompaktnímu. U tohoto typu proudu záleží zejména na hodnotě 

úhlu výstupního proudu, která je v tomto případě větší, typicky do 120°, může se blížit až 180°. 

Čím větší úhel je nastaven, tím kratší bude vzdálenost dosahu proudu. Kuželový proud vzniká  

například prouděním z vířivé výustě. [15] 

 

Obrázek 15 Obraz proudění kuželového proudu [30] 
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Radiální proud 

Při radiálním proudu se výstupní úhel pohybuje okolo 180°. Tento podstropní proud je vhodné 

použít pro přívod chladného vzduchu, kde se využije vztlakových sil a Coandova jevu. Chladný 

vzduch se přisaje ke stropu a rovnoměrně chladí místnost. Využijeme jej i pro větrání místností 

s nízkou světlou výškou, jako jsou například administrativní budovy. Typickými představiteli  

vyústky s radiálním prouděním vzduchu jsou nastavitelné vířivé výustě, stropní difuzory nebo  

anemostaty. [8] 

          

Obrázek 16 Obraz proudění radiálního proudu [30]  Obrázek 17 Stropní difuzor [29] 

Plochý proud 

Jedná se o proud vystupující ze štěrbinových vyústek, které mají charakteristicky jeden rozměr 

minimálně desetinásobně větší než rozměr druhý. [8] Tento proud využijeme u vzduchových 

clon, teplovzdušného vytápění a větrání rodinných domů, větrání a odvlhčování bazénových 

hal, potlačení vlivu sálání u velkých chladných ploch. 

 

Obrázek 18 Obraz proudění plochého proudu [30]  Obrázek 19 Štěrbinová vyústka [31] 
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1.3 CFD simulace 
Využití počítačové techniky je v dnešní době velkým přínosem. Metoda CFD (Computional Fluid 

Dynamics = dynamika tekutin řešená výpočetní technikou) je analýza systémů včetně toku  

tekutin, hmoty nebo energie jako přenosu tepla, atd. Tuto metodu lze aplikovat ve spoustě 

oborů, jako jsou aerodynamika aut a letadel, hydrodynamika lodí, procesy v elektrárnách,  

energetika, elektrotechnika, chemické procesy, hydrologie, lékařství nebo předpověď počasí, v 

neposlední řadě pak stavebnictví. [10] Ve stavebnictví můžeme pomocí CFD simulací přesně  

navrhnout optimální variantu vzduchotechnických systémů, klimatizace, vytápění, tloušťky  

zateplení budov, ale i nouzová opatření pro případ havárie v průmyslových objektech, požáru 

či odolnost budovy při živelných pohromách. V oblasti predikce vnitřního mikroklimatu budov, 

ať už se jedná o rychlost vzduchu, proudění vzduchu v místnostech nebo jeho stáří, přenos 

tepla, řešení tepelných mostů, tepelných ztrát, zisků nebo kondenzace vodní páry v  

konstrukcích, je tato metoda v porovnání s experimentálními metodami nepřekonatelná. 

Výhody CFD simulací 

CFD simulace jsou nespornou výhodou pro studium budov, které ještě fyzicky neexistují.  

Můžeme tak optimalizovat vnitřní mikroklima, které bude upravováno vzduchotechnickými  

systémy. Navrhnout vzduchotechnické vyústky tak, aby co nejlépe provětraly prostor, aniž by 

narušovaly pohodlí člověka hlučností nebo rychlostí proudění vzduchu. Můžeme simulací  

studovat vlivy klimatizace na objekt a vybrat, jaký systém vytápění nebo chlazení bude 

v daném prostoru nejefektivnější. Další výhodou této metody je zkoumání budov, které již  

stojí, ale experimentální měření by bylo drahé, velmi časově náročné (sedání základů),  

neetické, neekologické, dokonce až nebezpečné (šíření požáru nebo havárie). Díky CFD  

softwaru můžeme simulovat situace, které se stávají jen zřídka, jako jsou například  

zemětřesení, tsunami apod. [11] Při výrobě nových komponentů jako trubek, ohřívačů atd. 

nám simulace prozradí, zda tekutina proudí tak, jak jsme zamýšleli, kde a jak vzniká úplav, kde 

se budou komponenty zanášet, korodovat nebo kde budou podmínky pro množení bakterií. 

Dále pak můžeme geometrii virtuálně měnit, dokud nedosáhneme ideálního tvaru. 

Nevýhody CFD simulací 

CFD simulace zahrnují výsledky pouze v jistém kontextu, s určitými předpoklady a  

zjednodušeními, omezenými vstupními parametry a omezeným oborem platnosti. Nemůžeme 

je tedy vztáhnout na celou realitu. Proto je validace a verifikace nedílnou součástí procesu 

využívajícího CFD výpočty. [11] Vzhledem ke složitosti vytváření modelů a přiřazování  

správných podmínek a dílčích výpočtů může být celý výsledek ovlivněn lidským faktorem. Je 

tedy třeba experta na softwary využívající výpočty CFD. V neposlední řadě je třeba zmínit, že 

při pořizování těchto softwarů můžeme čekat vysoké investiční náklady, a to i na výpočetní 

techniku, na které má program běžet. Omezení hardwarem spočívá v nedostatečném výkonu a 

tím omezení detailů modelu nebo prodloužení času výpočtu. 
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Proces CFD 

Proces CFD simulací je komplexní záležitostí a můžeme jej rozdělit do tří hlavních částí:  

 Preprocessing 

je nejkomplikovanějším úkolem, zahrnuje přípravu výpočtu, tj. všechny činnosti před  

spuštěním výpočtu - analýzu problému, vytvoření geometrie modelu a přiřazení fyzikálních 

parametrů výpočtu. 

 Processing 

představuje průběh výpočtu rovnic v každém bodu a časovém kroku a sledování, zda 

simulace spěje ke správnému výsledku sledováním takzvaných residuálů, které nám  

ukazují, jestli výpočet konverguje. 

 Postprocessing 

sestává z grafických a číselných výsledků simulace, jejich analýzy a ztvárnění. Ověřujeme 

správnost použití dílčích rovnic a shodu s realitou. 

 

Obrázek 20 Schéma procesu CFD [11]  
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1.3.1 Preprocessing 

Geometrie modelu 

Prvním krokem k vytvoření modelu je úvaha jak zjednodušit realitu, aby výsledky simulace  

nebyly ovlivněny. Vytváření 3D modelů je náročné a tak je zbytečné zdlouhavě modelovat  

objekty, které nám zkoumanou veličinu neovlivní. CDF softwary mají buď integrovaný program 

na vytváření modelů, umožňují importovat modely vytvořené v externích programech nebo 

obojí.  Po vytvoření modelu nebo jeho importu je potřeba jej rozdělit na části (objemy či  

povrchy) tak, aby se později dala každé z nich přidělit okrajová podmínka a tím funkce, kterou 

má povrch nebo objem v simulaci zastávat. 

Výpočetní síť modelu 

Výpočetní síť modelu představuje rozdělení povrchu a objemu na výpočetní oblasti, které jsou 

využity řešiči fyziky při výpočtu rovnic. Rozdělujeme povrchovou a objemovou výpočetní síť. 

Povrchová síť 

Povrchová síť je tvořena malými trojúhelníky a to tak, aby se povrch co nejdokonaleji přiblížil 

realitě, záleží tedy na velikosti trojúhelníků. Povrchová síť je generována z 3D modelu. 

Při importu geometrie z externích programů, u kterých se neočekává kvalitní povrch pro  

vytvoření povrchové sítě, nabízejí programy opravu povrchu. Opravu potřebují například  

modely, jejichž plochy se protínají, překrývají, mají v sobě díry, mají příliš složitou geometrii 

nebo duplicitní povrchy. [19] 

Dalším nabízeným krokem je zlepšení kvality sítě, ta optimalizuje povrch trojúhelníkové sítě na 

takovou, která je vhodná pro vytvoření objemové sítě, viz obrázek 21. Typicky se tato možnost 

využije po předchozí opravě sítě, popsané výše. Zlepšení kvality povrchové sítě proběhne v celé 

ploše modelu s přihlédnutím k zakřivení povrchu pomocí zadaných křivek nebo k vytvoření  

jemnější sítě u požadovaných ploch. [19] 

 

Obrázek 21 Příklad nekvalitní povrchové sítě (vlevo) a kvalitní povrchové sítě (vpravo) [19] 
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Objemová síť 

Objemovou sítí rozdělujeme objem modelu na malé buňky různých tvarů dle naší volby a to  

tetrahedrální, polyhedrální a hexahedrální. Různé tvary buněk užíváme v různých případech. 

Dále můžeme využít funkci prismatických vrstev. 

Tetrahedrální síť se skládá z malých čtyřstěnů. Použitím tohoto typu sítě dosáhneme  

nejmenšího zatížení paměti hardwaru, avšak očekávejme dlouhý čas výpočtu vzhledem 

k velkému množství buněk. 

 

Obrázek 22 Tetrahedrální objemová síť [19] 

Polyhedrální síť je tvořena objemy s průměrně čtrnácti stěnami. Při aplikaci této sítě je použito 

zpravidla pětkrát méně buněk stejně velkých jako při předchozí tetrahedrální síti. Modely s  

polyhedrální sítí obvykle nejrychleji konvergují. [20] 

 

Obrázek 23 Polyhedrální objemová síť [19] 
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Hexahedrální síť - použitím této sítě dostaneme objem vyplněný šestistěny, tím dosáhneme  

nejmenší šikmosti buněk v porovnání s ostatními typy sítí. Pro výplň oblé části modelu jsou  

šestistěnu seříznuty rohy nebo hrany. Hexahedrální síť představuje zlatý střed mezi  

objemovými sítěmi. [20] 

 

Obrázek 24 Hexahedrální objemová síť [19] 

Prismatické vrstvy 

Použitím této možnosti vložíme úzké vrstvičky hexagonálního tvaru k povrchu modelu, tím 

zpřesníme profil proudění u stěny a vylepšíme tak výpočet proudění. Vrstvičky jsou směrem 

k povrchu stále tenčí, až nastane podmínka stěny – rychlost proudění je zde nulová. 

 

Obrázek 25 Prismatické vrstvy [19] 
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Modely fyziky 

Programy nabízejí spoustu modelů fyziky a metody pro simulaci toku tekutin, přenosu tepla, 

turbulence nebo fázové změny. V podstatě tyto modely definují základní proměnné modelu, 

jako jsou tlak, teplota a rychlost, a matematické formulace tak, aby simulace došla ke  

správnému výsledku. V popisu nastavení fyziky se zaměřím na simulaci proudění vzduchu a to 

na hlavní modely fyziky. 

Modely prostoru 

CFD výpočty můžeme provádět simulací dvourozměrného řezu nebo trojrozměrného objemu. 

Dvoj-dimenzionální model umožňuje rychlý výpočet při nízkém zatížení hardwaru, avšak  

výsledky jsou omezeny pouze na řešený řez, ze kterého nedokážeme vyčíst, jak se tekutina 

chová před nebo za tímto řezem. Troj-dimenzionální model využijeme všude tam, kde  

potřebujeme komplexní analýzu řešeného prostoru. [19] 

Modely času 

Pro simulaci času si můžeme vybrat ze dvou základních variant – stacionární a nestacionární. 

Stacionární model volíme, jsou-li procesy, které chceme simulovat, ustálené a v čase se 

 nemění. Výpočet v časových krocích je tedy v tomto případě bezvýznamný. Při volbě  

nestacionárního modelu nastavujeme časový krok, v kterém probíhají výpočty. Výsledky  

mohou být zobrazeny v každém počítaném časovém kroku. 

Modely materiálu 

Tyto modely přiřazují vlastnosti materiálu, který v simulaci sledujeme. Nastavujeme jimi, zda se 

jedná o kapalinu, plyn, pevnou látku nebo směsi. 

Segregated/Coupled Flow modely 

Základní rozdíl těchto dvou modelů spočívá v řešení rovnic tlaků a rychlostí toku. Segregated 

flow model vyčísluje rovnice tlaků a rychlostí zvlášť a následně je spojí pomocí korekční funkce. 

Tento výpočet je rychlý a má nízké nároky na hardware. Doba výpočtu pomocí segregated flow 

modelu záleží na jemnosti výpočtové sítě. Coupled flow model vyčísluje rovnice tlaků a  

rychlostí společně, tím zatěžuje hardware a výpočet trvá obecně delší dobu než u předešlého 

modelu, avšak nezávisí na jemnosti výpočetní sítě. Použitím tohoto modelu zajistíme stabilitu 

výpočtu i v situacích, kdy by předešlý model mohl selhat. [19] 

Rovnice skupenství 

Rovnice skupenství počítá hustotu v závislosti na tlaku a teplotě plynu. Můžeme si vybrat z  

následujících modelů. Model konstantní hustoty plynu volíme tehdy, nemění-li se hustota 

v celém objemu simulovaného objemu. Model ideálního plynu zavádí zákonitosti ideálního 

plynu, podle kterých je hustota vyjádřena jako funkce teploty a tlaku. Model skutečného plynu  

použijeme v případech, kdy nemůžeme použít model ideálního plynu, například když se stav 

plynu nachází v blízkosti rosného bodu nebo při vysokém tlaku plynu.  

Modely proudění 

Volíme proudění laminární nebo turbulentní, viz kapitola 1.2.1. 

Dalšími modely jsou například modely gravitace, elektromagnetismu, radiace, atd. 
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Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky přiřazujeme plochám v 3D simulaci nebo přímkám ve 2D simulaci, kterým 

tak určíme jejich úlohu v řešené úloze. Okrajovými podmínkami jsou vstup plynu do  

simulovaného objemu a jeho výstup. Vstup plynu můžeme definovat například pomocí  

množství přiváděného plynu nebo podle rychlosti, kterou plyn přivádíme. Výstup plynu  

definujeme buď požadavkem odvodu stejného množství vzduchu jako přívodního vzduchu 

nebo tlakovou podmínkou. Okrajovou podmínkou stěny plyn neproudí a rychlost na povrchu 

stěny je nulová. Nastavením plochy symetrie můžeme urychlit výpočet například  

nasimulováním jen poloviny místnosti a zrcadlením výsledků. 

1.3.2 Processing 

Po předchozí přípravě docházíme k bodu spuštění výpočtu. Cílem řešení je získat o proudícím 

plynu sledované veličiny, jako jsou rychlost, tlak, hustota nebo teplota, v každém bodě objemu, 

případně v daném čase. Výpočty CFD softwarů jsou založeny na nahrazení diferenciálních  

rovnic systémem algebraických rovnic. Systém algebraických rovnic, mající řádově až stovky  

milionů neznámých, je řešen iteračními metodami. Konvergenci můžeme sledovat pomocí 

residuálů. Výpočet je pak dostatečně přesný, klesnou-li residuály pod hranici 10-4. Residuály 

představují stupeň přesnosti výpočtu rovnic, sledujeme je v grafu, kde na vodorovné ose  

vidíme počet iterací a na svislé ose odečítáme residuály, viz obrázek 26. 

 

Obrázek 26 Graf residuálů [32] 
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1.3.3 Postprocessing 

Postprocessing zahrnuje analýzu dat, které nám poskytl výsledek simulace. Jedná se o  

numerická data, která pro přehlednost vyjadřujeme tabulkami, grafy a vizualizacemi. Většina 

softwarů nám nabízí vizualizace výsledků, které zobrazujeme pomocí rovin řezu, proudnic nebo 

například pomocí zvýraznění prahu buněk ležící v rozmezí hodnot dané veličiny. 

Měřící body 

Použít tuto funkci můžeme v jednom bodě nebo v intervalu bodů, tím zjistíme hodnoty  

sledovaných veličin. Další práce s těmito hodnotami je možná díky tomu, že každý sledovaný 

bod má v prostoru své souřadnice. Můžeme tak zpracovat tabulky a grafy. 

 

Obrázek 27 Ukázka výstupu měřících bodů - závislost rychlosti proudění na souřadnici bodu [19] 

Rovina řezu 

Pomocí rovin řezu, ať už se jedná o rovinný řez, válec, kouli či vlastně nadefinovanou rovinu, 

zobrazujeme požadované skalární nebo vektorové veličiny pomocí barevné škály. Typickým  

zástupcem vyjádření výsledku jsou obrazy proudění, viz obrázek 28. 

 

Obrázek 28 Obraz proudění – skalární pole rychlosti proudění 
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Proudnice 

Proudnice vizualizují dráhu částic proudu. Toto znázornění výsledku simulace nám dává přesné 

informace o pohybu proudu ve 3D. Proudnice můžeme sledovat i jako animaci, viz obrázek 29. 

 

Obrázek 29 Proudnice - skalární pole rychlosti proudění 

Threshold 

Zobrazením buněk v určitém rozmezí hodnocených veličin je přínosem zejména pro posouzení 

rychlostí v místnosti nebo určení neprovětraných částí místnosti. Jsou zobrazeny pouze buňky 

v zadaném rozsahu dané veličiny, viz obrázek 30. 

 

Obrázek 30 Threshold  - vzduch v místnosti starší než 100 minut 
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Isosurface 

Funkce isosurface zobrazí povrch reprezentující skalární funkci, která má konstantní hodnotu. 

Znamená to, že se vytvoří plocha, která prochází jednotlivými body, ve kterých je například 

stejná rychlost, viz obrázek 31. 

 

Obrázek 31 Isosurface - rychlost proudění 0,2 m/s 
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2 VÝPOČTOVÁ ČÁST 
Ve výpočtové části se věnuji CFD studii provětrání místnosti rodinného domu v závislosti na  

instalovaném typu vyústky a množství přiváděného vzduchu. Výsledky jsou zhodnoceny na  

základě dvou hlavních kritérií – rychlosti vzduchu v pobytové zóně a stáří vzduchu v místnosti. 

Cílem studie je zjistit, která vyústka je optimálním řešením pro rodinné domy. 

2.1 Preprocessing 

2.1.1 Geometrie modelu 

 

Obrázek 32 Schéma místnosti - půdorys 
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Obrázek 33 Schéma místnosti - řez A-A' 

Geometrický model je vymodelován přímo ve výpočetním programu, který nabízí přehlednou 

práci s jednotlivými částmi modelu podle skutečných rozměrů místnosti, viz obrázek 32 a 33. 

Přívod vzduchu je situován ve dvou variantách – nade dveřmi a ve stropě. Odvod vzduchu je 

v každé simulaci uvažován mezerou pode dveřmi. Místnost je symetrická, tudíž je přívod  

instalován v ose symetrie. Při vytváření modelu jsou použita geometrická zjednodušení, která 

nemají vliv na výsledky simulace. Jelikož je místnost symetrická, je namodelována jen polovina 

místnosti za předpokladu, že proudění vzduchu v místnosti bude také symetrické. Pro účely  

vizualizace celé místnosti se potom výsledky zrcadlí rovinou symetrie, viz obrázek 34. 

 

Obrázek 34 Geometrický model místnosti s přívodem nade dveřmi symetricky zrcadlen  
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2.1.2 Výpočetní síť modelu 

Jako objemová výpočetní síť je použita hexahedrální síť. Tato síť je použita z důvodu  

optimálního poměru zatížení hardwaru a doby výpočtu. Maximální velikost buněk je nastavena 

na 25 mm. Tato hodnota je zmenšena v okolí vyústky až na 1 mm, což zajistí přesnější  

geometrii vyústky a tím i přesnější výsledky. Pro přesnější postižení rychlostního profilu  

proudění vzduchu v mezních vrstvách při stěnách modelu je použito prismatických vrstev. Toto 

nastavení zajistí dostatečnou jemnost sítě pro výpočet simulace. 

 

Obrázek 35 Objemová hexahedrální síť se zjemněním u vyústky, řez osou symetrie 

2.1.3 Modely fyziky 

V této CFD studii předpokládáme ustálený stav děje, průtok přiváděného vzduchu se v čase  

nemění, použijeme tedy stacionární model. Dále předpokládáme, že teplota přiváděného  

vzduchu je stejná jako teplota vzduchu v místnosti, použijeme model konstantní hustoty.  

Proudění je v tomto případě turbulentní. Pro výpočet stáří vzduchu použijeme Passive Scalar 

model.  

Pro výpočty byly nastaveny následující modely fyziky: 

 Model prostoru – trojrozměrný model 

 Model času – stacionární, ustálený stav 

 Model materiálu – plyn s konstantní hustotou 

 Coupled flow model 

 Model turbulence – turbulentní k-ε 

Jednotlivé modely jsou popsány v kapitole 1.3.1 této práce.  
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2.1.4 Okrajové podmínky 

Pro jednotlivé plochy modelu jsou nastaveny okrajové podmínky následovně: 

 Vstup vzduchu do modelu je definován pomocí rychlosti proudění vzduchu, která  

odpovídá množství přiváděného vzduchu a to 25, 50 a 75 m3/h pro potrubí o průměru 

100 mm. Tato rychlost je nastavena na řezu trubkou, kterou je vzduch přiváděn. 

 Výstup vzduchu z modelu je definován požadavkem odvodu stejného množství  

vzduchu jako přívodního vzduchu. Tato podmínka je nastavena na ploše mezery pode 

dveřmi, kterou je vzduch odváděn přetlakem. 

 Stěny, strop, podlaha a vyústka jsou definovány funkcí stěny, kde rychlost proudění 

vzduchu je bezprostředně u stěny nulová. 

 Plocha symetrie byla použita v ose symetrie místnosti kvůli zkrácení doby výpočtu. 
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2.2 Postprocessing 
V následující kapitole jsou analyzovány jednotlivé simulace koncových elementů. Každá je  

řešena se třemi různými průtoky vzduchu, 25, 50 a 75 m3/h, pro průměr potrubí 100 mm. 

Hlavními parametry hodnocení je rychlost vzduchu v pobytové zóně a maximální stáří vzduchu 

v místnosti. 

Pro analýzu proudění vzduchu jsou použity 3D vizualizace proudnic, díky kterým vidíme, kudy 

vzduch z vyústky proudí v prostoru. Dále jsou použity 2D vizualizace zobrazující skalární a  

vektorové pole proudění. Pro 2D vizualizace je použit řez v ose místnosti (zároveň i vyústky) 

nebo řez rovnoběžný s podlahou a výškou 1,8 metru, který znázorňuje vstup do pobytové  

oblasti místnosti. Pro další analýzu jsou použity numerické výsledky simulace zanesené do  

tabulky. Jedná se o rychlost ve vyústce a rychlost v pobytové zóně. Ty jsou následně porovnány 

s doporučenou hodnotou rychlosti v pobytové zóně 0,2 m/s. 

Vzhledem k relativně malým rychlostem vzduchu v místnosti mimo primární proud vycházející 

z vyústky se tvoří kritické oblasti stáří vzduchu, v kterých se vzduch vyvětrá podstatně  

pomaleji, než je teoretická doba výměny vzduchu. Pro vizualizaci této problematiky je použito 

funkce Threshold, díky které vidíme tyto oblasti. Pro srovnání účinnosti vyústek a tvorby  

kritických oblastí jsou do tabulky zanesena numerická data teoretické výměny vzduchu,  

teoretického maximálního stáří vzduchu s porovnáním se simulací vypočtenými hodnotami 

těchto dvou veličin. Dále je pro porovnání vyústek zaveden procentuální vyměněný objem 

místnosti při uplynutí teoretické výměny vzduchu, to je 30 minut pro průtok 75 m3/h. 

Závěrem této kapitoly je porovnání všech nasimulovaných variant a zhodnocení nejvhodnější 

vyústky s ohledem na výše uvedená kritéria.  
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2.2.1 Potrubí bez vyústky – strop 

Varianta zobrazuje proudění vzduchu v místnosti, který je přiváděn kruhovým potrubím o 

průměru 100 mm, které není ukončeno žádnou vyústkou. Přívod vzduchu je umístěn v ose 

symetrie stropu místnosti jeden metr ode dveří. 

 

 

Obrázek 36 Proudnice – skalární pole rychlosti proudění 

Jedná se o vertikální kompaktní proud. Přiváděný vzduch proudí z potrubí k podlaze, míří při 

podlaze buď ke stěnám a dále po stěnách vzhůru nebo proudí přímo k mezeře pode dveřmi, 

kudy vystupuje z místnosti. 

Rychlost vzduchu 

Rychlost vzduchu v pobytové zóně přesahuje doporučenou hodnotu 0,2 m/s a to při všech 

třech variantách množství přívodního vzduchu, viz tabulka 4 a obrázek 37. Můžeme si také 

všimnout, že rychlost v ose proudu klesá velmi pomalu. 

Tabulka 4 Rychlost vzduchu v pobytové zóně v závislosti na množství přiváděného vzduchu 

Množství přiváděného 
vzduchu [m

3
/h] 

Rychlost proudu u vyústky 
[m/s] 

Rychlost proudu vstupujícího do pobytové zóny 
[m/s] 

25 0,88 0,86 

50 1,77 1,76 

75 2,65 2,64 
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25 m3/h 

 
50 m3/h 

 
75 m3/h 

 

 

Obrázek 37 Obrazy proudění v ose místnosti – skalární pole rychlosti nad 0,2 m/s 
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25 m3/h 

 
50 m3/h 

 
75 m3/h 

 

 

Obrázek 38 Obrazy proudění v ose místnosti - skalární a vektorové pole rychlosti 
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Stáří vzduchu 

V místnosti se tvoří velmi velká kritická oblast stáří vzduchu. Doba, než se v této oblasti vymění 

starý vzduch, přesáhne teoretickou hodnotu až o 20 minut. Tuto kritickou oblast můžeme vidět 

na obrázku 39. 

 

Obrázek 39 Kritická oblast stáří vzduchu v místnosti 

V tabulce 5 vidíme rozdíl mezi hodnotami teoretickými a hodnotami získanými CFD simulací. 

Tabulka 5 Porovnání výsledků výměny vzduchu - stáří vzduchu 

Množství  
přiváděného  

vzduchu  
[m

3
/h] 

Teoretická  
výměna  
vzduchu  

[1/h] 

Teoretické  
maximální stáří 

vzduchu  
[s] 

Výměna vzduchu  
výsledek simulace  

[x/h] 

Maximální stáří  
vzduchu  
výsledek  
simulace  

[s] 

25 0,666 5403 0,539 6679 

50 1,333 2701 1,096 3285 

75 1,999 1801 1,705 2112 

Vyměněný objem místnosti při uplynutí 30 minut pro průtok 75 m
3
/h [%] 1,44 

Závěr  

Přívod vzduchu potrubím bez vyústky, umístěným na stropě místnosti, nesplňuje doporučenou 

hodnotu rychlosti vzduchu v pobytové zóně a to v žádné ze tří variant množství přiváděného 

vzduchu. Vzniká tak riziko průvanu a následný diskomfort osob nacházejících se v tomto  

prostoru. Vzhledem k malým rychlostem vzduchu mimo přívodní proud se vzduch zdržuje a  

cirkuluje v místnosti a výměna vzduchu se tím snižuje. Maximální stáří vzduchu v místnosti  

přesahuje teoretické maximální stáří vzduchu až o 21 minut.  
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2.2.2 Potrubí bez vyústky – nade dveřmi 

Varianta zobrazuje proudění z kruhového potrubí o průměru 100 mm, které není ukončeno  

žádnou vyústkou. Přívod vzduchu je situován nade dveřmi.  

 

 

Obrázek 40 Proudnice – skalární pole rychlosti proudění 

Jedná se o horizontální kompaktní proud. Vzduch z potrubí proudí pod stropem a následně po 

stěnách a podlaze, dále stoupá zpět k vyústce, která jej indukuje jako sekundární proud, nebo 

odchází z místnosti mezerou pode dveřmi. 

Rychlost vzduchu 

Rychlost vzduchu v pobytové zóně pro průtok přiváděného vzduchu 25 m3/h vyhovuje doporu-

čené hodnotě 0,2 m/s. Pro průtok 50 m3/h se rychlost pohybuje u hranice 0,25 m/s, kde začíná 

nebezpečí průvanu. Pro vyšší průtoky je tedy varianta nevhodná. 

Tabulka 6 Rychlost vzduchu v pobytové zóně v závislosti na množství přiváděného vzduchu 

Množství přiváděného 
vzduchu [m

3
/h] 

Rychlost proudu u vyústky 
[m/s] 

Rychlost vzduchu v ose proudu vstupujícího do 
pobytové zóny [m/s] 

25 0,88 0,12 

50 1,77 0,26 

75 2,65 0,37 
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25 m3/h 

 
50 m3/h 

 
75 m3/h 

 

 

Obrázek 41 Obrazy proudění v ose místnosti – skalární pole rychlosti nad 0,2 m/s 
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25 m3/h 

 
50 m3/h 

 
75 m3/h 

 

 

Obrázek 42 Obrazy proudění v ose místnosti - skalární a vektorové pole rychlosti 
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Stáří vzduchu 

Na rozdíl od předchozí varianty je kritická oblast výrazně menší, zároveň se sníží překročení  

teoretického maximálního stáří vzduchu na 11 minut. Tuto kritickou oblast můžeme vidět na 

obrázku 43. 

 

Obrázek 43 Kritická oblast stáří vzduchu v místnosti 

V tabulce 7 vidíme rozdíl mezi hodnotami teoretickými a hodnotami získanými CFD simulací. 

Tabulka 7 Porovnání výsledků výměny vzduchu - stáří vzduchu 

Množství  
přiváděného  

vzduchu  
[m

3
/h] 

Teoretická  
výměna  
vzduchu  

[1/h] 

Teoretické  
maximální stáří 

vzduchu  
[s] 

Výměna vzduchu  
výsledek simulace  

[x/h] 

Maximální stáří  
vzduchu  
výsledek  
simulace  

[s] 

25 0,666 5403 0,594 6063 

50 1,333 2701 1,200 2999 

75 1,999 1801 1,800 1999 

Vyměněný objem místnosti při uplynutí 30 minut pro průtok 75 m
3
/h [%] 24,73 

Závěr 

Varianta potrubí bez vyústky nade dveřmi vyhoví rychlosti v pobytové zóně do průtoku 50 

m3/h, při vyšším průtoku vzniká v místnosti riziko průvanu. Vzhledem k malým rychlostem 

vzduchu mimo přívodní proud a cirkulaci vzduchu v místnosti se vzduch vyměňuje pomaleji, 

než je teoretické maximální stáří vzduchu a to až o 11 minut.   
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2.2.3 Difuzor 

Jedná se o variantu proudění vzduchu v místnosti, který je  

přiváděn kruhovým potrubím o průměru 100 mm, které je  

ukončeno difuzorem, viz obrázek 44 a 45.  

 

         Obrázek 44 Použitý difuzor [33] 

 

 

Obrázek 45 Proudnice – skalární pole rychlosti proudění 

Při proudění radiálního proudu vzduchu z této vyústky můžeme sledovat Coandův jev. Vzduch 

se tedy přisaje ke stropu a proudí v jeho blízkosti, dokud nenarazí na stěnu. Je vidět, že rychlost 

proudění velmi rychle klesá, což je způsobeno třením. 

Rychlost vzduchu 

Rychlost vzduchu v pobytové zóně se při vyšších průtocích než je 50 m3/h zvedne nad doporu-

čenou hodnotu 0,2 m/s a vzniká tak nebezpečí průvanu. Rychlost se vzdáleností od vyústky 

velmi rychle klesá. 

Tabulka 8 Rychlost vzduchu v pobytové zóně v závislosti na množství přiváděného vzduchu 

Množství přiváděného 
vzduchu [m

3
/h] 

Rychlost proudu u vyústky 
[m/s] 

Rychlost vzduchu v ose proudu vstupujícího do 
pobytové zóny [m/s] 

25 2,45 0,10 

50 4,91 0,24 

75 7,37 0,38 
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25 m3/h 

 
50 m3/h 

 
75 m3/h 

 

 

Obrázek 46 Obrazy proudění ve výšce 1,8 m nad podlahou při vstupu proudu do pobytové zóny 
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Obrázek 47 Obrazy proudění v ose místnosti - skalární a vektorové pole rychlosti 
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Stáří vzduchu 

Kritická oblast stáří vzduchu při proudění vzduchu z difuzoru je velmi malá a nachází se u stěny 

a dveří místnosti. Teoretickou maximální hodnotu stáří vzduchu překročí až o 9 minut. Tuto  

kritickou oblast můžeme vidět na obrázku 48. 

 

Obrázek 48 Kritická oblast stáří vzduchu v místnosti 

V tabulce 9 vidíme rozdíl mezi hodnotami teoretickými a hodnotami získanými CFD simulací. 

Tabulka 9 Porovnání výsledků výměny vzduchu - stáří vzduchu 

Množství  
přiváděného  

vzduchu  
[m

3
/h] 

Teoretická  
výměna  
vzduchu  

[1/h] 

Teoretické  
maximální stáří 

vzduchu  
[s] 

Výměna vzduchu  
výsledek simulace  

[x/h] 

Maximální stáří  
vzduchu  
výsledek  
simulace  

[s] 

25 0,666 5403 0,606 5944 

50 1,333 2701 1,186 3036 

75 1,999 1801 1,773 2031 

Vyměněný objem místnosti při uplynutí 30 minut pro průtok 75 m
3
/h [%] 60,1 

Závěr 

Přívod vzduchu difuzorem nade dveřmi splňuje doporučenou hodnotu rychlosti v pobytové 

zóně při množství přiváděného vzduchu 25 m3/h a vhodný je i pro 50 m3/h, kdy rychlost 

v pobytové zóně nepřekročí 0,25 m/s. Pro vyšší průtoky není tato vyústka vhodná kvůli vyšším 

rychlostem v pobytové zóně. Hodnota výměny vzduchu vypočtená simulací se sníží pouze málo 

oproti teoretické hodnotě, maximální stáří vzduchu v místnosti přesahuje teoretické maximální 

stáří vzduchu o 9 minut.   



 
  47 
 

2.2.4 Mřížka 

Varianta obsahuje výsledky simulace proudění vzduchu z kruhového potrubí o průměru  

100 mm zakončeného kruhovou větrací mřížkou s lamelami 45°. 

 

 

Obrázek 49 Proudnice – skalární pole rychlosti proudění 

Kompaktní proud směřuje z vyústky pod úhlem lamel 45° k podlaze, dále po podlaze k protější 

stěně, po které stoupá ke stropu místnosti a proudí zpět k vyústce, kde je nasáván jako  

sekundární proud. 

Rychlost vzduchu 

Rychlost vzduchu v pobytové zóně přesahuje doporučenou hodnotu 0,2 m/s a to při všech 

třech variantách množství přívodního vzduchu, viz tabulka 10 a obrázek 50. V místnosti tak 

vzniká výrazné riziko průvanu. 

Tabulka 10 Rychlost vzduchu v pobytové zóně v závislosti na množství přiváděného vzduchu 

Množství přiváděného 
vzduchu [m

3
/h] 

Rychlost proudu u vyústky 
[m/s] 

Rychlost vzduchu v ose proudu vstupujícího do 
pobytové zóny [m/s] 

25 1,46 0,74 

50 2,18 1,04 

75 3,27 1,52 
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Obrázek 50 Obrazy proudění v ose místnosti – skalární pole rychlosti nad 0,2 m/s 
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Obrázek 51 Obrazy proudění v ose místnosti - skalární a vektorové pole rychlosti 
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Stáří vzduchu 

Kritické oblasti stáří vzduchu se tvoří uprostřed místnosti při stěnách, vzduch zde cirkuluje a 

tím se hůře odvětrává. Další kritické oblasti jsou v rozích místnosti u stěny, do které je  

instalována vyústka. Tuto kritickou oblast můžeme vidět na obrázku 52. 

 

Obrázek 52 Kritická oblast stáří vzduchu v místnosti 

V tabulce 11 vidíme rozdíl mezi hodnotami teoretickými a hodnotami získanými CFD simulací. 

Tabulka 11 Porovnání výsledků výměny vzduchu - stáří vzduchu 

Množství  
přiváděného  

vzduchu  
[m

3
/h] 

Teoretická  
výměna  
vzduchu  

[1/h] 

Teoretické  
maximální stáří 

vzduchu  
[s] 

Výměna vzduchu  
výsledek simulace  

[x/h] 

Maximální stáří  
vzduchu  
výsledek  
simulace  

[s] 

25 0,666 5403 0,540 6662 

50 1,333 2701 0,929 3876 

75 1,999 1801 1,339 2689 

Vyměněný objem místnosti při uplynutí 30 minut pro průtok 75 m
3
/h [%] 0,11 

Závěr 

Kruhové potrubí zakončené větrací mřížkou s lamelami 45° nesplňuje ani v jednom množství  

přiváděného vzduchu doporučenou hodnotu rychlosti v pobytové zóně, vzniká tak vysoké  

riziko průvanu v místnosti. Vzduch cirkuluje u stěn veprostřed místnosti, vzniká tak kritická 

málo provětrávaná oblast, vzduch se zde zdržuje oproti maximální teoretické hodnotě stáří 

vzduchu až 21 minut.  
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2.2.5 Talířový ventil 

Varianta řeší přívod vzduchu kruhovým potrubím o průměru 100 mm zakončeným talířovým 

ventilem orientovaným ve stropě místnosti. 

 

 

Obrázek 53 Proudnice – skalární pole rychlosti proudění 

Radiální proud vzduchu přiváděného talířovým ventilem je přisáván ke stropu vlivem Coandova 

jevu, proudí při stropu ke stěnám, dále proudí při stěnách směrem k podlaze, odkud znovu 

stoupá ke stropu. 

Rychlost vzduchu 

Rychlost vzduchu v pobytové zóně ani v jednom nasimulovaném případě nepřesáhne doporu-

čenou hodnotu 0,2 m/s. Rychlost v pobytové zóně pro průtok vzduchu 25 m3/h je však menší 

než 0,1 m/s, očekáváme nízkou efektivitu provětrání. Rychlost proudění od vyústky velice 

 rychle klesá vlivem tření. 

Tabulka 12 Rychlost vzduchu v pobytové zóně v závislosti na množství přiváděného vzduchu 

Množství přiváděného 
vzduchu [m

3
/h] 

Rychlost proudu u vyústky 
[m/s] 

Rychlost vzduchu v ose proudu vstupujícího do 
pobytové zóny [m/s] 

25 1,56 0,06 

50 3,34 0,13 

75 5,42 0,18 
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25 m3/h 

 
50 m3/h 

 
75 m3/h 

 

 

Obrázek 54 Obrazy proudění ve výšce 1,8 m nad podlahou při vstupu proudu do pobytové zóny 
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25 m3/h 

 
50 m3/h 

 
75 m3/h 

 

 

Obrázek 55 Obrazy proudění v ose místnosti - skalární a vektorové pole rychlosti 
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Stáří vzduchu 

Kvůli velmi malým rychlostem vzduchu v místnosti se tvoří kritické oblasti u stěny se skosením. 

Tuto kritickou oblast můžeme vidět na obrázku 56. 

 

Obrázek 56 Kritická oblast stáří vzduchu v místnosti 

V tabulce 13 vidíme rozdíl mezi hodnotami teoretickými a hodnotami získanými CFD simulací. 

Tabulka 13 Porovnání výsledků výměny vzduchu - stáří vzduchu 

Množství  
přiváděného  

vzduchu  
[m

3
/h] 

Teoretická  
výměna  
vzduchu  

[1/h] 

Teoretické  
maximální stáří 

vzduchu  
[s] 

Výměna vzduchu  
výsledek simulace  

[x/h] 

Maximální stáří  
vzduchu  
výsledek  
simulace  

[s] 

25 0,666 5403 0,577 6244 

50 1,333 2701 1,200 3001 

75 1,999 1801 1,767 2037 

Vyměněný objem místnosti při uplynutí 30 minut pro průtok 75 m
3
/h [%] 11,94 

Závěr 

Varianta splňuje doporučenou hodnotu pro rychlost proudění v pobytové zóně a to při průtoku 

vzduchu 50 m3/h a více. Při nižším průtoku jsou rychlosti až příliš malé a efektivita provětrání 

tak klesá. Vzduch se zdržuje v kritických oblastech oproti maximální teoretické hodnotě stáří  

vzduchu až 14 minut. Při průtoku vzduchu 50 m3/h a vyšším je vyústka vhodná kvůli  

rychlostem v pobytové zóně v porovnání s efektivitou provětrání. 
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2.2.6 Srovnání variant 

Tabulka 14 Srovnání výsledků simulací 

 

  

Typ vyústky 

Rychlost proudu vstupujícího do 
pobytové zóny [m/s] Výměna vzduchu [x/h] 

Přesah stáří vzduchu oproti teoretic-
ké hodnotě [min] 

Vyměněný objem 
místnosti při uplynutí 
30 minut pro průtok 

75 m
3
/h [%] 25 m

3
/h 50 m

3
/h 75 m

3
/h 25 m

3
/h 50 m

3
/h 75 m

3
/h 25 m

3
/h 50 m

3
/h 75 m

3
/h 

Potrubí bez vyústky - strop 0,86 1,76 2,64 0,539 1,096 1,705 21,3 9,7 5,2 1,44 

Potrubí bez vyústky - nade 
dveřmi 0,12 0,26 0,37 0,594 1,2 1,8 11 5 3,3 24,73 

Difuzor 0,1 0,24 0,38 0,606 1,186 1,773 9 5,6 3,8 60,1 

Mřížka 45° 0,74 1,04 1,52 0,54 0,929 1,339 21 19,6 14,8 0,11 

Talířový ventil 0,06 0,13 0,18  0,577  1,2 1,767   14 5   3,9  11,94 
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2.2.7 Závěr 

Jako nejvhodnější vyústku pro provětrání dané místnosti nelze určit pouze jednu. Vhodnost  

jednotlivých vyústek záleží na průtoku vzduchu. 

Difuzor je vhodné použít pro průtoky 25 až 50 m3/h. Při vyšším průtoku rychlost v pobytové 

zóně překračuje doporučenou hodnotu a vzniká tak riziko průvanu. V kritické oblasti stáří 

vzduchu pro tyto průtoky vzduch cirkuluje maximálně 9 minut, což je v porovnání s ostatními 

typy vyústek nejnižší hodnota. Difuzor je tedy pro průtoky 25 až 50 m3/h nejefektivnější pro 

provětrání dané místnosti. 

Talířový ventil je vhodnou volbou pro průtoky 50 až 75 m3/h. Pro nižší průtoky je rychlost 

v pobytové zóně příliš malá, efektivita provětrání tedy výrazně klesá. Vzduch v místnosti 

cirkuluje maximálně 5 minut, tato hodnota je pro průtoky 50 až 75 m3/h jedna z nejmenších. 

Pro průtoky větší než 50 m3/h je tedy talířový ventil pro provětrání dané místnosti  

nejefektivnější. 

Potrubí bez vyústky orientované nade dveřmi je vhodné pro průtoky 25 až 50 m3/h.  

Rychlosti proudění vzduchu v pobytové zóně jsou srovnatelné s výsledky simulace difuzoru, 

potrubí bez vyústky však nedosahuje efektivity provětrání jako difuzor. 

Potrubí bez vyústky orientované ve stropě a větrací mřížka s lamelami 45° nejsou 

vhodné z hlediska vysokých rychlostí vzduchu v pobytové zóně místnosti. Vzhledem k cirkulaci 

vzduchu v kritických oblastech stáří vzduchu, která je maximálně 21 minut, nejsou tyto vyústky 

vhodné.   
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Analýza objektu 
Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům, novostavbu s plochou střechou, situovanou v Brně,  

Bystrci. Budova je řešena systémem Heluz. Cílem této práce je navrhnout systém nuceného 

větrání pro zimní období pro minimalizaci tepelných ztrát větráním. Letní provoz vzduchotech-

nického zařízení se nepředpokládá. Obě patra obsluhuje jedna vzduchotechnická jednotka 

s výjimkou místností garáže a skladu, které jsou větrány přirozeně. 

3.2 Průtoky vzduchu a tlakové poměry 

V budově je instalována jedna vzduchotechnická jednotka. Objekt jako celek a zároveň i každé 

podlaží se nachází v rovnotlakém větracím systému kvůli eliminaci průvanu na schodišti. Přívod 

vzduchu je do hlavních místností domu, odvod je situován do hygienického zázemí a šaten. 

3.2.1 Stanovení dávek vzduchu 

Dávky vzduchu jsou stanoveny na základě ČSN 74 7110 [1] a ČSN 73 0540-2 [2] následovně. 

Tabulka 15 Dávky čerstvého vzduchu [1] [2] 

Jednotka 

Dávka vzduchu 

[m
3
/h.ks] 

WC 25 

Koupelna 60 

Osoba 25 

Kuchyně 60 

 

Pro ostatní větrané místnosti je volena minimální výměna vzduchu 1/h. 
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3.2.2 Tabulka místností 

 

Tabulka 16 Tabulka místností pro 1NP 

Č.M. Název místnosti 

Plocha 
Světlá 
výška Objem Požadavky 

Požadavek 
na vzduch Přívod Odvod 

Výměna 
vzduchu 

[m
2
] [m] [m

3
] [m

3
/h; x/h] [m

3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h] [x/h] 

101 Zádveří 6,0 2,6 15,6 1/h 17 25 0 1,6 

103 Spíž 3,3 2,6 8,5 1/h 9 0 25 3,0 

104 Kuchyň, jídelna 35,5 2,6 92,3 60 60 0 85 0,9 

105 Obývací pokoj 32,0 2,6 83,2 4x25 100 120 0 1,4 

106 Pokoj 15,4 2,6 39,9 25 25 30 0 0,8 

107 Koupelna 5,0 2,6 13,1 60 60 0 60 4,6 

108 WC 4,3 2,6 11,2 25 25 0 30 2,7 

109 Techn. místnost 7,2 2,8 18,8 1/h 20 25 0 1,2 

      

CELKEM 200 200 
  

Tabulka 17 Tabulka místností pro 2NP 

Č.M. Název místnosti 

Plocha 
Světlá 
výška Objem Požadavky 

Požadavek 
na vzduch Přívod Odvod 

Výměna 
vzduchu 

[m
2
] [m] [m

3
] [m

3
/h; x/h] [m

3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h] [x/h] 

201 Koupelna 9,8 2,6 25,6 60 60 0 60 2,3 

202 WC 2,3 2,6 6,0 25 25 0 30 5,0 

203 Pracovna 15,1 2,6 39,2 25 25 30 0 0,8 

204 Ložnice 20,1 2,6 52,2 2x25 50 60 0 1,1 

206 Šatna 7,7 2,6 19,9 1/h 21 0 30 1,5 

207 Dětský pokoj 20,2 2,6 52,4 25 25 30 0 0,6 

208 Šatna 5,7 2,6 14,8 1/h 16 0 30 2,0 

209 Dětský pokoj 15,6 2,6 40,6 25 25 30 0 0,7 

      

CELKEM 150 150 
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3.3 Distribuce vzduchu 
V objektu jsou použity vyústky tak, aby korespondovaly s výsledky simulací. Použity jsou tedy 

výhradně talířové ventily a difuzory.  

3.3.1 Návrh difuzoru 

Difuzor je v budově použit při průtocích vzduchu 25 a 30 m3/h. Instalován je difuzor VVTK pro 

přívod vzduchu [33]. 

 

Obrázek 57 Graf vlastností difuzoru [33] 

Z předchozího grafu zjištěno: 

- Tlaková ztráta elementu: 21 Pa 

- Hladina akustického výkonu: <25 dB(A) 
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3.3.2 Návrh přívodního talířového ventilu 

V budově jsou použity přívodní talířové ventily pro průtoky vzduchu 60 a 120 m3/h. Použity 

jsou talířové ventily KE [34]. 

 

Obrázek 58 Graf určení velikosti elementu [34] 

 

Obrázek 59 Grafy vlastností ventilu [34] 

Z předchozích grafů zjištěno:   KE-125   KE-160 

- Tlaková ztráta elementu:  14 Pa   31 Pa 

- Hladina akustického výkonu:  <25 dB(A)  <25 dB(A) 
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3.3.3 Návrh odvodního talířového ventilu 

Odvodního talířového ventilu KO [35] je použito pro průtoky vzduchu 25, 30 60 a 85 m3/h. 

 

Obrázek 60 Graf určení velikosti elementu [35] 

 

Obrázek 61 Grafy vlastností ventilu [35] 

Z předchozích grafů zjištěno:  KO 100 (25 m3/h)  KO 100 (30 m3/h) 

- Tlaková ztráta elementu: 15 Pa    21 Pa  

- Hladina akustického výkonu: <25 dB(A)   <25 dB(A) 

 

KO 125 (60 m3/h)  KO 125 (85 m3/h) 

- Tlaková ztráta elementu: 15 Pa    24 Pa 

- Hladina akustického výkonu: <25 dB(A)   <25 dB(A)  
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3.3.4 Tabulka distribučních prvků 

 

Tabulka 18 Tabulka distribučních prvků pro 1NP 

Č.M. Název místnosti Označení vyústky 
Přívod 
Odvod 

Průtok na 
element 

Δpc Lwa 

[m
3
/h] [Pa] [dB(A)] 

101 Zádveří Difuzor VVTK P 25 15 25 

103 Spíž Odvodní talířový ventil KO 100 O 25 15 25 

104 Kuchyň, jídelna Odvodní talířový ventil KO 125 O 85 24 25 

105 Obývací pokoj Přívodní talířový ventil KE 160 P 120 31 25 

106 Pokoj Difuzor VVTK P 30 21 25 

107 Koupelna Odvodní talířový ventil KO 125 O 60 17 25 

108 WC Odvodní talířový ventil KO 100 O 30 21 25 

109 Techn. místnost Difuzor VVTK P 25 15 25 

 

 

Tabulka 19 Tabulka distribučních prvků pro 2NP 

Č.M. Název místnosti Označení vyústky 
Přívod 
Odvod 

Průtok na 
element 

Δpc Lwa 

[m
3
/h] [Pa] [dB(A)] 

201 Koupelna Odvodní talířový ventil KO 125 O 60 27 25 

202 WC Odvodní talířový ventil KO 100 O 30 21 25 

203 Pracovna Difuzor VVTK P 30 21 25 

204 Ložnice Přívodní talířový ventil KE 125 P 60 16 25 

206 Šatna Odvodní talířový ventil KO 100 O 30 21 25 

207 Dětský pokoj Difuzor VVTK P 30 21 25 

208 Šatna Odvodní talířový ventil KO 100 O 30 21 25 

209 Dětský pokoj Difuzor VVTK P 30 21 25 
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3.4 Dimenzování potrubí a tlaková ztráta potrubí 

Tabulka 20 Tabulka dimenzování a ztrát potrubí - přívod 

Přívodní potrubí - hlavní větev 
 u V(m

3
h

-1
) V(m

3
s

-1
) L(m) v'(ms

-1
) S'(m

2
) d'(m) d(m) S(m

2
) v(ms

-1
) R(Pa/m) ξ Z(Pa) Z+R*L(Pa) 

 1 30 0,008 7,7 2,0 0,004 0,073 0,100 0,008 1,061 0,258 0,6 0,338 2,335 
 2 60 0,017 6,4 2,5 0,007 0,092 0,100 0,008 2,122 0,936 0,3 0,675 6,666 
 3 150 0,042 3,4 3,0 0,014 0,133 0,140 0,015 2,707 0,877 1,7 6,227 9,209 
 4 200 0,056 0,4 4,0 0,014 0,133 0,140 0,015 3,609 1,500 0,6 3,907 4,507 
 5 350 0,097 1,4 4,5 0,022 0,166 0,160 0,020 4,835 2,120 1,1 12,860 15,828 
 

 

  
     

  
 

  
  

Σ 38,545 Pa 

 
  

     

  
 

  
 

Vyústka 19 Pa 

 
  

     

  
 

  
 

Regulační klapka 7 Pa 

 
  

     

  
 

  
 

Protidešťová žaluzie 10 Pa 

 
  

     

  
 

  
  

Σ 74,54 Pa 

 
  

     

  
 

  
     

 

  
     

  
 

  
     

Přívodní potrubí - vedlejší větve 
 6 60 0,017 4,3 2,0 0,008 0,103 0,100 0,008 2,122 0,936 0,6 1,351 5,376 
 7 90 0,025 9,0 2,5 0,010 0,113 0,140 0,015 1,624 0,365 0,6 0,791 4,076 
 8 50 0,014 5,4 2,0 0,007 0,094 0,100 0,008 1,768 0,660 2,4 3,753 7,317 
 9 120 0,033 3,5 2,0 0,017 0,146 0,140 0,015 2,165 0,632 0,9 2,110 4,322 
 10 150 0,042 5,8 2,5 0,017 0,146 0,140 0,015 2,707 0,877 1,2 4,396 9,482 
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Tabulka 21 Tabulka dimenzování a ztrát potrubí - odvod 

Odvodní potrubí - hlavní větev 
 u V(m3h-1) V(m3s-1) L(m) v'(ms-1) S'(m2) d'(m) d(m) S(m2) v(ms-1) R(Pa/m) ξ Z(Pa) Z+R*L(Pa) 

 1 30 0,008 5,2 2,0 0,004 0,073 0,100 0,008 1,061 0,258 1,8 1,013 2,342 
 2 60 0,017 8,4 2,5 0,007 0,092 0,100 0,008 2,122 0,936 0,9 2,026 9,851 
 3 90 0,025 1,6 3,0 0,008 0,103 0,140 0,015 1,624 0,365 0,3 0,396 0,980 
 4 150 0,042 3,5 4,0 0,010 0,115 0,140 0,015 2,707 0,877 1,2 4,396 7,465 
 5 350 0,097 2,3 4,5 0,022 0,166 0,160 0,020 4,835 2,12 1,8 21,043 25,919 
 

 

                  
  

Σ 46,558 Pa 

 
                  

 
Vyústka 19 Pa 

 
                  

 
Regulační klapka 7 Pa 

 
                  

 
Protidešťová žaluzie 10 Pa 

 
                  

  

Σ 82,56 Pa 

 
                  

     Odvodní potrubí - vedlejší větve 
 6 25 0,007 2,7 2,0 0,003 0,066 0,100 0,008 0,884 0,195 0,6 0,235 0,753 

 7 110 0,031 5,5 2,5 0,012 0,125 0,140 0,015 1,985 0,535 0,6 1,182 4,124 
 8 200 0,056 0,6 3,0 0,019 0,154 0,140 0,015 3,609 1,5 0,9 5,861 6,761 
 9 60 0,017 1,6 2,0 0,008 0,103 0,100 0,008 2,122 0,936 0,6 1,351 2,849 
 10 90 0,025 0,3 2,5 0,010 0,113 0,100 0,008 3,183 2,04 0,3 1,520 2,132 
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3.5 Návrh VZT jednotky 
Návrh vzduchotechnické jednotky je proveden v návrhovém programu jednotek DUPLEX od 

firmy Atrea s.r.o. [2319], který je dostupný z http://www.atrea.cz/. Jedná se o obousměrnou 

větrací jednotku s deskovým rekuperačním výměníkem a elektrickým ohřevem vzduchu. 

  

http://www.atrea.cz/
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3.6 Útlum hluku 
Posouzení hluku v místnostech i ve venkovním prostředí je provedeno s ohledem na nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [3], která stanoví ve vnitřním prostoru 

obytných budov maximální hodnotu hluku 40 dB, ve venkovním prostoru pak 50 dB. 

Tabulka 22 Výpočet útlumu hluku - přívod vzduchu, technická místnost 

ozn. ŠÍŘENÍ HLUKU - přívod technická místnost Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součtová hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                 

Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 52 61 74 67 62 56 48 75 

                    

Dp Přirozený útlum                 

  Rovné potrubí - 6,0m 4 3 2 1 1 1 1   

  Kolena - 2ks 0 0 2 4 6 6 6   

  Odbočka z hlavní větve 3 3 3 3 3 3 3   

  Odbočka k vyústce 3 3 3 3 3 3 3   

  Útlum koncovým odrazem 12,5 8 3,8 0,5 0 0 0   

Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 30 44 60 55 49 43 35 62 

                    

Lvy Hladina akustického výkonu vyústky               25 

K Korekce na počet vyústek       
 

počet vyústek: 1 0 

Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek               62 

Q směrový činitel               4 

r vzdálenost od vyústky k posluchači               0,9 

A pohltivá plocha místnosti       46,32 pohltivost (-) 0,15 7 

Lso Hladina akustického tlaku v místě posluchače               62 

Lp,A Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku v místnosti               40 
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Tabulka 23 Výpočet útlumu hluku - přívod vzduchu, technická místnost, aplikace tlumiče hluku 

ozn. ŠÍŘENÍ HLUKU - přívod technická místnost s tlumičem Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součtová hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                 

Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 52 61 74 67 62 56 48 75 

                    

Dp Přirozený útlum                 

  Rovné potrubí - 6,0m 4 3 2 1 1 1 1   

  Kolena - 2ks 0 0 2 4 6 6 6   

  Odbočka z hlavní větve 3 3 3 3 3 3 3   

  Odbočka k vyústce 3 3 3 3 3 3 3   

  Útlum koncovým odrazem 12,5 8 3,8 0,5 0 0 0   

  Tlumič SONOULTRA 160/50 22,5 28,3 25,6 27,9 32,0 23,4 16,3   

Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 10 19 38 31 20 23 22 39 

                    

Lvy Hladina akustického výkonu vyústky               25 

K Korekce na počet vyústek       
 

počet vyústek: 1 0 

Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek               39 

Q směrový činitel               4 

r vzdálenost od vyústky k posluchači               0,9 

A pohltivá plocha místnosti       46,32 pohltivost (-) 0,15 7 

Lso Hladina akustického tlaku v místě posluchače               39 

Lp,A Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku v místnosti               40 
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Tabulka 24 Výpočet útlumu hluku - odvod vzduchu 

ozn. ŠÍŘENÍ HLUKU - odvod Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součtová hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                 

Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 34 40 57 38 32 25 25 58 

                    

Dp Přirozený útlum                 

  Rovné potrubí - 1,5m 1 1 0 0 0 0 0   

  Kolena - 3ks 0 0 3 6 9 9 9   

  Odbočky součet 6 6 6 6 6 6 6   

  Útlum koncovým odrazem 12,5 8 3,8 0,5 0 0 0   

  Ohebné potrubí - 0,35m 6,13 8,05 6,65 5,25 3,85 4,9 2,98   

Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 8 17 38 20 13 5 7 38 

                    

Lvy Hladina akustického výkonu vyústky               25 

K Korekce na počet vyústek       
 

počet vyústek: 1 0 

Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek               38 

Q směrový činitel               2 

r vzdálenost od vyústky k posluchači               0,9 

A pohltivá plocha místnosti       27,22 pohltivost (-) 0,15 4 

Lso Hladina akustického tlaku v místě posluchače               39 

Lp,A Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku v místnosti               40 
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Tabulka 25 Výpočet útlumu hluku – sání do jednotky 

ozn. ŠÍŘENÍ HLUKU VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ – sání do jednotky Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součtová hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                 

Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 35 41 53 36 35 25 25 53 

                    

Dp Přirozený útlum                 

  Útlum koncovým odrazem 12,5 8 3,8 0,5 0 0 0   

Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 23 33 49 36 35 25 25 50 

                    

K Korekce na počet vyústek       
 

počet vyústek: 1 0 

Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek               50 

Q směrový činitel               2 

r vzdálenost od vyústky k posluchači               3 

Lso Hladina akustického tlaku v místě posluchače               32 

Lp,A Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku               50 
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Tabulka 26 Výpočet útlumu hluku – výtlak z jednotky s aplikací tlumiče hluku 

ozn. ŠÍŘENÍ HLUKU VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ – výtlak z jednotky Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 součtová hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                 

Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 47 53 57 74 64 59 53 74 

                    

Dp Přirozený útlum                 

  Útlum koncovým odrazem 12,5 8 3,8 0,5 0 0 0   

  Tlumič SONOULTRA 160/50 22,5 28,3 25,6 27,9 32 23,4 16,3   

Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 12 17 27 46 32 36 37 46 

                    

K Korekce na počet vyústek       
 

počet vyústek: 1 0 

Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek               46 

Q směrový činitel               2 

r vzdálenost od vyústky k posluchači               2 

Lso Hladina akustického tlaku v místě posluchače               30 

Lp,A Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku v místnosti               50 

 

Tlumiče hluku jsou navrženy na přívodní potrubí a na výtlak z jednotky. Použity jsou tlumiče SONOULTRA 160/50, každý délky 1200 mm.
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Obrázek 62 Technický list použitého tlumiče [21] 
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3.7 Izolace 
Kvůli možné kondenzaci výtlačného a sacího potrubí je navržena tepelná izolace o tloušťce  

30 mm a součiniteli tepelné vodivosti 0,04 W/mK. Výpočet je proveden v programu Teruna 

[22]. 

 

Obrázek 63 Program Teruna - výpočet izolace, výtlak [22] 

 

Obrázek 64 Program Teruna - výpočet izolace, sání [22] 
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3.8 Technická zpráva 

3.8.1 Úvod 

Předmětem projektu je návrh systému vzduchotechniky pro rodinný dům v Brně, Bystrci. 

3.8.1.1 Podklady pro zpracování 

Podklady pro zpracování projektu jsou výkresy objektu – půdorys prvního a druhého  

nadzemního podlaží, řezy a pohledy. 

Dalšími podklady jsou zákony, prováděcí vyhlášky, technické normy a podklady výrobců  

vzduchotechnických zařízení: 

 ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzducho-

technickým zařízením 

 Vyhláška č. 343/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygie-

nických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělá-

vání dětí a mladistvých 

 Vyhláška 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účin-

ky hluku a vibrací 

 ČSN 38 3350 Zásobování teplem, všeobecné zásady - Výpočtové hodnoty klimatických  

 veličin vybraných měst;  

 ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb 

 Soler&Palau Ventilation Group – podklady výrobce 

 Atrea s.r.o. – podklady výrobce 

 Lindab – podklady výrobce 

 Elektrodesign ventilátory s.r.o. – podklady výrobce 

 Mart s.r.o – podklady výrobce 

Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 

Místo:    Brno 

Nadmořská výška:  256 m n. m. 

Tlak vzduchu:   98,1 kPa 

Výpočtová teplota vzduchu: Léto 29 °C, Zima -12 °C 

Entalpie vzduchu:  56,1 kJ/kg 

Hladina akustického tlaku: max. 50 dB(A) 

Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí 

Výsledná teplota:  Léto 26 °C, Zima 22 °C 

Relativní vlhkost:  min. 30 %, max. 65 % 

Hladina akustického tlaku: max. 40 dB(A) 

  



 
80 
 

3.8.2 Základní koncepční řešení 

Do objektu je navrženo nucené větrání mimo místností garáže a skladu, které jsou větrány 

přirozeně okny. Vzduchotechnická jednotka je vnitřní, situovaná v technické místnosti objektu, 

její provoz je řízen systémem MaR.  

3.8.2.1 Hygienické větrání a klimatizace 

V budově jsou dodrženy doporučené dávky čerstvého vzduchu na osobu či zařizovací  

předměty. Ve vzduchotechnické jednotce je instalována filtrace třídy G4. Pokrytí tepelných 

ztrát je zajištěno ústředním vytápěním. 

3.8.2.2 Energetické zdroje 

Elektrická energie 

Elektrická energie je využívána ventilátory, ohřívačem ve vzduchotechnické jednotce a  

systémem MaR. 

Tepelná energie 

Systém vzduchotechniky nevyužívá tepelné energie. 

3.8.3 Popis technického řešení 

Vzduchotechnická jednotka je umístěna v technické místnosti objektu. 

Zpětné získávání tepla (deskový výměník) je součástí vzduchotechnické jednotky. V létě se 

provoz systému vzduchotechniky neuvažuje. V zimě je do všech prostorů přiváděn vzduch o 

teplotě 20 °C. Budova jako celek je v rovnotlakém systému větrání, každé patro je rovněž v 

rovnotlakém systému větrání, tlakové poměry jednotlivých místností, viz tabulky místností. 

Rozvody jsou realizovány kruhovým potrubím. 

3.8.4 Nároky na energie 

Pro nároky na energie viz tabulka zařízení v této zprávě. 

3.8.5 Měření a regulace 

Celý systém je řízen a regulován samostatným systémem měření a regulace.  

 Ovládání chodu ventilátorů, silové napájení ovládaných zařízení 

 Regulace teploty vzduchu řízením výkonu elektrického ohřívače 

 Umístění teplotních čidel dle požadavků 

 Poruchová signalizace 

 Ovládání uzavíracích klapek jednotek 

 Snímání a signalizace zanesení filtrů 
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3.8.6 Nároky na související profese 

Stavební úpravy 

 Instalace VZT jednotky na stěnu 

 Vytvoření otvorů pro prostupy VZT potrubí, jejich následné utěsnění 

 Pomocné práce při montáži 

Silnoproud 

 Připojení VZT jednotek 

 Zajištění uzemnění všech zařízení a ochrany před zásahem elektrickým proudem 

Vytápění a chlazení 

 Systém VZT není napojen na rozvody tepla ani chladu. 

Zdravotní technika 

Odvedení kondenzátu ze vzduchotechnických jednotek. 

3.8.7 Protihluková a protiotřesová opatření 

Dle výpočtů jsou osazeny tlumiče hluku. S tlumiči hodnota hluku vyhovuje požadavkům normy. 

Pro výpočty viz kapitola 3.6 Útlum hluku v této práci. VZT jednotka je pružně osazena a na  

rozvody napojena přes tlumící vložky. 

3.8.8 Izolace a nátěry 

Na výtlačném a sacím vzduchotechnické potrubí je použita izolace tloušťky 30 mm plnící tepel-

ně i akusticky izolační funkci. VZT jednotka je napojena na potrubí tlumícími vložkami. 

3.8.9 Protipožární opatření 

Vzduchotechnické potrubí neprochází přes více požárních úseků. 

3.8.10 Montáž, provoz, údržba, bezpečnost práce 

Montáž VZT zařízení je provedena odbornou firmou dle montážních předpisů. Při montáži musí 

být dodržena veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů. 

Seřízené VZT zařízení je obsluhováno dle pokynů výrobce. 

U VZT zařízení je pravidelně prováděna kontrola, čištění a údržba. Navržené VZT zařízení je 

řízeno a regulováno systémem MaR, který signalizuje i zanešení filtrů. 

3.8.11  Závěr 

Vzduchotechnická jednotka splňuje nároky kladené na provoz – zajištění vnitřního mikroklima-

tu, hlukové parametry i hospodárnost.  
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3.8.12 Tabulka zařízení 

 

 

Tabulka 27 Tabulka zařízení 

        Ventilátor Elektrická energie Ohřev 

Zařízení č. Mateřská škola 
Přívod 
Odvod Počet 

Množství 
vzduchu 

Externí 
tlak 

Elektrický 
příkon 

Elektrický 
proud  Napětí 

Topný 
výkon 

Průtok top-
né vody 

Tlaková ztráta 
výměníku 

      ks m
3
/h Pa W A V/Hz kW m

3
/s kPa 

1.01 Atrea DUPLEX 380 ECV5.RD5                     

  Přívodní ventilátor EC1 Me.104 P 1 350 75 120 1 230  *  *  * 

  Odvodní ventilátor EC1 Mi.104 O 1 350 83 120 1 230  *  *  * 

  Elektrický ohřívač EDO5-0,60-RD5 P 1  *  * 650  * 230 0,6  *  * 

  Rekuperařní výměník S3.B P/O 1  *  *  *  *  *  *  *  * 

  By-passová klapka CM24 P 1  *  *  *  * 24  *  *  * 

 

Pro h-x diagramy, funkční schémata a technický list VZT jednotky viz kapitola 3.6 Návrh VZT jednotky této práce.
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3.8.13 Tabulka místností 

 

 

Tabulka 28 Tabulka místností pro 1NP 

Č.M. Název místnosti 

Plocha 
Světlá 
výška Objem Požadavky 

Požadavek 
na vzduch Přívod Odvod 

Výměna 
vzduchu 

[m
2
] [m] [m

3
] [m

3
/h; x/h] [m

3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h] [x/h] 

101 Zádveří 6,0 2,6 15,6 1/h 17 25 0 1,6 

103 Spíž 3,3 2,6 8,5 1/h 9 0 25 3,0 

104 Kuchyň, jídelna 35,5 2,6 92,3 60 60 0 85 0,9 

105 Obývací pokoj 32,0 2,6 83,2 4x25 100 120 0 1,4 

106 Pokoj 15,4 2,6 39,9 25 25 30 0 0,8 

107 Koupelna 5,0 2,6 13,1 60 60 0 60 4,6 

108 WC 4,3 2,6 11,2 25 25 0 30 2,7 

109 Techn. místnost 7,2 2,8 18,8 1/h 20 25 0 1,2 

      

CELKEM 200 200 
  

 

 

Tabulka 29 Tabulka místností pro 2NP 

Č.M. Název místnosti 

Plocha 
Světlá 
výška Objem Požadavky 

Požadavek 
na vzduch Přívod Odvod 

Výměna 
vzduchu 

[m
2
] [m] [m

3
] [m

3
/h; x/h] [m

3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h] [x/h] 

201 Koupelna 9,8 2,6 25,6 60 60 0 60 2,3 

202 WC 2,3 2,6 6,0 25 25 0 30 5,0 

203 Pracovna 15,1 2,6 39,2 25 25 30 0 0,8 

204 Ložnice 20,1 2,6 52,2 2x25 50 60 0 1,1 

206 Šatna 7,7 2,6 19,9 1/h 21 0 30 1,5 

207 Dětský pokoj 20,2 2,6 52,4 25 25 30 0 0,6 

208 Šatna 5,7 2,6 14,8 1/h 16 0 30 2,0 

209 Dětský pokoj 15,6 2,6 40,6 25 25 30 0 0,7 

      

CELKEM 150 150 
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3.8.14 Položková specifikace 

 

 

Tabulka 30 Položková specifikace 

Položková specifikace 

OZN. Výrobce Popis Jednotka Množství 

1.01 Atrea VZT jednotka Atrea DUPLEX 380 ECV5.RD5 ks 1 

1.02 Soler&Palau Protidešťová žaluzie sání ks 1 

1.03 Soler&Palau Protidešťová žaluzie výfuk ks 1 

1.04 Soler&Palau Přívodní talířový ventil KE 125 ks 1 

1.05 Soler&Palau Přívodní talířový ventil KE 160 ks 1 

1.06 Lindab Difuzor 100 VVTK ks 7 

1.07 Soler&Palau Odvodní talířový ventil KO 100 ks 5 

1.08 Soler&Palau Odvodní talířový ventil KO 125 ks 3 

1.09 Mart Regulační klapka KU 100 ks 1 

1.10 Mart Regulační klapka KU 140 ks 4 

1.11 Elektrodesign Tlumič SONOULTRA 160/50 bm 1,4 

          

  Elektrodesign Ohebná hadice SONOFLEX MI 100 bm 10 

  Elektrodesign Ohebná hadice SONOFLEX MI 125 bm 8 

  Elektrodesign Ohebná hadice SONOFLEX MI 160 bm 3 

          

  Mart Kruhové potrubí:     

    Ø100 / 10 % tvar. dílů bm 37 

    Ø140 / 15 % tvar. dílů bm 35 

    Ø160 / 15 % tvar. dílů bm 17 
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4 ZÁVĚR 
Pomocí CFD simulací jsou stanoveny nejvhodnější vyústky k provětrání místnosti rodinného 

domu tak, aby se vzduch v místnosti vyměňoval efektivně, co nejrychleji a aby byly dodrženy 

doporučené hodnoty rychlosti vzduchu v pobytové zóně místnosti. Nejvhodnějšími vyústkami 

podle výsledků simulací jsou difuzor a talířový ventil. Difuzor je nejefektivnějším koncovým 

elementem a je vhodné ho použít pro průtoky do 50 m3/h. Talířový ventil je vhodnou volbou 

pro průtoky od 50 m3/h. Pro nižší průtoky je rychlost v pobytové zóně příliš malá, efektivita 

provětrání tedy výrazně klesá. 

Na základě výsledků simulací je navržen systém vzduchotechniky pro rodinný dům. Jako  

koncové elementy jsou tedy výhradně použity difuzory a talířové ventily. Je použita kompaktní 

vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla. Jelikož se s provozem systému  

nuceného větrání uvažuje výhradně v zimním období, je do jednotky instalován elektrický  

dohřev vzduchu. Sníží se tak tepelná ztráta větráním. Vzduchotechnická jednotka byla  

navržena s ohledem na životní prostředí, ekonomický provoz a hlučnost.  

Práce byla zpracována podle příslušných zákonů, vyhlášek, norem a podkladů výrobců.   
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6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 
 

ZKRATKA NÁZEV JEDNOTKA 

   

VZT 
CFD 
CO2 

ppm 

vzduchotechnika, vzduchotechnický 
dynamika tekutin řešená výpočetní technikou 
oxid uhličitý 
parts per milion – jedna miliontina 

ppm 
 

MaR software měření a regulace 
 ZZT zpětné získávání tepla 
 

 

průměr mm 

V průtok vzduchu m3/h, m3/s 

L délka m 

v' předběžná rychlost vzduchu v potrubí m/s 

S' předběžná plocha průřezu potrubí m2 

d' předběžný průměr potrubí m 

d skutečný průměr potrubí m 

S skutečná plocha průřezu m 

R odpor třením Pa 

ξ součinitel vřazených odporů - 

Z vřazený odpor Pa 

x měrná vlhkost g/kg 

ρ objemová hmotnost kg/m3 
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