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1.

Úvod – význam předmětu

V našich zeměpisných šířkách je vytápění budov nezbytnou podmínkou pro udržení
komfortního a zdravého bydlení. Absence vytápění přináší nejen zimu, ale také
zvýšené nebezpečí vlhkosti a plísní. Potřebný komfort je zajištěn dostatečným
přísunem tepla pomocí vytápěcího zařízení 1. Množství přivedeného tepla musí být
větší než tepelné ztráty objektu.
Předmět vytápění nám poskytne základní znalosti, potřebné pro správné sestavení
vytápěcího zařízení a jeho uvedení do provozu. Nejprve se seznámíme s jednotlivými
druhy vytápění, poté podrobně probereme jednotlivé druhy otopných soustav 2, místní
vytápění a nakonec se budeme velmi podrobně zabývat teplovodním vytápěním 3.
Protože teplovodní vytápění je dnes nejpoužívanější, budeme se mu věnovat po všech
stránkách. Nejprve probereme jednotlivé součásti, poté možnosti jejich zapojení,
postupy montáže a nakonec uvedení do provozu.
Ve třetím ročníku dokončíme teplovodní vytápění a následně se seznámíme s dalšími
druhy vytápění. Zejména budeme probírat sálavé, parní a dálkové vytápění. Dále se
seznámíme s vytápěním průmyslových staveb, vzduchotechnikou a klimatizací.
Pokyny pro práci s pracovním sešitem
Cílem pracovního sešitu je podat látku daného předmětu co nejsrozumitelněji, ale
zároveň co nejúplněji. Při výkladu se snaž spojit vyložené informace s pracovním
sešitem. Po výkladu bude vždy ponechán čas na vyplnění příslušných úkolů. Vždy se
snaž všechny úkoly vyplnit pomocí informací nalezených v pracovním sešitu. Jen tak ti
zůstanou informace v paměti a budeš úspěšný při testech i u závěrečných zkoušek.
Pokud to jen opíšeš od kamaráda, málo si zapamatuješ.
Veškeré obrázky jsou kresleny schématicky a obsahují pouze části potřebné k pochopení probírané látky. Obrázky nemusí tedy obsahovat všechny součástky, které
obsahuje skutečné zařízení.
Text psaný kurzívou (tj. šikmým písmem) je pouze doplňující a není obsahem učiva.
Vysvětlivky:
[1] – odkaz na doporučenou literaturu, ta je uvedena na konci sešitu,
1
– odkaz na poznámku k textu, ta je uvedena pod čarou na konci příslušné stránky.

Nezapomeň! Výuční list je náš společný cíl!

1 Úkolem vytápění je pokrýt/nahradit teplo uniklé tepelnými ztrátami objektu.
2 To znamená uspořádání rozvodů a způsob napojení těles.
3 Je to vytápění, které přepravuje teplo pomocí vody do teploty 110 °C.
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2.

Všeobecně o vytápění

2.1. Historie ústředního vytápění
Nejstarším způsobem vytápění bylo otevřené ohniště. Sloužilo nejen pro vytápění
příbytků, ale také pro úpravu pokrmů. Otevřené ohniště mělo celou řadu nevýhod
a nedostatků. V minulosti se většina lidských obydlí stavěla ze dřeva. Otevřený oheň
znamenal velké nebezpečí požáru. Také byl velmi nekomfortní, protože znamenal
manipulaci s palivem i popelem v obytném prostoru a zejména obtěžování kouřem.
Kouř z otevřeného ohně nebyl spolehlivě odváděn. K odvodu kouře sloužil otvor
ve stropu a následně netěsnosti střechy. Požár mohl vzniknout odlétajícími jiskrami
a neustálím působením kouře. Hlavní nevýhodou otevřeného ohniště je velmi nízká
účinnost vytápění. Většina tepla uniká mimo objekt a jen malá část zajišťuje tepelnou
pohodu v objektu.
Další vývoj směřoval k odstranění výše uvedených nedostatků. Nejprve vznikl krb.
Nad otevřené ohniště byla umístěna jakási stříška, která zachycovala kouř a ten
odcházel kouřovodem mimo budovu. Kolem ohniště přibyly boční a zadní stěny.
Nejméně přední (čelní) strana zůstávala otevřená. Krby mohou být zděné, litinové
nebo ocelové. Pro podporu spalování se začal do krbu vkládat rošt, na kterém hořely
větší kusy a pod něj propadávali již částečně shořelé menší kusy.
Již ve středověku byla snaha oddělit vytápěné místnosti od ohně. Tak vznikla kamna.
Pro zajištění komfortu mohla být kamna opatřena přikládáním ze sousední místnosti.
U kamen již bylo dbáno na příznivé působení tepla v místnosti a také na delší dobu
chladnutí kamen po vyhasnutí ohně. Kamna tedy akumulovala část tepla do svého
pláště. Tyto vlastnosti nejlépe splňují kachlová kamna.
Zvláštní kapitolu vývoje vytápění tvoří teplovzdušné a kouřové vytápění, k jejichž
rozvoji došlo již ve starém Římě a staré Číně. Ve starém Římě byl kouř z ohniště
přiváděn do duté podlahy. Po vyhoření topeniště zakryli vstup do ohniště i komíny
a otevřeli otvory v podlaze. Těmito otvory ohřátý vzduch proudil z prostoru
pod podlahou do místnosti. Jiný případ byl rozvod kouřových plynů pomocí potrubí
dutinami v podlaze nebo stěnách. Potrubí prohřívalo podlahu/stěny. Teplovzdušné
vytápění bylo provedeno pomocí jakési pece (kalorifer), která byla umístěna
v technické místnosti. Vzduch kolem kaloriferu se ohříval a samočinně stoupal. Buď
proudil kanály4 ve zdivu, které vyhříval, nebo byl kanály přiváděn přímo do místností.
První základy ke vzniku ústředního vytápění5 byly položeny v 18. století. V Anglii
začala být využívána pára k vytápění textilní továrny. Velký rozvoj začal zejména
po první světové válce. V mnoha zemích začala být využívána kromě páry také voda.
Již před druhou světovou válkou vzniklo mnoho rozmanitých způsobů vytápění včetně
stropního a podlahového vytápění. [2]
Další podrobnosti o historii ústředního vytápění si řekneme v dalších kapitolách.

4 I přes podobnost slov se nejedná o žádnou kanalizaci. Pod pojmem kanál rozumíme zděné potrubí nebo dutiny
ve zdivu, které slouží pro vedení vzduchu, kouře, případně rozvodů.
5 Ústřední vytápění je takové, které využívá jeden ústřední zdroj tepla pro celý objekt nebo areál.
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2.2. Základní pojmy, fyzikální veličiny a jednotky
Tato kapitola je opakováním předmětu materiály 1. ročníku (hodiny 13 – 30).
Jednotky
Při montážích a provozu vytápění se běžně setkáváme s celou řadou veličin včetně
jejich jednotek. Při montáži se nejvíce pracuje s jednotkami délky (m, cm, mm). Ty již
velmi dobře znáte z praxe, proto se zaměříme zejména na veličiny a jednotky
používané při provozu vytápění. Jsou to zejména tyto veličiny:
a) Teplo – Joule (J), využívá se k měření spotřeby tepla.
b) Teplota – stupeň Celsia (°C), kelvin (K), využívá se k měření stavu kapalin a plynů.
c) Tlak – Pascal (Pa), využívá se pro měření stavu kapalin a plynů, nebo pro posouzení tlakových ztrát potrubí.
Sdílení tepla
Teplo samovolně přechází pouze z teplejšího prostředí do studenějšího. Sdílení tepla
může probíhat vedením, konvekcí nebo sáláním. Vedení probíhá v pevných látkách.
Konvekce nebo-li proudění, nastává v tekutinách6. Je to přenos tepla pomocí pohybu
molekul, teplé (lehčí) samovolně stoupají, studené (těžší) klesají. Sálání je přenos
tepla pomocí záření mezi dvěma tělesy bez prostřednictví jiné látky. Tělesa musí být
navzájem viditelná.
Teplonosné látky [1]
Slouží k dopravě tepla mezi zdrojem a odběrem tepla. Jako teplonosná látka se
používá voda, pára nebo vzduch. Ve vytápění se nejčastěji používá voda. Pro využití
vody je důležitý údaj o teplotním spádu. To je rozdíl mezi teplotou přívodu a zpátečky7.
Vodu pro účely vytápění dělíme vodu takto:
a) Horká voda – teplota nad 110 °C8, využívá se v dálkových rozvodech.
b) Teplá voda – teplota do 110 °C, voda o teplotním spádu 90/709 °C se používá pro
tepelné soustavy10 s kotli na tuhá paliva.
c) Nízkoteplotní teplá voda – teplota do 65 °C, využívá se pro tepelné soustavy
s tepelnými čerpadly nebo kondenzačními kotli.
Voda je pro vytápění výhodná zejména pro snadnou centrální regulaci a možnost
využít nízké teploty vody. Mezi další výhody patří nízké ztráty vody a nižší tepelné
ztráty potrubí.

6 Tekutiny zahrnují kapaliny (např. voda) a především plyny. Z plynů je pro nás nejdůležitější vzduch, který přenáší teplo
uvnitř vytápěné místnosti.
7 Pro uvedení teplotního spádu se používá ustálený zápis s uvedení teploty přívodu a zpátečky, např. 90/70 °C.
8 Obvykle do 130 °C.
9 Výraz 90/70 znamená teplotu přívodu 90 °C a teplotu zpátečky 70 °C.
10 Tepelná soustava je soustava prvků a zařízení, ve které se teplo vyrábí a dopravuje potrubím pomocí kapaliny nebo
páry ke spotřebičům.
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Úkoly k opakování:
1) Vyjmenuj fyzikální veličiny používané ve vytápění a jejich jednotky!

2) Vyjmenuj druhy sdílení tepla!

3) Vysvětli pojem konvekce!

4) Vysvětli pojem sálání!

5) Vysvětli pojem teplonosná látka!

6) Vyjmenuj používané teplonosné látky!

7) Vysvětli pojem teplotní spád!

8) Jak dělíme vodu pro účely vytápění (uveď včetně teplot)?

9) Jakou vodu (včetně spádu) využíváme pro tepelné soustavy s kotli na tuhá paliva?

10) Pro jaké zdroje tepla využíváme vodu o teplotě do 65 °C?
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2.3. Dělení tepelných soustav
Tepelná soustava je sestava prvků a zařízení, ve které se teplo vyrábí a dopravuje
potrubím pomocí kapaliny nebo páry ke spotřebičům11. Zvláštním případem tepelné
soustavy je otopná soustava, která teplo prostřednictvím otopných těles/ploch předává
do vytápěných prostor. Tepelné soustavy dělíme dle několika hledisek. [1]
Dělení dle rozsahu (území)
a) meziměstské (dálkové)
b) městské
c) okrskové a podnikové (areálové)
d) domovní (ústřední)
e) etážové a bytové

Dělení dle teplonosné látky
a) parní
b) vodní
c) teplovzdušné

Dělení dle teploty vody12
a) nízkoteplotní (do 65 °C)
b) teplovodní (do 110 °C)
c) horkovodní (nad 110 °C)

Dle počtu trubek13
a) jednotrubkové
b) dvoutrubkové
c) vícetrubkové

Způsoby vytápění
Vytápění je proces, který zajišťuje požadovanou teplotu vzduchu v místnostech. Té se
dosahuje pokrytím tepelných ztrát místnosti. Vytápění můžeme dělit podle vztahu
zdroje k vytápěné místnosti případně budově. Toto dělení zahrnuje nejen otopné
soustavy, ale také ostatní systémy vytápění. Rozeznáváme tyto způsoby vytápění:
a) Dálkové vytápění – zdroj tepla je mimo vytápěnou oblast (v jiné čtvrti nebo městě).
b) Ústřední vytápění – obsahuje jeden ústřední zdroj 14 tepla pro celou budovu nebo
ucelenou skupinu budov.
c) Etážové vytápění – veškeré prvky otopné soustavy se nachází na jednom podlaží.
d) Místní vytápění15 – zdroj tepla se nachází v místnosti, kterou vyhřívá. Tento způsob
vytápění neobsahuje rozvody.
Ústřední a místní vytápění může být provedeno jako akumulační. To znamená, že vyrobené teplo není ihned využito pro vytápění, ale je shromažďováno v akumulační
nádrži nebo v keramickém akumulačním tělese. Nashromážděné teplo je po nějakou
dobu uschováno a využito později. Akumulace se využívá zejména u elektrického
vytápění nebo u kotlů na pevná paliva.
Vytápění může sloužit nejen k zajištění dostatečného komfortu (tj. tepelné pohody), ale
také k temperování vytápěných prostor. Pod pojmem temperování nazýváme vytápění
na minimální teplotu (5 - 10°C), která zabrání prochladnutí nebo promrznutí budovy
v době útlumu vytápění (v noci, mimo pracovní dobu atd.).
11
12
13
14
15

Nezáleží na typu spotřebiče. Může se jednat např. o rozvod páry pro pohon strojů v průmyslu.
Týká se pouze vodních soustav. Parním soustavám se budeme věnovat ve třetím ročníku.
Toto dělení může mít více významů. Jiný význam má u otopných soustav (domovní) a jiný u tepelných sítí (vnější).
Za jeden zdroj se považuje také kotelna, která obsahuje více kotlů.
Někdy též zvané lokální.
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Úkoly k opakování:
1) Vysvětli pojem tepelná soustava!

2) Vysvětli pojem otopná soustava!

3) Vyjmenuj druhy soustav dle teplonosné látky!

4) Vyjmenuj druhy soustav dle teploty vody!

5) Vyjmenuj druhy soustav dle počtu trub!

6) Vysvětli pojem vytápění!

7) Vyjmenuj způsoby vytápění!

8) Vysvětli pojem dálkové vytápění!

9) Vysvětli pojem ústřední vytápění!

10) Vysvětli pojem etážové vytápění!

11) Vysvětli pojem místní vytápění!

12) Vysvětli pojem akumulace!

13) Kdy se využívá akumulace?
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2.4. Ústřední vytápění
Tento způsob vytápění16 je typický tím, že má jeden zdroj tepla pro celý objekt (popř.
areál), umístěný v téže budově (zpravidla mimo vytápěné místnosti). Jako jeden zdroj
tepla chápeme také skupinu kotlů, které jsou umístěny ve společné kotelně a zapojeny
do jedné soustavy.
Součásti ústředního vytápění:
a) zdroj tepla – kotel, výměník,
b) potrubí,
c) otopné plochy, popř. tělesa,
d) zabezpečovací zařízení17,
e) čerpadlo,
f) armatury,
g) regulace výkonu.
Pro ústřední vytápění se nejčastěji
využívá voda o teplotě do 65 °C.
Teplotní spád18 se volí 10, 15 nebo
20 °C. Pokud zdroj tepla tvoří kotel
na pevná paliva, využívá se voda Obr. 1. Schéma teplovodního ústředního vytápění
o teplotě 90/70 °C nebo 90/80 °C.
Horká voda nebo pára se využívají pouze v průmyslových provozech.
Proti místnímu vytápění přináší ústřední vytápění celou řadu výhod. Zejména
jednodušší provoz a údržbu zdroje tepla, vyšší komfort, úsporu místa ve vytápěných
prostorech. V porovnání s místním vytápěním má také jeden velký zdroj vyšší účinnost
než několik malých místních zdrojů tepla. Vyšší komfort je zajištěn díky nižší
povrchové teplotě teplosměnných ploch, které ohřívají vzduch. Příliš vysoká teplota
těchto ploch způsobuje nerovnoměrné rozdělení teplot vzduchu v místnosti
a nebezpečí rozkladu prachu19. V případě vytápění pevnými palivy také odpadá
nutnost manipulovat s palivem a popelem v obytných místnostech. Nezanedbatelnou
výhodou je možnost omezit zřizování komínů a rozvodů plynu na minimum nutné
pro napojení kotelny.
Nevýhodou ústředního vytápění je nutnost zřizovat rozsáhlé, složité a tudíž nákladné
rozvody topné vody.

16
17
18
19

Pro ústřední vytápění se běžně využívá zkratka ÚT (postaru ústřední topení).
Zabezpečovací zařízení je tvořeno pojistným ventilem a expanzní nádobou.
Rozdíl mezi teplotou vody na přívodu a ve zpátečce.
Rozkladem prachu vznikají karcinogenní (zdraví velmi škodlivé) produkty.
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2.5. Etážové vytápění
Představuje zvláštní případ ústředního vytápění, kdy veškeré součásti jsou umístěné
pouze na jednom podlaží. Název vznikl z francouzského slova étage, které v překladu
znamená podlaží (patro). Rozlišení tohoto způsobu vytápění mělo smysl zejména
v minulosti, protože vytápění postrádalo čerpadla a otevřené expanzní nádoby
neumožňují vytvořit dostatečný přetlak20. Využívá se zejména pro vytápění jednotlivých
bytů. Výhodou je úplná autonomie21 uživatele bytu na ostatních částech objektu.

Obr. 2: Etážového vytápění s přirozeným oběhem vody

Obr. 3: Etážového vytápění s nuceným oběhem vody

Zvláštním případem etážového vytápění je tzv. systém Deventer, kdy každé podlaží
vytápí samostatné etážové vytápění. Toto vytápění zřizujeme bez ohledu na uživatelské rozdělení budovy, tj. také v případě jediného uživatele budovy. Tento systém
umožňuje minimalizovat počet stoupajících potrubí pouze na rozvod plynu.

20 Bližší informace v dalších kapitolách.
21 Pod pojmem autonomie rozumíme nezávislost a provozní oddělení. Uživatel může topit zcela dle svého uvážení.
Náklady jsou hrazeny prostřednictvím faktury za plyn a nedochází k rozpočítávání na více uživatelů.

11/110 - Ing. Karel Kovářík

2.6. Místní vytápění
Místní vytápění má zdroj tepla přímo ve vytápěné místnosti. Pro vytápění budovy nebo
bytu je tedy potřeba několik tepelných zdrojů, tzv. topidel. Při místním vytápěním
nejsou obvykle vytápěny vedlejší22 místnosti. Důvodem je snaha ušetřit náklady
na pořízení topidel, zřizování komínů, prostor potřebný pro jejich zástavbu a také
zjednodušit obsluhu.
Místní vytápění obvykle využívá pevná paliva, plynná paliva nebo elektřinu. Při využití
elektrických přímotopných topidel23, lze zřídit velice komfortní a moderní vytápění.
Malý rozměr těchto topidel umožňuje jejich umístění také do vedlejších místností.
Výhodou místního vytápění je úplná autonomie vytápěných místností na ostatních
částech budovy. Nevýhodou je vysoká povrchová teplota teplosměnných ploch 24,
nutnost zřizovat odvody spalin, manipulace s palivem a popelem ve vytápěné místnosti. Topidla na pevná paliva jsou obvykle rozměrné a vyžadují vytvoření ochranného
pásma z nehořlavých hmot. Z toho plyne estetické a prostorové omezení uživatele.
2.7. Dálkové vytápění
Dálkové vytápění charakterizuje umístění zdroje tepla mimo vytápěnou oblast.
Například v jiné čtvrti nebo dokonce v jiném městě25. Zdroj tepla obvykle tvoří
elektrárna nebo průmyslový závod. Pro vytápění se používá odpadní teplo z těchto
provozů, které by jinak bylo ztrátou. Využití tepla z elektráren umožňuje kombinovanou
výrobu tepla a elektřiny. Kombinovaná výroba dosahuje vyšší účinnosti než výroba
tepla a elektřiny odděleně.
Dálkové vytápění přivádí teplo
pomocí teplonosné látky o vysokých parametrech26. Nejčastěji se
využívá horká voda27, méně často
středotlaká pára. Použití vysokých
parametrů umožňuje zefektivnit
dopravu tepla a také snížit náklady
na výstavbu tepelné sítě.
Předávací stanice slouží pro úpra- Obr. 4: Funkční schéma dálkového vytápění
vu parametrů (teploty a tlaku) před
připojením odběratelů. Snižují teplotu topné vody, případně tlak páry, dle potřeby
odběratele. Mohou také zaměňovat28 páru za vodu nebo obráceně. Předávací stanice
rozděluje tepelnou síť na dvě části. Primární tepelná síť propojuje zdroj tepla
a předávací stanici, dopravuje primární teplonosnou látku. Sekundární teplonosná síť
propojuje předávací stanici a odběrná místa. Obvykle tuto síť tvoří otopná soustava, tj.
ústřední vytápění. Sekundární teplonosná látka musí vyhovovat požadavkům otopné
soustavy.
22
23
24
25
26
27
28

Například chodby, WC, schodiště a jiné.
Takzvané přímotopy.
Viz kapitola 2.4 Ústřední vytápění.
Např. vytápění Českých Budějovic teplem z Temelína (cca 23 km) nebo Prahy teplem z elektrárny Mělník (cca 40 km).
Teplota a tlak.
Například 130/75 °C.
Pojem „zaměňovat“ je nutné chápat pouze jako obrazný. Pomocí primární je ohřívána sekundární teplonosná látka.
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Úkoly k opakování:
1) Vyjmenuj součásti ústředního vytápění!

2) Jaké teplonosné látky a jejich parametry nejčastěji používá ústřední vytápění?

3) Vyjmenuj výhody ústředního vytápění!

4) Pro jaké účely využíváme etážové vytápění? Jakou má výhodu?

5) Vyjmenuj výhody místního vytápění!

6) Vyjmenuj nevýhody místního vytápění!

7) Co tvoří zdroj tepla pro dálkové vytápění?

8) Proč je vhodné využívat dálkové vytápění?

9) Jaké teplonosné látky využívá dálkové vytápění?

10) Proč využíváme pro dálkové vytápění teplonosnou látku o vysokých parametrech?

11) Vysvětli pojem předávací stanice!

12) Vysvětli pojem primární síť!

13) Vysvětli pojem sekundární síť!
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3.

Druhy teplovodních otopných soustav

3.1. Rozdělení otopných soustav
Tato kapitola navazuje na dělení popsané v kapitole 2.3, uvedené dělení pouze
rozvineme a doplníme pro otopné soustavy. Ve druhém ročníku se budeme věnovat
pouze teplovodním soustavám o teplotě vody do 90 °C. Parní soustavy si podrobně
probereme ve třetím ročníku. [1]
Dělení dle prostorového uspořádání soustavy
Dle počtu trub
a) jednotrubkové – průtočná, s obtokem
b) dvoutrubkové – protiproudé, souproudé

Dle umístění ležatého rozvodu
a) spodní
b) horní
c) kombinovaný

Dle vedení přípojek k otopným tělesům
a) vertikální
b) horizontální
c) hvězdicová
Tato dělení vycházejí ze způsobu vedení potrubí. Rozhodující je poloha potrubí vůči
otopným tělesům a jeho funkční zapojení.
Ostatní dělení soustav
Dle způsobu sdílení tepla do místností
a) převážně konvekční
b) převážně sálavé

Dle oběhu topné vody
a) soustavy s přirozeným oběhem vody
b) soustavy s nuceným oběhem vody

Dle propojení s atmosférou, tj. konstrukce expanzní nádoby
a) otevřené
b) uzavřené
Konvekční soustavy sdílí teplo do místnosti pomocí otopných těles, tj. klasických
radiátorů. Větší část tepla se šíří prouděním vzduchu (konvekcí). Sálavé soustavy
místo těles využívají velkoplošné otopné plochy (podlaha, stěna, strop) nebo zavěšené
sálavé panely. Větší část tepla se šíří sáláním bez prostřednictví vzduchu.
Soustavy s přirozeným oběhem vody nemají čerpadlo. Voda potrubím proudí díky
vztlaku „lehké“ teplé vody. Soustavy s nuceným oběhem vody mají čerpadlo, které
zajišťuje proudění vody.
Otevřené soustavy používají expanzní nádobu otevřenou, která musí být umístěna
na nejvyšším místě otopné soustavy. Tato nádoba způsobuje pronikání vzdušného
kyslíku do topné vody. Uzavřené soustavy používají tlakovou (uzavřenou) expanzní
nádobu, která je částečně plněna plynem. Plyn od topné vody odděluje pryžová
membrána nebo vak.
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Dle
sdílen
tepla

Dvoutrubkové

Jednotrubkové

Počtu trub

Hvězdicová

Horizontální

Vertikální

Souproudá

Protiproudá

S obtokem

Průtočná

Sálavé

Konvekční

Horkovodní
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Teplovodní
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do 65°C
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Uzavřená

Nucený

Přirozený

Dle
oběhu
otopné vody

Otevřená

Dle
expanzní
nádoby

Přehled dělení vodních otopných soustav

Vedení přípojek k tělesům

Kombinovaný

Horní

Umístění ležatého
rozvodu
Spodní

Dle
prostorového
uspořádání
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Plasty
Vícevrstvé
trubky

Měď

Ocel

Dle
materiálu
rozvodu

Úkoly k opakování:
1) Vyjmenuj druhy otopných soustav dle počtu trub!

2) Vyjmenuj druhy otopných soustav dle vedení přípojek k otopným tělesům!

3) Vyjmenuj druhy otopných soustav dle umístění ležatého rozvodu!

4) Vyjmenuj druhy otopných soustav dle způsobu sdílení tepla!!

5) Vyjmenuj druhy otopných soustav dle oběhu topné vody!

6) Vyjmenuj druhy otopných soustav dle propojení s atmosférou!

7) Vysvětli pojem konvekční soustava!

8) Vysvětli pojem sálavá soustava!

9) Vysvětli pojem soustava s přirozeným oběhem vody!

10) Vysvětli pojem soustava s nuceným oběhem vody!

11) Vysvětli pojem otevřená soustava!

12) Vysvětli pojem uzavřená soustava!

13) Jaké přednosti má uzavřená soustava?
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3.2. Dle počtu trub
Jednotrubková soustava
Je charakteristická tím, že přívodní a zpětné potrubí topné vody tvoří pouze jedna
trubka. Obě potrubí jsou tedy totožné. Při jednom okruhu (cesta z kotle29 do tělesa
a zpět do kotle) voda protéká několika tělesy30 (viz obr. 6). Tloušťka čáry potrubí
představuje velikost průtoku vody.

Obr. 6: Průtočná jednotrubková soustava

Obr. 5: Jednotrubková soustava s obtokem

V případě jednotrubkové soustavy s obtokem31 (viz obr. 5) teče část vody přes těleso
a část mimo těleso. U průtočné soustavy teče plný průtok vody každým tělesem.
Výhodou jednotrubkové soustavy je úspora materiálu a jednodušší případně méně
nápadné vedení jedné trubky. Nevýhodou průtočné soustavy je nemožnost regulovat
výkon jednotlivých těles. Lze regulovat pouze skupinu těles na příslušné větvi. Tuto
nevýhodu odstraňuje soustava s obtokem. V případě uzavření regulačního ventilu
na tělese teče voda mimo těleso obtokem.
Dvoutrubková soustava
Využívá pro přívod a odvod topné vody dvě oddělená potrubí. Při každém okruhu
prochází topná voda pouze jediným tělesem a poté se bez dalšího využití vrací zpět
do kotle. Dvoutrubková soustava může být provedena jako protiproudá (viz obr. 7)
nebo souproudá (viz obr. 8). Toto dělení vychází ze směru proudění vody v přívodu
a odvodu. Pokud v každé trubce teče voda jiným směrem, jedná se o soustavu
protiproudou. Když teče stejným směrem, jedná se o soustavu souproudou.
Výhodou dvoutrubkové soustavy je nezávislost jednotlivých těles na ostatních tělesech
a z toho vyplývající možnost regulovat každé těleso dle individuálních potřeb místnosti.
Dále umožňuje přenášet vyšší výkony než soustava jednotrubková. Protiproudá má
výhodu nižší spotřeby trubek, ale nevhodné tlakové poměry. Na tělesa blízko
29 Nadále budeme zdroj tepla označovat jako kotel, jiné zdroje tepla jsou principiálně zapojeny stejně.
30 Pod pojmem těleso je myšleno otopné těleso, tj. radiátor.
31 Obtok se někdy též nazývá zkrat.
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u čerpadla působí velký tlak čerpadla. Na vzdálených tělesech naopak působí tlak
velmi malý. To má za následek ztíženou funkci termostatických ventilů 32 a špatné
rozdělení topné vody mezi jednotlivá tělesa33.

Obr. 7: Dvoutrubková soustava protiproudá

Obr. 8: Dvoutrubková soustava souproudá

Problémy s rozdílným tlakem na jednotlivých tělesech řeší souproudá soustava (tzv.
Tichelmannův rozvod/Tichelmann). Její princip je založen na faktu, že součet délky
přívodu a odvodu topné vody je u každého tělesa stejný34. Proto dochází k minimálním
rozdílům tlaku na jednotlivých tělesech a správnému rozdělení topné
vody mezi tělesy. Podobný způsob
zapojení se využívá také při připojování více kotlů do jedné soustavy.
Pomocí pravítka si změř délku přívodního a zpětného potrubí pro dvě
náhodně vybraná tělesa na obrázku
č. 9. Obě hodnoty porovnej.
Obdobně změř délky pro dvě
vybraná tělesa na obrázku č. 7. Obě
hodnoty porovnej a následně srovnej
výsledky měření na obou obrázcích.

Obr. 9: Etážové vytápění se souproudým rozvodem
32 Regulační hlavice musí svoji silou přetlačit tlak topné vody, vysoký tlak vody snižuje přesnost regulace, tj. vede
k nedodržení nastavené teploty, a v krajním případě může způsobit nefunkčnost regulace.
33 Tělesy blíže čerpadla teče více vody než je navrženo, tělesa přetápí a plýtvají teplem. Tělesy dále od čerpadla teče
méně vody, nedotápí a dochází ke sníženému komfortu.
34 Na rozdíl od protiproudé soustavy, kde je součet délky přívodu a odvodu pro každé těleso jiný.
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Úkoly k opakování:
1) Vysvětli pojem jednotrubková otopná soustava!

2) Charakterizuj jednotrubkovou otopnou soustavu s obtokem!

3) Popiš výhody a nevýhody jednotrubkových otopných soustav!

4) Vysvětli pojem dvoutrubková otopná soustava!

5) Popiš výhody a nevýhody dvoutrubkových otopných soustav!

6) Popiš Tichelmanův rozvod a jeho přednosti!

7) Vysvětli pojem protiproudý rozvod!

8) Proč využíváme souproudý rozvod?

9) Uveď nevýhody protiproudé soustavy!

10)
11)
12)
13)

Nakresli schéma průtočné jednotrubkové otopné soustavy!
Nakresli schéma jednotrubkové otopné soustavy s obtokem!
Nakresli schéma dvoutrubkové protiproudé soustavy!
Nakresli schéma dvoutrubkové souproudé soustavy!
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3.3. Dle vedení přípojek k otopným tělesům35
Podle směru hlavního rozvodu vody do těles
OT
OT
OT
rozdělujeme otopné soustavy na vertikální
a horizontální. Vertikální soustava má hlavní
rozvod svislý (tzv. stoupačky). Na každou
stoupačku jsou napojeny obvykle dvě nebo
jedno těleso na patře. Vertikální soustava je
OT
OT
OT
jednodušší, ale neumožňuje snadné měření
spotřeby tepla. Pokud se využije v bytovém
domě, vede do každé bytové jednotky
několik stoupaček36. Vertikální soustava se
tedy nejlépe uplatní u budovy s jedním
uživatelem (např. rodinný dům, škola).
OT
OT
OT
Horizontální soustava má hlavní rozvod
vodorovný. Počet stoupaček je minimalizován, obvykle jedna stoupačka na byt. Od
stoupačky je veden vodorovný rozvod
k jednotlivým tělesům na patře/v bytě. Díky
K
jednoduššímu měření spotřeby tepla se
horizontální soustava nejlépe uplatní v budovách s více uživateli, zejména bytových Obr. 10: Soustava s vertikálním rozvodem
domech.
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OT
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RS = Rozdělovač + sběrač
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K
Obr. 11: Soustava s horizontálním rozvodem

Obr. 12: Hvězdicová soustava

35 Při výkladu se uspořádání soustav bude týkat dvoutrubkové soustavy, jednotrubková soustava bude vysvětlena
v samostatné kapitole (3.10).
36 To vede k nutnosti osazovat několik měřičů tepla, které jsou drahé, nevzhledné a vyžadují pravidelnou výměnu.
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Zvláštním případem horizontální
soustavy je soustava hvězdicová
(také zvaná progresívní). Ta se
vyznačuje patrovými rozdělovači
a sběrači, ze kterých je pro každé
otopné těleso vedeno samostatné
potrubí. Tato soustava je vhodná
zejména u plastových rozvodů,
které se vedou v podlaze. Použití
plastových trub umožňuje položení
rozvodů bez spojů.
Horizontální soustava je svým
uspořádáním podobná etážovému
vytápění. Její podlažní rozvody
jsou provedeny stejným způsobem
jako rozvody etážového vytápění.
Od etážového vytápění se odlišuje
pouze tím, že je napojena na stouObr. 13: Etážové vytápění s hvězdicovým rozvodem
pačku, nikoliv na kotel.
3.4. Dle umístění ležatého (uspořádání) rozvodu
Toto dělení vychází z polohy ležatého
rozvodu vůči stoupačkám. Ležatý rozvod
přivádí vodu od zdroje tepla do stoupaček.
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Obr. 14: Soustava s kombinovaným rozvodem

Obr. 15: Soustava se spodním rozvodem
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Obr. 16: Soustava s horním rozvodem

K

Obr. 17: Soustava s horním rozvodem

Výběr konkrétního uspořádání soustavy závisí na možnostech vedení v budově.
Úkoly k opakování:
1) Kde použijeme vertikální soustavu?

2) Kde použijeme horizontální soustavu?

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nakresli příklad vertikální soustavy!
Nakresli příklad horizontální soustavy!
Nakresli příklad hvězdicové soustavy!
Nakresli příklad soustavy s kombinovaným rozvodem!
Nakresli příklad soustavy s horním rozvodem!
Nakresli příklad soustavy se spodním rozvodem!
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3.5. Teplovodní soustavy s přirozeným oběhem vody
Také označujeme jako samotížné soustavy, hovorově samotížky. Tyto soustavy byly
zřizovány zejména v první polovině 20. století. Poté, s příchodem spolehlivějších,
lacinějších čerpadel, rozšíření elektrifikace a zajištění spolehlivé dodávky elektřiny, se
rozšířily soustavy s nuceným oběhem vody. Přesto se ještě dnes můžeme setkat
s požadavkem na zřízení tzv. samotížky, hlavně na venkově.
Tyto soustavy nejsou vybaveny čerpadlem, ani jiným zařízením, které zajišťuje oběh
topné vody. Voda potrubím proudí díky rozdílné váze teplé a studené vody. Voda se
v kotli ohřeje, tím sníží svoji hmotnost. Těžší studená voda ve zpátečce vlastní tíhou
klesá a teplou vytlačuje nahoru. Teplá voda se po ochlazení v otopném tělese stává
opět těžší a klesá zpět do kotle. Tím je zajištěn oběh topné vody.
Teplota vody (°C)

0 °C

20 °C

40 °C

60 °C

70 °C

80 °C

90 °C

Hustota (kg/m3)

999,8

998,2

992,2

983,2

977,7

971,8

965,3

Tab. 1: Hustota vody při teplotách běžných v teplovodním vytápění
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Z tabulky vyplývá, že čím vyšší
teplota vody, tím vyšší rozdíl
hmotnosti vody mezi přívodem
a zpátečkou. Proto se u samotížných
soustav zásadně používá teplotní
spád 90/70 °C. Díky rozdílu teplot
vzniká v potrubí rozdíl tlaků, který
nazýváme vztlak37. Velikost vztlaku je
přímoúměrná rozdílu výšky (h) mezi
středem výměníku tepla v kotli a středem otopného tělesa. Z uvedeného
vyplývá, že přirozený oběh vody je
vhodný především pro půdorysně
málo rozsáhlé soustavy vícepodlažních budov.

kotel
Aby vztlak vody byl co největší, je
nutné dosáhnout co nejnižších ztrát
tepla ve stoupajícím potrubí. Proto se Obr. 18: Schéma soustavy s přirozeným oběhem vody
stoupající potrubí musí vždy tepelně
izolovat (viz obr. 18). U soustav se spodním rozvodem tepelně izolujeme přívod topné
vody od kotle až k odbočce pro otopné těleso. Kotel musí být vždy umístěn
na nejnižším místě otopné soustavy a žádná tělesa nesmějí být pod jeho úrovní.
Výškový rozdíl mezi tělesy a kotlem se často zvyšuje snížením podlahy kotelny
o 0,5 až 1 m oproti ostatním částem budovy. Při etážovém vytápění se také často musí
výškové osazení otopných těles přizpůsobit požadavkům na zajištění dostatečného
výškového rozdílu. Tj. tělesa se musejí dát výše, aby se dosáhlo výškového rozdílu
mezi kotlem a tělesy. Není vhodné uspořádání rozvodu, kdy voda ve zpátečce musí
téct do kopce. Proto používáme kombinovanou soustavu nebo soustavu se spodním
37 Vztlak udáváme v jednotkách tlaku (Pascal). Vztlak překonává odpor, který proudící vodě klade potrubí.
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rozvodem. Proudění vody také usnadňuje správné spádování potrubí se sklonem
alespoň 5 ‰38. U kombinované soustavy spádujeme potrubí ve směru toku vody
(potrubí od stoupačky klesá až do kotle). U soustavy se spodním rozvodem spádujeme
přívod s trvalým stoupáním od kotle do otopných těles, zpátečku s trvalým klesáním
z otopných těles do kotle.
Protože vztlak vody bývá obvykle nízký, musí být rozvod sestaven z prvků s nízkou
ztrátou tlaku (tvarovky, armatury, otopná tělesa). Používáme výhradně otopná tělesa
s bočním připojením, nejlépe článková litinová. Jejich vystrojení provádíme uzavíracími
kohouty nebo speciálními ventily pro samotížné soustavy. Šroubení používáme
výhradně klasické trubní bez možnosti regulace. Samotížné soustavy obvykle
neosazujeme regulačními39 armaturami. Využíváme jejich samoregulační schopnosti.
Pokud do nějaké místnosti začne svítit sluníčko, zvýší se teplota vzduchu → sníží
ochlazení topné vody v otopném tělese → snížením vztlaku dojde ke snížení průtoku
topné vody a tím pádem i výkonu otopného tělesa. Pokud se teplota vzduchu
v místnosti sníží (ochladí) nastává přesně opačný efekt.
Výhodou soustav s přirozeným oběhem je především nezávislost na elektrickém
proudu a také jeho úspora (nižší náklady na provoz).
Nevýhody tvoří nutnost umístění všech těles v úrovni nad kotlem, omezené možnosti
vedení potrubního rozvodu a nutnost použití větších průměrů potrubí (vyšší náklady
na instalaci). Při špatném uspořádání nebo přílišném rozsahu soustavy nemusí
přirozený oběh fungovat.
3.6. Teplovodní soustavy s nuceným oběhem vody
Hovorově označujeme také jako soustavy s čerpadlem. Oběh vody je v této soustavě
zajištěn pomocí čerpadla. Čerpadlo vodě uděluje kinetickou energii a tím ji uvádí
do pohybu. Na vstupu vody do čerpadla (sání) vzniká podtlak a na výstupu z čerpadla
(výtlak) vzniká přetlak. Se schématem teplovodního vytápění s nuceným oběhem jsme
se již seznámili (viz obr. 1). Čerpadla začala být hromadně využívána po druhé
světové válce. Dnes se téměř všechny otopné soustavy instalují s čerpadlem.
Mezi výhody patří zejména volnost při prostorovém uspořádání otopné soustavy.
Soustava může být libovolně uspořádána, neomezeně rozsáhlá a kotel může být
umístěn kdekoliv (také na střeše). Přesto je vhodné volit správné uspořádání a snažit
se minimalizovat rozsah soustavy. Špatné uspořádání nebo přílišný rozsah soustavy
se sice neprojeví špatnou funkcí oběhu, ale zvýšenou potřebou práce čerpadla a tudíž
vysokými náklady na elektrický proud (nehospodárný provoz). Díky možnosti použít
menší průměry potrubí, lze také snížit náklady na instalaci rozvodů topné vody. Při
použití čerpadel se dosahuje vyšší rychlosti proudění vody v potrubí, čímž lze
dosáhnout rychlejšího zátopu40.
Nevýhodou je provozní závislost na dodávkách elektrického proudu a spolehlivosti
čerpadel. Při výpadku dodávky elektřiny nebo poruše čerpadla soustava netopí 41.
38
39
40
41

Promile znamená výškový rozdíl 1 mm na metr délky. 5 ‰ tedy činí spád 5 mm na metr délky.
Regulace znamená snižování nebo zvyšování výkonu dle aktuální potřeby tepla.
Tj. rychlejšího uvedení soustavy do plného provozu.
Dříve se do každé soustavy instalovali minimálně dvě čerpadla. Jedno provozní a druhé záložní pro případ poruchy.
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Vzhledem k vysoké spolehlivosti dodávek elektřiny i současných čerpadel však jsou
tyto nevýhody více než vyváženy výhodami.

Úkoly k opakování:
1) Popiš funkci teplovodní soustavy s přirozeným oběhem!

2) Jaký teplotní spád se využívá u samotížné soustavy?

3) Čím je ovlivněna výše vztlaku u samotížné soustavy?

4) Kde je vhodné uplatnit samotížnou soustavu?

5) Jaké zásady uplatňujeme při výběru součástí a prvků samotížné soustavy?

6) Kde musí být umístěn kotel u samotížné soustavy?

7) Jaké jsou výhody samotížné soustavy?

8) Jaké jsou nevýhody samotížné soustavy?

9) Popiš funkci teplovodní soustavy s nuceným oběhem vody!

10) Jaké jsou výhody soustavy s nuceným oběhem vody?

11) Jaké jsou nevýhody soustavy s nuceným oběhem vody?

25/110 - Ing. Karel Kovářík

3.7. Etážové vytápění s přirozeným oběhem vody
Z výše uvedeného (viz kapitoly 2.5 a 3.5) vyplývají dva důležité, ale protichůdné,
poznatky. První poznatek: veškeré součásti vytápění jsou na stejném podlaží. Druhý
poznatek: pro účinný oběh vody je potřebné získat co největší výškový rozdíl mezi
kotlem a tělesem. Protože jsou všechny součásti na stejném podlaží, jsou kotel
i otopná tělesa přibližně ve stejné výšce. Pro spolehlivou funkci musíme při montáži
dodržet určité zásady. Kotel musí být ve stacionárním 42 provedení. Zásadně musíme
použít kombinovaný rozvod, kdy přívodní potrubí vedeme pod stropem. Při použití
spodního rozvodu nedosáhneme spolehlivého oběhu vody. Přívodní potrubí vedeme
bezprostředně za výstupem z kotle svisle pod strop, kde umístíme otevřenou expanzní
nádobu. Toto svislé potrubí je nutné tepelně izolovat, aby nedocházelo k ochlazení
topné vody. Ležaté potrubí vedeme od expanzní nádoby se sklonem k jednotlivým
tělesům a v jejich bezprostřední blízkosti svislou klesající trubkou přímo do těles. Tuto
část přívodu (ležaté a klesající potrubí) zásadně ponecháváme bez tepelné izolace
a vedeme volně. Tím dosáhneme částečného ochlazení topné vody již v ležatém
potrubí a zvýšení vztlaku vody. Nevýhodou takového řešení je sice zvýšená
nehospodárnost vytápění43, ale zato získáme spolehlivější oběh vody. Zpětné potrubí
vedeme těsně nad podlahou se spádem do kotle.
V některých případech nemusí být dostatečný vztlak vody (zejména půdorysně
rozlehlé soustavy). V takovém případě se vzdálenější tělesa instalují výše nad
podlahu, než odpovídá standardním zásadám montáže. V případě potřeby je možné
každé těleso instalovat v jiné výškové úrovni (viz obr. 19).
strop

kotel

otopné
těleso

otopné
těleso

h3

h2

nesmí být izolováno

h1

tepelná izolace

EN

otopné
těleso

podlaha
Obr. 19: Etážové vytápění s přirozeným oběhem vody a různou výškou osazení otopných těles

42 Stacionární znamená kotel postavený na podlaze.
43 Přehřívá se vzduch pod stropem, kde se nepohybujeme, a zvyšují se tepelné ztráty.
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3.8. Etážové vytápění s nuceným oběhem
Jak již víme, nucený oběh vody umožňuje použití menších průměrů potrubí, libovolné
uspořádání a vedení rozvodu. To je velmi užitečné právě u etážového vytápění. Použití
přirozeného oběhu (viz předchozí kapitola) vede k velice nevzhlednému rozvodu, který
znehodnocuje interiér a omezuje možnosti rozmístění vybavení. Při nuceném oběhu
použijeme malé průměry trubek a rozvod vedeme zásadně 44 v koutě nad podlahou
nebo v podlaze. Rozvody vedené v koutě lze snadno zakrýt pomocí plastových lišt.
Díky tomu rozvod nenarušuje interiér.
Moderní etážové vytápění se vyznačuje použitím kompaktních 45 kotlů. Nejčastěji
závěsných46 na plyn nebo elektřinu. V menší míře se využívají stacionární47 plynové
kotle. Díky použití těchto kotlů je možné umístit zdroj tepla do místností, které jsou
přímo využívány uživatelem budovy48.
Právě etážové vytápění s nuceným oběhem vody umožňuje plně využít výhody
jakéhokoliv uspořádání rozvodu. Výběr uspořádání je pouze na naší volbě. Můžeme
využít běžnou (protiproudou) dvoutrubkovou soustavu, souproudou dvoutrubkovou
soustavu, jednotrubkovou soustavu nebo hvězdicovou soustavu.
Etážové vytápění – protiproudá dvoutrubková soustava
Jedná se o nejčastější způsob provedení rozvodů. Je to rozvod jednoduchý, ale trpící tlakovou nestabilitou (tj. nepříznivým rozložením
tlaků – viz kapitola 3.2).
Příklad instalace na obrázku č. 20
ukazuje jednu z možných variant
uspořádání rozvodu. Celková délka
trubek bez přípojek k otopným
tělesům je cca 61 m. To řadí tuto
soustavu k soustavám s průměrnou
spotřebou trubek.

Obr. 20: Etážové vytápění s nuceným oběhem
- protiproudá dvoutrubková soustava

44
45
46
47
48

V tomto případě se nejedená o nutnost, ale o nejvhodnější řešení ze všech možných.
Kompaktní kotel obsahuje také expanzní nádobu, pojistný ventil, regulační jednotku a mnohdy také ohřívač vody.
Závěsný je kotel, který je pomocí závěsů připevněn na zdivo a není v kontaktu s podlahou.
Stacionární je kotel, který stojí na podlaze.
Nejčastěji do koupelny nebo na chodbu.
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Etážové vytápění – souproudá dvoutrubková soustava
Tento rozvod se vyznačuje vyrovnanými tlakovými poměry na jednotlivých tělesech, ovšem za cenu
velké spotřeby materiálu.
V příkladu instalace (obrázek č. 21)
je celková délka trubek bez přípojek
k otopným tělesům cca 74 m. Tím
se tato soustava stává soustavou
s nejvyšší spotřebou trubek.

Obr. 21: Etážové vytápění s nuceným oběhem
- souproudá dvoutrubková soustava

Etážové vytápění – hvězdicová soustava
Tento rozvod se vyznačuje samostatným potrubím pro každé těleso,
které je vedeno přímo z rozdělovače u kotle. V případě potřeby
opravit konkrétní těleso, lze na
rozdělovači uzavřít přívod pouze
k jednomu tělesu a ostatní nechat
v provozu.
V příkladu instalace (obrázek č. 22)
je celková délka trubek bez přípojek
k otopným tělesům cca 61 m. Tím
se tato soustava řadí mezi soustavy
s průměrnou spotřebou trubek.
Navíc jsou všechny přípojky těles
obvykle zhotoveny z jedné dimenze
potrubí.
Obr. 22: Etážové vytápění s nuceným oběhem
- hvězdicová soustava
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Etážové vytápění – jednotrubková soustava
Tato soustava má pouze jednu
trubku, která tvoří přívod i zpátečku. Díky tomu má rozvod malý
rozměr, je snadno zabudovatelný
a esteticky přívětivější. Vyžaduje
však použití speciálních připojovacích armatur.
V příkladu instalace (obrázek č. 23)
je celková délka trubek bez
přípojek k otopným tělesům cca
41 m. Tím se tato soustava stává
soustavou s nejmenší spotřebou
trubek. Navíc je rozvod zhotoven
z jedné dimenze potrubí.

Obr. 23: Etážové vytápění s nuceným oběhem
- jednotrubková soustava

3.9. Deventer systém
Tento systém je zvláštním případem etážového vytápění. Je založen na využití
kaskády49 plynových kondenzačních kotlů v závěsném provedení. Pokud potřebujeme
vytápět větší budovu, můžeme použít decentralizované vytápění, kdy pro každé podlaží je použito nezávislé etážové vytápění s vlastní kaskádou kotlů. Členění budovy
nemusí být nutně jen po patrech, ale je možné na každém podlaží zřídit více soustav.
Příkladem může být členitá budova na obrázku č. 24, kde každé křídlo má samostatné
etážové vytápění. Deventer systém má
pro nás výhody v podobě zřizování méně
K
rozsáhlých rozvodů (to znamená také
K
nižší ztráty tepla), absenci kotelny 50
K
(nemusíme splňovat předpisy pro kotelny)
K K
a méně prostupů stropními konstrukcemi.
Hlavní výhodou je možnost individuální
K K
regulace jednotlivých částí budovy
a schoptnost se lépe přizpůsobit aktuální
potřebě tepla. Další výhodou je úspora
prostoru v budově, protože pro zástavbu
kotlů lze využít nevyužívané části choObr. 24: Příklad členění budovy při vytápění
deb, výklenky a podobně.
systémem Deventer

49 Kaskáda kotlů znamená zapojení více kotlů do jedné soustavy. Pojem kaskáda vznikl od postupného (kaskádového)
zapínání a vypínání kotlů podle teploty venkovního vzduchu.
50 Za kotelnu považujeme místnost/objekt, kde je umístěn kotel o výkonu minimálně 50 kW nebo skupina kotlů o
souhrnném výkonu větším než 100 kW.
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Obr. 25: Příklad vytápění třípodlažní budovy pomocí systému Deventer. Všimněte si
zapojení kotlů pomocí Tichelmannova rozvodu.
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Úkoly k opakování:
1) Vyjmenuj zásady pro montáž etážového vytápění s přirozeným oběhem vody!

2) Jak vedeme potrubí u etážového vytápění s přirozeným oběhem vody?

3) Jak izolujeme potrubí u etážového vytápění s přirozeným oběhem vody?

4) Proč u samotížného etážového vytápění používáme různou výšku montáže těles?

5) Jak vedeme rozvody etážového vytápění s nuceným oběhem?

6) Jaký zdroj tepla obvykle využíváme u etážového vytápění s nuceným oběhem?

7) Popiš výhody a nevýhody protiproudé soustavy pro etážové vytápění!

8) Popiš výhody a nevýhody souproudé soustavy pro etážové vytápění!

9) Popiš výhody a nevýhody hvězdicové soustavy pro etážové vytápění!

10) Popiš výhody a nevýhody jednotrubkové soustavy pro etážové vytápění!

11) Vysvětli pojem Deventer systém!

12) Co je to kaskáda kotlů?

13) Vyjmenuj výhody systému Deventer!
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3.10. Jednotrubková otopná soustava
Je charakteristická použitím pouze jedné trubky pro přívod i zpátečku a voda teče přes
několik těles. Podobně jako dvoutrubková soustava, také jednotrubková může mít
vertikální i horizontální uspořádání. Své přednosti však může jednotrubková soustava
uplatnit zejména při horizontálním uspořádáním. Například u etážového vytápění nebo
patrových rozvodů po jednotlivých bytech lze s výhodou využít nízkou spotřebu trubek
a snadné zakrytí jedné trubky v koutě při podlaze. Důležitým parametrem je provedení
napojení otopných těles na rozvod topné vody.
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Obr. 26: Vertikální jednotrubková soustava
s kombinovaným rozvodem

Obr. 27: Vertikální jednotrubková soustava se
spodním rozvodem

Z uvedených obrázků vyplývá, že v případě vertikálního uspořádání nepřináší jednotrubková soustava jednoznačné výhody, ani úsporu materiálu. Nevýhodou je také
nutnost instalovat každé těleso jinak velké. U dvoutrubkové soustavy je na každém
tělese stejný teplotní spád. U jednotrubkové soustavy je teplotní spád rozložen na
všechna tělesa dané části (tj. stoupačky nebo patrového rozvodu). Při použití
teplotního spádu 60/50 °C, je na horních tělesech spád cca 60/56 °C, na tělesech
v prostředním patře cca 56/53 °C a ve spodním patře cca 53/50 °C. Vlivem rozdílných
teplot je výkon horního tělesa nejvyšší (postačuje menší) a spodního tělesa nejmenší
(nutné větší těleso). Aby byl vliv rozdílné teploty těles co nejmenší, je vhodné volit
nízký teplotní spád (nejlépe 10 °C). Jednotrubková soustava obecně není vhodná pro
přenášení velkých výkonů jedním okruhem těles. Rovněž není optimální pro soustavy
napojené na kondenzační kotle, tepelná čerpadla nebo dálkové vytápění. Důvodem je
nedostatečné vychlazení topné vody, zejména u soustav s obtokem.
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Obr. 28: Horizontální jednotrubková soustava

3.11. Napojení těles jednotrubkových soustav
Způsob napojení otopných těles je u jednotrubkové soustavy velmi důležitým
hlediskem51, které ovlivňuje celkové vlastnosti otopné soustavy a její funkci. Jednotlivé
možnosti si ukážeme na zapojení těles do horizontální soustavy. Stejné principy
a způsoby zapojení lze uplatnit také u vertikální soustavy.
Průtočné zapojení
Je charakteristické tím, že veškerý průtok
vody teče skrz těleso (tělesa). Protože nelze
jednotlivá tělesa samostatně regulovat, lze
toto zapojení použít pouze u skupiny těles se
stejným provozním schématem. Například
u těles, která vytápějí jednu velkou místnost
(třída, dílna, kinosál). Toto zapojení není
vhodné pro vytápění bytových objektů a to
ani v případě jednoho bytu nebo rodinného
domu. Aby bylo možné regulovat jednotlivá
tělesa, používáme zapojení s obtokem.

otopné
těleso

Obr. 29: Průtočné zapojení tělesa

51 Má mnohem větší vliv než u dvoutrubkové soustavy.
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Zapojení s neregulovaným obtokem
Tzv. jezdecký způsob. Kmenová trubka je
vedena nepřerušeně52 mimo těleso a těleso
je napojeno pomocí přípojek. Zatékání vody
do tělesa probíhá díky přirozenému vztlaku
(samotížně). Proto musí být použity tělesa
a armatury s nízkou tlakovou ztrátou. Toto
zapojení však není spolehlivé, protože voda
nemusí zatékat do tělesa v potřebné míře.
Aby zatékání bylo spolehlivé, volíme raději
zapojení se škrceným (regulovaným) obtokem.

otopné
těleso

Obr. 30: Zapojení tělesa s obtokem

Zapojení se sníženým průměrem kmenové trubky
Nejjednodušší způsob omezení průtoku
obtokem je použití sníženého průměru
trubky, než je přívod topné vody.
otopné

těleso

Obr. 31: Zapojení se zúženým obtokem

Zapojení s regulovaným obtokem
Tento způsob umožňuje přesné nastavení
zatékání vody do tělesa pomocí regulačního ventilu na obtoku. Čím více ventil
přivřeme, tím větší má tlakovou ztrátu
a tím větší je zatékání vody do tělesa.

otopné
těleso

Obr. 32: Zapojení s regulovaným obtokem

52 Přívod i obtok mají stejný průměr.
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Zapojení pomocí sací tvarovky
otopné těleso

otopné
těleso

Obr. 33: Zapojení tělesa pomocí sací tvarovky

Obr. 34: Sací tvarovka

Sací tvarovka umožňuje vytvořit jednoduché a spolehlivé napojení bez pohyblivých
částí. Pokud protéká voda přímím směrem přes zúžené místo (v tvarovce), vzniká
podtlak, který vysává vodu z tělesa. Díky tomu je voda nucena zatékat do tělesa.
V současnosti se sací tvarovky nevyrábějí.
Zapojení pomocí třícestného ventilu
Používá se v jedno- i dvoutrubkových soustavách.
Při plném výkonu se soustava chová jako průtočná. Pokud dojde ke snižování výkonu otopného
tělesa, je část vody pouštěna obtokem. Při uzavotopné
ření teče veškerý průtok obtokem. Tento způsob
těleso
zapojení je vhodný zejména pro dvoutrubkové
soustavy napojené na kotle, které spalují tuhá
paliva.
Obr. 35: Zapojení tělesa pomocí
třícestného ventilu

Zapojení pomocí čtyřcestné směšovací armatury
Je to moderní a rozšířený způsob napojení otopných těles jednotrubkové soustavy.
V ČR se dosud jednotrubkové soustavy příliš nerozšířily, proto se s uvedeným
způsobem zapojení otopných těles setkáváme spíše výjimečně. Více je tento způsob
zapojení rozšířený v SRN. Směšovací armatura umožňuje napojení otopného tělesa
pomocí zvoleného součinitele zatékání. Tzn. kolik procent vody zatéká do tělesa.
Zbytek protéká do dalších těles mimo těleso pomocí obtokového otvoru. Na výstupu
z armatury dochází ke směšování vody tekoucí obtokem s vodou tekoucí přes těleso.
Příklady směšovacích armatur ukazují obrázky č. 37 a 40. Mnohé armatury mohou být
vybaveny uzavíráním vstupu do otopného tělesa. To ve spojení s termostatickým
ventilem umožňuje odpojení otopného tělesa bez odstávky otopné soustavy nebo její
rozsáhlejší části. Směšovací armatury se vyrábí ve dvou provedeních. Jako dvoubodové a jednobodové. Obě varianty mohou být v provedení pro tělesa s bočním i spodním
připojením, případně tělesa v provedení ventilkompakt53. U dvoubodového připojení je
regulační ventil oddělen od směšovací armatury a jsou mezi sebou propojeny přesnou
trubkou, která je dodávána společně s oběma armaturami. U jednobodového připojení
je regulační ventil integrován do směšovací armatury. Těleso je napojeno systémem
trubka v trubce.
53 Viz kapitola teplovodní vytápění. Ventilkompakt je těleso, které má zabudován integrovaný regulační ventil.
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Dvoubodové zapojení pomocí čtyřcestné armatury
otopné těleso

otopné
těleso

obtokový
otvor
otopné
těleso

Obr. 36: Dvoubodové zapojení tělesa
pomocí čtyřcestné armatury

rozvod topné vody
otopné
těleso
Obr. 37: Čtyřcestná armatura pro dvoubodové
připojení

Jednobodové zapojení pomocí čtyřcestné armatury

otopné
těleso

otopné
těleso

Obr. 38: Jednobodové zapojení tělesa
pomocí čtyřcestné armatury

kuželka

hlavice

obtok

otopné
těleso

Obr. 39: Schéma průtoku topné vody tělesem

rozvod topné
vody
Obr. 40: Čtyřcestná armatura pro jednobodové připojení (schema)
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Úkoly k opakování:
1) Charakterizuj jednotrubkovou otopnou soustavu!

2) Kdy je nejvýhodnější použít jednotrubkovou otopnou soustavu?

3) Jaký volíme teplotní spád u jednotrubkové otopné soustavy?

4) Kdy není vhodné/optimální použití jednotrubkové otopné soustavy?

5) Vyjmenuj způsoby zapojení otopných těles jednotrubkových soustav?

6) Popiš funkci a účel čtyřcestné směšovací armatury otopných těles!

7) Popiš jednobodové připojení otopného tělesa!

8) Popiš dvoubodové připojení otopného tělesa!

9) Co udává součinitel zatékání?

10)
11)
12)
13)

Nakresli jednotrubkovou vertikální soustavu se spodním rozvodem!
Nakresli jednotrubkovou vertikální soustavu s horním rozvodem!
Nakresli jednotrubkovou horizontální průtočnou soustavu!
Nakresli jednotrubkovou horizontální soustavu s obtokem!
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3.12. Sálavé vytápění54
Teplo se z otopné soustavy do vytápěné místnosti sdílí dvěma způsoby, konvekcí
a sáláním55. Sálavé vytápění je takové, které sdílí teplo převážně sáláním. Jedná se
o vytápění, kde funkci „otopného tělesa“ plní stavební konstrukce (tzv. otopné plochy)
nebo sálavé „zařízení“ (viz dále).
Sálavé vytápění [5] pracuje na jiném principu než běžné vytápění otopnými tělesy,
proto i přenos tepla je odlišný (podobá se slunečnímu záření). Nejprve jsou osálány
předměty, povrchy konstrukcí a také lidé. Osáláním se zvýší jejich teplota a následně
jejich povrch ohřívá vzduch. Díky tomu je u sálavého vytápění nižší teplota vzduchu
oproti konvekčnímu vytápění. Nižší teplota vzduchu znamená snížení tepelných ztrát
(úspora tepla). Tepelná rovnováha je u člověka dosažena dodáním dostatečného
množství tepla. V případě sálavého vytápění je člověk ohříván sálavým teplem
a zároveň není ochlazován konstrukcemi budovy56, proto necítí zimu při nižší teplotě
vzduchu.
Druhy sálavého vytápění:
a) velkoplošné vytápění – stropní, stěnové, podlahové, 57
b) (celkové) vytápění zavěšenými sálavými panely,
c) vytápění infrazářiči – plynové (světlé, tmavé), elektrické,
d) vytápění elektrickými nástěnnými panely, případně jinými tělesy.
Při návrhu a následné montáži se musí dbát na soulad s budoucím užíváním budovy.
Například při rozmístění nábytku nebo povrchových úpravách. Špatným souladem
může dojít k narušení funkce vytápění a nedostatečnému komfortu ve vytápěných
místnostech.
Velkoplošné vytápění
Otopná plocha je tvořena vybranou stavební konstrukcí ve vytápěné místnosti. Podle
toho rozlišujeme vytápění stropní, stěnové a podlahové. Obvykle zabírá velkou část
plochy. Stropní vytápění je tvořeno podhledem, který je zavěšen pod stropní konstrukcí
nebo spodní vrstvou železobetonového stropu. Stěnové vytápění je
tvořeno omítkovou vrstvou na zdivu
(stěně). Podlahové vytápění tvoří
mazanina
trubka
obvykle betonová mazanina. Do
á
všech uvedených ploch mohou být
ln e
e
instalovány topné trubky nebo topné
p c
te ola
elektrické kabely. Veškeré topné
iz
elementy se instalují do povrchové
Obr. 41: Příklad podlahového vytápění
vrstvy konstrukce.

54 Podrobně bude probráno ve třetím ročníku.
55 Viz Materiály 1. ročník a kapitola 2.2.
56 Konstrukce, které obklopují místnost mají vyšší teplotu než vzduch a tedy méně ochlazují. Při vytápění otopnými
tělesy mají konstrukce nižší teplotu než vzduch a jsou tzv. studené.
57 Do této kategorie lze zařadit také vytápění formou temperování betonového jádra, jeho vlastnosti jsou však značně
odlišné od typického sálavého vytápění. Bude probráno ve třetím ročníku.
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tepelná izolace plech
3.13. Zavěšené sálavé panely
Využívají se zejména při vytápění velkoprostorových
objektů (například průmyslové nebo sportovní haly),
pro které je typická velká světlá výška místnosti.
třmen
trubka
V těchto objektech se nejvíce projeví přednosti sdílení
tepla pomocí sálání. Konvekční vytápění vede k hro- Obr. 42: Příklad sálavého panelu
madění ohřátého vzduchu pod stropem, kde lidé nepobývají. To vede k vysokým
ztrátám tepla, protože nepotřebné prostory pod stropem jsou přetápěny. Sáláním
dokážeme tepelný tok směrovat do prostoru pobytu osob a tedy výrazně zvýšit
efektivitu využití tepla.
Typickým příkladem takového vytápění jsou panely na obrázku č. 42. Tyto panely jsou
tvořeny trubkami (obvykle 1“), kterými protéká teplonosná látka (voda nebo pára). Nad
trubkami je připevněn plech s křidélky, který odráží teplo od trubek do vytápěného
prostoru. Úkolem křidélek je omezit proudění vzduchu kolem trubek a tím snížit ztráty
tepla. Na horní stranu plechu se ukládá tepelná izolace. Panely lze sestavovat do
větších ploch jak do délky (propojení více panelů), tak do šířky (umístěním více panelů
vedle sebe). Počet trubek a tím pádem šířka jednoho panelu, mohou být rozdílné
podle požadovaného výkonu. Teplota teplonosné látky závisí zejména na výšce zavěšení panelů nad podlahou. Při malé výšce zavěšení se musí teplota snížit, aby
nedocházelo k nadměrnému osálání hlavy lidského těla 58. V halách jsou většinou
panely zavěšeny velmi vysoko, proto je naopak vhodné použít vysokou teplotu
teplonosné látky. [4]
Podobného efektu, jako se zavěšenými panely, lze dosáhnout také použitím plynových
nebo elektrických zářičů. Nástěnné panely (a jiná tělesa) se používají jako sálavý
doplněk teplovzdušného vytápění.
3.14. Horkovodní otopné soustavy
Horkovodní soustavy jsou takové, které používají jako teplonosnou látku horkou vodu.
Nejčastěji se používají teploty vody v rozmezí 140 až 65 °C, například 140/70 °C,
130/65 °C. Právě použití horké vody o teplotě nad 110 °C vytváří specifické vlastnosti
celé soustavy, které velice limitují možnosti jejího využití. Proto se horkovodní
soustavy používají pouze v prostorách, kde není na závadu nízký komfort vytápění.
Nejčastěji v průmyslových provozech. Prvním problémem je vysoký tlak vody, to vede
k vysokým nároků na provedení soustavy59. Horkovodní soustavy se zhotovují převážně z ocelových trub, které se spojují svařováním60. Druhým problémem je vysoká
teplota. Běžná otopná tělesa mají nejvyšší povrchovou teplotu (byť jen na části
povrchu) shodnou s teplotou vody přívodní vody. Taková teplota znamená vysoké
riziko popálení při dotyku a také dochází k rozkladu prachových částic. Otopná tělesa
pro horkovodní vytápění musí být takového provedení, aby nemohlo dojít ke styku
lidského těla (ani ruky) s povrchem o vysoké teplotě. Pokud chceme vytápět klasickými
tělesy, používají se otopná tělesa trubková nebo konvektory. V horkovodních
soustavách se však snažíme použití otopných těles vyhnout, protože taková soustava
vytápí neefektivně a nekomfortně. Většinou se teplo předává do vytápěných prostor
58 Hlava je nejcitlivější část těla na sálavé teplo. Nadměrné osálání hlavy způsobuje pocit horka a také bolesti hlavy.
59 Musí odpovídat předpisům pro tlakové nádoby.
60 Rozvody horké vody budou probrány ve třetím ročníku v kapitole dálkové vytápění.
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pomocí teplovzdušných jednotek nebo pomocí sálavých panelů. Při sálavém vytápění
je naopak výhodné použít vodu (popř. páru) o vysoké teplotě.
Horkovodní soustavy používáme pouze tam, kde máme k dispozici stávající horkovod
nebo je budován z jiného důvodu, než je otop. Mezi jejich výhody patří nižší investiční
náklady (nepotřebují předávací stanici, postačují menší průměry trub a otopná tělesa).
3.15. Parní otopné soustavy
Parní soustavy [4] jsou takové, které používají jako teplonosnou látku nízkotlakou
(NTL) nebo středotlakou (STL) páru61. Parní soustavy mají podobné postavení jako
horkovodní. Jsou sice relativně laciné z hlediska pořizovacích nákladů (malé průměry
trubek, malá otopná tělesa, jednodušší a levnější předávací stanice), ale mají vyšší
ztráty tepla a vysokou teplotu teplonosné látky (nad 100 °C). Také parní vytápění
využíváme pouze tam, kde máme k dispozici stávající parovod nebo potřebujeme páru
pro jiné účely62.
regulační ventil
otopné
těleso
odváděč
kondenzátu

pojistná smyčka

parní
potrubí
odvzdušnění

kotel

vyrovnávací
nádrž

kondenzátní
potrubí
odvodňovací
smyčka

Obr. 43: Schéma nízkotlakého parního vytápění

Parní soustavy pracují jinak než vodní, proto se také skládají z jiných součástí.
U vodních soustav tvoří přívod i zpátečka hydraulicky propojený systém. U parních
jsou odděleny. Přívod tvoří parní potrubí, které přivádí páru ze zdroje do jednotlivých
spotřebičů (např. otopných těles). Zpátečku tvoří kondenzátní potrubí, které dopravuje
kondenzát zpět do zdroje tepla. Pod pojmem kondenzát rozumíme vodu, která vznikla
kondenzací páry. Pára je přivedena do otopného tělesa, kde odevzdá teplo a zkapalní
tj. zkondenzuje. Parní a kondenzátní potrubí jsou od sebe odděleny odváděčem
kondenzátu. Je to připojovací armatura, která zamezuje úniku páry do kondenzátního
potrubí, ale zároveň umožňuje odtok kondenzátu.
Parní soustavy k dopravě páry nepotřebují čerpadla ani jiná zařízení, která by
zajišťovala dopravu páry. Při zahřívání vody se bubliny páry uvolňují z vody a nad její
61 Podtlaková pára se nevyužívá vůbec, vysokotlaká pouze v elektrárnách.
62 Jediný případ, kdy je opodstatněné zřídit parní vytápění, je velká průmyslová hala, která se vytápí zavěšenými panely.
Otázkou však je, jestli v takovém případě není vhodnější vytápění plynovými infrazářiči.
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hladinou vytvářejí přetlak. Tento přetlak (v kotli) zajišťuje dopravu páry do otopných
těles. Pokud je to možné, provádí se doprava kondenzátu z otopných těles zpět do
zdroje tepla pomocí samospádu. Tedy podobným způsobem jako u kanalizace. Voda
teče správně spádovaným potrubím díky gravitaci na nejnižší místo. Pokud to není
možné (zejména u rozlehlých soustav), shromažďuje se kondenzát ve sběrné nádrži 63,
ze které je přečerpáván do zdroje tepla. Kondenzát se však z páry uvolňuje také při její
přepravě v parním potrubí. Proto musí být parní potrubí spádováno ve směru toku páry
a kondenzát musí být z parního potrubí odváděn. Odvádění kondenzátu zajišťuje
odvodňovací (kondenzátní) smyčka nebo odváděč kondenzátu.
Výhody parních soustav64:
1. intenzivní přenos tepla,
2. nižší investiční náklady,
3. rychlý zátop,
4. vhodné pro přerušované vytápění65,
5. bez rizika zamrznutí rozvodu.

Nevýhody parních soustav:
1. nelze centrálně regulovat,
2. vysoké ztráty tepla,
3. vysoká teplota otopných těles,
4. problémy s korozí,
5. soustava je hlučná.

3.16. Teplovzdušné otopné soustavy
Tyto soustavy používají jako teplonosnou látku vzduch. Tím ovšem odlišnosti od běžných topenářských soustav nekončí. Zatímco parní i vodní soustavy tvoří uzavřený
systém, teplovzdušné soustavy tvoří systém otevřený. Pod pojmem uzavřený systém
rozumíme soustavu potrubí a zařízení, kde koluje neustále stejná látka 66. Otevřený
systém znamená, že teplonosná látka je ze soustavy odebírána a nahrazována jinou.
V případě teplovzdušného vytápění se vzduch vypouští přímo do vytápěné místnosti.
Proto teplovzdušnou soustavu tvoří dvě zařízení, jedno pro přívod vzduchu a druhé
pro odvod vzduchu. Vzduch může být využit nejen pro vytápění, ale také pro větrání
případně úpravu vlhkosti a chlazení. Souhrnně se veškerá zařízení, která rozvádějí
vzduch za účelem úpravy vnitřního prostředí budovy, nazývají vzduchotechnika (VZT).
Zařízení zajišťující pouze větrání nazýváme větrací soustava (zkráceně větrání).
Pokud slouží k vytápění, nazýváme takové zařízení teplovzdušným vytápěním (může
také větrat). Zařízení zajišťující všechny výše uvedené funkce nazýváme klimatizace.
Přínos teplovzdušného vytápění je především ve schopnosti větrat vnitřní prostory.
Pravidelná (případně trvalá) výměna vzduchu uvnitř budovy je nezbytnou podmínkou
pro zachování hygienicky udržitelného prostředí. Bez výměny vzduchu se vytvářejí
podmínky pro vznik a šíření plísní, rozvoj infekcí a pro nadměrné zatížení lidského
organismu. Bez větrání se zvyšuje množství CO 2 ve vzduchu. To způsobuje vyšší
únavu a nižší pracovní soustředění. Ve dvacátém století bylo větrání řešeno převážně
netěsnými okny (tzv. infiltrace). Teplý vzduch tak bez užitku unikal do venkovního
prostředí. Dnes je takové řešení nepřijatelné, protože vede ke zvýšeným ztrátám tepla
(vysoké náklady na vytápění budovy). Pouze vzduchotechnika umí větrat a zároveň
z odváděného vzduchu zpětně získávat teplo. Proces zpětného získávání tepla
nazýváme rekuperace. Díky snižování tepelného prostupu stavebními konstrukcemi se
63
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Možné je použití více sběrných nádrží na různých místech.
Vztaženo k teplovodnímu vytápění.
Například průmyslové objekty, kde dochází k přerušení vytápění přes noc nebo přes víkend.
Voda ani pára není odebírána mimo soustavu, vypouštění vody z potrubí při opravách se nepočítá jako odběr.
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u moderních budov neustále zvyšuje podíl tepelné ztráty větráním na celkové ztrátě
budovy. Z výše uvedených důvodů je žádoucí, aby každá budova byla vybavena
nuceným větráním, případně teplovzdušným vytápěním. Bez vzduchotechniky nelze
komfortně a úsporně zajistit větrání budovy. Jediným problémem je absence sálavé
složky sdílení tepla.
Výhody teplovzdušných soustav:
1. nízké teploty vzduchu,
2. možnost směřování proudu vzduchu67,
3. jedním zařízením lze vytápět a větrat,
4. rychlé uvedení do provozu,
5. využití rekuperace.

Nevýhody teplovzdušných soustav:
1. absence sálavé složky sdílení tepla,
2. nízká tepelná kapacita vzduchu,
3. méně příznivé rozložení teplot.

Dělení teplovzdušných soustav
a) Cirkulační soustava – vzduch obíhá pouze z místnosti(í) do jednotky VZT a zpět,
bez přívodu čerstvého vzduchu. Tato soustava pouze vytápí, ale nevětrá. Ohřívá
pouze vzduch z místnosti. Je hospodárná, ale nehygienická.
b) Větrací soustava – veškerý vzduch odvádí z místnosti(í) do venkovního prostředí
a veškerý vzduch přiváděný do místnosti(í) je nasáván z venkovního prostředí. Tato
soustava ohřívá pouze vzduch z venkovního prostředí. Je hygienická, ale velmi
nehospodárná.
c) Kombinovaná soustava – část vzduchu cirkuluje a část je nasávána/odváděna
z/do venkovního prostředí. Díky tomu zajišťuje větrání v nezbytně nutné míře
a zároveň vytápí. Dosahuje dostatečné úrovně hygieny při přijatelné hospodárnosti.
Někdy se také používá zjednodušené větrání, kterému se říká odsávání. Zatímco výše
uvedené soustavy vzduch z/do místnosti(í) přivádějí i odvádějí, odsávání vzduch
pouze odvádí (odsává). Přívod vzduchu se děje netěsnostmi oken a dveří, případně ze
sousední místnosti pomocí větracích otvorů. Odsávání se nejčastěji využívá při
odvádění znečištěného vzduchu z WC nebo kuchyní. Pod pojmem odsávání se může
rozumět též odvádění vzduchu z velkokuchyňských zařízení nebo průmyslových
provozů. Takové zařízení má za úkol především sbírat škodliviny přímo na místě
vzniku (bez jejich rozptýlení po okolí) a zajistit jejich bezpečný odvod mimo budovu.
Tato zařízení bývají také obvykle vybavena filtry nečistot a přívodem vzduchu.
Rozvod vzduchu se nejčastěji zhotovuje z pozinkovaného ocelového plechu. Potrubí
může být kruhové nebo (častěji) čtyřhranné. Dále může být potrubí zděné, textilní nebo
u menších zařízení také z plastových trub. Lze použít standardní HT nebo KG potrubí.
Vhodnější však je použití plastového potrubí s antibakteriální úpravou.

67 Při vytápění otopnými tělesy stoupá teplý vzduch samovolně vzhůru a nejteplejší je pod stropem, tj. mimo pobytovou
zónu osob. VZT umožňuje směřovat ohřátý proud do pobytové zóny.
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Úkoly k opakování:
1) Vysvětli pojem sálavé vytápění!

2) Vyjmenuj druhy sálavého vytápění!

3) Popiš provedení velkoplošného vytápění!

4) Popiš použití a provedení zavěšených sálavých panelů!

5) Co je to horkovodní otopná soustava?

6) Jaké jsou překážky při využití horkovodních soustav?

7) Kde využíváme horkovodní soustavy?

8) Co je to parní otopná soustava?

9) Z jakých částí se skládá parní otopná soustava?

10) Co je to kondenzát?

11) Vyjmenuj druhy teplovzdušných soustav!

12) Jaké jsou přínosy teplovzdušného vytápění?

13) Z jakého materiálu se zhotovuje vzduchotechnické potrubí?
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4.

Místní vytápění

Místní (také zvané lokální) vytápění [4] [5] je charakterizováno zdrojem tepla umístěným přímo ve vytápěné místnosti. Zařízení, které vytváří teplo a předává jej do
místnosti (případně také akumuluje) se nazývá lokální topidlo. Tento druh vytápění
nemá žádné rozvody a získané teplo přechází z topidla přímo do vytápěné místnosti.
Dělení místního vychází zejména z použitého paliva. Palivo totiž velmi ovlivňuje
vlastnosti a možnosti použití místního vytápění.
Vlastnosti místního vytápění na tuhá paliva
Výhody:
1. úplná autonomie vytápěné místností68,
2. levná a jednoduchá instalace,
3. levný provoz.

Nevýhody:
1. nutnost zřizovat komíny,
2. manipulace s palivem a popelem,
3. pracné vytápění více místností
4. nemožnost automatizace,
5. velké rozměry topidel,
6. nutnost zřizovat nehořlavé zóny69,
7. nepříznivé rozložení teplot.

Vlastnosti místního vytápění na plyn
Výhody:
1. úplná autonomie vytápěné místností,
2. levná a jednoduchá instalace,
3. bezproblémová automatizace.

Nevýhody:
1. vyšší cena provozu,
2. problémy s odkouřením70,
3. velké rozměry topidel.

Vlastnosti místního vytápění na elektřinu
Výhody:
1. úplná autonomie vytápěné místností,
2. levná a jednoduchá instalace,
3. bezproblémová automatizace.

Nevýhody:
1. vysoká cena provozu,
2. u konvekčních topidel absence sálavé
složky sdílení tepla.

Místní vytápění není příliš rozšířené. Přes nesporné výhody se v novostavbách zřizuje
zcela výjimečně. Uplatnění nalézá zejména v případě budov s velmi rozdílnými
požadavky71 na provoz jednotlivých místností, rozlohou velmi malých budov, občasně
vytápěných budov (rekreační objekty) nebo u starých objektů, kde zůstávají v minulosti
instalovaná topidla.

68 Každá místnost může být vytápěna zcela nezávisle na ostatních částech budovy, lze vytápět pouze jednu místnost,
případně přizpůsobit výkon vytápění konkrétnímu uživateli.
69 Kolem topidla na tuhá paliva se musí zřídit dostatečně velké zóny, ve kterých musí být pouze nehořlavé látky.
70 Topidla musí být připojena na komín nebo mít odtah spalin řešený pod oknem při zdi. Při odtahu spalin přes zeď se
může ztížit větrání místnosti pomocí oken, protože se část spalin může vracet oknem do místnosti.
71 Příkladem může být budova rozdělená na jednotlivě pronajímané místnosti různým subjektů, například obchodní
centrum rozdělené na jednotlivé obchodní jednotky.
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4.2. Topidla na tuhá paliva
Lokální topidla na tuhá paliva patří mezi velmi rozšířená. Důvodem je zejména jejich
nízká cena, jednoduchost a nezávislost na přívodu energie. V minulosti (první polovina
20. století) byla nejrozšířenějším způsobem vytápění.
Pro místní vytápění se jako palivo nejčastěji používá dřevo, hnědé uhlí nebo brikety
(uhelné i dřevěné). Pro dosažení správné funkce a dostatečné účinnosti topidel je
nutné používat palivo s nízkou vlhkostí.
Nejčastěji se topidla umísťují u vnitřního zdiva v blízkosti komína. Takové umístění je
sice nevýhodné z hlediska rozložení teplot72 v místnosti, ale podřizuje se potřebám
umístění komína.
Druhy topidel
a) stáložárná kamna
b) krby

c) kuchyňské sporáky
d) kachlová kamna

Stáložárná kamna
Jedná se o uzavřená topidla, která jsou tvořena kovovým pláštěm (litina nebo ocel)
a vnitřní šamotovou vyzdívkou. Šamotová vyzdívka má tři funkce. Chrání kovové části
před přímým kontaktem s plamenem73, zvyšuje akumulaci tepla v topidle a pomáhá
zvýšit podíl sálavé složky sdílení tepla. Celý plášť je však poměrně tenký, proto je
povrchová teplota topidel vysoká. Následkem vysoké teploty povrchu převládá při
sdílení tepla konvekce a špatné rozvrstvení teplot vzduchu po výšce místnosti.
Přikládání paliva a vymetání popela se děje pomocí dvířek. Dvířka (případně otvory ve
dvířkách) slouží také pro přívod spalovacího vzduchu. Pod rošt je přiváděn tzv.
primární vzduch a nad rošt sekundární vzduch. Tato topidla mohou být dvojího
provedení podle hoření paliva. Jednodušší jsou topidla s horním odhoříváním, s tzv.
prohoříváním paliva. Dalším provedením jsou topidla se spodním odhoříváním.
Kamna s prohoříváním paliva (viz obrázek č. 44) mají jednoduchou spalovací šachtu,
kde v nejnižším místě na roštu jsou žhavé části paliva. Ty jsou překryty další vrstvou
(pozdější přiložení) paliva, které vlivem žhavé části prohořívá.
odtah
spalin

dvířka
prohořívající palivo
sekundární vzduch

primární vzduch

hořící (žhavé)
palivo
rošt
popelník

Obr. 44: Stáložárná kamna s prohořívánim paliva
72 Pokud je topidlo umístěno u vnitřních zdí, je u obvodových stěn výrazně chladněji než ve zbytku místnosti.
73 Produkty hoření mohou způsobit rychlou korozi kovu nebo propálení slabších plášťů kamen.
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Kamna se spodním odhoříváním (viz obrázek č. 45) mají šachtu rozdělenou na dvě
části. V jedné části dochází ke spalování nízké vrstvy paliva. Druhá část slouží jako
násypka paliva. Tímto uspořádáním je zajištěno odhořívání paliva od spodní vrstvy,
zatímco horní vrstva v násypce nehoří.
dvířka

odtah
spalin
ohřívané palivo

hořící (žhavé) palivo
rošt
popelník

sekundární vzduch

primární vzduch

Obr. 45: Stáložárná kamna s dolním odhoříváním

Krby
Základním znakem krbu je viditelné topeniště, včetně celého plamene. To dělá z krbu
nejen zdroj tepla, ale také velmi výrazný dekorativní doplněk interiéru. Přítomnost
živého ohně zároveň pomáhá utvářet atmosféru vnitřního prostředí, zejména v případě
otevřeného krbu. Krby mohou být provedeny s otevřeným nebo uzavřeným ohništěm.
Uzavření se provádí pomocí skleněných dveří. Otevřené krby mají malou účinnost,
uzavřené se svými vlastnostmi mohou blížit kamnům. Konstrukčně lze krby provést
jako zděné, s kovovou obezděnou vložkou nebo jako samostatně stojící krbová
kamna. Součástí krbů mohou být také krbové vložky, které teplem z hoření paliva
ohřívají topnou vodu pro ústřední vytápění nebo vzduch. Vzduch může dále samotížně
proudit vzduchovody do dalších místností.
Kuchyňské sporáky
Konstrukcí jsou podobné stáložárným kamnům. Jejich provedení a rozměry jsou
uzpůsobeny k přípravě pokrmů. Obvykle jsou vybaveny troubou a rozlehlou vařidlovou
deskou v úrovni pracovní plochy.
Kachlová kamna
Jak napovídá název, jsou tato kamna zhotovena převážně z keramických dílců.
Obvykle mají kovovou kostru. Vnější plášť je tvořen dekorativními keramickými dílci,
nazývanými kachle. Kromě dekorativní funkce plní také funkci akumulační a přenášejí
teplo do místnosti. Navzdory velmi dobrým vlastnostem kachlových kamen nejsou
příliš rozšířené. Příčinou je jejich vysoká pořizovací cena.
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Zásady instalace topidel na tuhá paliva
1. Průřez komína min. 150×150 mm, účinná výška komína min. 6 m.
2. Zaústění kouřovodu do komína pomocí ocelové zděře.
3. Spoje kouřovodu se musí provést dle obrázku č. 46.
4. Kouřovod musí být vždy spádován směrem k topidlu.
5. Topidlo musí stát na nehořlavé podlaze (např. dlažba) nebo nehořlavé podložce.
Minimální rozměr podložky dle obrázku č 47.
6. Podlaha musí mít dostatečnou únosnost. (Nutno ověřit.)
7. Stěny za topidlem musí být nehořlavé nebo odstíněné pomocí nehořlavé desky.
Minimální rozměr stínící desky dle obrázku č 47.
8. Palivo pro přikládání a jiné hořlavé hmoty musí být uloženy v dostatečné
vzdálenosti od topidla a kouřovodu.
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Obr. 46: Napojení topidla na tuhá paliva
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Obr. 47: Příklad umístění topidla na tuhá paliva

4.3. Topidla na kapalná paliva
Lokální topidla na kapalná paliva byla populární především na konci šedesátých letech
20. století. Jejich obliba plynula především z příznivých vlastností a tehdejší nízké
ceny nafty. Vlastnostmi jsou tato topidla podobná topidlům na plynná paliva. Mají
podobné výhody a nevýhody. V porovnání s vytápěním na tuhá paliva přinesla kapalná
paliva značný kvalitativní skok směrem k vyššímu komfortu a jednodušší obsluze.
Tehdejší topidla používala jako palivo běžně prodávanou motorovou naftu. Skladování
a doplňování nafty bylo mnohem jednodušší než v případě tuhých paliv. Topidla také
umožňovala automatický provoz. Konec jejich využívání přišel jako následek ropné
krize. Ta vedla v sedmdesátých letech k prudkému zdražení nafty. Topení kapalnými
palivy se tak stalo finančně neúnosné. Dnes jsou již na trhu lehké topné oleje (LTO)
určené k vytápění, ale v místním vytápění se neujali. Kapalná paliva se v současnosti
nevyužívají ani u přenosných nebo mobilních topidel.
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4.4. Topidla na plynná paliva
Může se jednat o lokální plynová topidla (tzv. wawky/vafky) nebo plynové infrazářiče.
Topidla budou probrána ve třetím ročníku v plynárenství. Infrazářiče ve třetím ročníku
ve vytápění (kapitola „Vytápění průmyslových staveb“).
4.5. Elektrická topidla
Elektrická topidla patří uživatelsky k nejzajímavějším. Mají čistý plně automatický provoz a mohou být velmi malé. Významnou nevýhodou je pouze vysoká cena elektřiny.
Zřízení elektrického vytápění musí být odsouhlaseno společností, která zajišťuje
distribuci elektřiny (ČEZ, EON, PRE).
Řízení jejich výkonu může probíhat pomocí termostatu na nastavenou teplotu vzduchu
v místnosti, případně také pomocí 24-hodinového spínacího časovače.
Dělení elektrických topidel:
Elektrická topidla

Konvekční
přímotopy

Olejová
tělesa

Sálavé
panely

Akumulační
kamna

Dynamická

Sálavé
plochy

Statická

4.6. Elektrické konvekční přímotopy
Tzv. konvektory patří mezi nejjednodušší a zároveň nejrozšířenější elektrická topidla.
Mohou být provedeny jako stacionární nebo přenosné. Stacionární jsou trvale
připojeny ke stavební konstrukci a k přívodu elektrické energie. Jejich připojení nebo
odpojení k/od elektrické sítě může provést pouze elektrikář. Přenosné jsou uloženy na
nohách nebo kolečkách (mobilní) a připojují se do standardní zásuvky 230 V. Obvykle
se stacionární využívají jako hlavní zdroj tepla pro vytápění, zatímco přenosná se
používají jako doplňkové vytápění (zejména pro vykrytí chladnějších dnů mimo topnou
sezónu) nebo pro temperování.
studený vzduch
plechová skříň

plechová skříň

teplý vzduch

topné těleso

topné těleso
teplý vzduch

studený vzduch
Obr. 48: Elektrický konvektor bez ventilátoru

ventilátor

Obr. 49: Elektrický konvektor s ventilátorem

Konvektor (viz obrázek č. 48) je tvořen plechovou skříní s výdechovou mříží, ve které
je umístěno topné těleso. Ohřátý vzduch proudí skříní díky komínovému efektu. Tento
jev je podobný funkci samotížné otopné soustavy. Teplý vzduch je lehčí a stoupá
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vzhůru. Pomocí skříně se zvyšuje efektivita proudění (vzduch více proudí). Protože
tento způsob přenosu tepla vede k nerovnoměrnému rozložení teplot po výšce
místnosti, vyrábějí se také konvektory vybavené ventilátorem (viz obrázek č. 49). Díky
tomu proudí vzduch skříní v opačném směru a teplý vzduch je přiváděn nad podlahu.
Některá topidla kombinují konvekční a sálavé sdílení tepla díky vytápěné čelní ploše.

panel s ovládacími
prvky a termostatem

4.7. Olejová tělesa
Vyrábějí se v provedení mobilních topidel na kolečkách. Až na výjimky se používají
pouze pro doplňkové vytápění. V původním
články plněné olejem
provedení se jednalo o běžné článkové ocelové
těleso, které mělo do spodní redukce vestavěnou
elektrickou topnou vložku. V současnosti se vyrábí
mnoho variant provedení a tvarování ocelového
tělesa, včetně speciálních typů, které jsou určeny
pouze pro olejová otopná tělesa. Princip je však
vždy stejný. Článkové těleso je naplněné olejem,
který se ohřívá pomocí topné vložky. Olej zvyšuje
akumulaci tepla74, zvyšuje (zajišťuje) podíl sálavé
složky sdílení tepla a snižuje povrchovou teplotu. Obr. 50: Příklad olejového tělesa
Připojení na elektrickou síť je pomocí vidlice do standardní zásuvky 230 V.
V současnosti jsou na trhu také otopná tělesa plněná nemrznoucí směsí, která vznikla
úpravou standardních těles. Například koupelnová trubková tělesa KORADO.
4.8. Sálavé topné panely a tělesa
Jedná se o přímotopná lokální topidla, která sdílejí teplo převážně sáláním. Nejčastěji
mají podobu nástěnných, případně stropních, panelů. Některé jsou v přenosném
provedení ve formě tabulí nebo sloupů. Mohou mít také podobu těles různého tvaru,
které se zavěšujou pod strop.
Nástěnné panely slouží často jako dekorativní prvek. Čelní stěna může být v jednobarevném provedení, opatřena fotografií, obrazem nebo zrcadlem. Něktré firmy nabízejí
na zakázku výrobu panelu s vlastní fotografií.
Sálavé panely a tělesa mohou sloužit jako hlavní zdroj tepla pro vytápění, ale díky
převažujícímu sálání je lze také použít jako vynikající doplňkový zdroj při teplovzdušné
vytápění. Připojení na elektrickou síť může být provedeno pomocí pevného připojení
nebo vidlice do zásuvky.
Mezi sálavé místní vytápění patří také velkoplošné vytápění pomocí elektrických
topných kabelů. Jeho provedení je obdobné jako u velkoplošného teplovodního
vytápění, proto se s ním podrobně seznámíme ve třetím ročníku.
4.9. Akumulační kamna
Jejich hlavním přínosem oproti jiným způsobům vytápění byla možnost využití tzv.
nízkého tarifu elektřiny75. Jejich základem je keramické (obvykle šamotové, feolitové
nebo magnezitové) jádro. To je ohříváno pomocí topných těles. Jádro přijímá teplo
přeměněné z elektřiny, akumuluje jej a následně předává do vzduchu. Přijímání tepla
jádrem kamen nazýváme nabíjení. Odevzdávání tepla do vzduchu, který proudí kamny
74 Přímotopy popsané v kapitole 4.6 nemají žádnou schopnost akumulace.
75 Dříve se označoval jako noční proud. Jedná se o nižší cenu elektřiny, která se spotřebovává v době jejího přebytku.
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nazýváme vybíjení. Nabíjení může probíhat v odlišnou dobu než vybíjení. Nejčastěji
probíhá nabíjení v noci, kdy je přebytek elektřiny a zároveň není požadavek na plný
topný výkon. Kamna jsou obvykle tvořeny izolovaným pláštěm, který obklopuje
keramické jádro. Plášť je izolován pro zamezení nadměrného odvádění tepla v době
nabíjení kamen. Izolace pláště však brání sdílení tepla pomocí sálání. Teplo je do
místnosti předáváno pomocí vzduchu, který proudí kanálky v akumulačním jádru
kamen. Akumulační kamna mohou být provedena jako statická nebo dynamická.
V současnosti však nejsou akumulační kamna příliš výhodná. Do popředí se dostávají
jejich nevýhody, které již nejsou vyváženy jejich hlavní výhodou. Mezi hlavní nevýhody
patří jejich vysoká pořizovací cena (cca desetinásobek ceny přímotopu), vysoká
hmotnost (cca 100 – 500 kg)76 a velké rozměry. Hlavní výhoda těchto kamen v podobě
využití nízkého tarifu již dnes nepřináší adekvátní úspory. Dnes energetické společnoti
nabízejí dvoutarifové sazby, které umožňují dosáhnout snížení ceny elektřiny i při
využití přímotopů. Díky tomu klesá úspora nákladů na provoz akumulačních kamen
v porovnání s přímotopy.
Statická akumulační kamna
U statických kamen (viz obrázek č. 51) proudí vzduch samotížně, díky změně hustoty.
Vzduch vstupuje do kamen otvorem těsně nad podlahou a vystupuje otvorem v horní
části kamen. Rychlost proudění vzduchu i výkon kamen je regulován pomocí klapky.
Dynamická akumulační kamna
U dynamických kamen (viz obrázek č. 52) proudí vzduch pomocí ventilátoru, tzv. nuceně. Díky tomu nemusí být výdechový otvor v horní části kamen. Z několika důvodů je
naopak výhodné jeho umístění nad podlahou.

regulační klapka

ovládání

izolovaný
plášť

ovládání

izolovaný
plášť

akumulační
jádro

akumulační
jádro

topné těleso

topné těleso

proud
vzduchu

proud
vzduchu

Obr. 51: Statická akumulační kamna

regulační
klapka

ventilátor

Obr. 52: Dynamická akumulační kamna

4.10. Vývoj a perspektiva místního vytápění
Místní vytápění na tuhá paliva bylo prvním a do 19. století téměř jediným způsobem
vytápění. Poté začalo ustupovat ústřednímu vytápění. V budoucnu může vzrůst obliba
elektrického místního vytápění. Protože se snižuje energetická náročnost staveb, klesá
finanční úspora díky nízké ceně paliva. Naopak stoupá vliv pořizovacích nákladů.
Zároveň lze očekávat vzestup zájmu o nucené větrání a jeho doplnění sálavým
elektrickým vytápěním.
76 Podlaha neumusí být pro taková kamna dostatečně únosná.
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Úkoly k opakování:
1) Popiš vlastnosti místního vytápění na tuhá paliva!

2) Popiš vlastnosti místního vytápění na elektřinu!

3) Vyjmenuj druhy lokálních topidel na tuhá paliva!

4) Popiš funkci stáložárných prohořívacích kamen!

5) Popiš funkci stáložárných kamen se spodním odhoříváním!

6) Vyjmenuj zásady instalace lokálních topidel na tuhá paliva!

7) Vyjmenuj druhy elektrických topidel!

8) Jak je řízen výkon elektrických lokálních topidel?

9) Popiš funkci konvekčních přímotopů!

10) Popiš provedení a funkci olejových těles!

11) Popiš provedení a využití sálavých topných panelů!

12) Popiš provedení a využití akumulačních kamen!

13) Jaký je rozdíl mezi statickými a dynamickými akumulačními kamny?
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5.

Teplovodní vytápění

5.1. Otopná tělesa
Úkolem otopných těles je předávat teplo z teplonosné látky do vytápěné místnosti. Je
to vlastně výměník tepla voda(pára)/vzduch. Jsou napojena na přívod teplonosné látky
ze zdroje tepla a standardně neobsahují vlastní zdroj tepla. Mezi otopná tělesa tedy
nepatří lokální topidla popsaná ve 4 kapitole. Lokální topidla sice také předávají teplo
do místnosti, ale zároveň jsou zdrojem tepla, čemuž odpovídá zcela odlišná
konstrukce. Některá otopná tělesa mohou být vybavena doplňkovým zdrojem tepla,
který tvoří elektrická topná vložka. Ta se využívá zejména jako doplňkové vytápění
mimo topnou sezónu.
Tělesa předávají teplo do místnosti konvekcí i sáláním. Teplo přechází z teplonosné
látky do stěny tělesa a následně do místnosti. Většina tepla ohřívá vzduch v blízkosti
tělesa a ten následně přenáší teplo prouděním po místnost. Intenzivního přenosu tepla
dosáhneme zpomalením toku teplonosné látky a velkou přestupní plochou na straně
vzduchu.
Druhy otopných těles
Rozdělení otopných těles na jednotlivé druhy vychází z jejich provedení, materiálu,
vzhledu a způsobu sdílení tepla. Dále lze dělit otopná tělesa dle způsobu napojení.

Druhy otopných těles
Ostatní
Článková
tělesa

Panelová
tělesa

Trubková
tělesa

Konvektory
Nástěnné

Litinová

Desková

Hladká

Ocelová

Lamelová

Žebrovaná

Bez ventilátoru

Koupelnová

S ventilátorem

Hliníková

Speciální

Podlahové

Otopné lavice

Způsoby napojení otopných těles
Napojení můžeme provést jako dvoubodové nebo jednobodové. Obojí je možné
provést jako boční nebo spodní. V ČR se otopná tělesa obvykle připojují pomocí
dvoubodového připojení. Jednobodové připojení je málo obvyklé a vyžaduje k tomu
určená tělesa. Podle požadovaného způsobu napojení se musí vybrat vhodné těleso.
Obvykle nelze tělesa s bočním napojením připojit spodním a naopak. Mohou však
existovat také univerzální tělesa, které lze připojit oběma způsoby.
Otopná tělesa se spodním připojení a tělesa připojená zdola dolů vždy vyžadují
instalaci odvzdušňovacího ventilu přímo na těleso. Bez osazeného odvzdušnění nelze
těleso odvzdušnit a těleso nebude topit. U těles s bočním připojením záleží na jejich
umístění v rámci celé soustavy.
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Obr. 53: Možná provedení bočního napojení otopných těles

Pokud je to možné, volíme vždy způsob napojení s přívodem nahoře a odvodem dole.
Pokud zvolíme napojení zdola dolů dojde ke snížení výkonu tělesa o 10%. Oboustranné úhlopříčné napojení se doporučuje volit tehdy, pokud je délka tělesa větší než
trojnásobek výšky. Jiné provedení bočního napojení není přípustné.
otopné těleso
čelní pohled
levé připojení

otopné těleso
čelní pohled
středové
připojení

otopné těleso
čelní pohled
pravé připojení

Obr. 54: Možná provedení spodního napojení

Spodní připojení se obvykle provádí pomocí speciálních armatur. Některé mohou
obsahovat termostatický ventil i s hlavicí. Tělesa připojená zdola dolů, jednobodově
a tělesa se spodním připojením musí být vždy osazena odvzdušňovacím ventilem.
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Pojmy související s otopnými tělesy
• Rozšířená přestupní plocha – jedná se a)
b)
o plechové části tělesa, kterými neproudí
Obr. 55: Druhy ploch otopných těles
teplonosná látka. Pokud má otopné těleso
plochu pláště na straně vody (uvnitř) i na straně vzduchu (zvenku) stejně velkou
(viz obrázek č. 55a), je to těleso bez rozšířené plochy. Pokud má vnější plochu
větší než vnitřní (viz obrázek č. 55b), je to těleso s rozšířenou přestupní plochou.
• Ventil kompakt – otopné těleso, které má v sobě vestavěný termostatický ventil.
Parametry otopných těles
Popisují tepelné a hydraulické vlastnosti otopných těles. Díky znalosti parametrů
můžeme zodpovědně a správně vybrat nejvhodnější těleso nebo také čerpadlo. Mimo
výše uvedených technických parametrů sledujeme také ekonomické a uživatelské
parametry.
• Tepelný výkon – musí být vyšší než vypočtené ztráty řešené místnosti. Velikost
výkonu závisí na teplotě vody (média) a teplotě vzduchu v místnosti. Může být
ovlivněn nevhodnou montáží (např. umístěním jinam než pod okno, špatným
zapojením, zakrytím a jiné).
• Druh teplonosné látky – voda, pára, nemrznoucí směs.
• Teplotní odolnost – maximální provozní teplota, obvykle 110°C.
• Tlaková odolnost – maximální přetlak, který těleso vydrží bez poškození.
• Tlaková ztráta – vyjadřuje ztrátu dynamického tlaku vody proudící tělesem. Čím
je tlaková ztráta vyšší, tím silnější potřebujeme čerpadlo. Udává se v Pa nebo
pomocí součinitelů, například pomocí součinitele odporu (čím větší, tím větší
ztráta).
• Hmotnost.
• Vodní objem nebo akumulace tepla – čím vyšší objem vody v tělese, tím větší
akumulační schopnost.
Při výběru vhodného tělesa zohledňujeme v první řadě tepelný výkon. Poté ostatní
parametry. Nezanedbatelné hledisko je též estetické působení tělesa v interiéru (vždy
řešit s investorem nebo projektantem).
Požadavky na technické parametry otopných těles jsou ovlivněny typem zdroje tepla,
provozem budovy a teplotechnickými vlastnostmi budovy.
Pro kotle na pevná paliva se nejlépe hodí tělesa s velkou akumulací (tj. velkým vodním
objemem), protože přechodně topí i po vyhasnutí kotle. Takovým požadavkům nejlépe
vyhovují článková litinová tělesa.
Pro budovy s přerušovaným vytápěním (např. občasně vytápěné objekty), budovy
s kolísavým požadavkem na výkon vytápění a budovy s lehkou konstrukcí (např.
dřevostavby) jsou naopak vhodná tělesa s nízkou akumulací (tj. nízkým vodním
objemem. Takovým požadavkům nejlépe vyhovují konvektory.
Pro budovy s vysokým měrným výkonem na m3 objemu (staré budovy a také budovy
se špatnou tepelnou izolací) jsou vhodná tělesa s vysokým podílem sálavé složky.
Zejména litinová článková nebo desková plechová tělesa, nevhodné jsou konvektory.
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Úkoly k opakování:
1) Jaký je úkol otopného tělesa?

2) Jakým způsobem sdílí otopná tělesa teplo? Který z nich převažuje?

3) Vyjmenuj základní druhy otopných těles!

4) Z jakých materiálů se vyrábí otopná tělesa?

5) Jaké znáš způsoby napojení otopných těles?

6) Jaká tělesa (jak napojené) musí vždy mít instalován odvzdušňovací ventil?

7) U jakého napojení se snižuje výkon otopného tělesa? O kolik procent?

8) Vysvětli pojem „ventil kompakt“!

9) Vyjmenuj parametry otopných těles!

10) Jaký parametr je pro výběr otopného tělesa nejdůležitější?

11) Jaká tělesa jsou vhodná pro kotle na pevná paliva?

12) Jaká tělesa jsou vhodná pro budovy s přerušovaným vytápěním a dřevostavby?

13) Jsou konvektory vhodné pro staré nezateplené budovy?
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Článková otopná tělesa
Tato tělesa jsou složena z malých dílců s relativně malým výkonem, které nazýváme
články. Články mohou být odlévány z litiny, svařeny z ocelových plechů, případně
trubek nebo odlévány z hliníku. Tato tělesa neobjednáváme podle rozměrů (délky), ale
podle typu a počtu článků, ze kterých má být těleso sestaveno. V minulosti prováděl
sestavení tělesa a jeho povrchovou úpravu instalatér. Dnes je možné objednat těleso
sestavené z požadovaného počtu článků včetně konečné povrchové úpravy.
Zvolený materiál článků ovlivňuje jejich výsledné vlastnosti. Litina je tradiční materiál
otopných článků, který vyniká vysokou životností. Ocel má přednost především v nižší
ceně a hmotnosti, její nevýhodou je zejména nižší životnost v porovnání s ostatními
materiály. Hliník vyniká vysokou tepelnou vodivostí a možností tlakového lití. Právě
díky těmto vlastnostem mohou mít hliníkové články velmi členitou rozšířenou přestupní
plochu a dosahují vysokého měrného výkonu.77
Spojování článků se provádí pomocí pravolevé vsuvky nebo svařováním. Svařováním
se spojují ocelové články do souprav. Ocelové články se dodávají v soupravách (např.
3, 4 nebo 5 článků), které se pomocí vsuvek spojují do těles požadované velikosti.
Standardní litinová a ocelová článková tělesa jsou spojovány vsuvkami G5/4“. Litinová
tělesa se sníženým obsahem vody a hliníková tělesa se spojují vsuvkami G1“. Příklad
vsuvky je na obrázku č. 56. Závit je rozdělen na dvě poloviny, na jedné polovině je
vyřezán pravotočivý závit a na druhé levotočivý závit. Takové provedení umožňuje
stáhnout dva články k sobě. Mezi články se vkládá těsnící kroužek. Utahování se
provádí speciálním klíčem zastrčeným do vsuvky (viz obrázek č. 57).

Obr. 56: Příklad vsuvky G5/4“

Obr. 57: Zarážky pro klíč uvnitř vsuvky

Při utahování vsuvek se musí utahovat horní i dolní vsuvka zároveň. Krajní články se
uzavírají zátkou nebo redukcí (viz obrázek č. 58). Ty mají na jedné stejný závit jako
vsuvka a na druhé straně šestihran. V šestihranu může být centrické vrtání se závitem
G3/8“ - G1“78, které slouží k připojení potrubí. Pro připojení odvzdušňovacího ventilu
mohou být použity redukce se závitem G1/4“ nebo G3/8“, které mohou být umístěny
i excentricky. Těsnění závitů v článcích se nesmí provádět pomocí konopí. Zásadně
používáme originální těsnění určené pro daný typ tělesa.
77 Měrný výkon znamená výkon (W) na jeden článek nebo na metr délky tělesa.
78 Redukce pro radiátory se závitem G1“ mají připojovací závit maximálně G3/4“.
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Obr. 58: Příklad redukce pro článková tělesa

Článková tělesa obvykle připojujeme pomocí
bočního napojení. Dnes se vyrábějí také
speciální články se spodním připojením
a integrovaným termostatickým ventilem (viz
obrázek č. 59). Používají se dva takové články,
krajní pro přívod a sousední (druhý z kraje) pro
zpátečku. Tyto dva články jsou spojeny
speciálními vsuvkami. Spodní je uzavřená
a znemožňuje tok vody do sousedních článků.
Voda tedy krajním článkem teče vzhůru k horní
vsuvce, která je opatřena ventilem. Ten reguluje
průtok vody do sousedních článků. Podobný
způsob lze použít také pro připojení zdola dolů
bez snížení výkonu tělesa. Obrázky č.56 až 59
se vztahují k litinovým radiátorů, podobné
řešení se také používá pro ocelová a hliníková
tělesa.
Litinová článková tělesa
Tato tělesa se vyznačují vysokou životností, Obr. 59: Těleso s integrovaným ventilem
velkým vodním objemem, nejnižší tlakovou a spodním připojením
ztrátou a příznivým podílem sdílení tepla sáláním (cca 33 %). Litinová tělesa se
vyrábějí v provedení běžném (KALOR), designovém (STYL), se sníženým objemem
vody (TERMO) nebo retro (např. BOHEMIA). Tělesa v provedení RETRO se hodí
zejména pro reprezentativní prostory historických budov.
Litinová tělesa obvykle nemají rozšířenou přestupní plochu (viz
obrázek č. 60a). Pouze některé typy mají rozšířenou čelní plochu,
která vzhledově tvoří čelní panelovou plochu (viz obrázek č. 60b).
a)

b)

Obr. 60: Rozšíření
přestupní plochy
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Obr. 61: Rozměrové varianty litinových článků KALOR (rozměry jsou uvedeny
výška/hloubka, výška je uvedena montážní roztečí)

Ocelová článková tělesa
Tato tělesa se vyrábějí ve dvou základních variantách. První varianta má články
svařeny z výlisků plechu. Druhá varianta je vlastně trubkové těleso, ale uzpůsobené do
podoby článků. Je tvarově podobné tělesům litinovým. Příkladem těchto článkových
těles jsou tělesa ATOL (fa. ISAN), která jsou zhotovena z trubek ø 25 mm. Výhodou
těchto těles je absence ostrých hran a možnost tvarování do oblouků. Mají veškeré
hrany zaoblené a díky tomu jsou tato tělesa vhodná do mateřských školek 79. Mají
(skutečnou) výšku 300 až 2 500 mm a hloubku 2 (66 mm) až 6 (203 mm) trubek.
Hliníková článková tělesa
Vodní
Díky svým přednostem (vysoká tepelná vodivost, možnost
kanál
tlakového lití) mají členité články s vysokým stupněm
rozšíření přestupní plochy (viz obrázek č. 62). Jejich
základem jsou vodní kanály, na které navazuje rozšířená
hliníková přestupná plocha. Principiálně mohou být řešena
jako celohliníková nebo bimetalická. Protože hliník v kombinaci s jinými materiály způsobuje elektrochemickou korozi, musí být pH topné vody 7 - 8 (celohliníkové těleso).
Řešením tohoto problému může být vytvoření ochranného
povlaku/vložky ve vodním kanálu tělesa. Některé radiátory
mají povlak z umělé pryskyřice, který umožňuje použití Obr. 62: Příklad hliníkového
článku s rozšířenou plochou
topné vody o pH 5 - 10. Jiné radiátory mají vložku
z tenkostěnné ocelové trubky. Voda tak přijde do styku s ocelí a nikoliv hliníkem.
Vyrábějí se ve skutečných výškách 200 až 2 000 mm a hloubkách 90 až 160 mm.
79 Ostré hrany mohou způsobit poranění dětí.
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Desková otopná tělesa s mělkými prolisy
Tato tělesa jsou hodně oblíbená zejména pro nízký objem vody, moderní vzhled
a přijatelnou cenu. Těleso sestává z jedné, dvou nebo tří desek z lisovaného ocelového plechu. Desky jsou rovnoběžné se zdivem za tělesem. Při čelním pohledu má
toto těleso uzavřený povrch, který může být hladký, se svislými (nejčastější) nebo
vodorovnými prolisy. Hladká tělesa je možné opatřit potiskem. Díky velké oblibě těchto
těles existuje mnoho jejich variant. Kromě běžný těles se vyrábějí také tělesa pro
speciální použití. Jedná se o tělesa pozinkovaná (pro vlhké prostředí), hygienická (bez
rozšířené přestupní plochy pro snadnou čistitelnost), rekonstrukční (připojovací
rozměry odpovídají litinovým článkovým tělesům) nebo tělesa s řízeným zatékáním.
Řízené zatékání znamená, že u dvouřadých těles teče přívodní voda nejprve do přední
desky a teprve z přední desky teče do zadní. Tímto opatřením dosahujeme příznivějšího (vyššího) podílu sáláním a snižujeme tepelné ztráty (zdivo za tělesem je méně
intenzivně ohříváno zadní deskou tělesa – úspora až 11 %).
Tato tělesa se vyrábějí v šesti základních typech, podle počtu desek a počtu na ně
navazujících rozšířených ploch. Označují se dvouciferným číslem, kde první číslice
udává počet desek a druhá počet rozšířených ploch (viz obrázek č.63). Tělesa typu 10
dosahují až 50 % podíl sálání a typu 33 jen 10 %.

66

typ 11
66

typ 10

155

typ 21
100

typ 20

typ 22

typ 33

Obr. 63: Jednotlivé typy deskových těles

Tato tělesa se běžně dodávají s bočním nebo spodním připojením. Tělesa se spodním
připojením mohou mít pravé (viz obrázek č. 64a) nebo levé připojení (ventilkompakt
- VK), případně středové připojení (viz obrázek č. 64b). Tělesa se středovým
připojením se vyrábějí také v provedení bez vestavěného ventilu (viz obrázek č. 64c)
s možností univerzálního bočního nebo středového spodního připojení. Taková tělesa
se na otopnou soustavu musí připojit pomocí připojovací armatury, která obsahuje
termostatický ventil i s hlavicí. O volbě způsobu napojení rozhoduje především
estetické hledisko a provedení připojovacího rozvodu.
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a)

b)

c)

Obr. 64: Možnosti provedení spodního připojení

hliníkové lamely

vodní kanál

čtyhrané trubky
(lamely)

napojení

Desková otopná tělesa s hlubokými prolisy
Tato tělesa nejsou příliš rozšířená. V ČR nesou
obchodní název MINOR. Jejich hlavní předností je
možnost tvarování do ohybů a oblouků. Lze vytvořit
těleso tvarované do plynulého oblouku nebo s ostrými ohyby. Díky tomu lze těleso přizpůsobit členitému
interiéru a vhodně jej do interiéru zakomponovat.
Tvar tělesa ukazuje obrázek č.65.
výztuha
Lamelová tělesa
Mohou být provedena jako trubková s připevněnými Obr. 65: Deskové těleso s hlubokými
hliníkovými lamelami (viz obrázek č. 67) nebo mo- prolisy
hou být svařeny ze čtyřhranných trub (viz obrázek
č. 66). V obou případech se jedná o trubková tělesa. Trubkový registr je v obou
případech ocelový. Z pohledu uživatele však působí podobně jako desková tělesa,
proto jsou zařazena v této části pod skupinou panelových těles.

rozvodná trubka

Obr. 67: Příklad tělesa s hliníkovými lamelami

Obr. 66: Těleso ze čtyřhranných trubek

Tělesa ze čtyřhranných trub jsou vhodná zejména do místností s vysokými nároky na
hygienu. Absence dutin, záhybů a hladký povrch zabraňují usazování prachu a také
umožňují bezproblémové čištění.
Ostatní otopná tělesa
V minulosti vznikla celá řada otopných těles, která se buď neujala nebo byla časem
překonána jinými tělesy. Příkladem první skupiny mohou být tělesa betonová
(desková) a porcelánová (článková), která vznikla jako reakce na požadavek snížit
spotřebu nedostatkových a nákladných kovů (oceli a litiny). Druhou skupinu
reprezantují například desková litinová tělesa, beztlaková tělesa nebo desková tělesa
vytvořená navařením ocelového plechu k otopnému hadu z trubky. Beztlakové těleso
byla plechová „krabice“ naplněná vodou. Do vody byl vložen had z topné trubky, který
ohříval vodu uvnitř tělesa. Výhodou beztlakového tělesa je výrazně nižší povrchová
teplota, než je teplota teplonosné látky. Proto byla tato tělesa vhodná také pro parní
nebo horkovodní vytápění.
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Úkoly k opakování:
1) Vyjmenuj materiály používané na výrobu článkových otopných těles!

2) Popiš způsob spojování jednotlivých článků!

3) Co je to pravolevá vsuvka? Pro jaký účel se používá?

4) Vyjmenuj přednosti litinových článkových těles!

5) Kdy je žádoucí instalovat tělesa bez ostrých hran? Uveď příklad takových těles!

6) Jaké jsou přednosti hliníkových článkových těles?

7) Vysvětli pojem bimetalické otopné těleso!

8) Proč hliníková tělesa uvnitř opatřujeme povlakem/vložkou a z jakého materiálu?

9) Vyjmenuj přednosti deskových otopných těles s mělkými prolisy!

10) Vysvětli pojem těleso s řízeným zatékáním a jeho přednosti!

11) Vyjmenuj druhy těles pro speciální použití a stručně popiš jejich využití?

12) Vysvětli princip označování deskových otopných těles! (např. co značí číslo 21)

13) Jaké jsou přednosti otopných těles s hlubokými prolisy?

61/110 - Ing. Karel Kovářík

Trubková otopná tělesa
Trubková tělesa jsou vyrobena z trubek, které jsou svařeny do požadovaného tvaru.
Mohou být provedeny jako registry nebo topné hady (také zvané meandry). Tato tělesa
se používají zejména pro vytápění koupelen nebo také pro vytápění průmyslových
provozů a vedlejších prostor. Koupelnová tělesa slouží nejen k vytápění, ale také pro
sušení ručníků/oblečení. Trubková tělesa mohou být vytvořena z hladkých nebo žebrovaných trubek. Hladké trubky jsou hygienické, ale mají poměrně nízký měrný výkon.
Žebrované trubky mají zvětšenou přestupní plochu a díky ní dosahují výrazně většího
měrného výkonu. Jejich nevýhodou je obtížné čištění. Žebrování se obvykle provádí
navařením vlnitého plechu na topné trubky. Žebrované mohou být registry i meandry.
Registry
Registr se skládá z několika topných trubek, rozvodné a sběrné
trubky. Rozvodná a sběrná trubka bývají zpravidla větší dimenze než
topné trubky. Topné trubky mohou být uspořádány vodorovně (viz
obrázek č. 70) nebo svisle (viz obrázek č. 68).

Obr. 68: Registr
z hladkých trubek

Obr. 70: Registr z hladkých trubek

Obr. 69: Registr ze žebrovaných trubek

Meandry
Meandr je uspořádán propojením trub průtočným
způsobem pomocí kolen nebo oblouků. Obecně je
meandr vhodný pro nižší průtoky než registry.
V případě otopných těles jsou však obě provedení
rovnocenná. Rozdílné vlastnosti se uplatní zejména
u velkoplošného nebo průmyslového vytápění.
Obr. 71: Meandr z hladkých trubek
Koupelnová otopná tělesa
Tato tělesa mají až na výjimky provedení registrů. Hovorově
se nazývají žebříky. Tento hovorový název je odvozen od
původního tvaru a provedení tělesa (viz obrázek č. 72).
Tvarově jsou uspořádána výhradně na výšku přesto, že je
takové provedení tvaru málo vhodné z hlediska rozvrstvení
teplot v místnosti. Důvodem je úspora místa v koupelně
a zároveň zajištění možnosti sušení ručníků a prádla.
Rozvodná a sběrná trubka mohou být kruhového, čtyřhranného nebo složeného průřezu (viz obrázek č. 73). Topné
trubky jsou obvykle kruhové, ale mohou být i čtyřhranné.

Obr. 73: Příklad složeného průřezu rozvodné trubky
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Obr. 72: Příklad
koupelnového žebříku

Konvektory
Konvektory jsou otopná tělesa, která se vyznačují velmi malým vodním objemem
a téměř nulovým podílem sálavé složky. Veškeré teplo (mimo zanedbatelné části) je do
místnosti sdíleno konvekcí. Konvektory jsou vhodné zejména do místností se
standardní (malou) světlou výškou, dobře zateplených, kde je požadována rychlá
reakce na regulační zásah (změnu výkonu). Nepostradatelné jsou konvektory při
vytápění místností s výlohami. Díky absenci sálavé složky vykazují nižší ztráty tepla
prosklením.
Základem takového tělesa je trubkový výměník tepla opatřený lamelami pro zvýšení
intenzity přenosu tepla. Materiálem výměníku může být ocel, měď, hliník nebo jejich
kombinace. Nejčastěji se vyrábějí výměníky z měděných trubek a lamel z hliníkového
plechu. Na trhu jsou však také tělesa, která mají místo lamel rozšíření teplosměnné
plochy z měděného drátu. Výměník je zakryt skříní z ocelového plechu. Skříň vytváří
komínový efekt, kdy ohřátý vzduch stoupá vzhůru rychleji. Díky tomuto efektu dochází
k intenzivnějšímu přenosu tepla do místnosti. Proudění vzduchu může být přirozené
nebo nucené (pomocí ventilátoru).
říž
Konvektory mohou být provedeny jako nástěnné, otopné
m
vá
lavice nebo podlahové. Nástěnné (viz obrázek č.74) mají
ho
c
de
podobné využití a instalaci jako ostatní otopná tělesa.
vý
Montují se přímo na zdivo bez vzduchové mezery mezi
tělesem a zdivem.
šť
Otopné lavice jsou konvektory s nízkou stavební výškou,
plá
které se osazují na podlahu pomocí nohou skříně. Mohou
trubka
být podobného provedení jako nástěnné, zakončené z vrchu
výdechovou mříží. Používají se například pro vytápění
místností s výlohami nebo francouzskými okny. Další
provedení (viz obrázek č. 75) může být s vrchní deskou
lamela
určenou pro sezení. Takové těleso má podobné využití jako
předchozí otopné lavice a navíc umožňuje využití jako Obr. 74: Nástěnný konvektor
sedací plochy. Teplý vzduch proudí mezerou mezi deskou
a pláštěm.
deska pro sezení
Podlahové konvektory jsou umístěny do konstrukce
podlahy a jejich výdechová mříž je umístěna v úrovni
podlahy. Mříž slouží pro vstup i výstup vzduchu.
plášť
Obrázek č.76 ukazuje druhy provedení podlahových
noha
konvektorů. Mohou mít mělkou nebo hlubokou skříň.
Hluboká skříň je přepážkou rozdělena na vstupní Obr. 75: Otopná lavice
a výstupní část (s výměníkem). Pro zvýšení výkonu
mohou mít ventilátor, který se umísťuje blíže k oknu. Podlahové konvektory jsou
vhodné k umístění před dveře, francouzská okna, výlohy a podobně.

Obr. 76: Typy podlahových konvektorů (mělký, hluboký, s ventilátorem)
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Umístění otopných těles
Tato kapitola popisuje možnosti umístění otopného tělesa do místnosti a případný vliv
méně vhodného umístění na komfort. Těleso umísťujeme tak, abychom dosáhli
rovnoměrného rozložení teplot v místnosti a zabránili nežádoucím vlivům. Nežádoucím
vlivem je především vliv chladné plochy. Mezi chladné plochy patří především okna
a dveře. Těmi v zimě proniká chladný vzduch. Zároveň dochází sálavým způsobem
k ochlazování lidského organismu. Těmto požadavkům nejlépe vyhovuje umístění
otopného tělesa pod oknem. Pokud otopné těleso umístíme k vnitřní zdi, je člověk
vystaven nežádoucím vlivům. Naopak těleso pod oknem dokáže tyto vlivy účinně
vyrušit. Těleso musí mít rozměry pokud možno odpovídající rozměrům okna. Pokud
má místnost více oken, je rozumné použít více menších těles než jedno velké. Ideální
je použít pod každé okno těleso nízké a široké.

Obr. 77: Příklad rozměrového umístění tělesa

o. těleso
90 %

o. těleso
95 %

okno

okno

o. těleso
100 %

okno

Obrázek č. 77 ukazuje možné umístění tělesa do místnosti. Pro některá tělesa mohou
být výrobcem předepsány jiné (větší) rozměry 80. Pokud těleso umístíme jinam než pod
okno nebo jej částečně zakryjeme, sníží se výkon tělesa. Umístění tělesa pod parapet
sníží výkon až o 5 %. Pokud je mezi parapetem a tělesem mezera alespoň 100 mm je
snížení výkonu zanedbatelné. Umístění tělesa k vnitřní zdi sice neomezuje výkon
tělesa, ale k zajištění tepelné pohody je nutné instalovat výkonnější těleso. Obrázek
č. 78 ukazuje kolik procent výkonu otopného tělesa lze započítat podle jeho umístění
vůči oknu. U vnitřní zdi je tedy nutné použít těleso s výkonem o 10 % vyšším.

Obr. 78: Procenta započitatelného výkonu dle umístění tělesa
80 Pro desková tělesa je předepsáno umístění 110 mm nad podlahou a pro nástěnné konvektory 100 mm nad podlahou.
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Upevnění otopných těles
Upevnění těles se provádí tak, aby zajistilo dostatečně pevné a stabilní spojení
s budovou, ale neomezovalo sdílení tepla a nenarušovalo estetický vzhled. Konkrétní
provedení upevňovacích prvků je závislé na druhu a stavu zdiva za tělesem, druhu
otopného tělesa, případně také jeho výrobci. Upevnění lze provést třemi způsoby:
a) upevnění do zdi,
b) upevnění na zeď,
c) upevnění na podlahu.
Některá tělesa se upevňují pomocí úchytů, které jsou již z výroby na zadní straně
tělesa. Jiná tělesa (článková, trubková) se uchycují bez úchytů.
Upevnění do zdi
Provádí se pomocí navrtávací konzoly nebo pomocí konzoly k zazdění. Je vhodné
také pro děrované zdivo nebo staré zdivo s malou únosností.
závitová
tyč

navrtávací konzola

rozpěrka
závit

konzola
Obr. 79: Příklad upevnění článkového
tělesa, konzola pro zazdívání

Obr. 80: Příklad upevnění deskového tělesa,
konzola pro navrtání a rozpěrka

Upevnění na zeď
Tvoří jej úhelníková konzola, která je pomocí hmoždinek
přivrtána na zdivo. Konzola může být provedena jako
jednodílná nebo dvoudílná. Jednodílná je tvořena rámem
se dvěma upevňovacími body (viz obrázek č. 81), s nastavitelnou montážní roztečí mezi horním úchytem a spodní
konzolou. Spodní konzolu lze osadit do jedné z dvojic připravených otvorů a tím měnit výšku jejího osazení. Horní
úchyt je přenastavitelný pomocí šroubu. Dvoudílná konzola
se skládá ze samostatné konzoly a druhého dílu, kterým
obvykle bývá rozpěrka. Uspořádání a použití dvoudílné
konzoly je obdobné jako na obrázku č. 80. Upevnění na
zeď je vhodné zejména pro klasické zdivo nebo beton,
pomocí speciálních hmoždinek také pro sádrokarton.
Upevnění na podlahu
Těleso se umísťuje na stojánkovou konzolu a nemá přímou
Obr. 81: Příklad jednodílné
vazbu na zdivo. Toto upevnění lze využít téměř všude, konzole pro uchycení
včetně skleněných stěn, výloh nebo zdiva s nedostatečnou deskového tělesa s poutky
únosností.
65/110 - Ing. Karel Kovářík

Úkoly k opakování:
1) Jak mohou být provedeny trubková tělesa? (z hlediska tvaru)

2) Kde obvykle využíváme trubková tělesa?

3) Jaké je využití koupelnových otopných těles kromě vytápění?

4) Popiš/načrtni provedení registru a meandru!

5) Z jakých trub (z hlediska povrchu) mohou být vyrobena trubková tělesa?

6) Popiš vlastnosti konvektoru!

7) Popiš provedení konvektoru!

8) Vyjmenuj druhy konvektorů!

9) Kam v místnosti nejčastěji umísťujeme otopné těleso?

10) Proč není vhodné umístit otopné těleso k vnitřnímu zdivu místnosti?

11) Jak velké má být otopné těleso vůči oknu?

12) Vyjmenuj druhy upevnění otopných těles!

13) Kde použijeme upevnění tělesa na podlahu?
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5.2. Armatury otopných těles
Jejich úkolem je zajistit bezproblémový provoz otopných těles v souladu s požadavky
uživatelů vytápěných prostor. Toho lze dosáhnou pomocí regulace výkonu těles a také
vhodnou údržbou. Regulace otopných těles je primárním úkolem těchto armatur. Vždy
se provádí změnou průtoku topné vody tělesem. Regulaci lze rozdělit na statickou
a dynamickou. Statická je trvalé nastavení maximálního průtoku otopným tělesem.
Toto nastavení provádí instalatér bezprostředně po montáži. Dynamickou regulaci
představuje průběžné přizpůsobování výkonu tělesa aktuálním požadavkům. Tuto
regulaci je možné provádět ručně (zásahem uživatele) nebo automaticky.
Kromě regulace zajišťují armatury také možnost montáže a demontáže otopných těles
pomocí rozebíratelného spoje, uzavírání otopné vody, vypouštění a odvzdušnění.
Montáž armatur se obvykle provádí na straně rozvodu pomocí vnitřního závitu (na
armatuře) a na straně tělesa pomocí (trubního) šroubení 81. Šroubení umožňuje montáž
armatury i tělesa. Rovněž umožňuje demontáž tělesa v případě oprav. Na straně
potrubí mohou být armatury opatřeny vnějším závitem pro připojení pomocí svěrného
šroubení. Některé armatury jsou určené k montáži přímo na otopné těleso pomocí
vnějšího závitu G 1/2“ nebo G 3/8“.
Druhy armatur otopných těles:
• Armatury určené na přívodní potrubí – kohouty, ventily.
• Armatury určené na zpětné potrubí – uzavíratelné šroubení, regulační šroubení.
• Soupravy armatur – ventil, šroubení a případně další části tvoří jeden celek.
• Armatury určené k montáži na těleso – odvzdušňovací a vypouštěcí.
Kohouty
Slouží k uzavření/otevření průtoku teplonosné látky. Uzavření se provádí pootočením
ovládacího prvku o 90°. Kohoutem nelze provádět dostatečně účinně dynamickou
regulaci výkonu. Ovládání je pouze manuální. Kohouty se dnes používají zcela
výjimečně. Česká legislativy požaduje, aby každé otopné těleso bylo vybaveno
termostatickým ventilem s automatickou regulací výkonu. Použití kohoutů povoluje
pouze u samotížných soustav. Jako kohout lze v krajním případě použít také
standardní kulový kohout, který se využívá jako trubní uzávěr. Některé kohouty
umožňují provádět také statickou regulaci průtoku. Takovým kohoutům říkáme dvojitě
regulační. Umožňují uzavírat průtok (1. regulace) a pevné nastavení maximálního
průtoku (2. regulace).
Ventily
Slouží k uzavírání a regulaci průtoku teplonosné látky. Ovládání může být stejné jako
u trubních ventilů otáčením ovládacího prvku. Protože je dnes nutné používat ventily
s automatickou regulací, vznikly tzv. termostatické ventily, které mají vřeteno plynule
posuvné proti pružině bez využití závitu. Tyto ventily se dodávají bez ovládacího prvku.
Opatřují se termostatickou hlavicí, která ventil ovládá v závislosti na teplotě vzduchu
v místnosti. V menší míře se používají hlavice s ručním ovládáním.
81 Slovo šroubení může mít více významů. Jedním se rozumí tzv. trubní šroubení, které slouží pouze ke spojení nebo
rozpojení potrubí. Druhým se rozumí armatura, která se instaluje na zpětné potrubí otopného tělesa. Ta kromě funkce
trubního šroubení umožňuje také uzavírání, statickou regulaci a vypouštění otopného tělesa.
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Provedení tělesa ventilů může být přímé, rohové, axiální nebo úhlové.

přímé

axiální

rohové

úhlové levé

úhlové pravé

Obr. 82: Jednotlivé druhy provedení těles radiátorových ventilů

Při výběru vhodného ventilu je nutné vybrat nejen dle tvaru tělesa, ale také podle
hydraulických charakteristik. Pod pojmem hydraulická82 charakteristika ventilu rozumíme závislost tlakové ztráty ventilu na velikosti průtoku teplonosné látky (tj. vody).
Jinými slovy jak velký odpor ventil klade průtoku vody. Výrobci nabízí několik variant
ventilů. Buď s pevně danou nebo nastavitelnou charakteristikou. Ventily s pevně danou
charakteristikou se obvykle vyrábí ve standardním provedení (průměrný odpor/průtok)
nebo v provedení pro samotížné a jednotrubkové soustavy (mají velmi nízký odpor
a velký průtok). Zvláštním provedením těchto ventilů jsou ventily s obráceným průtokem vody. Používají se v případě, kdy omylem byl přívod otopného tělesa připojen na
zpátečku a jeho zpátečka na přívod. Pokud dojde k osazení běžného termostatického
ventilu, je takové uspořádání zdrojem poruch (klapání ventilu). Použitím ventilu
s obráceným průtokem vody se porucha odstraní jednodušeji než přepojení potrubí.
Neodstraní se tím však špatné rozložení teplot v otopném tělese.
Ventily s nastavitelným průtokem/odporem jsou vybaveny tzv. druhou regulací, která
umožňuje nastavení průtoku/odporu. Nazýváme je dvojitě regulační ventily.

Obr. 83: Schéma tělesa termostatického
ventilu

Obr. 84: Rozvinutý pohled na "šoupátko"
druhé regulace

Příklad dvojitě regulačního ventilu je na obrázku č. 83. Uzavírání přívodu topné vody
(zásahem uživatele nebo automatické regulace) zajišťuje tzv. kuželka. Nastavení
hydraulického odporu zajišťuje prvek označený na obrázku jako “šoupátko“ druhé
regulace. Tento prvek může mít různé provedení. Nejčastěji se jedná o válec, ve
kterém jsou průtokové otvory. Některé ventily mají otvory tvaru různě velkých kruhů,
jiné mají čtyřhranný otvor pro maximální průtok (minimální odpor) a profilovaný otvor
pro nastavení sníženého průtoku (zvýšeného odporu). Příklad provedení je vidět na
obrázku č. 84.

82 Někdy se používá označení průtočná, popř. průtoková charakteristika. Jedná se o synonymum.
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Radiátorové šroubení na zpětné potrubí
V minulosti se pro připojení zpětného potrubí používala trubní šroubení. Byla levná
a jednoduchá, ale neumožňovala žádné další funkce. V současnosti již nevyhovují
požadavkům. Dnes je potřebné, aby šroubení umělo uzavřít průtok vody do tělesa,
vypuštění topné vody z tělesa a případně také nastavení nastavení hydraulického
odporu. Nastavení hydraulického odporu je důležité tehdy, kdy není možné nastavit
odpor ventilu83.

Obr. 85: Příklad přímého trubního šroubení

Obr. 86: Příklad šroubení s
kónusem

Trubní šroubení může být provedeno jako přímé nebo rohové. Vyrábí se z temperované litiny, mosazi nebo bronzu. Litinové jsou však méně kvalitní a podléhají korozi,
proto není vhodné je používat. Těsnění mezi
jednotlivými částmi šroubení se nejčastěji zajišťuje
pomocí těsnění nebo tzv. kónusem.
Moderním typy šroubení se vyrábějí v provedení
uzavíracím (umí pouze uzavírat), uzavíracím a regulačním (umí uzavírat a přednastavit průtok) nebo
vypouštěcím, které umožňuje vypustit otopné těleso
a navíc uzavírat a regulovat. Nejčastějším typem
šroubení je dnes uzavírací a regulační. Obvykle se
ovládá pomocí šestihranného klíče (imbus) po
sundání víčka. Pokud šroubení umí vypouštět, je
87: Příklad uzavíracího a
ovládá se klíči různé velikosti. Větším se uzavírá Obr.
regulačního šroubení
a nastavuje, menším se otevírá vypouštění.
Soupravy armatur
Pro připojení otopných těles na dvoutrubkové rozvody lze použít obdobné armatury,
které jsme poznali v kapitole věnované jednotrubkovým soustavám (viz strana 36).
Může se jednat o soupravy pro dvoubodové i jednobodové připojení. Rozdíl je pouze
v absenci obtoku. Vyrábějí se také univerzální připojovací soupravy, které jsou
použitelné pro jednotrubkové i dvoutrubkové soustavy. Pro konkrétní soustavu se
přizpůsobí nastavením obtoku. Při zapojení do dvoutrubkové soustavy se obtok zcela
uzavře. Při zapojení do jednotrubkové soustavy se nastaví součinitel zatékání dle
projektové dokumentace. Také lze použít soupravu, která se skládá třícestného ventilu,
šroubení a propojovací trubky (viz obrázek č. 35). Další typy armatur se používají pro
83 Zejména v Německu je běžné využívání ventilů bez přednastavení a šroubení s přednastavením. V ČR je běžné
využívání ventilů s přednastavením a tudíž postačují jen uzavírací šroubení.
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tělesa se spodním připojením. Ty mohou být bez
ventilu (pro tělesa typu VK) nebo mohou mít
integrován termostatický ventil. Provedení může
být přímé (potrubí přivedeno z podlahy), rohové
(potrubí přivedeno ze zdiva za tělesem) nebo
univerzální (má připojení zdola i z boku, nepoužité
otvory se zaslepí zátkami). Nejjednodušší typ
umožňuje pouze uzavírání topné vody pomocí
vestavěných kulových ventilů. Kulové ventily se
ovládají pomocí plochého šroubováku. Kvalitnější
připojovací armatury umožňují také vypouštění
a přednastavení hydraulického odporu. Nejnovější
armatury mají vložku pro automatickou regulaci
Obr. 88: Přímé připojovací šroubení
diferenčního tlaku.

Obr. 89: Rohové připojovací
šroubení včetně termostatické
hlavice

Obr. 90: Boční pohled na rohové
šroubení

Odvzdušňovací ventily
Odvzdušňovacím ventilem musí být vybaveno každé otopné těleso se spodním
připojením. Tělesa s bočním připojením se musí vybavit odvzdušňovacím ventilem
tehdy, kdy jej nelze odvzdušnit jiným způsobem. Obvykle jsou to nejvýše položená
tělesa ze soustavy. Dále jsou to tělesa, ke kterým je
potrubí přivedeno pod jejich úrovní (viz další kapitola).
Ventil se montuje do horního připojovacího otvoru. Až
na výjimky se instalují mechanicky ovládané ventily.
V minulosti se instalovali také automatické. Často však
docházelo k vytopení budov, proto se od používání
automatických odvzdušňovačů upustilo.
Vypouštěcí kohouty
Obvykle se jedná o kohouty, které jsou na jedné straně
opatřeny vnějším závitem (3/8“, 1/2“ nebo 3/4“). Na
druhé straně jsou opatřeny přechodkou na hadici.
Vypouštěcím kohoutem musí být vybaveno každé
otopné těleso, které je připojeno na horní rozvod, tj. na
Obr. 91: Příklad odvzdušňovacího
rozvod vedený nad spodní úrovní tělesa (viz další ventilu
kapitola).
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Odvzdušňování a vypouštění otopných soustav
Na obrázcích č. 92 a 93, jsou zobrazeny části otopné soustavy bytového domu.
Odvzdušňování a vypouštění jednotlivých těles probíhá v závislosti na uspořádání
soustavy. Napouštění se provádí nejčastěji v kotelně. Rozvody se postupně plní od
nejnižšího místa v kotelně a vzduch uniká (stlačuje se) do nejvýše položených míst
v soustavě. Tato místa mohou být globální (tzv. globálně nejvyšší místo) nebo lokální
(lokálně nejvyšší místo). Globálně nejvyšší místo je takové, které je nejvýše položené
v rámci celé soustavy. Těchto míst může být více, pokud jsou na stejné výškové
úrovni. Obvykle globální nejvyšší místo bývá v nejvyšším podlaží popř. na půdě.
U soustav s otevřenou expanzní nádobou je nejvýše položené místo vždy otevřená
expanzní nádoba. V případě soustavy na obrázcích, je globálně nejvyšší místo těleso
OT3 na obrázku. Protože jsou všechna tělesa v nejvyšším podlaží přibližně na stejné
úrovni, můžeme je všechny považovat za nejvyšší bod(y). Na všech tělesech v nejvyšším podlaží musí tedy být odvzdušňovací ventil. Pokud by tělesa nebylo možné
odvzdušnit, zůstal by v horních tělesech vzduch a netopila by.
Lokálně nejvyšší místo je takové, které sice není v nejvyšším podlaží, ale nelze jej
odvzdušnit unikáním vzduchu do vyšších míst potrubím. Příkladem mohou být tělesa
OT3 v prvním a druhém podlaží. Protože k nim vede potrubí pod úrovní tělesa, vytvoří
se v tělese vzdušný vak (hovorově pytel). Těleso by pravděpodobně topilo, ale horní
část by zůstávala studená a výkon tělesa nedostatečný. Při vypouštění soustavy je
nutné soustavu zavzdušnit. Pokud chceme soustavu vypustit opravdu důkladně,
musíme otevřít všechny odvzdušňovací ventily.
Vypouštěcí armatury instalujeme na nejnižší místa v soustavě. Podobně jako v případě
odvzdušnění existují i v případě vypouštění globální a lokální nejnižší místa. Vždy
musí být vypouštěcí armatura umístěna na nejnižším místě v kotelně. Ta slouží nejen
k vypouštění, ale také k napouštění (tzv. plnící ventil). Dále musí být vypouštěcí
armatury na patě všech stoupaček. Umístěny musí být do přístupných prostor. Nejlépe
do chodby. To je potřebné, aby v případě oprav bylo možné uzavřít a vypustit pouze
jednu stoupačku. Přímo na tělesa se vypouštěcí armatury umísťují pouze tehdy, pokud
je není možné vypustit jinou cestou. Nejčastěji je to potřebné u těles, která jsou
připojena na rozvod vedený nad tělesem. Viz OT4 a OT5 na spodním rozvodu.

Obr. 92: Část spodního rozvodu vytápění v suterénu bytového domu
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Obr. 93: Svislé rozvody vytápění bytového domu
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Úkoly k opakování:
1) Jaké jsou úkoly armatur otopných těles?

2) Vysvětli pojmy statická a dynamická regulace!

3) Vyjmenuj druhy armatur otopných těles!

4) Vysvětli pojem termostatická hlavice a její funkci!

5) Vysvětli pojem hydraulická charakteristika!

6) Vysvětli pojem druhá regulace!

7) Vyjmenuj různá provedení těles radiátorových ventilů!

8) Vysvětli funkce radiátorového šroubení!

9) Vysvětli pojem souprava armatur v případě otopných těles!

10) Uveď příklad soupravy armatur pro tělesa s bočním připojením!

11) Uveď příklad soupravy armatur pro tělesa se spodním připojením!

12) Uveď, na která tělesa instalujeme odvzdušňovací ventily!

13) Uveď, na která otopná tělesa instalujeme vypouštěcí armatury!
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5.3. Zabezpečovací zařízení
Každá otopná soustava musí být zabezpečena proti nežádoucí změně tlaku. Nejvíce
nebezpečné je zvýšení tlaku nad přípustnou mez. V krajním případě může dojít
k explozi části zařízení s velmi vážnými následky. Vždy však hrozí porušení části
zařízení s následným únikem vody. Nebezpečný je také pokles tlaku vody. Při snížení
tlaku vody (například v nejvyšších patrech) pod úroveň atmosférického tlaku, hrozí
přisávání vzduchu do otopné soustavy. To vede k zavzdušňování otopných těles,
případně některých částí rozvodu. Následek je, že postižené části soustavy netopí.
Dále zvýšené množství kyslíku urychluje korozi ocelových částí.
Uvedené problémy řeší zabezpečovací zařízení otopných soustav. Skládá se zejména
z pojistného zařízení a expanzního zařízení. Každá látka při ohřívání zvětšuje svůj
objem a při ochlazování svůj objem naopak zmenšuje. Voda v otopné soustavě není
výjimkou. Pokud otopnou soustavu napustíme vodou, má teplotu cca 10 °C a nějaký
tlak. Po uvedení kotle do provozu dojde postupně k ohřátí vody a tím ke zvětšení jejího
objemu. Pokud by otopná soustava byla zcela uzavřená, došlo by k nárůstu tlaku.
Naopak po odstavení kotle z provozu voda postupně chladne a zmenšuje svůj objem,
tím by došlo k poklesu tlaku. Úkolem zabezpečovacího zařízení je zamezit
nežádoucím změnám tlaku. Toho může být dosaženo několika způsoby. Expanzní
zařízení umožňuje pohltit zvětšující se objem vody a naopak doplnit snižující se objem
vody. Nejčastějším příkladem je expanzní nádoba. Pojistné zařízení soustavu „otevře“
a odpustí část vody (popř. páry). Nejčastějším příkladem je pojistný ventil. Součástí
pojistného zařízení může však být i automatický odvzdušňovací ventil. Ten chrání
zařízení proti nežádoucímu podtlaku tím, že jej zavzdušní. Každá otopná soustava
musí mít pojistné i expanzní zařízení, aby její provoz byl bezpečný a spolehlivý.
Nejčastěji se dnes otopné soustavy zabezpečují pomocí kombinace uzavřené
expanzní nádoby a pojistného ventilu. Expanzní nádoba vyrovnává rozdíl tlaků při
běžném provozu, který vzniká ohřevem a chladnutím vody v soustavě. Pojistný ventil
chrání soustavu před havarijním nárůstem tlaku, který může nastat vlivem přetopení
kotle, poruchy expanzní nádoby a řady dalších příčin.
Dalším zabezpečovacím zařízením je ochrana kotle proti přetopení. Používá se u kotlů
na pevná paliva, protože tyto kotle není možné automaticky odstavit. Kotle na plyn
nebo elektřinu jsou při nebezpečí přetopení odpojeni od přívodu paliva. Tím je
přetopení zabráněno.
5.4. Expanzní nádoby (zařízení)
Primárním úkolem expanzního zařízení je vyrovnávat změnu tlaku při běžném
provozu. Otevřená expanzní nádoba však může plnit také funkci pojistného zařízení (tj.
nahrazuje pojistný ventil. Teplovodní otopná soustava může být zabezpečena pouze
otevřenou expanzní nádobou tehdy, není-li mezi zdrojem/zdroji 84 tepla a napojením
expanzní nádoby žádná uzavírací armatura. V ostatních případech musí být vždy
použito jak expanzní tak pojistné zařízení.
Otevřená expanzní nádoba
V současnosti se již otevřené expanzní nádoby nenavrhují. Mohou však stále být
součástí dříve zhotovených otopných soustav. Je to jakási plechová krabice ve tvaru
čtyřbokého hranolu nebo válce. Shora je uzavřena otevíratelným víkem. Otevřená
84 Dále budeme hovořit jen o zdroji tepla bez ohledu na počet kotlů nebo výměníků tepla.

74/110 - Ing. Karel Kovářík

expanzní nádoba může plnit funkci expanzního zařízení, pojistného zařízení,
odvzdušnění a případně doplňování topné vody (napouštění). U menších zařízení
(např. byt, rodinný dům) je možné připojovat otevřenou expanzní nádobu pouze
jedním potrubím, které plní funkci pojistného a expanzního potrubí. U větších zařízení
se používají dvě potrubí, která propojují soustavu s expanzní nádobou. Jedno plní
funkci pojistného potrubí a je připojeno na výstup ze zdroje tepla. Druhé plní funkci
expanzního potrubí a je připojeno na zpětné potrubí.

Obr. 94: Příklad zapojení expanzní nádoby
s odděleným pojistným a expanzním potrubím

Obr. 95: Příklad zapojení expanzní nádoby se
společným pojistným a expanzním potrubím

Expanzní nádoba na obrázku č. 95 umožňuje provádět zcela automatické odvzdušňování stoupačky, na kterou je připojena. Proto na
nejvýše položených otopných tělesech nejsou
odvzdušňovací ventily. V případě uspořádání soustavy dle obrázků č. 2 a 14 je prostřednictvím
expanzní nádoby možné odvzdušnit celou
soustavu.
Pokud je expanzní nádoba zapojena dle obrázku č.
94, má být její napojení co nejblíže k výstupům
potrubí ze zdroje tepla. Mezi zdrojem tepla
a expanzní nádobou nemají být umístěny žádné
uzavírací armatury. V takovém případě není nutné
osazovat zdroj tepla pojistným ventilem, protože
jeho funkci plní otevřená expanzní nádoba. Pokud Obr. 96: Ochrana zdroje tepla proti
přetlaku a podtlaku
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je možné uzavřít propojení expanzní nádoby a zdroje tepla, je nutné chránit kotel proti
přetlaku a podtlaku dle obrázku č. 96. Proti přetlaku chrání pojistný ventil přímo na
zdroji tepla. Proti podtlaku chrání zdroj tepla automatický odvzdušňovací ventil.
Provedení otevřené expanzní nádoby je
vidět na obrázku č. 97. Základní rozměry
(tj. výška (v), velikost podstavy a průměry
potrubí) musí navrhnout projektant pomocí
výpočtu.
Vysvětlivky k obrázku č. 97:
1. pojistné potrubí,
2. expanzní potrubí,
3. zapojení ohřevu s regulační armaturou,
4. otevíratelné víko,
5. přepad,
6. odvodnění.
Otevřená expanzní nádoba musí být
umístěna na nejvyšším místě otopné Obr. 97: Provedení otevřené expanzní nádoby
soustavy. Nejlépe na místě chráněném
proti mrazu. Často se však umísťuje na půdu, která není vytápěná. Pokud se nádoba
instaluje do nevytápěného prostoru (kde hrozí zamrznutí), instaluje se propojení
pojistného potrubí a expanzní nádoby těsně pod úrovní minimální hladiny (viz pol. 3 na
obrázku č. 97). Na propojení se umísťuje regulační armatury, kterou se nastaví nízký
průtok vody. Díky tomu přes nádobu neustále proudí voda a nemůže zamrznout. Také
je nutné expanzní nádobu a veškeré potrubí tepelně izolovat. Před uvedením zdroje
tepla do provozu se voda nachází na úrovni minimální hladiny. Pokud dojde k ohřátí
vody v soustavě, hladina vody v nádobě vystoupá na úroveň blízké maximální hladině.
Pokud dojde k nežádoucímu překročení tlaku v soustavě expanzní nádoba přeteče
přepadem (pol. č. 5) a přebytečná voda odteče do odvodnění (pol. č. 6). Přepad má
být sveden na přístupné místo ve vytápěné místnosti (nejlépe do kotelny).
Nevýhody otevřené expanzní nádoby:
• umožňuje pronikání vzdušného kyslíku do topné vody a tím se zvyšuje koroze,
• trvalý odpar vody ze soustavy,
• v některých případech nebezpečí zamrznutí,
• nutnost umístit nádobu na nejvyšší místo soustavy,
• omezená možnost volby přetlaku v soustavě (je dáno umístěním nádoby).
Uzavřená expanzní nádoba s membránou/vakem
Uzavřená expanzní nádoba má podobu ocelové nádoby, jejíž vnitřní prostor je
rozdělen na vodní a plynovou část. Základní vlastnosti všech plynů jsou stlačitelnost
a rozpínavost. Pokud se zvětšuje objem vody v otopné soustavě, zvýšený tlak stlačuje
plynový polštář v expanzní nádobě. Při snížení tlaku se naopak plynový polštář
rozpíná. Tím se vyrovnává tlak v soustavě. Uzavřená expanzní nádoba nemá
nevýhody otevřených nádob. Může být instalována v libovolné části soustavy, proto se
umísťuje ke zdroji tepla. Uzavřená expanzní nádoba nemůže soustavu odvzdušňovat.
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Obr. 98: Uzavřená expanzní nádoba s
vakem

Obr. 99: Uzavřená expanzní
nádoba s membránou

Vodu a plynový polštář může oddělovat membrána nebo vak. Plynový polštář může být
tvořen vzduchem nebo dusíkem. Uzavřené expanzní nádoby připojujeme přednostně
na zpětné potrubí a na sací straně čerpadla. Nejvhodnější je napojit uzavřenou
expanzní nádobu blízko ke vstupu zpětného potrubí do kotle a čerpadlo umístit na
výstup z kotle. Nemají se připojovat na potrubí s vyšší teplotou vody než 70 °C. Přesné
umístění musí být určeno projektem. Soustavy s uzavřenou expanzní nádobou musí
být vždy vybaveny pojistným ventilem. Aby bylo možné provádět údržbu a kontrolu
expanzní nádoby, je vhodné opatřit expanzní potrubí uzávěrem. Otopnou soustavu je
vhodné opatřit alespoň jedním automatickým odvzdušňovacím ventilem jako ochrana
proti přetlaku.
Před uvedením soustavy do provozu, je nutné zkontrolovat a případně upravit tlak
plynu v nádobě. Tlak plynu v nádobě má
být o 20 kPa vyšší, než je (hydro)statický
tlak v soustavě85. Změna tlaku plynu se
provádí při uzavřeném expanzním potrubí.
Expanzní nádoba s plynovým polštářem
Tyto nádoby se používají u horkovodních
soustav, kde vinou vysokého tlaku a teploty
není možné použít otevřenou expanzní nádobu, ani nádobu s membránou/vakem.
Nádoba je tlaková a opatřená pojistným
ventilem. Tlak je udržován pomocí plynu
v horní části. Plynem může být vzduch
(podporuje korozi), případně inertní plyn
(dusík). Plyn je doplňován dle potřeby
kompresorem.
Obr. 100: Expanzní nádoba s plynovým
polštářem
85 Hydrostatický tlak je tlak vodního sloupce. Vypočítá se z výšky otopné soustavy nad napojením expanzní nádoby. Viz
Materiály 1. ročník.
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Expanzní automat
Výhodou expanzních automatů je schopnost udržovat tlak na požadovaných mezích
bez kolísání, které způsobuje tlaková expanzní nádoba. Jsou tvořeny expanzní
nádobou, ovládacím ventilem a zařízením pro zvyšování tlaku. Expanzní nádoba může
být beztlaková nebo tlaková. Beztlaková se nejčastěji používá v podobě nádoby
s vakem, kde mimo vak není stlačený plyn. Tlaková může být provedena dle obrázku
č. 100, ale nejčastěji se používá v provedení nádoby s vakem. Zvyšování tlaku se
provádí kompresorem nebo čerpadlem. Dle toho dělíme expanzní automaty na
kompresorové a čerpadlové.
Kompresorové expanzní automaty
Používají pro zajištění tlaku vzduchový kompresor. Expanzní nádobu tvoří tlaková
nádoba s vestavěným vakem. Vak uzavírá vodní prostor otopné soustavy a brání
pronikání kyslíku do topné vody. Plynová část expanzní nádoby je plněna vzduchem.
S atmosférou je propojena přes elektromagnetický ventil a kompresor. Pokud v otopné
soustavě stoupá tlak, elektromagnetický ventil upouští vzduch a tím snižuje tlak. Pokud
dojde ke snížení tlaku v otopné soustavě, kompresor doplní vzduch a tím zvyšuje tlak

Obr. 101: Kompresorový expanzní automat

Obr. 102: Čerpadlový expanzní automat

Čerpadlové expanzní automaty
Používají se především ve výškových budovách, kde vysoký (hydro)statický tlak brání
použití uzavřených expanzních nádob. Nádoba může být beztlaková i tlaková, vždy
však je v nádobě nižší tlak než v otopné soustavě. Nižší tlak vody uvnitř nádoby
umožňuje zbavovat topnou vodu rozpuštěných plynů. Vodní část expanzní nádoby je
s otopnou soustavou propojena doplňovacím čerpadlem a přepouštěcím ventilem.
Jako přepouštěcí ventil se nejčastěji používá elektromagnetický ventil. Pokud stoupá
tlak v otopné soustavě, přepouštěcí ventil upustí část vody do expanzní nádoby a tím
tlak sníží. Pokud klesá tlak v otopné soustavě, doplňovací čerpadlo doplní vodu do
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soustavy a tím tlak zvýší. Přepuštěním vody do expanzní nádoby dojde ke snížení
jejího tlaku. Drobné bublinky plynu se tak zvětší (rozpínavost plynů) a dojde k jejich
uvolnění. Proto musí být vak opatřen odvzdušňovacím ventilem, aby nedošlo k jejímu
zavzdušnění.
5.5. Pojistné ventily
Chrání zdroje tepla před nežádoucím přetlakem. Pokud tlak v soustavě překročí
povolenou mez, ventil se otevře a vypustí část vody (popř. páry) mimo soustavu. Tím
tlak v soustavě klesne. Dle konstrukce dělíme pojistné ventily na přímé a rohové
(častější), dále na pružinové a závažové. Závažové se dnes již nepoužívají. Na výstup
z pojistného ventilu je vhodné napojit potrubí (o stejné dimenzi jako výstupní hrdlo
ventilu), které případnou vodu nebo páru odvede těsně nad podlahu (nejlépe nad
vpusť).
Vysvětlivky k obrázku č. 103:
1. páčka umožňující ruční otevření ventilu,
2. šroub umožňující nastavení otevíracího tlaku,
3. pružina,
4. membrána,
5. kuželka,
5.6. Ochrana kotle proti přetopení
K přetopení kotle může dojít, pokud bude v činnosti a nebude odváděno teplo. Například při výpadku elektrického
proudu, kdy přestane fungovat oběhové čerpadlo. Může
dojít k vývinu velmi vysoké teploty a zničení kotle. Pokud je
zdrojem tepla elektrický kotel, plynový kotel nebo výměník Obr. 103: Příklad pružinového
tepla, automaticky se přeruší přívod paliva (elektřiny, plynu) pojistného ventilu
nebo teplonosné látky a přetopení je zabráněno. U kotlů na
pevná paliva však není možné zastavit přísun tepla dříve, než vyhoří palivo ve
spalovací komoře. Proto u kotlů na pevná paliva je nutné provést jedno z následujících
opatření:
1. připojení chladící smyčky kotle na přívod studené vody z veřejného vodovodu,
2. připojení čerpadla, popř. dalších součástí, na záložní zdroj elektřiny,
3. připojení jedné větve s několika radiátory na kotel jako samotížné soustavy,
4. použití dochlazovací nádrže s inverzním ventilem, který je bez elektriky otevřený.
Nejbezpečnější je použití tzv. chladící (též dochlazovací) smyčky. Ta je zabudovaná
v kotli již z výroby. Náš úkol spočívá ve správném zapojení přívodu a odvodu vody.
Smyčku nelze využít pouze tehdy, pokud je připojena na veřejný vodovod. Připojením
na vlastní studnu ztrácí smyčka smysl, protože při výpadku proudu není funkční
čerpadlo a tudíž neteče voda. Zapojení viz obrázek č. 104. Na přívodu vody je nutné
umístit zpětný ventil, bez ohledu na tvrzení výrobce kotle 86. Aby vše fungovalo
správně, je nutné opatřit přívod vody pojistným ventilem nebo expanzní nádobou (min.
objem 4 litry). Při použití expanzní nádoby je však nutné zvážit její teplotní odolnost.
86 Důvodem je ochrana vodovodu proti kontaminaci zpětným zatečením vody z chladící smyčky.
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Na výstupu se musí osadit filtr a havarijní ventil,
který automaticky otevře tok vody při překročení teploty 95 °C v kotli. Odvod vody je nutno
napojit na kanalizaci pomocí suché zápachové
uzávěry87. Výše uvedené pokyny se mohou u
některých kotlů mírně lišit, vždy je nutné se
seznámit s návodem instalace výrobce.
5.7. Odlučovače nečistot a plynů
Odlučovače jsou zařízení, jejichž účelem je
odloučit z topné vody rozpuštěný vzduch
a unášené nečistoty. Obvykle se jedná o svislý
válec s vestavbou (např. drátěná prostorová
síť). Při průtoku vody válcem dojde ke
zpomalení jejího toku a také k přechodnému Obr. 104: Připojení chladící smyčky
snížení tlaku. V kombinaci se změnami směru
toku při obtékání vestavby to vede k odloučení
drobných vzduchových bublinek a nečistot.
Bublinky se shromažďují v horní části
a nečistoty v dolní části. Odvod vzduchu se
děje přes automatický odvzdušňovací ventil.
Nečistoty se odpouštějí přes vypouštěcí ventil.
Odlučovač může buď spojovat obě funkce,
nebo může plnit pouze jednu funkci. Pokud má
odlučovač odplyňovat, umísťuje se vždy na
výstup z kotle (vč. kombinovaného). Pokud má
odlučovat pouze nečistoty, musí být umístěn na
nejnižším místě hlavního rozvodu. To je obvykle
na vstupu topné vody do kotle.

Obr. 105: Odlučovač plynů a nečistot

Obr. 106: Odlučovač plynů
Obr. 107: Odlučovač nečistot
87 Může být odvedena nad vpusť nebo do úkapového kalichu. Vždy však musí použita zápachová uzávěra odolná proti
vyschnutí.
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Úkoly k opakování:
1) Před jakým nebezpečím chrání zabezpečovací zařízení otopných soustav?

2) Jaký úkol plní expanzní zařízení a při jakém stavu?

3) Jaký úkol plní pojistné zařízení a při jakém stavu?

4) Vyjmenuj funkce, které může plnit otevřená expanzní nádoba!

5) Jaké jsou nevýhody otevřené expanzní nádoby?

6) Popiš provedení uzavřené expanzní nádoby s membránou/vakem!

7) Kde může být umístěna uzavřená expanzní nádoba a jaké jsou doporučení?

8) Popiš úpravu tlaku plynu v uzavřené expanzní nádobě s membránou!

9) Popiš funkci kompresorového expanzního automatu!

10) Popiš funkci čerpadlového expanzního automatu a jeho výhody!

11) Popiš úkol a funkci pojistného ventilu!

12) Popiš účel a způsob ochrany kotle před přetopením!

13) Popiš funkci a provedení odlučovače nečistot a plynů!
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5.8. Zdroje tepla, kotelny
Zdroj tepla je nejdůležitější součást každé otopné soustavy. Je to jakési srdce celého
systému, jehož úkolem je ohřát topnou vodu na požadovanou teplotu. Zdroj tepla má
svými vlastnostmi zásadní vliv na efektivitu, ekonomiku, ekologii a komfort vytápění.
Zdrojem tepla pro teplovodní soustavy jsou nejčastěji kotle a předávací stanice.
V současnosti dochází také k rapidnímu nárůstu uplatnění tepelných čerpadel.
Předávací stanice budou probrány ve třetím ročníku v kapitole Dálkové vytápění. Kotel
je zařízení, v němž dochází k přeměně energie na teplo. Nejčastěji spalováním paliva,
ale také přeměnou elektrické energie na teplo. Předávací stanice je zařízení, které
umožňuje napojení teplovodní otopné soustavy na horkovodní/parní rozvod dálkového
vytápění. V předávací stanici je zdrojem tepla výměník nebo směšovací armatura.
Tepelné čerpadlo umožňuje získávat obnovitelnou energii z nízkopotenciálních
zdrojů88, jako vzduch, vodní plochy a zemina. Jako doplňkový zdroj tepla může sloužit
také sluneční kolektor, který umožňuje ohřívat topnou vodu pomocí slunečního záření.
V podmínkách ČR však není možné pokrýt sluncem celou spotřebu tepla na vytápění,
proto se sluneční kolektory používají především na ohřev teplé vody a bazénů.
Kotelny slouží pro umístění zdrojů tepla (zejména kotlů) a dalších zařízení otopné
soustavy. Kotelna je definována jako prostor (místnost, samostatná budova) s kotli
o jednotlivém výkonu 50 kW a větším, nebo součtu výkonu kotlů nad 100 kW. Pro
kotelny, dle uvedených výkonů, musí být splněny náročné předpisy na vybavení
a provoz. Z uvedeného důvodu není vhodné nazývat kotelnou místnost s kotlem/kotli
o nižším výkonu. Například „kotelnu“ v rodinném domě, kterou nazýváme technická
místnost nebo místnost s kotlem. S výjimkou kotlů na pevná paliva mohou být
současné kotle pro rodinné domy umístěny téměř kdekoliv. Každá místnost s kotlem
musí být vždy větraná.
5.9. Kotle a jejich příslušenství
Dle teplonosné látky dělíme kotle na teplovodní, horkovodní a parní. V rámci učiva se
budeme zabývat jen teplovodními kotli.
Dělení teplovodních kotlů
Dle paliva
a) kotle na pevná paliva
b) kotle na plynná paliva
c) kotle na kapalná paliva
d) kotle na elektrický proud

Dle materiálu kotlového tělesa
a) litinové
b) ocelové
c) nerezocelové
d) měděné

Dle konstrukce
a) konveční, tzv. klasické
b) nízkoteplotní
c) kondenzační

Dle tlaku spalin
a) kotle s podtlakovým spal. prostorem
b) kotle s přetlakovým spal. prostorem

Dle instalace
a) stacionární
b) závěsné (nástěnné)

Dle odvodu spalin
a) do komína
b) pomocí ventilátoru (tzv. TURBO)

88 Nízkopotenciální zdroj je takový, jehož teplota je nižší než požadovaná teplota topné vody.

82/110 - Ing. Karel Kovářík

Kotle na pevná paliva dále dělíme
Dle paliva
a) kotle na dřevo
b) zplynovací kotle na dřevo
c) kotle na pelety

d)
e)
f)
g)

kotle na kusové uhlí
kotle na mleté uhlí (s přikladačem)
kotle na koks
univerzální (kombinované) kotle

Dle řízení spalovacího procesu/ovládání
a) ruční

b) poloautomatické

c) automatické

Uvedený výčet dělení si neklade za cíl přinést kompletní přehled všech druhů kotlů.
Uvedeny jsou kotle, se kterými se běžně setká instalatér při výkonu svého povolání.
Stacionární kotle jsou takové, které jsou osazeny přímo na podlaze, případně na
betonovém soklu. Závěsné kotle se montují na zeď. Díky tomu nezabírají tolik prostoru
a prostor pod nimi lze využít. V závěsném provedení se vyrábějí kotle plynové
a elektrické. Obvykle se ve stacionárním provedení vyrábí kotle větších výkonů a v nástěnném provedení kotle nižších výkonů (do 32 kW, výjimečně do 50 kW).
Kotle na tuhá paliva
Tyto kotle jsou vhodné zejména na vytápění občasně vytápěných objektů (chaty) nebo
objektů v malých venkovských sídlech. Mohou se však používat všude, kde získáme
povolení k jejich instalaci. Ta je omezená zejména ve městech z důvodů ochrany
ovzduší a životního prostředí. V kotlích lze spalovat pouze paliva určená výrobcem
kotle. Jinak hrozí rychlé opotřebení nebo nedostatečný výkon.
Kotle na tuhá paliva jsou nejčastěji vyráběny z ocelových plechů. V některých případech mohou být opatřeny keramickou vyzdívkou. V nedávné minulosti se vyráběli také
z litinových odlitků. Jejich výrobce (ŽDB Viadrus) však již ukončil činnost. Spalování
paliv probíhá ve spalovací komoře na tzv. roštu. Rošt může být proveden jako pevný
nebo pohyblivý. U pevného roštu propadává popel otvory do popelníku, u pohyblivého
roštu je odstraňování popela prováděno pohybem roštu. V případě automatizovaných
kotlů může být místo klasického roštu použit speciální hořák na spalování mletého uhlí
nebo pelet. Nejjednodušší kotle se svojí konstrukcí a provozem podobají stáložárným
kamnům. Teplo je předáváno do topné vody pomocí výměníku vestavěného do pláště
spalovací komory a případně také spalinovým výměníkem. Vzduch potřebný pro
spalování se přivádí buď pod rošt (primární vzduch) nebo nad rošt (sekundární
vzduch). Napojení kotle na komín se provede dle zásad v kapitole věnované lokálním
topidlům (viz strana číslo 47). Výkon kotle lze regulovat přikládáním (množství paliva
a četnost) nebo regulací přívodu spalovacího vzduchu.
Kotle na pelety a mleté, případně drcené, uhlí umožňují automatický provoz. Kotle na
pelety mají obvykle zásobník pelet oddělený od kotle a pelety jsou do kotle
dopravovány pomocí šnekového dopravníku. Výkon kotle se řídí pomocí dávkování
pelet, kdy kotel ohřívá topnou vodu na nastavenou teplotu. Obvykle disponují také
automatickým zapalováním pelet. Jejich provoz a komfort se blíží plynovým kotlům.
Automatické kotle na uhlí mají plechovou násypku nad kotlem. Výkon se řídí opět na
nastavenou teplotu vody pomocí dávkování paliva a také přívodem vzduchu.
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Zplynovací kotle na dřevo pracují v režimu tzv.
obráceného hoření. Princip je vidět na obrázku č.
108. V horní části dochází k ohřevu dřeva
a uvolnění hořlavých plynů ze dřeva. Ty pronikají
tryskou do spodní části, kde dochází k jejich
spalování. Tímto postupem dochází k efektivnějšímu spalování dřeva než při běžném spalování.
Zplynovací kotle jsou vybaveny ventilátorem, který
zajišťuje proudění vzduchu a spalin kotlem dle
obrázku.
Obr. 108: Schéma zplynovacího kotle
Kotle na pevná paliva vyžadují teplotu zpětné vody
ze systému o teplotě minimálně 65 °C. Pokud dochází k nižším teplotám, vede to
ohrožení kotle korozí a případně také tzv. dehtováním. Dehtování znamená usazování
nečistot ze spalování na teplosměnných plochách. Zapojení kotlů na pevná paliva je
tedy vhodné provádět pomocí směšovací armatury, která zvyšuje teplotu zpětné vody
na požadovanou úroveň. Na obrázku č. 109 tuto funkci plní trojcestný ventil (1).
Někteří výrobci prodávají kompletní sadu (čerpadlo+směšovač) pro směšování
kotlového okruhu (např. LADOMAT) Dále je vhodné kotel propojit s otopnou soustavou
přes akumulační nádrž a otopnou soustavu opatřit vlastní regulací pomocí trojcestného
ventilu (2). Z prostorových důvodů je možné použít více menších akumulačních nádrží
místo uvedené jedné. V takovém případě je vhodné nádoby zapojit pomocí
souproudého rozvodu. Uvedené zapojení umožňuje provozovat kotel na plný výkon
v příznivém teplotním režimu, bez ohledu na potřebu tepla pro vytápění. Při teplejším
počasí lze v kotli topit třeba jen několik hodin během dvou až tří dnů a zbytek času
čerpat teplo z akumulačních nádob. Regulace na straně otopné soustavy (2) zase
umožňuje připravovat topnou vodu o požadované teplotě bez ohledu na provoz kotle.
To umožňuje (mimo jiné) napojit na kotel na pevná paliva podlahové vytápění.
Případný ohřívač teplé vody připojujeme přímo na kotlový okruh.

Obr. 109: Příklad zapojení kotle na pevná paliva pomocí
směšovacích armatur a AKU nádoby
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Úkoly k opakování:
1) Je v rodinném domu kotelna? Zdůvodni proč!

2) Jaký je úkol zdroje tepla? Jakým způsobem svůj úkol plní?

3) Vyjmenuj možné zdroje tepla pro vytápění!

4) Jaké materiály se používají pro výrobu kotlových těles?

5) Popiš rozdíl mezi stacionárním a závěsným kotlem?

6) Vyjmenuj druhy kotlů na pevná paliva!

7) Jaká jsou omezení pro instalaci plynových kotlů?

8) Jaké znáš druhy roštů pro kotle a jaký je mezi nimi rozdíl?

9) Uveď jaké kotle na pevná paliva umožňují automatický provoz a popiš jejich funkci!

10) Popiš funkci a provedení zplynovacího kotle na dřevo!

11) Jaká je minimální teplota zpětné vody pro kotle na tuhá paliva?

12) Jak chráníme kotle na pevná paliva proti korozi a dehtování?

13) Nakresli zapojení kotle na pevná paliva s akumulační nádrží a směšováním!
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Kotle na plynná paliva
Nejčastěji se jedná o kotle na zemní plyn. Používají se však také kotle na propanbutan (popř. propan nebo butan). Pro oba topné plyny se používají stejné spotřebiče,
liší se pouze hořákem nebo tryskou hořáku. V některých případech se lze setkat také
s kotli na bioplyn, čistírenský plyn nebo vysokopecní plyn. Takové kotle se však
používají málo a pouze v průmyslových zdrojích tepla. Dříve se rozlišovali tři typy
plynových kotlů (klasické, nízkoteplotní, kondenzační) podle provozní teploty zpětné
vody. Současná legislativa neumožňuje prodej jiných než kondenzačních plynových
kotlů. Protože staré kotle jsou v mnoha soustavách v provozu, seznámíme se s nimi
alespoň informativně. S tzv. klasickými kotli se můžeme setkat také v průmyslu nebo
teplárenství.
Klasické kotle mají provozní teplotu nad 65 °C (spád 90/70 °C). Důvodem je snaha
zabránit kondenzaci vlhkosti ve spalinách. Díky tomu se jedná o jednoduché a laciné
kotle. Teplota spalin se u těchto kotlů pohybuje v rozsahu 120 až 180 °C. Výměníky se
používají nejčastěji ocelové nebo litinové. Účinnost klasických kotlů je cca 91 %.
Nízkoteplotní kotle jsou konstruovány pro nízkou teplotu zpětné vody (až 40 °C).
Výměník mají navržen tak, aby za běžných podmínek nedocházelo ke kondenzaci
spalin. Materiálem výměníku byla nejčastěji litina. Účinnost těchto kotlů je cca 93 %.
Kondenzační kotle jsou navrženy a provozovány tak, aby docházelo ke kondenzaci
vlhkosti ve spalinách. Tím se výrazně zvyšuje účinnost kotle (až 109 %) a šetří palivo.
Teplota spalin se pohybuje v rozsahu 30 až 80 °C (v závislosti na teplotním spádu).
Podmínkou pro přínos kondenzace je však provoz kotle při teplotě zpětné vody pod
60 °C. Pokud spálíme 1 m3 vznikne určité množství tepla. Toto množství se nazývá
spalné teplo. Ve spalinách každého paliva se však nachází voda. Část tepla se
spotřebuje na odpaření vody, která se nachází v palivu nebo vzniká při spalovacím
procesu. Po odpaření vody zůstane snížené množství tepla, které nazýváme
výhřevnost. V ČR se účinnost kotlů běžně počítá z výhřevnosti, protože však
kondenzační kotel dokáže využít i teplo nezahrnuté do výhřevnosti, může dosáhnout
účinnosti přes 100 %.
Kondenzace spalin však znamená velké korozní riziko pro výměník tepla v kotli. Ten
musí být zhotoven z velmi kvalitního materiálu. Nejčastěji se používá ušlechtilá
korozivzdorná ocel. Kondenzační kotle se vždy vybavují ventilátorem (dříve tzv. turbo),
protože nízká teplota spalin neumožňuje samočinný odtah komínem. Odtah spalin se
provádí pomocí lehkých kouřovodů z plastu, plechu nebo poplastovaného plechu. Na
rozdíl od kotlů na pevná paliva, lze z těchto kouřovodů sestavit celý komín až nad
střechu. Samozřejmě je také možné napojit kouřovod na standardní zděný komín
s keramickou vložkou. Kondenzační kotle se obvykle vyrábějí jako spotřebiče
v provedení typu C89. Pokud je chceme připojit jako spotřebič typu B, napojíme pouze
odvod spalin a přívod vzduchu necháme bez připojení. Pokud je chceme připojit jako
spotřebič typu C, musíme napojit přívod vzduchu a odtah spalin. Pro kratší kouřovody
se používá systém trubka v trubce (tzv. koaxiální kouřovod). Vnějším pláštěm se
přivádí spalovací vzduch a vnitřním pláštěm se odvádí spaliny. V případě delších
kouřovodů není možné použít koaxiální kouřovod, protože má vysoké tlakové ztráty.
89 Plynové spotřebiče dělíme dle přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin na tři typy. Spotřebič typu A (sporák) má
přívod vzduchu i odvod spalin z/do místnosti. Spotřebič typu B (kotel) má přívod vzduchu z místnosti, ale odtah spalin
mimo budovu. Spotřebič typu C (kotel) má přívod vzduchu i odtah spalin z/do prostor mimo budovu.
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V takovém případě provádíme tzv. oddělený kouřovod, kdy jednou samostatnou
trubkou přivádíme spalovací vzduch a druhou odvádíme spaliny. V případě odděleného kouřovodu je možné odvádět spaliny do komína a vzduch přivádět z fasády.
Odvod spalin na fasádu není vhodné u kotlů realizovat. Někteří výrobci kotlů odtah na
fasádu zakazují a při jeho provedení neuznají záruku. Při odtahu na fasádu je nutné
dodržovat předepsané vzdálenosti od oken a částí střechy, které obvykle odtah na
fasádu znemožňují.
Vysvětlivky k obrázku č. 110:
1. přívod spalovacího vzduchu,
2. přívod plynu,
3. ventilátor,
4. aktivní plocha hořáku,
5. spalovací komora s výměníkem,
6. spalinový výměník,
7. výstup topné vody (přívod do OS),
8. vstup topné vody (zpátečka OS),
9. odvod spalin a kondenzátu.
Plynové kotle se vyrábějí v závěsném i stacionárním provedení. Pro vytápění menších objektů
se však uplatňují především závěsné kotle.
Dále mohou být kotle provedeny jako jednookruhové nebo dvouokruhové. Jednookruhový
kotel znamená, že kotel připravuje topnou vodu Obr. 110: Schéma kondenzačního kotle
pouze o zvoleném teplotním spádu. Pro připojení více okruhů (například otopná tělesa a podlahové vytápění) je nutné instalovat
externí regulaci. Dvouokruhové kotle připravují topnou vodu pro dva okruhy vytápění
a pro každý okruh lze volit jiný teplotní spád. Například pro tělesa 60/40 °C a pro
podlahové vytápění 40/30 °C. Zároveň kotel umí regulovat obě větve nezávisle na
sobě. Kotel připravuje topnou vodu dle požadavků otopné soustavy s vyšší teplotou
vody a pro druhý (chladnější) okruh připravuje vodu směšováním.
Důležitou funkcí kotle je také ohřev teplé (pitné) vody. Z hlediska ohřevu teplé vody
jsou na trhu tři provedení plynových kotlů. Kotle bez ohřevu teplé vody (tzv. sólo), kotle
s průtokovým ohřevem a kotle se zásobníkovým ohřevem vody. Další možností je
doplnění sólo kotle o externí zásobník teplé vody. To umožňuje lépe přizpůsobit objem
zásobníku požadavkům uživatele. Mnozí výrobci kotlů dodávají i externí zásobníky
včetně propojovacích sad pro bezproblémové připojení na kotel. Kotle s průtokovým
ohřevem jsou vybaveny deskovým výměníkem tepla. Kotle se zásobníkovým ohřevem
jsou vybaveny nepřímotopným zásobníkem (obvykle 20 až 50 litrů, ale může být také
75 nebo 120 litrů).
Pro výběr kotle je také důležité zohlednit možnosti regulace výkonu. Plynové kotle se
obvykle regulují ekvitermně (tj. dle teploty venkovního vzduchu) a také dle teploty
vzduchu v referenční místnosti. Dnes má již většina kotlů spojitou regulaci výkonu, kdy
lze dodávat libovolný výkon mezi minimálním maximálním výkonem. Nejlepší kotle
mají regulaci v rozsahu 10 až 100 % výkonu. Méně kvalitní kotle 20 až 100 %.
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Elektrokotle
Elektrokotle představují z hlediska funkčnosti nejlepší řešení. Neprodukují spaliny, jsou
menší než ostatní kotle, nepotřebují skladování paliva, lze je instalovat i v místech, kde
není plyn, jsou tiché a mohou mít výbornou regulaci. Jejich hlavní nevýhodou je
vysoká cena provozu. Obvykle jsou napojené na třífázový proud (400 V). Pouze kotle
malých výkonů se někdy napojují na jednofázový proud (230 V).
Elektrické kotle mohou být dvojího provedení. Jako
přímotopné nebo akumulační. Přímotopné kotle mají
topné patrony/tyče (jejich počet a výkon se liší dle výkonu
kotle), které ohřívají vodu protékající kotlovým tělesem.
Tyto kotle mají velmi malý vodní objem a je nutné, aby
jimi voda protékala vždy, když jsou v činnosti topné
patrony. Regulace může být prováděna v krocích po
jednotlivých stupních výkonu, kdy dochází k zapojování
nebo odpojování jednotlivých patron (tyčí) dle požadavků
na teplo. Například kotel s 18 kW topného výkonu má
topné patrony 6+6+6 kW. To umožňuje výkon v krocích 6
kW, tj. 0, 6, 12, 18 kW. Další možností je regulace spojitá
v rozmezí minimálního a maximálního výkonu nebo regulace v krocích po malých stupních (např. 1 kW). Spojitá
regulace je výhodnější z hlediska komfortu provozu, ale je
složitější na výrobu. Moderní kotle mají nejčastěji regulaci
v krocích po stupních s nízkou hodnotou. Elektrokotle
mohou být dodávány v mnoha provedení. Nejjednodušší
kotle mohou obsahovat pouze kotlové těleso s topnými
patronami. Takové se spíše využívají při průmyslových
aplikacích. V instalatérské praxi se nejčastěji setkáme Obr. 111: Zjednodušené
s kompaktními kotli, které obsahují vše potřebné (čerpad- schéma přímotopného
lo, pojistný ventil, expanzní nádobu, odvzdušnění a jiné). elektrokotle se třemi patronami
Akumulační kotle mají odlišnou
konstrukci. Jsou tvořeny akumulačními nádobami, které se svým
provedením podobají elektrickým
zásobníkovým ohřívačům. Používají se nádoby o objemu 500
až 1 000 litrů, které mohou být
řazeny vedle sebe do baterie
o celkovém potřebném objemu.
Každá nádoba má vestavěnou
topnou patronu, která ohřívá
vodu v době nízkého tarifu.
Variantou akumulačních kotlů je
provedení s přímotopným kotlem
a akumulačními nádobami bez
ohřevu (viz obrázek č. 112).
Obr. 112: Schéma zapojení přímotopného kotle s akumulací
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Úkoly k opakování:
1) V čem se liší kotel na zemní plyn a na propa-butan?

2) Jaká je teplota spalin a nutná teplota zpětné topné vody u kondenzačních kotlů?

3) Jakým způsobem lze provést odkouření kondenzačních plynových kotlů?

4) Vysvětli rozdíl mezi jednookruhovým a dvouokruhovým kotlem!

5) Vysvětli provedení plynových kotlů dle ohřevu teplé (pitné) vody!

6) Popiš regulaci plynových kotlů!

7) Popiš výhody elektrokotlů!

8) Jakým proudem jsou nejčastěji (obvykle) napájeny elektrokotle?

9) Jaké znáš provedení elektrokotlů?

10) Popiš provedení a funkci přímotopného elektrokotle!

11) Popiš provedení a funkci akumulačního elektrokotle!

12) Popiš regulaci přímotopných elektrokotlů!

13) Lze odtah spalin plynových kotlů provádět skrz zeď?
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5.10. Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla jsou zařízení, která umožňují získávat teplo z nízkopotenciálních
obnovitelných zdrojů90. Nízkopotenciální zdroj tepla je takový, který má nižší teplotu
než potřebujeme pro otopnou soustavu. Může se jednat o teplo z venkovního vzduchu
(až - 15 °C), teplo ze země (cca 0 až 3 °C) nebo z vody (0 až 80 °C91). Pro účely
vytápění můžeme říci, že nízkoteplotní zdroj má obvykle nižší teplotu, než je teplota
vzduchu ve vytápěných místnostech.
Úkolem tepelného čerpadla je odebrat teplo z nízkopotenciálního prostředí, „přečerpat“
teplo na vyšší teplotu a předat teplo do topné vody, případně vzduchu. Pracuje na
stejném principu, jako chlazení v ledničce. Ve výparníku se nachází chladivo v kapalné
fázi. Do výparníku je přivedena primární energie (tj. teplo) z venkovního
prostředí pomocí vzduchu, vody nebo
solanky. Chladivo se díky tomu vypaří
a je nasáváno v plynné fázi kompresorem. Kompresor pomocí vnější energie
chladivo stlačí, čímž zvýší jeho teplotu.
Páry chladiva tím dosáhnou teploty
využitelné pro vytápění (50 až 65 °C).
Chladivo je vytlačováno do kondenzátoru, kde předá teplo topné vodě nebo
vzduchu. Tím zkondenzuje a přejde
opět do kapalné fáze. Teplo je z kondenzátoru odváděno topnou vodou do
otopné soustavy. Chladivo v kapalné
fázi prochází expanzním ventilem, kde
dojde ke snížení jeho tlaku a tím také
teploty. Následně se chladivo vrací do
výparníku. Schéma funkce tepelného
čerpadla ukazuje obrázek č. 113.
Uvedené procentuální hodnoty podílu
energií jsou přibližné a nezahrnují ztrá- Obr. 113: Schéma tepelného čerpadla
ty tepla. Jako chladiva se používají
látky s nízkou teplotou varu.
Důležitým ukazatelem tepelného čerpadla je tzv. topný faktor (SCOP nebo COPCoefficient of Performance). Topný faktor udává účinnost tepelného čerpadla a běžně
se pohybuje v rozmezí 2,5 až 5. Záleží však nejen na typu čerpadla, ale také na
podmínkách, v jakých pracuje. Proto se rozlišuje topný faktor (COP), stanovený pro
konkrétní laboratorní podmínky a topný faktor SCOP. SCOP je sezónní topný faktor,
který zahrnuje také vlivy počasí na topný faktor. Udává v podstatě průměrně dosahovanou hodnotu topného faktoru během topné sezóny. Topný faktor je podíl využitelné
a přidané (elektřiny) energie. Čím vyšší topný faktor tím úspornější čerpadlo.
90 V této kapitole se pod pojmem „zdroj tepla“ nerozumí zařízení na přeměnu paliva (kotel), ale prostředí, ze kterého se
teplo (tj. tepelná energie) čerpá.
91 Voda může být využita z různých zdrojů. Může se jednat o podzemní studní vodu, povrchové vodní plochy (rybník,
přehrada) nebo vodu z termálních pramenů. Termální prameny s vysokou teplotou jsou v ČR výjimečné a obvykle je
nelze použít k vytápění.
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Vzhledem k relativně nízké teplotě topné vody (do 65 °C), a zejména vlivu teploty
topné vody na topný faktor, jsou tepelná čerpadla vhodná především pro podlahové
vytápění. Čím nižší teplota topné vody, tím účinnější tepelné čerpadlo. Z uvedeného důvodu také není ideální používat jedno tepelné čerpadlo pro ohřev topné i teplé
(pitné) vody. Moderní tepelná čerpadla umí pracovat také v tzv. invertním režimu, kdy
budovu chladí. Jedna strana čerpadla vždy chladí a druhá topí. Při vytápění chladíme
vnější prostředí (vzduch, vodu, zem) a vytápíme budovu. Pokud chceme budovu
chladit, funkce se obrátí, vnější prostředí vytápíme a vnitřní chladíme.
Zapojení tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo se nedá regulovat tak snadno jako kondenzační nebo elektrický
kotel. Pracuje v cyklech, kdy po určitou dobu dodává vysoký (nejčastěji plný) výkon
a po určitou dobu nepracuje, tj. nedodává žádný výkon. Proti tomu odběr tepla je stálý
nebo se naopak rychle mění. Tepelná čerpadla obvykle neumí na výkyvy dostatečně
pružně reagovat. Aby tento nesoulad nezpůsobil závadu vytápění, musí mít celý topný
systém určitý minimální vodní objem. Pokud není minimální objem splněn, musí se
instalovat akumulační nádrž. Doporučuje se však akumulační nádrž instalovat vždy.
Pokud není instalována akumulační nádrž, instaluje se místo nádrže hydraulický
vyrovnávač dynamických tlaků (tzv. anuloid).

Obr. 114: Příklad schéma zapojení tepelného čerpadla

Akumulační nádoba dělí soustavu na dva okruhy. Na okruh „kotlový“, který obsahuje
tepelné čerpadlo a dopravuje topnou vodu do akumulační nádoby. Dále na okruh
odběru tepla (tj. otopná soustava), který odebírá topnou vodu z akumulační nádrže
a vytápí odběry tepla (nejlépe podlahové vytápění). Pokud je tepelné čerpadlo v chodu
a zároveň je požadavek na maximální odběr tepla, voda nádrží pouze protéká. Pokud
je tepelné čerpadlo v chodu a je snížený odběr tepla, ukládá se přebytečné teplo
v akumulační nádobě. Pokud tepelné čerpadlo není v chodu, odebírá se teplo pro
vytápění z akumulační nádoby.
Centrální regulaci výkonu vytápění je vždy nutné provádět pomocí regulace tepelného
čerpadla. Otopné plochy/tělesa se osadí místní kvantitativní regulací. Není vhodné
osazovat otopnou soustavu směšováním topné vody (viz obrázek č. 115) nebo dalšími
výměníky. Výrazně se tím zhoršuje účinnost tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo
musí ohřát vodu na vyšší teplotu, která je pak mařena směšováním.
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Obr. 115: Příklad nevhodného zapojení tepelného čerpadla se směšováním

Tepelná čerpadla mohou být dodávána v provedení monoblok nebo tzv. split.
Monoblok znamená, že veškeré součásti tepelného čerpadla jsou v jedné skříni. Split
znamená, že výparník nebo kondenzátor (případně obojí) je mimo skříň tepelného
čerpadla. Do tepelného čerpadla je přivedeno chladivové potrubí, které jej propjuje
s odděleným výměníkem/výměníky. Instalaci splitového čerpadla může provádět
pouze odborná chlaďařská firma.
Některá čerpadla (viz dále) vyžadují instalaci tzv. bivalentního zdroje tepla. Tento zdroj
doplňuje teplo, které nedokáže dodat tepelné čerpadlo. Může se jednat o elektrický,
plynový kotel, nebo topnou spirálu instalovanou do akumulační nádoby.
Dělení tepelných čerpadel
Dle zdroje primární energie a látky na straně využití tepla (otopné soustavy) dělíme
tepelná čerpadla na několik druhů.
a) vzduch/voda
b) vzduch/vzduch

c) voda/voda
d) země/voda

Zvláštním případem může být tepelné čerpadlo vzduch/vzduch, kdy tepelné čerpadlo
funguje jako větrací jednotka a vzduch je do čerpadla přiváděn přes zemní kolektor.
Tepelná čerpadla vzduch/voda
Patří mezi nejjednodušší a také nejlevnější tepelná čerpadla. Nasávají venkovní
vzduch, ze kterého získávají teplo. To způsobuje nejvyšší náklady na provoz (až
o 30 %) ze všech druhů tepelných čerpadel. Tyto čerpadla vyžadují bivalentní zdroj,
který se spouští při zvolené teplotě vzduchu (obvykle 0 °C). Některá mají bivalentní
zdroj vestavěný přímo v tepelném čerpadle. Mezi jejich nevýhodu patří také hlučnost
venkovní jednotky.
Tepelná čerpadla země/voda
Tato čerpadla získávají primární energii ze země. Obvykle se provádí plošný zemní
kolektor, kdy plastové potrubí rozvádějící solanku 92 ukládáme cca 1,1 až 1,5 m pod
povrchem zeminy. Nad kolektorem nesmí být umístěny žádné stavby. Drtivou většinu
energie získává tepelné čerpadlo ze zeminy nad kolektorem, kde je akumulována
sluneční energie. Tento typ může být proveden bez bivalentního zdroje. Případné
chlazení v letním období řeší jednotka pasivního chlazení. Pasivní chlazení znamená,
že se pouze dopravuje teplo z teplejšího prostředí do studenějšího bez chodu
92 Solanka je zjednodušeně řečeno slaná voda.
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kompresoru. Pro tento typ tepelného čerpadla je potřeba pozemek o velikosti 200 až
400 m2 pro vytápění rodinného domu.
Tepelná čerpadla voda/voda
Fungují obdobně jako tepelná čerpadla země/voda. Primární energie je získávána
z přírodní vody. Jejím zdrojem může být rybník, přehrada nebo studna. Vždy je však
nutné, aby vody byl dostatek, měla vhodnou teplotu a případně byla dostatečně čistá.
Tento typ tedy nelze instalovat všude. Vodu lze buď přímo nasávat do výparníku nebo
může být na dně vodní plochy vytvořen kolektor z trubek. Ty jsou naplněny
nemrznoucí směsí a ta přivádí do výparníku teplo.
Tepelná čerpadla vzduch/vzduch
Mohou mít podobu vzduchotechnických jednotek nebo tzv. splitových systémů.
Vzduchotechnická jednotka má vestavěné tepelné čerpadlo, které ohřívá přiváděný
vzduch a ochlazuje odváděný. Vzduch poté dopravuje ventilátorem a potrubím do
jednotlivých místností. Zároveň dalším ventilátorem odvádí z místností vzduch.
Splitové systémy mají oddělené kondenzátory, které jsou umístěny do jednotlivých
místností. Do nich je dopravováno chladivo a vytápí/chladí vzduch přímo v místnosti.
Typ vzduch/vzduch není vhodný do budov s velkým množstvím malých místností.
Další typy tepelných čerpadel
Může se jednat o specifická tepelná čerpadla, jejichž úkolem může být využití
odpadního tepla v průmyslu. Dále mohou být v provedení zásobníkových ohřívačů
teplé (pitné) vody, které mají vestavěné tepelné čerpadlo.
Úkoly k opakování:
1) Vysvětli pojem nízkopotenciální zdroj tepla!

2) Co je úkolem tepelného čerpadla?

3) Popiš funkci (tj. schéma, cyklus) tepelného čerpadla!

4) Vysvětli pojem topný faktor tepelného čerpadla!

5) Popiš zapojení tepelného čerpadla!

6) Jaký je důvod instalace akumulační nádrže do soustavy s tepelným čerpadlem?
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7) Vysvětlete pojem monoblok (v souvislosti s tepelným čerpadlem)!

8) Jaká je nejvýhodnější forma centrální regulace soustavy s tepelným čerpadlem?

9) Vysvětlete pojem monoblok (v souvislosti s tepelným čerpadlem)!

10) Vysvětlete pojem split (v souvislosti s tepelným čerpadlem)!

11) Vysvětlete pojem bivalentní zdroj tepla!

12) Vyjmenuj druhy tepelných čerpadel!

13) Odkud tepelná čerpadla získávají primární energii?

14) Jaký je podíl primární a hnací energie na celkovém výkonu tepelného čerpadla?

15) Popiš vlastnosti tepelných čerpadel vzduch/voda!

16) Popiš vlastnosti tepelných čerpadel země/voda!

17) Popiš vlastnosti tepelných čerpadel voda/voda!

18) Popiš vlastnosti tepelných čerpadel vzduch/vzduch!
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5.11. Výměníky
Výměníky tepla zahrnují celou řadu zařízení, která umožňují výměnu tepla mezi dvěma
různými látkami. Již jsme se setkali s výparníkem a kondenzátorem (viz kapitola č.
5.10), z technického hlediska jsou to výměníky. Dále se výměníky používají v celé řadě
technických aplikacích. Například v každém autě se nachází nejméně jeden chladič, to
je také výměník. V našem výkladu se zaměříme zejména na výměníky používané v
otopných soustavách a částečně také na výměníky používané ve vzduchotechnice.
Výměníkem procházejí dvě teplonosné látky. Primární (tj. teplejší) předává teplo
chladnější sekundární látce. Tím sekundární látku ohřívá. Sekundární látka tím pádem
nemůže mít vyšší teplotu než primární látka, ale ani stejnou teplotu.
Dělení výměníků
Dle teplonosných látek:
a) pára/pára
b) pára/voda
c) voda/voda

d) voda/pára
e) voda/vzduch
f) vzduch/vzduch

Před lomítkem zapisujeme primární látku a za lomítkem sekundární látku.
Výměníky pod položkami a) až c) se běžně využívají v předávacích stanicích mezi
primární (nejčastěji horkovod z teplárny) a sekundární sítí (domovní otopná soustava
nebo ohřev teplé pitné vody). Výměníky voda/vzduch se využívají pro ohřívání nebo
chlazení vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách. Výměníky vzduch/vzduch se
používají jako rekuperační výměníky ve vzduchotechnice. Výměníky voda/pára se
používají pouze výjimečně.
Dle proudění teplonosných látek (zapojení):
a) protiproudý

b) souproudý

c) křížový

Způsob zapojení předurčuje možnosti volby výstupních teplot. Protiproudé a souproudé výměníky jsou stejné konstrukce, pouze odlišně zapojené. Naopak křížové
výměníky vyžadují zcela odlišnou konstrukci.
Nejrozšířenější jsou protiproudé výměníky. Jejich předností je především schopnost
vychladit zpátečku primární látky na nižší teplotu než u souproudých výměníků (viz
obrázky výše). Křížové výměníky se využívají ve vzduchotechnice.
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Dle konstrukce:
a) kotlové

b) trubkové

c) deskové

Kotlové výměníky
Tyto výměníky se používaly hlavně v minulosti. Jejich hlavním charakteristickým rysem
bylo velké těleso válcového tvaru (jakýsi kotel). Do tohoto tělesa byla vsunuta
trubkovnice, která byla tvořena svazkem trubek. Trubkovnice byla upevněna do hlavy
výměníku. Pro případné čištění bylo možné hlavu i s trubkovnicí demontovat. Tyto
výměníky měli nevýhodu v podobě velkého zástavbového prostoru. Byly několikanásobně větší než jiné typy výměníků. Také měli vysoký objem vody.
Vysvětlivky k obrázku č. 117:
1. hlava výměníku,
2. oddělovací přepážka,
3. vstup primární látky,
4. výstup primární látky,
5. výstup (přívod) sekundární látky,
6. vstup (zpátečka) sekundární látky,
7. těleso výměníku,
8. trubkovnice,
9. příruby pro upevnění hlavy.
Obr. 116: Příklad provedení kotlového výměníku

Trubkové výměníky
Jsou tvořeny trubkou, do které je vložen svazek trubiček. Tyto výměníky se nejčastěji
zhotovují z nerezové oceli, ale jsou na trhu také výměníky z titanu. Titanové se
používají například pro slanou vodu. Obvykle se vyrábějí jako celosvařované 93, ale
mohou být také rozebíratelné. Možnost rozebrání výměníku je důležitá zejména
v případě předpokladu tvorby úsad nebo vodního kamene. Takto ohrožené výměníky
je nutné pravidelně čistit. To lze provádět chemicky (proplach chemickou látkou) nebo
mechanicky, kdy je rozebraný výměník očištěn. V instalatérské praxi se nejčastěji
setkáváme s tvorbou vodního kamene u výměníků ohřevu teplé pitné vody. Ve
vytápění se tyto problémy obvykle nevyskytují. Jednotlivé druhy trubkových výměníků
výměníků jsou na obrázku č. 117. Mohou být v provedení s přípojkami ve tvaru X (a),
s bočními přípojkami (b) nebo systém trubka v trubce (c). Výměníky systému trubka
v trubce se používají pro kapaliny s vysokou viskozitou (např. oleje) a nejsou v instalatérské praxi obvyklé. Z trubkových výměníků lze také vytvářet sestavy o více kusech
výměníků, kdy teplonosné látky procházejí více výměníky a postupně předávají teplo.
Sestavu lze vidět na obrázku č. 118.
Trubkové výměníky jsou vyráběny v konkrétních typizovaných velikostech. Pro
konkrétní určení je potřebné vybrat vhodnou velikost výměníku.
93 Celosvařované znamená, že veškeré části výměníku jsou spojeny pomocí svarů. Takové výměníky mají pevnou a
trvanlivou konstrukci, ale není možné jejich mechanické čištění a musejí být čištěny jen chemicky.
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Obr. 117: Jednotlivé druhy trubkových výměníků
Obr. 118: Příklad sestavy více výměníků

Deskové výměníky
Tyto výměníky jsou sestaveny z výlisků nerezocelových plechových desek. Desky mají
profilované drážky a „kanálky“. Přívodní a zpětné kanály jsou tvořeny otvory v rozích
desek, které tvoří jakýsi rozdělovač a sběrač. Drážky slouží pro osazení těsnění a
„kanálky“ slouží pro ovlivnění proudění teplonosné látky. Desky se vyrábějí o různých
velikostech (mají různou plochu). Výměník je vytvořen spojením požadovaného počtu
desek do sestavy. Jednotlivé desky mohou být spojovány pomocí pájení nebo
sešroubováním pomocí čelních desek. Dle spojení desek označujeme výměníky jako
pájené a skládané. Potřebnou velikost výměníku vytvoříme složením odpovídajícího
počtu desek. Desky jsou řazeny za sebou a střídavě mezi nimi teče primární a
sekundární látka. Skládané výměníky využíváme zejména při ohřevu teplé pitné vody
a jiných aplikacích, kdy lze předpokládat vznik úsad. Skládané deskové výměníky jsou
nejsnáze čistitelné.
Vysvětlivky k obrázkům deskových výměníků:
1. plechová deska,
2. pryžové těsnění,
3. přívod primární látky,
4. zpátečka primární látky,
5. přívod (výstup) sekundární látky,
6. zpátečka (vstup) sekundární látky,
7. šrouby,
8. desky výměníků a těsnění,
9. čelní deska.
Obr. 119: Schéma desek pro výměníky
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Obr. 120: Schéma sestavy desek
výměníku

Obr. 121: Ukázka hotového pájeného
výměníku

Obr. 122: Ukázka skládaného výměníku
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Úkoly k opakování:
1) Jaký je účel výměníků?

2) Vyjmenuj druhy výměníků dle teplonosných látek!

3) K jakému účelu se používají výměníky vzduch/vzduch?

4) Vyjmenuj druhy výměníků dle proudění teplonosných látek!

5) Který způsob zapojení výměníku je nejvýhodnější a proč?

6) Kde se využívají křížové výměníky?

7) Vyjmenuj druhy výměníků dle konstrukce!

8) V čem je přínos rozebíratelnost výměníků?

9) Jaké známe trubkové výměníky?

10) Z jakého materiálu se vyrábějí trubkové a deskové výměníky?

11) Vysvětli pojem sestava výměníků!

12) Jaké znáš druhy deskových výměníků?

13) Popiš provedení deskových výměníků!
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5.12. Rozdělovače a sběrače
Rozdělovač a sběrač je součást potrubního rozvodu, která umožňuje napojení více
jednotlivých okruhů na jednom místě. Rozdělovač se používá na přívodu, kdy dochází
k rozdělení jednoho proudu vody ze zdroje tepla na více okruhů. Sběrač se naopak
umísťuje na zpátečku, kdy spojuje (sbírá) proudy vody z jednotlivých okruhů.
V hovorové mluvě se však obojí označuje jako rozdělovač 94. Rozdělovač nejčastěji
používáme v kotelně (popř. předávací stanici) nebo na jednotlivých podlažích budov.
Rozdělovač v kotelně slouží k napojení jednotlivých okruhů vytápění 95. Například na
obrázku č. 123 může být jeden okruh pro otopná tělesa na východní straně objektu,
druhý na západní straně objektu a třetí pro otopná tělesa v koupelnách. V kotelnách
nebo předávacích stanicích se vždy nechává jeden pár volných odboček jako rezerva.

Obr. 123: Příklad použití rozdělovače v kotelně bytového domu

Pokud na zdroj tepla připojujeme zásobníkové
ohřívače vody, provedeme připojení pomocí
přepínacích ventilů přímo na výstupech ze
zdroje. Napojení ohřívačů na rozdělovač vede
k neefektivnímu využívání tepla. Současné
otopné soustavy mají nižší teplotu topné vody
než je potřebné pro ohřev TeV. Připojením
ohřívače na rozdělovač je nutné ohřívat
topnou vodu pro celou soustavu na vysokou
teplotu. Připojením ohřevu přímo na zdroj
pomocí trojcestného přepínacího ventilu (viz
obrázek č. 124) lze vodu o vysoké teplotě
připravovat jen pro ohřev TeV. Jeden kotel Obr. 124: Příklad zapojení zásobníkového
ohřevu pomocí přepínání
může ohřívat vodu a druhý vytápět.
Tzv. patrové rozdělovače se nejčastěji používají pro podlahového vytápění nebo
otopné soustavy s hvězdicovým uspořádáním. Umísťují se do výklenků ve zdivu nebo
94 V našem textu budeme také mluvit zkráceně jen o rozdělovači.
95 Podrobněji viz OCV 3. ročník.
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do plechových skříněk ve vedlejších místnostech. I přes svůj název (patrové) se
mohou používat také v jednopodlažních budovách. Jejich použití je výhodné například
v bytových domech, kde je do každého bytu přivedeno pouze jedno stoupající potrubí.
Na něj je připojena bytová předávací stanice a následně rozdělovač, ze kterého jsou
vedena potrubí k jednotlivým tělesům nebo otopným plochám. V rodinných domech se
používají především pro napojení jednotlivých podlahových ploch.
Dělení rozdělovačů dle konstrukce
a) dělený rozdělovač a sběrač
b) kombinovaný rozdělovač a sběrač
c) patrové (podlahové) rozdělovače a sběrače
Dělené rozdělovače a sběrače
Každý díl (tj. rozdělovač i sběrač) jsou
tvořeny samostatnou trubkou kruhového
průřezu (viz obrázek č. 125). Vyrábí se
individuálně na zakázku pro požadované
množství a dimenze odboček. Svařují se
z uhlíkové nebo nerezové oceli. Přívod a
zpátečka z/do zdroje tepla mohou být Obr. 125: Příklad děleného rozdělovače/sběrače
přivedeny shora, z boku nebo zespoda.
Jsou jednoduché, ale mají některé „montážní“ nevýhody. Rozdělovač a sběrač mohou
být umístěny nad sebou, za sebou nebo každý na jiném místě. Pokud jsou nad sebou
musí se trubky ze spodního vyhýbat hornímu (viz obrázek č. 126).

Obr. 126: Příklad provedení rozdělovače a sběrače nad sebou

Pokud jsou umístěny za sebou (tj. jeden u zdi a druhý ve stejné výšce před ním, viz
učebna č. 13), jsou zadní armatury hůře přístupné. Pokud jsou každý na jiném místě,
je velmi problematické instalovat regulační (zejména směšovací) a měřící armatury.
Rozdílné umístění rozdělovače a sběrače je často výhodné u parního vytápění.
Při návrhu rozdělovače se obvykle volí trubka dvounásobného průměru, než má přívod
topné vody ze zdroje tepla.
Kombinované rozdělovače a sběrače
Jsou tvořeny dvěma komorami (trubkami) čtyřhranného průřezu, které jsou k sobě
svařeny (viz obrázek č. 127). Také tyto rozdělovače se vyrábějí individuálně na
zakázku z plechů z uhlíkové oceli. Přípojky pro jednotlivé okruhy ze spodní komory
jsou vedeny skrz horní komoru.
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Obr. 127: Příklad kombinovaného rozdělovače a sběrače

Jejich nevýhodou je přenos tepla mezi přívodem a zpátečkou přes společnou dělící
přepážku a při obtékání přípojek. Proto výrobce nabízí také variantu s tepelnou izolací
mezi oběma částmi. U velkých (tj. dlouhých) rozdělovačů je vhodné napojit potrubí od
zdroje tepla uprostřed délky. Pro výběr vhodné velikosti rozdělovače je rozhodující tzv.
modul (M). Modul označuje celkové rozměry obou komor rozdělovače. Dle tabulek
výrobce lze dle přenášeného výkonu odhadnout velikost modulu. Velkou výhodou
kombinovaného rozdělovače je umístění všech přípojek (přívodů a zpáteček) v jedné
řadě. To umožňuje výhodnou montáž regulačních a měřících armatur. Před
objednávkou rozdělovače je vhodné znát rozmístění přípojek a armatur pro správnou
volbu rozteče jednotlivých okruhů. Kombinované rozdělovače však v některých
případech mohou mít vetší délku než dělené, proto může být problém jejich umístění
do kotelen.
Patrové (podlahové) rozdělovače a sběrače
V ČR se tyto rozdělovače používají nejčastěji pro podlahové vytápění. Jsou však
použitelné také pro hvězdicovou soustavu s radiátory nebo pro jiné druhy velkoplošného vytápění. Jejich typickým znakem je kompaktní 96 konstrukce s přímo
osazenými armaturami pro jednotlivé okruhy. Těleso je obvykle z nerezové oceli,
bronzu nebo mosazi, někdy také z plastu97. Základní provedení rozdělovače je vidět na
obrázku č. 128. Rozdělovač je opatřen uzavíracími ventily na přívodech i zpátečkách
jednotlivých okruhů. Ventily na zpátečce jsou opatřeny termostatickou vložkou. Ventily
na přívodu mohou být jen uzavírací nebo s měřičem a přednastavením průtoku.
Vysvětlivky k obrázků patrových rozdělovačů (obrázky č. 128 až 130):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

přívod topné vody,
zpátečka topné vody,
záslepka,
uzavírací ventil s měřením,
uzavírací ventil s přednastavením,
připojení potrubí podlahové plochy,
odvzdušňovací ventil,
vypouštění,

9. držák pro připevnění na stěnu,
10. čerpadlo,
11. teplotní čidlo,
12. směšovací trojcestný ventil,
13. termostatická hlavice,
14. termostatický ventil (přívod),
15. regulační šroubení (zpátečka).

96 Kompaktní – vše potřebné (vč. armatur) je přímo součástí rozdělovače a je minimalizován jeho celkový rozměr.
97 Pro výrobu rozdělovačů se používá PPSU (polyfenylsulfon – vysoce odolný, vyniká pevností i při vysokých teplotách).
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Obr. 128: Základní provedení patrového
rozdělovače

Obr. 129: Rozdělovač vystrojený směšováním topné
vody

Napojení rozdělovače na rozvody topné
vody (od zdroje tepla) lze provést pouze
trubním šroubením, regulačním šroubením nebo pomocí kulových uzávěrů.
V některých případech je potřebné snížit
teplotu topné vody před jejím přivedením
do otopných ploch (např. podlahových).
Takový požadavek vzniká v budovách,
které jsou vytápěny kombinací otopných
těles a ploch. Pokud je v budově jen jeden
okruh rozvodu topné vody, musí být
Obr. 130: Staré (nevhodné) provedení
teplota vody volena dle otopných těles. Ta
rozdělovače se směšováním
je pro otopné plochy moc vysoká a snížení teploty se provádí směšovací sadou přímo na rozdělovači (viz obrázek č. 129).
Směšovací ventil umožňuje namíchat vodu na potřebnou teplotu a pro spolehlivé
směšování je sada vybavena čerpadlem. V minulosti se používaly jednodušší a hlavně
rozměrově menší směšovací sady dle obrázku č. 130. Tyto sady dnes již nevyhovují
požadavkům na moderní úsporné vytápění, protože je u nich „překřížená“ zpátečka
a přívod. Pokud je teplotní spád 40/30 °C, je u směšovací sady na obrázku č. 129
teplota zpátečky 30 °C. Na obrázku č. 130 je topná voda ze zdroje tepla přimíchávána
do zpátečky otopných ploch a zpět do zdroje tepla je odváděna voda z přívodu
otopných ploch. Teplota zpátečky je tak 40 °C. Tím se snižuje využití energie zdroje
tepla a zvyšují se náklady. To je problém zejména u tepelných čerpadel. Vzhledem
k prudce rostoucím cenám zemního plynu (rok 2022) a hrozícímu nedostatku plynu je
však takové zapojení problematické i u plynových kotlů. Část tepla získaná spálením
plynu odchází ve spalinách do komína.
Pro napojení patrového rozdělovače na rozvody topné vody je vždy výhodné používat
armatury a sady dodávané přímo výrobcem rozdělovače. Jsou přizpůsobené použití
s rozdělovačem, díky tomu jsou prostorově úsporné a svými rozměry odpovídají
standardním plechovým skříňkám. Ty se vybírají pomocí tabulek dle počtu přípojek
a vystrojení. U patrových rozdělovačů se obvykle nenechávají volné rezervní přípojky.
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Úkoly k opakování:
1) K čemu používáme rozdělovač a sběrač (tj. co umožňuje)?

2) Kam umísťujeme rozdělovač a sběrač?

3) Jaký je rozdíl mezi rozdělovačem a sběračem?

4) Proč jsou na obrázku č. 123 na rozdělovači dvě přípojky bez napojení?

5) Kolik přípojek (celkem) bude mít rozdělovač pro 8 topných okruhů?

6) Vyjmenujte druhy rozdělovačů dle konstrukce!

7) Popiš provedení dělených rozdělovačů a sběračů!

8) Popiš výhody a nevýhody dělených rozdělovačů a sběračů!

9) Popiš provedení kombinovaných rozdělovačů a sběračů!

10) Popiš výhody a nevýhody kombinovaných rozdělovačů a sběračů!

11) Čím jsou typické patrové rozdělovače?

12) Proč se u patrových rozdělovačů používají směšovací sady?

13) Kam umísťujeme patrové rozvaděče?
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5.13. Směšovače
Pod pojmem směšovač rozumíme armaturu (popř. zařízení), která umožňuje směšovat
dva proudy vody o různé teplotě na výslednou požadovanou výstupní teplotu.
Směšovač musí být řízen automaticky, protože při manuální obsluze by nedokázal plnit
svou funkci spolehlivě.
Úkoly směšování
a) regulace výkonu změnou teploty přívodní vody
b) ochrana kotlů před nízkou teplotou
c) ochrana teplosměnných ploch ohřívače vody před vodním kamenem
d) ochrana před opařením teplou (pitnou) vodou
e) centrální příprava teplé (pitné) vody pro více zařizovacích předmětů 98
Druhy směšovacích armatur
a) trojcestné směšovače pro vytápění
b) čtyřcestné směšovače pro vytápění
c) trojcestné směšovače pro teplou (pitnou) vodu
Směšovat je možné také pomocí vhodně umístěného dvoucestného regulačního
ventilu a čerpadla. Tato možnost bude blíže popsána ve třetím ročníku v OCV.
Druhy pohonů (ovládání) směšovacích armatur
a) externím mechanickým pohonem (elektromotor)
b) termostatickou hlavicí s odděleným příložným nebo ponorným čidlem
c) interní termostatickou vložkou
Trojcestné směšovací armatury
Do těchto armatur vstupují dva proudy vody a směšují se navzájem na jeden výstupní
proud o požadované teplotě. Používají se pro regulaci výkonu otopných soustav (viz
obrázek č. 123), ochranu kotlů před nízkou teplotou (viz obrázek č. 109) nebo pro
regulaci výkonu průtokového ohřevu vody (zároveň chrání před vodním kamenem),
případně ohřevu vzduchu. Při regulaci výkonu
otopné soustavy můžeme pomocí směšování
regulovat část soustavy (okruh) nezávisle na
zdroji tepla a ostatních částech soustavy.
Obrázek č. 131 ukazuje schematické zapojení
trojcestného směšovače, které je pro regulaci
výkonu nejvhodnější. Stejné schéma zapojení
se používá také pro regulaci jednotlivých
odběrů (ohřev vody nebo vzduchu). Kotel Obr. 131: Schéma zapojení trojcestného
dodává vodu o teplotě, kterou potřebuje nejná- směšovače pro regulaci výkonu
ročnější odběr (např. 70 °C, červená). Trojcestný ventil smíchá vodu z kotle s vodou ze
zpátečky v požadovaném poměru. Vznikne voda o teplotě, která je požadována
v daném okruhu (např. 40 °C pro podlahové vytápění, růžová). V otopných plochách
dojde k ochlazení na teplotu zpátečky (např. 30 °C, modrá). Směšovací poměr řídí
regulátor99 na základě měření teploty na výstupu z trojcestného ventilu. Dle teploty
98 Bude probráno v IVK 3. ročník.
99 Regulátor je elektronická řídící jednotka (hovorově zvaná termostat), která vyhodnocuje teploty vzduchu a vody.
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vody dává regulátor pokyn pohonu ventilu k nastavení otevření. Pro jednodušší
aplikace může být použit trojcestný ventil ovládaní termostatickou hlavicí s odděleným
čidlem. Čidlo se připojí na potrubí vystupující z trojcestného ventilu. Trojcestné
směšovače určené k ochraně kotlů nebo pro směšování teplé (pitné) vody mají
obvykle vestavěnou termostatickou regulaci.
Čerpadlo zásadně umísťujeme na výstup smíšené vody bezprostředně za směšovač.
Dlouholeté zkušenosti ukazují takové umístění jako nejvýhodnější pro spolehlivý
provoz směšování a hydrauliku otopné soustavy. Při instalaci směšování musíme také
zvážit možnosti údržby a instalace měřící techniky. Pokud instalujeme směšování do
kotelny, kde je více směšovaných okruhů, je nutné každý směšovací uzel (viz obrázek
č. 123) opatřit čtyřmi uzavíracími armaturami. Tím umožníme odpojení směšovače
a čerpadla, aniž bychom museli přerušit provoz celého zdroje tepla a ostatních okruhů.
Dále je vhodné zpátečku každého okruhu opatřit zpětnou armaturou, aby nedocházelo
k nasávání zpětné vody přes sousední okruh. V případě instalace v rodinném domě je
možné instalovat uzávěry tak, že bude oddělen zdroj tepla směšovací uzel od otopné
soustavy. Znamená to sice při opravách nutnost odstávky celého vytápění, ale otopná
soustava může zůstat pod tlakem a množství vypuštěné vody ze zdroje není velké.
Při použití trojcestného směšovače jako
ochrany kotle před nízkoteplotní korozí
provádíme zapojení dle obrázku č. 132.
uvedené zapojení lze použít, pokud není
v rozvodu zapojeno jiné čerpadlo. Pokud
je potřebné chránit kotel v soustavě
s více čerpadly použijeme zapojení dle
schéma na obrázku č. 133. Protože dvě
čerpadla za sebou mohou způsobit na- Obr. 132: Schéma zapojení trojcestného
směšovače jako ochrany kotle
rušení funkce směšování, musíme obě
čerpadla hydraulicky oddělit. To lze provést akumulační nádobou (viz obrázek
č.109) nebo hydraulickým vyrovnávačem
dynamických tlaků (HVDT, tzv. anuloid).
Podobné schéma se používá také při
zapojení více okruhů se směšovači (viz
obrázek č. 123). Na uvedeném obrázku
sice nejsou kotle opatřeny směšovači,
ale kotle mají svá čerpadla100.
Obr. 133: Schéma zapojení dvou trojcestných
Trojcestné směšovače mohou být použi- směšovačů
ty také jako rozdělovací nebo přepínací armatury. Rozdělovací znamená, že přívodní
proud rozdělí na dva proudy (viz obrázek č. 35). Použití rozdělovacích armatur však
není příliš časté. Přepínací armatura je vidět na obrázku č. 124. Pokud není
požadavek na ohřev teplé vody, je ventil nastaven na plný průtok v přímém směru.
Pokud přijde požadavek ohřevu teplé vody, ventil se přepne na plný průtok do odbočky
a kotel jen ohřívá teplou (pitnou) vodu.
100 Jedná se o tzv. kompaktní závěsné kotle, které obsahují čerpadla, pojišťovací ventil, expanzní nádobu a regulaci.
Uvedené části nejsou zakresleny, protože jsou uvnitř skříně. Expanzní nádoba je osazena také mimo kotle, protože
kotlové expanzní nádoby nemusí vždy mít dostatečný objem. Případně některé kotle určené do kotelen nemusí mít
vlastní expanzní nádobu.
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Provedení trojcestného směšovače je vidět na obrázku č. 134. Obrázky b) a c) zobrazují krajní polohy nastavení. Písmeno b) ukazuje nastavení, kdy plný průtok směřuje
od zdroje tepla do otopné soustavy. Celý systém se v tomto případě chová jako bez
směšovače a soustava podává maximální výkon. Tato situace nesmí nastat v případě,
že bez směšování se překročí povolená provozní teplota. Písmeno c) ukazuje plné
uzavření přívodu topné vody ze zdroje tepla, voda tedy proudí pouze v okruhu odběru
a soustava nemá žádný výkon101. Největší část provozu probíhá při nastavení mezi
těmito polohami (viz písmeno a). Čím více je otevřen přívod topné vody ze zdroje
tepla, tím větší výkon soustava podává. Vyobrazený ventil má jako funkční prvek
šoupátko, které se otáčí kolem své osy. Trojcestné směšovače mohou být řešeny také
jako ventily, u nichž se kuželka posunuje nahoru a dolu. Ty se používají zejména při
termostatické regulaci.

Obr. 134: Příklad trojcestného směšovacího ventilu

Vysvětlivky k obrázkům č. 134 a 137:
1. přívod topné vody ze zdroje tepla,
2. výstup smíšené vody,

3. vstup vody ze zpátečky,
4. šoupátko k nastavení směšov. poměru.

Čtyřcestné směšovací armatury
Čtyřcestné směšovače mají obdobnou funkci, jako dvojice trojcestných směšovačů na
obrázku č. 133. Připravují vodu o teplotě potřebné pro otopnou soustavu a zároveň
chrání kotel před nízkou teplotou zpětné vody. Směšování se řídí dle požadavků
otopné soustavy. Čím více se uzavírá přívod topné vody do odběru tepla, tím více se jí
vrací zpět do kotle. Teplota zpětné vody se tím zvyšuje. Při zátopu, nebo najíždění
soustavy po útlumu, však může nastat situace, kdy regulace upřednostňuje
směšování kotlového okruhu. Kotel je tak chráněn proti nízkoteplotní korozi. Zátop je
tím pomalejší. Čtyřcestné směšovací armatury jsou vhodné pouze do malých soustav
s kotly na pevná paliva. Ideální je jejich použití v rodinném domu nebo malých
provozovnách obdobných rozměrů. Ve větších soustavách je vhodnější použít
zapojení dle obrázku č. 132. To umožňuje chránit kotel a zároveň regulovat více
okruhů pomocí samostatných směšovačů. U zdrojů tepla s kondenzačním plynovým
kotlem nebo tepelným čerpadlem je použití čtyřcestného směšovače nevhodné,
protože snižuje účinnost zdroje tepla.
Schematické zapojení čtyřcestného směšovače je vidět na obrázku č. 135. Pokud je
101 Pouze po omezenou dobu podává tzv. zbytkový výkon, než dojde k úplnému ochlazení topné vody.
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v soustavě pouze jedno čerpadlo, umísťuje se vždy na výstup ze směšovače do
odběru tepla. V případě potřeby instalovat čerpadlo také do kotlového okruhu
(spolehlivý průtok vody kotlovým okruhem), zapojíme směšovač dle obrázku č. 136.

Obr. 135: Schéma zapojení čtyřcestného
směšovače

Obr. 136: Schéma zapojení čtyřcestného
směšovače se dvěma čerpadly

Provedení čtyřcestného směšovače nám ukazuje obrázek č. 137. Obrázky b) a c)
ukazují krajní polohu směšovače, kdy nedochází k žádnému směšování. Žádný výstup
však není u čtyřcestného směšovače uzavřen. Obrázek b) ukazuje polohu, kterou
můžeme nazvat „zcela uzavřen“. Ventilem sice protéká voda, ale kotlový a odběrový
okruh (tj. otopná soustava) jsou zcela odděleny. Otopná soustava tak nepodává žádný
výkon. Obrázek c) ukazuje polohu, kterou můžeme nazvat „zcela otevřen“. Kotlový
a odběrový okruh jsou propojeny bez směšování, otopná soustava podává maximální
výkon. Tato situace je nepřípustná, pokud se bez směšování překročí povolená
provozní teplota. Provoz nejvíce probíhá při nastavení mezi těmito mezními polohami
(obrázek a). Dochází ke směšování směrem do otopné soustavy i směrem do kotle.

Obr. 137: Příklad čtyřcestného směšovacího ventilu

Zásady pro montáž směšovacích armatur:
1. směšovač montujeme alespoň 400 mm nad hrdlo kotle,
2. horizontální vzdálenost mezi směšovačem a kotlem má být co nejmenší a rozvod
co nejjednodušší,
3. poloha ovládacího hřídele musí být dle návodu montáže (obvykle vodorovná),
4. připojování směšovačů se provádí dle značek na armatuře, ty označují místo
vstupu jednotlivých vstupů a výstupů.
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Úkoly k opakování:
1) Vysvětli pojem směšovač a popiš jeho základní funkci!

2) Vyjmenuj úkoly směšování!

3) Vyjmenuj druhy směšovacích armatur!

4) Popiš použití trojcestného směšovače! (kde a k čemu se používá)

5) Nakresli schéma zapojení trojcestného směšovače pro regulaci výkonu!

6) Nakresli schéma zapojení trojcestného směšovače jako ochranu kotle!

7) Popiš způsob ovládání trojcestného směšovače!

8) Popiš použití čtyřcestného směšovače! (kde a k čemu se používá)

9) Nakresli schéma zapojení čtyřcestného směšovače!

10) Popiš rozdíl mezi funkcí trojcestného a čtyřcestného směšovače!

11) Pro jaké zdroje tepla je vhodné použití čtyřcestného směšovače?

12) Proč je nevhodné u tepelného čerpadla používat čtyřcestný směšovač?

13) Vyjmenuj zásady pro montáž směšovacích armatur!
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