
19.a5.22 14:3Oi Výpocet tepelné zttáty potrubí s izglací - TZB-info

Výp*c*t tepetrl# ztnáty p§truhí s ixolací
Tepelná úráŇa potrubí kruhového průřezu je způsobena vedením tepta jednoťivými vrstvami potrubí a
přestupem tepla do okolního prostředí. Jejívelikost ovlivňuje souóinitel prostupu tep|a válcovou stěnou
(materiál trubky, míteřiál izolace, přestup tepla mezi povrchern potnrbí a okolního prostředí}, délka potrubí a
razdíl t€iloty média uvnitř potrubí a teploty v jeho okolí. Výpočet urřuJe také mergetlckou úsporu
izolovaného potrubí a střední spotřebu izolaee,
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§oučinitel pr*stupu t*pla ixolovaného potrubi

Fovr*hcvá teplota iaolovaného potrubí
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Tepelná ztráta poÉrubí s izsl*eí
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Výpočet tepelné ztíáty potrubí s izolaci - TZ&info

§.í 5 W / m K => **YF{*V! lJ* pt_i,a*#avli*rlz ,ly*?&-?.y ,t,.

b,,z= 22.g "C ž tw =} na povíchu potr$bi nédocházi ke kondenzaci

{p * 23.6 llvlrn

9iz = 7"3 W/m

69 6/

spotřeba izalaee ' 0.1477 m2 _ platí pro ptolnou izotaci

T'gorie výpočtu tepelnú ztráty potrubí
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Teplná ztráta potrubí kruhového průřezu je způsobena vedením tepla jednoťivými vrsfuami potrubí a přestupem tepla do okolního pros{ředí.

Jej í velikost ovlivňují

. součinitel prostupu tepla válcovou stěnou uo

. materiál trubky - minimálně

. materiál izolace _ podstatně

. přestup tépla mezi povrchem potrubí a okolního prostředí a.

. délka potrubí l

. rozdíl teploty média uvniř \n po§ubí a teploty v jeho okolí tou1

Pro vyěíslení součinitele pro§tupu tepla vácovou stěnou Uo musíme znát

Uo=
TT

[W/mK]1 + 1 .ln d + 1 .lnD* 1

ul.id-2.sri 2.&, d-2.s, 2.Ii, d n".D

Rozměry

. vnější průměr trubky d nebo wtitřní průměr trubky a ťouštku stěny s1 [ml

r průměr pcťubí D nebo {ou§fty jednoťivých vrstev potrubí {např. ffoušttu izolace siJ [ml

MatEri#ové charakteristi ky

. §oučínitel tepelné vodivosti Á pro jednoťivé vrstvy pořubí {trubka \ a izolace \ri [w l m k]

, závisí také na teplotě daného materiálu

. lambda materiá]u trubky je ve výpočtu uvažována jako kon$tantá

. lambda materiálu tepelné izalace 1e vypoáena z rovnice tepbaní závislosti daného materiálu a součinitele při teplotě 0 'c
(hodnoty požadované vyhla§kou č.lS3l2a97 §b. isou udávány také pro 0 "C),
UvaŽovaná teplota, pro kterou je lambda vypďtena, je teplota uprostřed izolační vrstvy. Tato teplota je aritrnetickým průměrem

teploty média a teploty na povtchu izolace.
Z dŮvodu zjednodušení probíhá výpočet pouze 2x Pň první iteraci je vypoč{ena povrcŤrová teplota, z lambdy při teplotě 0 "C a při
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druhém přůběhu již výpočet uvažuje larnbdu pň tef,otě upío§třed izolační wstvy,i 
Pokud není qýrobcem tepelné izolace sknovena jiná teplotní závislost, uvažujeme teplotní závidost součinitele tepelné vodivosti

' jako i{t} = i0 {1 + ú,0025 . t}.

, Zadáte{i vlastní součinitel tepe|né vodivosti materiálu izalace, potom již nedochází k jeho přepočítání podle sťední teploty a
yýpočet prob{áhne pouze j€dnou.

Veličiny

. §oučinitel přestupu tepla o; mezi rnédiem a vnitřním povrchem trubt<y [W / m2 t<1

. Při běžných výpočtech můžeme zanedbat, prolože tepelný odpor pň toíííto přestupu tepla je relativně malý.

. součiníte| pie§tupu tepla o. mezi povrchjm potrubí a okolního vzduchu [W / m2 t{

. Hodnota se mění v závislosti například na hustotě, tepelné vodivosti, měrné tepelné kapacitě okolního vzduchu, na typu
proudění,..

. Vzhledem k t0mu, Že se jedná o kornp|ikovaný výpočet, můžeme pro pfibližné výpočty tepeln é áráty potrubí uvažovat hodnotu
u:a'loVl lm2K.

Vyhláška ě. 19312007

VYhláŠka Č. 193l2fra7 shnovuje {s určitlfrni vyjímkami} povinnost opatřit rozvody pro vytápění a TUV tepelnouizdací adefinuje Ev, ,,Urfující

součinitele prostupu tepla'v závíslosti na DN izdavanýih rozvodů.

§rřxjící ss§činitéle prs§t$pu t*pla pro vnitřní rszríOdy

irn*]

DN10-DN15 n 4Á

DN20_DN32 ó.lB

í}r"J Uo

Jm Kltw

DN 80 - DN 125 a34

DN 150 - DN 200 a"4ů

Pro vniťní rozvody plastoqých a měděnýeh potrubí se {oušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vné,išímu
púměru potrubí řady DN,

ProtepdnéizolaceroryodŮsepouŽijemateriásesoučinitdemtepelnévodivosti iurozvodúmenšíneboroven0,045W/mKáuvnitťní§h
rozvodŮ menŠÍ nebo roven 0,04B W / m K (hodnoty A jsou udávány pfi teplotě 0 "C}, pokud to nevylučují bezpečnostně te*nic*é požadavky.
Plné zněníVvhláškv č. 1%l2a07

Agtor výpočtové poínůcky: |r:g" §*inberk Zden$}t
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po zjeclnodušše*í{zaneóbáme-li tepelný odpor při přestupu tepla rnezi médiem a stěnou trubky} dostaneme

ltiťíntt{J

=1 .ln d + 1 .lnD* 1
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