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Výp*c*t tep*ln* ztráty Bfi*rllbí s ix*la*í

Tepelná ár*ta potrubí lqruhovébo průřezu ie způsobena vedením tepla jednodivými vrstrrami potrubí a
přestupem tepla do okolního prostředí. Jejívelikost ovlivňuie so§činitel prostupu tep|a válcovou stěnou

{mďeriál trubky, materiál izolace, přestup tepla mezi povrchem potrubí a okolniho prostředí), délka potrubí a
rozdll tep|oty médla uvnltř potřubí a tepl§ty vJeho okolí. Výpočet určuJe také energetlckou úsporu
ízolovaného potrubí a střední spotřebu izolace.
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Určující souá prostupu tepla {dle vyh|. 193/20§7} 10-DN 15 r.
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§oučinitel pro§tupu tepla izolovaného pokubi

Povrchová t*plota ieolovanélro potrubí

Tepelná ztráta pctrubí bez izolace

Tepelná ztráía potrubí s izolací

Energetická úspora izolovaného p§tíubí

Výpočet tepelné ztráty potrubí s izolací - TZ&inío

h,iz= 2i2.g "C } tw =} na povíGhu potrubi nédochází ke kondenzaci

Qp = 23,6 l{lm

Qiz=7.3Wlw
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§třední spotřeba izaiace 0,1477 rn? - platí pro ploínou izolaci

Teorie výpoětu tepelné utráty potrubí

fin. = U",l,{tin -tofi} tW]

Tepelná áráta potrubí kruhového průřezu je způsobena vedením tepla jednoťivýrni vrstvami potrubi a pňestupem tepla do okolního prostředí,
Jej í velikost ovlivňují

. součinitel prostupu tepla válcovou stěnou Uo

. materiál trubky - minimálně

. materiál izolace- podstatné

. přestup tepla mezi povrc*em potrubí a okolního prostředí a"

. délka potrubí l

. rozdíl.teploty média uvniíř tn potrubí a teploty v jeho okolí tou1

Pro vyčíslení součinitele prostupu tepla vácovou §těnou Uo musíme znát
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Rozměry

. vnější průměr trubky d nebo vnitřní průměr trubky a ťoušťku stěny q [ml

. prŮměr potrubí D nebo tlouštky jednoťivých wstev potrubí {např. ťouštlqu izolace siJ lml

Materiáové charaktera§tiky

. souěinite| tepelné vodivosti ,[ pro jednoťivé vrstvy potrubí {trubka \ a izolace A;7i [W / m K]

. závisí také na teplotě daného materiálu

. lamMa mateňálu řubky je ve rirýpočtu uvažována jako konstanla

lambda materiálu tepelné izal,aeeie vypočtena zrovnice teplotní závislosti daného materiálu a součinřele pfi teplotě 0 "C
(hodnoty požadované vyhlá§kou č.193lža17 §b. isou udávány íaké pro 0 'C)-
UvaŽovaná teplota, pro ktereu je lambda vypočtena, je teplofa uprostřed izolaóní vrstvy, Tato te$ota je aritmeticklm prurněrem

teplo$ média a teploty na povíchu izolace.
Z dŮvodu zjednodušení probíhá výpočet pouze 2x Pň první iteracije vypoč.tena pvrchová teplota, z lambdy při teplotě 0 "C a pň
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druhém píůběhu jíž výpo&t wažuje lambdu pň teplotě uprostřed izolační wstvy.

Pokud není qýrobcem tepelné izolace stanovena jiná teplotní závislost, uvažujeme teplotní závidost součinitele tepelné vodivosti
jako Á(t) = i6 i1 + 0.0025 . t}.

Z:adátďi vlastní součinitel tepelné vodivosti materiálu izolace, potom již nedochází k jeho přepočítání podle střední teploty a
yýpočet probrĚhne pouze jednou.

Veličiny

. §gučinitel přestupu tepla c; mezi rnédiem a vnitřním povrchem trubky [W / m2 K|

. Při běžných výpočtech můžeme zanedbat, protaže tepelný odpor pfi toínto přestupu tepla je relativně malý

, součínítel pře§tupu tepla o" mezi povrchem potrubí a okolního vzduch u|í,l t m2 t<j

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

proudění...

. Vzhledem k tomu, že se jedná o komSikovaný výpďel můžeme pro pňbližné výpočty tepelné áráty potrubí uvažovat bodnotu

cca ,t0 W / m2 K.

po z.iednoduššení {zanedbáme-li tepe|ný odpor při přestupu tepla mezi médiem a §těnou lrubky} do§taneíne
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Pro vniťní rozvody plastových a měděných pohubí se ťoušťka tepelné izc/rae*valí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu
průměru potrubí řady DN.

Protepdnéizolaceroanodúsepoužijernateriásesoučinitdemtepelnévodivosti ÁurozvodúmenšíneborovenO,M5W/mKauvnitřních
rarvodů menóí nebo roven 0,040 W / m K (hodnoty Á jsou udávány pfi teplotě 0 'C}, pokud to nevytučují bezpečnostně t€chnické požadavky.
Plné zněn í Vvhláškyj.l§§€§O7

Autor výpo&ové pomů§kr |ng" **inb*rk řdeněk
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