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Souhrn: 

P�edm�tem této diplomové práce je experimentální stanovení provozních 

charakteristik sprchového deskového vým�níku pro zp�tné získávání tepla z odpadních 

vod. Z t�chto k�ivek byly stanoveny ú�innosti prototypu vým�níku a pom�rná úspora 

tepla p�i zapojení pro p�edeh�ev studené i teplé vody u zdroje tepla. Tyto hodnoty byly 

porovnány s p�edchozím testováním prototypu pro lokální oh�ev studené vody. Dále 

byla pro tento vým�ník stanovena tlaková ztráta. V poslední �ad� byla vypracována 

ekonomická rozvaha pro n�kolik typ� budov a vyhodnocena návratnost prototypu 

vým�ník�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary: 

 The main goal of this diploma thesis is to experimentally determine operational 

characteristic of the shower heat exchanger used for a heat recovery from the wastewater. 

Based on these recieved curves, efficiency and relative heat savings were calculated. 

Obtained values led to a comaprison of two configurations, first - preheating of cold and 

hot water directly at the heat source and second -previously tested prototype of local cold 

water heating system. Afterwards, there was also computed  shower heat exchanger’s 

pressure drop. Lastly, the economic balance-sheet for several building types and overall 

payback period of the heat exchanger prototype were calculated. 
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Seznam použitých veličin 

C tepelná kapacita W/K 

Kv jmenovitý průtok m3/h 

Q tepelný výkon přenesený sprchovým výměníkem W 

T teplota °C 

S velikost teplosměnné plochy výměníku m2 

V objemový průtok m3/s 

c měrná tepelná kapacita vody kJ/kg.K 

g tíhové zrychlení m/s2 

h výška hladiny v U trubici mm 

k součinitel prostupu tepla W/m2.K 

m hmotnostní průtok média předávajícího energii kg/s 

p tlak Pa 

t teplota °C 

Δ rozdíl K 

δ rozdíl K 

η účinnost - 

Θ úspora % 

ρ hustota kg/m3 

τ doba sprchování s 

' vstupní - 

'' výstupní - 

1 ochlazovaná tekutina, vtok - 

2 ohřívaná tekutina, výtok - 

BEZ bez použití sprchového výměníku - 

K1 odběrné místo 1 za výměníkem ZZT - 

MAX maximální možný - 

min nejmenší - 

m střední - 

MIX voda ze sprchové hlavice - 

P předehřátá voda - 

P1 odběrné místo 1 před výměníkem ZZT - 

SV studená voda - 
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TV(η) se sprchovým výměníkem - 

TV(η=0) bez sprchového výměníku - 

w voda - 

z ztráta - 
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1. ÚVOD 

V dnešní době lidí stále dbají na to, jak být více šetrní k životnímu prostředí, a jak 

ušetřit více energie. V neposlední řadě také jak ušetřit více peněz za energii. V oblasti 

vytápění a tepelně technických vlastností budovy jsme za posledních 20 let výrazně 

pokročili. Zdroje tepla dosahují vysokých účinností nad 90 %. Také zdroje tepla, které 

využívají nízkopotenciální energii (např. tepelná čerpadla), jsou dnes na vysoké úrovni 

komfortu. Průměrný součinitel prostupu tepla u obálky nové budovy dosahují velice 

nízkých hodnot, které jsou již standardně na úrovni hodnot pro pasivní domy. Proto je 

třeba zaměřit se na další odvětví úspor energie v oblasti technického zařízení budov. 

Jedním z nich je například zpětné získávání tepla. Tento pojem je v dnešní době spojován 

zejména se vzduchotechnickými jednotkami, jejichž účinnosti dosahují u některých 

výrobců vysokých hodnot, a to až 95 %. Tyto hodnoty účinnosti jsou pak v kontextu 

s výpočtem tepelné ztráty větráním u budovy výrazným činitelem, který snižuje 

energetickou náročnost budovy. Ve spojení s kvalitnějšími technologiemi v podobě 

stavebních materiálů (průsvitných i neprůsvitných konstrukcí), zdrojů tepla 

 a v neposlední řadě také použitím prediktivního řízení celého systému TZB budovy lze 

konstatovat, že výrazně klesá potřeba energie v oblasti vytápění, a naopak roste význam 

dodané energie na přípravu teplé vody. I zde se dá využít zpětné získávání tepla, a to 

především z odpadních vod. Voda odtékající z umyvadel, sprch a praček běžně dosahuje 

teplot až 40 °C a nese v sobě poměrně velký energetický potenciál, který se dá zpětně 

v systému využít. 

Cíle diplomové práce jsou: 

1) Experimentální stanovení provozních charakteristik sprchového deskového 

výměníku pro zpětné získávání tepla z odpadních vod. 

2) Stanovit účinnost prototypu výměníku a poměrnou úsporu tepla při zapojení pro 

předehřev studené i teplé vody u zdroje tepla. 

3) Verifikovat hodnoty z předchozího testování prototypu výměníku pro lokální 

předehřev studené vody. 

4) Experimentálně stanovit tlakové ztráty testovaného prototypu výměníku. 

5) Vypracovat ekonomickou rozvahu nasazení sprchového výměníku do několika 

typů budov, při zapojení pro předehřev studené vody a zároveň teplé vody ve zdroji tepla. 
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2. VÝMĚNÍKY ZZT 

2.1 Teorie využití výměníků 

Základní parametry studené a teplé vody jsou dány normou ČSN EN 806, která říká, 

že teplota teplé vody má mít rozmezí mezi 45 – 60 °C. Dle požadavku vyhlášky  

č. 252/2004 Sb. teplota vody po odtočení nemá klesnout pod 50 °C (optimálně nad 55 °C) 

z důvodu minimalizace rozvoje legionel v rozvodu vody. [1]. Dalším pravidlem pro 

přípravu teplé vody je takzvané „pravidlo třiceti vteřin“, které platí pro zásobníkové 

ohřevy teplé vody. Tato podmínka předepisuje to, že na nejvzdálenější výtokové armatuře 

musí po otevření baterie přitéct voda o teplotě 50 až  

55 °C do třiceti vteřin. V odběrové špičce krátkodobě nejméně 45 °C. [2] Proto je 

důležité, aby se výměníky ZZT umisťovaly co nejblíže k odběrným místům, aby nedošlo 

ke zbytečné ztrátě teplené energie, která byla předána odpadní vodou studené vodě.  

Funkce zařízení sprchových výměníků ZZT je taková, že odpadní voda ze sprch nebo 

vany předehřívá studenou vodu z vodovodního řadu. Jak již bylo psáno, tak parametry 

teplé vody jsou na výstupu ze zásobníku obvykle v rozsahu od 55 do 60 °C. Naopak 

teplota studené vody z vodovodního řadu se uvažuje při návrhu systémů přípravy TV 

standardně 10 °C.!Pro běžnou termostatickou směšovací baterii při sprchování je obvyklý 

rozsah teplot výstupní vody od 34 do 43 °C. Tato hodnota není daná žádnou legislativou 

ani normou, ale je čistě subjektivní pro každého uživatele stejně tak jako doba sprchování. 

Z měření vyplývá, že obvyklá doba jednoho sprchového cyklu je cca od 5 do 6 minut  

a při průtoku výstupní vody ze sprchové baterie od 7,5 do 9 l/min. Při těchto podmínkách 

může být spotřeba vody při jednom sprchování na osobu až 45 litrů. Pro čtyřčlennou 

rodinu se potom jedná až o 180 litrů vody o teplotě 34 – 43 °C, jejíž energie už není dále 

využívána. Konkrétněji se tomuto tématu věnuje norma DIN 4708 [1]. Ta uvádí, že 

spotřeba energie pro výše uvedené parametry a pro úspornou sprchu se směšovací baterií 

je 1,63 kWh. Dále uvádí hodnoty spotřeby energie pro normální sprchu 3,66 kWh a pro 

luxusní sprchu 7,32 kWh.  

V současné době se dají využít dva principy způsobů ZZT z odpadních vod, 

 a to lokální a centrální systém. 

 



Diplomová práce – TŽP – 8 – 2019  Jakub Maleček 

7 

 

2.1.1 Princip lokální rekuperace odpadní vody ve sprše 

Tento způsob rekuperace je vysoce účinný a zároveň díky dotačním programům (viz 

dále) velice populární. U tohoto případu se sprchový výměník umísťuje přímo pod 

sprchový kout nebo v jeho těsné blízkosti. Problémem tohoto umístění je často velmi 

obtížný přístup z důvodu kontroly nebo i čištění. 

 

 

Obr. 2.1 Příklad umístění sprchového výměníku NELA v reálném provozu [3] 

Pro lokální předehřev jsou možná dvě zapojení. 
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Obr. 2.2 Schéma zapojení rekuperačních výměníků s lokálním ohřevem. 2.2a Přímá 

rekuperace a předehřev studené vody. 2.2b Předehřátí teplé vody s využitím zdroje tepla 

[1] 

Na obrázku 2.2a můžeme vidět, že předehřátá studená voda je zavedena přímo do 

sprchové směšovací baterie. Úspora tohoto zapojení výměníku do systému spočívá ve 

snížení množství teplé vody pro dosažení stejné teploty tMIX na výstupu ze směšovací 

baterie. Teplota studené vody lze v závislosti na použitém výměníku a jeho pozici 

v připojovacím potrubí kanalizace předehřát na hodnotu až 30 °C. Tento způsob zapojení 

můžeme použít tam, kde je průtok odpadní vody v potrubí kanalizace přímo svázán 

s provozem odběrného místa. Navíc je nutné výměník zpětného získávání tepla umístit 

co nejblíže ke vstupu odpadní vody do připojovacího potrubí kanalizace.  

Obrázek 2.2b popisuje situaci, kdy je předehřátá voda využita jak pro směšovací 

baterii v podobě předehřáté studené vody, tak i pro zdroj tepla, který připravuje teplou 

vodu nikoli z teploty studené vody tsv, ale z teploty předehřáté vody. Úsporu lze tak využít 

i ve smyslu snížení energie pro přípravu teplé vody ve zdroji tepla. 

Výhody lokálního ohřevu jsou bezesporu většinou malé rozměry instalace a snadnější 

montáž při rekonstrukci ve srovnání s centrálním způsobem zpětného získávání tepla. 

Nevýhodou lokálních systémů může být jejich náchylnost k zanášení teplosměnné plochy 

výměníku. Jedná se například o vlasy, chlupy, používané mycími prostředky apod. Proto 

je potřeba výměník pravidelně chemicky čistit a někdy je také nutné zpřístupnit vanu 

výměníku pro mechanický způsob čistění. 



Diplomová práce – TŽP – 8 – 2019  Jakub Maleček 

9 

 

2.1.2 Princip centrální rekuperace odpadní vody 

 

Obr. 2.3 Centrální ZZT s akumulační nádrží [1] 

Tento způsob rekuperace odpadní vody lze využít pro více odběrných míst v budově 

najednou. Centrální rekuperace odpadní vody tak není závislá na okamžitém odběru TV. 

To znamená, že je potřeba systémově oddělit dobu výtoku odpadní vody s přítokem 

předehřátě studené vody. Hlavní nevýhodou tohoto systému je také nutnost oddělení tzv. 

šedých vod (odpadní vody bez obsahu fekálií a moči) od vod tzv. černých. To má za 

důsledek dvojité vedení kanalizačních potrubí (tzv. systém IV) v objektu a tím navýšení 

investic. Další navýšení počátečních investic je zajištění dostatečného prostoru pro 

akumulační nádrž a tepelnou izolaci kanalizačního potrubí šedých vod. Tento způsob lze 

velice obtížně aplikovat rekonstrukcí budov. Proto je jeho aplikovatelnost vhodnější spíše 

u nových budov.  
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Obr. 2.3.1 Schéma oddělení odpadních potrubí pro černé a šedé vody [4] 

2.2 Teoretický návrh sprchového výměníku 

Výměníky tepla můžeme dělit podle směru proudění tekutiny, a to na souproudé 

 a protiproudé. U souproudého výměníku proudí stejným směrem tekutina ve výměníku 

tak i tekutina, která výměník obtéká. U proti proudého je směr proudění tekutin opačný. 

Rozdíl těchto dvou variant je patrný z obrázku 2.3.2 a 2.3.3. 

 

Obr. 2.3.2 Schéma a průběh teplot souproudého výměníku [5] 

 

Obr. 2.3.3 Schéma a průběh teplot protiproudého výměníku [5] 

Kde 

"#  rozdíl vstupní teplot     [K], 
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"#  rozdíl výstupních teplot   [K], 

"#$ teplotní spád tekutiny 1   [K], 

"#% teplotní spád tekutiny 2    [K], 

# $ vstupní teplota ochlazované tekutiny  [°C], 

# $ výstupní teplota ochlazované tekutiny  [°C], 

# % vstupní teplota ohřívané tekutiny   [°C], 

# % výstupní teplota ohřívané tekutiny   [°C]. 

 Výkon daného výměníku mj. závisí na rozdílu teplot tekutin neboli teplotnímu 

spádu. Z obrázků výše uvedených lze vidět, že tento teplotní spád je v různých místech 

výměníku různý. Pomocí integrace dílčích tepelných toků přes celou teplosměnnou 

plochu dostáváme rovnici prostupu tepla (2.1) 

&' = ( ) * ) +,-![/]  (2.1), 

kde 

&'  tepelný tok (přenesený tepelný výkon výměníku)  [W], 

( součinitel prostupu tepla     [W/m2·K], 

* teplosměnná plocha výměníku    [m2], 

+,- střední logaritmický teplotní spád    [K]. 

Střední logaritmický teplotní spád je definován jako: 

+,- = 0$ 1 0%
ln20$0%3

![4]  

(2.2), 

Kde 

0$ rozdíl teplot na 1 straně výměníku    [K], 

0% rozdíl teplot na druhé straně výměníku   [K]. 

 

Bilance tepelných toků ve výměníku tepla vychází z předpokladu, že veškeré teplo, 

které teplejší tekutina odevzdá, se předá chladnější tekutině ve výměníku. Platí tedy 
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bilanční rovnice dvou kalorimetrických rovnic, které jsou důležité pro další odvození 

účinnosti a úspory výměníku (indexy 1 a 2 označují tekutiny, které proudí výměníkem  

a předávají si teplo) 

&'$ = &'% = 5' $ ) 6$ ) +,$ = 5' % ) 6% ) +,% (2.3), 

Kde 

&'  přenesený tepelný výkon výměníku na straně předehřevu studené vody[W] 

5'  hmotnostní průtok média předávajícího energii    [kg/s], 

6 měrná tepelná kapacita vody       [J/kg·K], 

+, teplotní rozdíl média na vstupu a výstupu z výměníku   [K]. 

 

Základním parametrem pro hodnocení zpětného získávání tepla rekuperačními 

výměníky je samotná účinnost nasazeného výměníku, která je dána jako poměr 

skutečného výkonu k výkonu teoreticky možného. Tohoto teoretického výkonu bychom 

dosáhli pomocí využití maximálního rozdílu teplot tekutin na vstupu do výměníku. Vztah 

pro účinnost je dán [5]: 

7 = &'
&'-89 =

:';< ) >,? 1 ,;<@
:'-AB ) ",-89 ![1]  

(2.4), 

kde 

&'-89 maximální možný přenesený tepelný výkon výměníkem  [W], 

:';< tepelná kapacita průtoku studené vody    [W/K], 

:'-AB menší z obou tepelných kapacit průtoku    [W/K], 

,? teplota předehřáté vody     [°C], 

,;< teplota studené vody přivedené do výměníku   [°C], 

",-89 rozdíl teplot obou kapalin na vstupu do výměníku   [K]. 

Pokud bychom uvažovali schéma zapojení z obrázku 2.2a kde předehříváme pouze 

studenou vodu přímo do směšovací baterie, tak menší z obou tepelných kapacit průtoku 

je tepelná kapacita průtoku studené vody. Průtok studené vody je principiálně menší než 
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průtok smísené vody, která vytéká ze směšovací baterie. V tomto případě by byla 

účinnost odvozena tímto způsobem.  

7 = C';< ) D;< ) 6;< ) >,? 1 ,;<@
C';< ) D;< ) 6;< ) 2,EFG 1 ,;<3 =

>,? 1 ,;<@2,EFG 1 ,;<3![1] (2.5), 

kde 

C';< objemový průtok přiváděné studené vody   [m3/s], 

D;< hustota studené vody      [kg/m3], 

6;< měrná tepelná kapacita studené vody   [J/kg)K], 

,EFG teplota odpadní vody přiváděné do výměníku  [°C]. 

Nové schéma zapojení (obrázek 2.2b), ale toto pravidlo nepotvrzuje, jelikož průtok 

vody natékající do výměníku tepla se rovná průtoku odpadní vody, který vytéká ze 

směšovací baterie, takže menší z obou tepelných kapacit průtoku je tepelná kapacita 

průtoku odpadní vody. Výpočet účinnosti vypadá tedy takto: 

7 = &'
&'-89 =

:';< ) >,? 1 ,;<@
:'-AB ) ",-89 = :';< ) >,? 1 ,;<@

:'-A9 ) 2,-A9 1 ,;<3 [1] 
 

 

 Tepelné kapacity průtoku se v tomto způsobu zapojení lišily pouze v řádu 

jednotek. Například pro tMIX = 34 °C a průtoku 9 l/s činí tepelná kapacita průtoku na 

straně studené vody CSV = 631,06 W/K a tepelná kapacita průtoku vody vytékající ze 

směšovací materie CMIX = 629,76 W/K. Pro výpočty byla v prostředí MS Excel 

zpracována podmínka pro dosažení vždy minimální z uvedených hodnot. 

 Pokud je už známá účinnost výměníku, lze stanovit teplotu předehřáté vody, která 

vstupuje do směšovací baterie. Předehřátá studená voda poté přímo ovlivňuje přítok teplé 

vody ze zdroje tepla o teplotě tTV pro dosažení teploty na směšovací baterii tMIX za 

termostatickou baterií podle vztahu (2.6): 

C'H< = C'EFG [,EFG 1 ,;< 1 7 ) 2,EFG 1 ,;<3][,H< 1 ,;< 1 7 ) 2,EFG 1 ,;<3] ![5IJK] (2.6), 

kde 
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C'EFG požadovaný objemový průtok ze sprchové hlavice [m3/s]. 

 Z rovnice je patrné, že při účinnosti výměníku 100 % by již nebyl potřeba přívod 

teplé vody, jelikož by odpadním potrubím odtékala voda o požadované teplotě. V reálném 

provozu je samozřejmě toto nesplnitelné. 

 Vyhodnocení poměrné úspory tepla vyjádříme z kalorimetrické rovnice (2.3). 

Jedná se o porovnání stanovení množství tepla dodaného v teplé vodě pro dosažení 

teploty tMIX bez instalace rekuperačního výměníku (η = 0) a s instalací výměníku. 

Poměrná úspora tepla se poté stanoví podle vztahu (2.7 a 2.8)  

&LMN = C'H<!2OPQ3 ) D ) 6 ) 2,H< 1 ,;<3 ) RS!![/K]  (2.7), 

&; = C'H<!2O3 ) D ) 6 ) 2,H< 1 ,;<3 ) RS!!!!!!!!!![/K]  (2.8), 

kde 

RS doba přítoku teplé vody (doba sprchování)  [s]. 

 Úsporu tepla lze vyjádřit jako rozdíl mezi dodaným množstvím tepla pro dosažení 

teploty tMIX ve sprchové baterii bez použití výměníku a s použitým výměníkem vztažené 

k množství dodaného tepla bez použití výměníku. Vzorec lze vyjádřit takto: 

TUUH =! +&&LMN =
&LMN 1 &V&LMN = W 1 C'H<2O3

C'H<2OPQ3 !![1]                   (2.9), 

 Vztah (2.9) je závislý pouze na průtocích teplé vody, které přitékají do 

směšovací baterie. Dosazením do rovnice (2.5) a (2.8) můžeme dále upravit vztah pro 

poměrnou úsporu jako (2.10) [1]: 

TUUH = !W 1 2W 1 73
XW 1 7 ) :';< ) >,? 1 ,;<@:'-A9 ) 2,-A9 1 ,;<3Y

!![1] 
                (2.10), 
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2.3 Testování výměníků 

2.3.1 Testování výměníku NELA v reálném provozu 

Výměník NELA je původní český výměník, který sloužil jako podklad při vývoji 

nového prototypu v rámci výzkumu na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, Ústavu techniky 

prostředí. Rekuperační výměník NELA byl instalován do domácnosti na jeden rok, kde 

byla vytvořena měřící trať. Výměník nebyl instalován přímo pod sprchovou vaničku, ale 

do nižšího podlaží pod strop.  

 

  

Obr. 2.3.6 Schéma zapojení měřicí trati ve sprchovém koutu v domácnosti [6] 

Obr. 2.3.4 Umístění výměníku tepla pod  

stropem [6] 

Obr. 2.3.5 Zapojení měření ve sprchovém koutu 

(termostatická baterie, průtokoměry a teplotní čidla) 

[6] 
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Pro možnost srovnání byl zvolen krátký a dlouhý sprchovací cyklus. Krátký o délce 

4 minuty a dlouhý o délce 10 minut. Dalším zvoleným parametrem byla teplota teplé 

vody přitékající do směšovací hlavice 45 °C až 55 °C. Pro sprchování byla nastavena 

teplota na směšovací hlavici mezi 37 °C až 38 °C. Objemový průtok sprchovací hlavice 

byl od 5,5 l/min do 5,8 l/min. 

Na obrázcích 2.3.6 a 2.3.7 lze vidět průběh teplot a průtoku vody při rozdílných 

délkách sprchování. Z níže uvedených obrázků lze odvodit, že pro kratší dobu sprchování 

je průběh teploty předehřáté vody ovlivněn jistým dopravním zpožděním přívodu teplé 

vody a také tepelnou setrvačností cesty od sprchové vaničky do výměníku. Dále je vidět 

patrný rozdíl mezi teplotou mísené vody ze směšovací baterie tMIX a teplotou odpadní 

vody, která odchází z vaničky. Tento rozdíl je mezi 5 až 7 K. Ochlazení způsobuje 

například lidské tělo nebo odpaření teplé vody. Teplota ve sprchovém koutu se pohybuje 

od 20 °C do 25 °C. Teplota studené vody z řadu je v rozmezí 12 °C až 18 °C. Výkyvy 

teplot studené vody mohou být dány poměry ve vodovodním řadu a ročním období. [6] 

 

Obr. 2.3.7 Dynamický průběh objemového průtoku a teploty vody během 

desetiminutové sprchy [6] 
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Obr. 2.3.8 Dynamický průběh objemového průtoku a teploty vody během 4 minutové 

sprchy [6] 

 Pro každý sprchovací cyklus byla stanovena účinnost výměníku, podle vzorce 

(2.5) a také poměrná úspora podle vzorce (2.9). Výsledky měření jsou uvedeny 

 v tabulce 2 viz níže. 

Tab 2. Průměrné parametry ve sprchovacích cyklech a dosažená poměrná úspora 

délka sprchovacího cyklu [min] 4 10 4 10 

teplota teplé vody tTV [°C] 45,0 45,6 55 55,7 

průtok studené vody VSV [l/min] 1,8 2,0 2,9 3,0 

teplota studené vody tSV [°C] 17,6 17,3 14,6 12,9 

teplota předehřáté vody tPV [°C] 23,8 24,6 20,4 19,6 

průtok odpadní vody VOV [l/min] 5,7 5,6 5,5 5,8 

teplota odpadní vody tOV [°C] 31,2 32,6 31,4 31,3 

účinnost výměníku η [–] 0,456 0,477 0,345 0,364 

teplota mísené vody tMV [°C] 37,7 37,9 36,7 36,6 

vychlazení vody ve sprše Δt [K] 6,6 5,3 5,3 5,2 

vypočtená poměrná úspora ΘZZT,teor 0,105 0,130 0,139 0,151 

potřeba tepla bez výměníku Q0 [Wh] 503 1870 581 1548 

úspora tepla výměníkem ΔQ [Wh] 52 242 75 232 

poměrná úspora z měření ΘZZT,měř 0,103 0,129 0,129 0,150 
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 Podle předpokladů je nejnižší účinnost a nejnižší poměrná úspora dosažena pro 

krátký sprchovací cyklus zatížený velkou změnou teplot během sprchování a nejvyšších 

hodnot úspor bylo dosaženo pro dlouhý cyklus s ustáleným provozem. Z laboratorního 

měření je patrné, že účinnost a následná úspora výměníku je závislá na několika 

okrajových podmínkách, které se nemusí podobat reálnému provozu. Například účinnost 

podle hodnocení Passive House Institute se pohybuje okolo 35 %. Měřením se ale 

dokázalo, že v reálných provozech mohou účinnosti tohoto výměníku dosáhnout až okolo 

47 %. Důležitým prvkem pro vysokou úsporu je vhodná instalace sprchových výměníků. 

V domácnostech nebo v hotelových zařízeních nejsou lokální rekuperační výměníky 

významně úsporné. Daleko vyšších hodnot úspor lze ale dosáhnout při aplikacích, kde je 

tzv. častý odběr vody, a zároveň požadavek na vysokou teplotu připravované teplé vody. 

Vhodnými aplikacemi jsou např. veřejné sportoviště, lázně, koupaliště atd. [6] 

2.4 Současné výměníky pro lokální systém ZZT  

Současný trh nabízí několik typů výměníku pro využití v lokálním způsobu ZZT 

z odpadní vody. Tato diplomová práce je zaměřena především na sprchové výměníky. 

Tyto výměníky mohou být horizontální i vertikální. Horizontální se mohou osazovat na 

připojovací potrubí přímo pod sprchovou vaničku, čímž lze omezit tepelné ztráty 

předehřáté vody do sprchové baterie, ale i odpadní vody v připojovacím potrubí 

kanalizace. Vertikální výměníky se instalují na svislé odpadní potrubí. Proto je potřeba 

pro jejich instalaci využít nižšího podlaží, než kde je instalován odtok odpadní vody ze 

zařizovacího předmětu.  

V následujících kapitolách je uvedena rešerše současně dostupných typů výměníků 

na trhu.  

2.4.1 Výměník SAKAL NELA 

Českým výrobkem je sprchový výměník od firmy SAKAL typ NELA. Jedná se o 

protiproudý výměník tepla z nerezové oceli, který je umístěný v plastovém krytu. Do 

vaničky výměníku natéká odpadní voda, která proudí okolo deskového výměníku, ve 

kterých proudí studená voda, která je následně předána tepelná energie. Nevýhodou je, 

že deska výměníku volně leží na dně skříně a není proto ideálně obtékána odpadní vody 

z obou stran. S tím souvisí také absence náběhů odpadní vody v rámci její distribuce ve 

skříni výměníku. 
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Obr. 2.3 Detail připojení sprchového výměníku NELA [7] 

Parametry výměníku: 

- Účinnost  až 45 % (dle výrobce) 

- Rozměry  552 x 87 x 147 mm 

- Váha   1,8 kg 

- Cena   cca 6000 Kč bez DPH 

- Připojovací rozměry Kanalizační potrubí DN 40/ Vodovodní potrubí DN 20 

2.4.2 Výměník IVAR.BEE 600 

Tento sprchový výměník je konstrukčně velice podobný předchozímu typu od firmy 

SAKAL. Také je protiproudý, v plastovém obalu a využívá nerezový materiálu. Jeho 

hlavní výhodou je výrobcem udávané tzv. bezchemické čištění. Čištění probíhá zvýšením 

průtoku odpadní vody, tímto proplachováním se odstraňuje biofilm z plochy výměníku. 

Další nespornou výhodou je jeho malá výška. To umožní osadit výměník i v nižších 

úrovních podlahy. Tento výměník se vyrábí ve dvou různých velikostech viz specifikace 

výrobce. 
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Obr. 2.4 Detail připojení sprchového výměníku IVAR.BEE 600 [8] 

Parametry výměníku: 

- Účinnost  více jak 20 % (udávaná úspora výrobce 1 815 kWh/rok) 

- Rozměry  740 x 280 x 81 mm (1430 x 280 x 81 mm) 

- Váha   6kg / 11kg 

- Cena   cca 13 500 Kč bez DPH / cca 16 300 Kč bez DPH 

- Připojovací rozměry Kanalizační potrubí DN40/ Vodovodní potrubí DN15 

2.4.3 Výměník THE RECOH-TRAY 

Sprchový výměník od výrobce HEI-TECH se liší od předchozích variant tím, že je 

vyrobený z mědi. Odtok ze sprchy musí být napojen na střed výměníku. Odpadní voda 

proudí okolo spirálové měděné trubičky o délce přibližně 20 m, ve které proudí studená 

voda, která se následně ohřívá.  
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Obr. 2.5 Spirálový výměník THE RECOH-TRAY [9] 

 

 

Obr. 2.6 Schématické řezy výměníkem THE RECOH-TRAY [9] 

Parametry výměníku: 

- Účinnost  až 40 % (dle výrobce) 

- Rozměry  Ø 840 mm , výška 95 mm 

- Váha   9,5 kg 

- Cena   cca 19 00 Kč bez DPH 

- Připojovací rozměry Kanalizační potrubí DN50/ Vodovodní potrubí DN15 

2.4.4 Výměník ZYPHO 

Tento druh výměníku lze umístit přímo na odtok, nebo v různé vzdálenosti podle 

uživatele. Uvnitř výměníku je umístěna měděná spirálovitá trubička, ve které proudí 

studená voda. Tuto trubičku obtéká odpadní voda.  
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Obr. 2.7 Řez a pohled na výměník ZYPHO [10] 

Parametry výměníku: 

- Účinnost  až 32 % (dle výrobce) 

- Rozměry  650 x 130 x 90 mm 

- Váha   neuvádí se  

- Cena   cca 9 00 Kč bez DPH 

- Připojovací rozměry Kanalizační potrubí DN40/ Vodovodní potrubí DN15 

2.4.5 Výměník JOULIA INLINE 

Jedná se o výměník liniového typu. Výměna tepla se u tohoto výměníku provádí 

přímo v sifonu. To se provádí přes tenký plech, který chrání měděné trubičky, kterými 

protéká studená voda. Výměník se vyrábí ve dvou variantách, a to třítrubkový 

 a pětitrubkový. Pro oba způsoby provedení je možné volit rozměry ze tří různých šířek. 

Čištění tohoto výměníku je velmi snadné. Po vysunutí krytu sifonu se lze dostat 

k výměníku, který lze dále vyčistit jak mechanicky pomocí kartáče, tak i chemicky 

čisticím prostředkem. 

Třítrubkové výměníky mají výšku 89 mm a pětitrubkové výměníky 120 mm. Dále se 

dělají délkové rozměry 837 mm a 873 mm a také jsou varianty o různé šířce a to 142 mm, 

168 mm a 198 mm. 
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Obr. 2.8 Třítrubkový model JOULIA INLINE [11] 

Parametry výměníku: 

- Účinnost  až 40 % (dle výrobce) 

- Rozměry  viz výše 

- Váha   neuvádí se  

- Cena   38 500 Kč 

- Připojovací rozměry Kanalizační potrubí DN50/ Vodovodní potrubí DN15 

2.4.6 Výměník JOULIA 90/90 

Tento výměník je specifický tím, že je přímo zabudovaný ve sprchové vaničce, resp. 

v její spodní části. Odtok odpadní vody je přímo napojen na výměník, kde se předává 

tepelná energie.  
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Obr. 2.9 Detail výměníku JOULIA 90/90 [11] 

Parametry výměníku: 

- Účinnost  až 40 % (dle výrobce) 

- Rozměry  900 x 900 x 100 mm 

- Váha   neuvádí se  

- Cena   35 000 Kč 

- Připojovací rozměry Kanalizační potrubí DN50/ Vodovodní potrubí DN15 

2.4.7 Výměník ECOSHOWER SHOWER TRAY 

I tato varianta je součástí sprchové vaničky. Výměník má ve spodní části čtyři 

nastavitelné nožičky, které lze polohovat podle potřeby zákazníka na výšku sprchového 

koutu. Výměník tvoří měděné potrubí, které je umístěno přímo pod odtokem ze sprchové 

vaničky. Výměník se vyrábí ve 2 velikostních variantách. 

 

Obr. 2.10 Složení výměníku ECOSHOWER SHOWER TRAY [12] 

Parametry výměníku: 

- Účinnost  až 48 % (dle výrobce) 

- Rozměry  900 x 900 x 200 mm / 1200 x 900 x 200 mm 

- Váha   neuvádí se  

- Cena   18 000 Kč 

- Připojovací rozměry Kanalizační potrubí DN50/ Vodovodní potrubí DN15 
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2.4.8 Výměník ECOSHOWER SHOWER DRAIN  

Stejný výrobce, jako model výše nabízí ještě jeden produkt. Jedná se o výměník, který 

není zabudovaný ve sprchové vaničce, ale je dodávaný samostatně. Tento výměník je 

kompletně rozebíratelný, takže jeho čištění je velice snadné a nemusí se k tomu používat 

chemické prostředky, které by mohly poničit materiál. ECOSHOWER SHOWER 

DRAIN se vyrábí hned ve čtyřech variantách. Liší se od sebe jak velikostně, tak 

 i v účinnosti, která se pohybuje v rozmezí 36,4 – 56,4 %. Tento výměník udává ze všech 

dosavadně popsaných nejvyšší účinnost. Další rozdíl je ve vrchní mřížce. Na trhu se 

objevuje s úzkou vtokovou štěrbinou, nebo s rozsáhlou mřížkou po celé ploše výměníku.  

 

Obr. 2.11 Výměník ECOSHOWER SHOWER DRAIN s mřížkou [13] 

 

Obr. 2.11 Výměník ECOSHOWER SHOWER DRAIN se štěrbinou [13] 

Parametry výměníku: 

- Účinnost  36,4 % / 47,7 % / 39,7 % / 56,4 % (dle výrobce) 

- Rozměry  860 x 186 x 111 mm / 960 x 186 x 132 mm / 866 x 240 x 

116 mm / 866 x 240 x 154 mm 

- Cena   20 000 Kč 

- Připojovací rozměry Kanalizační potrubí DN50/ Vodovodní potrubí DN15 
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2.4.9 Výměník ECODRAIN A1000 

Tento výměník se umisťuje buď přímo pod sprchovou vaničku, nebo dokonce do 

nižšího patra. Od ostatních se liší, že se může umístit až do sklonu 75 °.  

 

Obr. 2.12 Řez výměníkem ECODRAIN A1000 [14] 

 

Obr. 2.13 umístění výměníku ECODRAIN A1000 v nižším podlaží [14] 

Parametry výměníku: 

- Účinnost  37,5 – 44,5 % (dle výrobce) 

- Rozměry  1420 x 169 x 116 mm 

- Váha   14 kg  

- Cena   12 000 Kč bez DPH 

- Připojovací rozměry Kanalizační potrubí DN50/ Vodovodní potrubí DN15 
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3. APLIKACE SPRCHOVÝCH VÝMĚNÍKŮ V PRAXI 

Sprchové výměníky se jeví jako rozumné řešení pro úsporu energie, přesto se do 

podvědomí obyvatel moc nedostávají. Sám jsem se o této technologii dozvěděl až během 

studia, a nikoliv například z reklam na internetu, kde je dáván mnohem větší prostor 

známějším výměníkům tepla ve vzduchotechnických jednotkách. Tento poměr, jako je 

známost výměníků, se drží i v realizacích. Staveb, které využívá ZZT z odpadních vod 

moc není, ač tento trend stoupá. Důkazem toho je i průzkum, který provedla Ing. Romana 

Břindová z ČVUT Fakulty stavební, který udává konkrétní čísla. Ve svém dotazníku se 

tázala veřejnosti (přesněji 52 obyvatel), jestli vědí o ZZT z odpadních vod, nebo zda 

vůbec vědí o ZZT v oblasti zařízení budov. Průzkum uvedl, že většina lidí o těchto 

technologiích neví. Pouze jedna třetina z oslovených věděla o technologii ZZT 

z odpadních vod. Například o výměnících ve vzduchotechnice slyšela polovina tázaných. 

Z třetiny, která věděla o sprchových výměnících, se pouze 2 lidi dozvěděli o tomto 

výrobku z reklamy. Ostatní pracují buď v oboru, nebo se o technologii dozvěděli od 

známého, který se touto problematikou zabývá.  

 

Obr 3.1 Průzkum veřejnosti [15] 

3.1 Aplikace centrálního systému výměníku bazén Trutnov  

Výměníky ZZT z odpadních vod jsou instalovány také v plaveckém bazénu 

v Trutnově. Jedná se o krytý bazén, který využívá teplo z odpadních vod pro předehřev 

studené vody. Jako výměník tepla se zde používá HEI TECH Recoh-multivert MV20-8 

od výrobce Q-Blue. [16]  
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Obr. 3.2 Aplikace výměníku MV20-8, hmotnost konstrukce přes 80kg, rozměry 

3x1 metr [16] 

3.2 Aplikace výměníku NELA 

Další projekt, který se zabývá zpětným získáváním tepla z odpadních vod je 

SINFONIA-Low Carbon Cities for Better Living [23]. V tomto projektu bytového domu 

byl cíl, aby se od roku výstavby (2016) za dobu 5 let dosáhla hranice úspory primární 

energie 40 až 50 % a aby se zvýšil podíl obnovitelných zdrojů o 20 % (dle podkladů ze 

zprávy k projektu). Jedna z mnoha energetických opatření byla instalace sprchového 

výměníku NELA. 

 

Obr. 3.3 Umístění sprchového výměníku před pokládkou podlahy [6] 

3.3 Aplikace výměníků firmy Zypho 

V tomto projektu se firma Zypho zaměřila především na životnost výměníku a na jeho 

nároky a zejména náklady na čištění. Cílem tohoto projektu byl čtyřletý provoz 

v náročných podmínkách a následné vyčištění od usazenin. Instalace byla provedena na 
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pobřeží Atlantského oceánu v Portugalsku v místním kempu. Jednalo se o budovy pro 

čtyři osoby, které byly obývané průměrně 120 dnů v roce. Výměníky byly čištěny pouze 

jedenkrát ročně pomocí klasických chemických přípravků na čištění odpadů.  

 

Obr. 3.4 Řešená budova v Portugalsku [17] 

 Po čtyřech letech provozu bylo od pohledu vidět jasné zanesení ploch výměníku. 

U tohoto typu výměníků se teplo předává přes spirálu z měděného potrubí, která je vedena 

v plastovém krytu. 

 

Obr. 3.5 Usazeniny ve výměníku [17] 

 Po rozebrání výměníku byly použity běžné chemické prostředky pro čištění 

 a následně byl proveden průplach výměníku. Smyslem tohoto experimentu byla 

demonstrace výrobce, že i při jednoročním chemickém čištěním jejich výrobek neztrácí 

na původních účinnostech a funguje bez jakýchkoliv komplikací a potřeby mechanického 

zásahu jako je ruční čištění nebo kompletní výměna měděné spirály. Tento projekt vznikl 

proto, že velmi častým požadavkem zákazníků bylo, zda se musí, respektive zda je možné 

sprchový výměník mechanicky čistit. [17] 
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Obr. 3.6 Vyčištěný výměník po čtyřletém provozu [17] 

4. EXPERIMENTÁLNÍ TESTOVÁNÍ SPRCHOVÝCH 

VÝMĚNÍKŮ 

4.1 Testování dle Passive House Institute 

Nejznámější evropskou institucí, která se zabývá certifikací a testováním sprchových 

výměníků je firma Passive House Institute (dále IPHA), která sídlí v Německu. Jedním 

z testovaných parametrů je účinnost ZZT z odpadní vody. IPHA vychází ze známého 

vztahu (2.4). Aby bylo měření správné a výrobek se mohl certifikovat, testování musí 

probíhat v nezávislé laboratoři za určitých okrajových podmínek. Základní podmínky 

jsou stanoveny na tzv. ustálené proudění vody. Tzn. že teplota studené vody 10 °C, teplota 

tmix za sprchovou hlavicí 40 °C, teplota v místnosti 20 °C a délka sprchovacího cyklu 

 6 minut jsou po dobu testování výměníku konstantní, a z těchto hodnot se následně 

stanoví účinnost pro certifikaci testovaného výměníku pro průtok odpadní vody 8 l/min. 

Délka rozvodů se při tomto procesu zanedbává. Testovací podmínky mají stanovenou 

možnou toleranci. Teplota studené vody by měla být v rozsahu ± 0,2 K, teplota předehřáté 

vody by během měření neměla kolísat více než ± 1 K. Výsledná hodnota by měla být 

průměrná z minimálně 20 naměřených hodnot, které byly změřeny během intervalu 

minimálně 20 vteřin. Pokud jsou všechny tyto parametry dodrženy, tak se může 

vyhodnotit měření a pokud měřený výměník přesáhne hodnotu účinnosti 30 %, tak bude 

certifikovatelný podle čtyř možných kategorií, viz tabulka 4.1  
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Tab 4.1. Tabulka tříd certifikátů podle účinnosti dle IPHA 

Účinnost ZZT Třída hodnocení podle 

IPHA 

Popis třídy hodnocení 

≥ 60% phA+ Velmi úsporný 

≥ 50% phA Úsporný 

≥ 40% phB Pokročilý 

≥ 30% phC Certifikovatelný 

< 30% - Necertifikovatelný 

 Díky teplotním ztrátám ve sprchách a neustálenému proudění během sprchového 

cyklu se uvádí reálná účinnost zařízení, která nabývá hodnot 70 až 80 % z certifikované 

účinnosti změřené v laboratoři. Pokud měření proběhlo za jiných okrajových podmínek, 

např. jiná teplota studené vody, nebo jiný objemový průtok vody, tak to musí být uvedeno 

v certifikátu.  

 Dalšími parametry, které se uvádí v certifikátu od IPHA jsou čas dopravního 

zpoždění (viz kapitola 4.6) a dimenze připojovacích rozměrů na straně připojovacího 

potrubí tak i odpadního potrubí. Informativně se může udávat i tlaková ztráta výměníku. 

Hygienické požadavky nejsou testovány a není na ně kladen důraz při certifikaci. [18] 

4.2 Popis měřící trati 

Měřící trať byla sestavena v halových laboratořích Ústavu techniky prostředí, FS, 

ČVUT v Praze. Zkonstruování tratě bylo provedeno tak, aby bylo možné měřit oba 

způsoby zapojení, které lze vidět na obrázku 2.2 výše.  

 

Obr. 4.1 Schéma zapojení experimentální tratě 
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Obr. 4.2 Reálné zapojení experimentální tratě 

 Na měřící trati se mohou měřit dlouhé sprchové intervaly až 12 min pro průtoky 

2 až 14 l/min. Spodní hranice je dána minimálním průtokem elektrického průtokového 

ohřívače Stiebel Eltron DHE 27 SLi. Pro tyto průtoky byla nastavena teplota studené vody 

10 ± 0,2 °C. Jelikož teplota studené vody z vodovodního řadu není stálá vlivem ohřívání 

potrubní sítě od místnosti, popřípadě zeminy, kde je vedena apod., byla voda chlazena 

zdrojem chladu LAUDA VARIOCOOL VC5000 s chladícím výkonem 5 kW. Tato 

studená voda byla akumulována v zásobníku studené vody REGULUS R2DC 300 

 o objemu 300 l. Dalším důležitým prvkem měřící trati byla termostatická sprchová 

baterie od firmy RAVAK, kde byla míchána předehřátá voda ze sprchového výměníku, a 

teplá voda, která byla ohřívána v průtokovém ohřívači na teplotu 55 ± 0,3 °C. Průtoky 

předehřáté vody, teplé vody a odpadní vody byly měřeny ultrazvukovými průtokoměry 

Qheat 5 od značky SIEMENS. Požadované průtoky byly řízeny pomocí vyvažovacích 

ventilů STAD. Teplota předehřáté vody, studené vody a teplé vody byla měřena 

teplotními čidly KSTzPt100, které byly napojeny na měřící ústřednu Ahlborn 3290. Data 

byla vyhodnocována softwarem AMR Control a pomocí MS Excel. [19] 

 Tato diplomová práce se zabývá především zapojení pro předehřev jak studené 

vody do směšovací baterie, tak předehřevem studené vody pro průtokový ohřívač viz 

obrázek 2.2b výše. Toto zapojení snižuje teplotní rozdíl, o který je potřeba vodu ohřát 

v ohřívači a narůstá tak hodnota poměrné úspory.  
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4.3 Popis měřeného výměníku ZZT z odpadních vod 

Testovaný výměník nese název Prototyp 3. Celý výměník tvoří plastová vanička 

 o rozměrech 530x290x74 mm ve které je umístěn ocelový protiproudý výměník, který je 

umístěn 6 mm nad dnem plastové krabičky s ohledem na výšku hladiny ve skříni 

výměníku, tak aby bylo zajištěno ideální proudění tekutiny jak nad, tak i pod deskou 

výměníku.  

Obr. 4.2.1 Řez výměníkem 

Dalším prvkem, který zlepšuje vlastnosti výměníku je vytvoření nátoku do prostoru 

výměníku. Dále byly přidány 3 přepážky zasahující do 2/3 šířky výměníku, které 

usměrňují tok odpadní vody výměníkem a zvyšují tak pobyt odpadní vody ve výměníku. 

[20] 

 

Obr. 4.3 Nákres výměníku se zatékáním a přepážkami. [20] 
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Obr. 4.4 Zapojení přívodních a odpadních potrubí výměníku [20] 

4.4 Postup měření účinnosti výměníku tepla 

Jak již bylo popsáno v kapitole 4.1, pro určení hodnoty certifikátu jsou potřeba 

určité okrajové podmínky. Měření však neprobíhalo jen pro tyto hodnoty, ale výměník 

byl změřen pro více průtoků a možných teplot. Rozsah teplot na směšovací sprchové 

hlavici byl od 28 do 42 °C. Od teplot 38 až 42 °C bylo zařízení změřeno po kroku jednoho 

stupně a od 28 do 38 °C bylo zařízení měřeno s krokem 2 °C. Průtoky odpadní vody 

 a tím pádem i přívodní studené vody byly v intervalu 6 až 12 l/min. Nejdřív se na 

směšovací hlavici nastavila požadovaná teplota tmix a poté se pomocí uzavíracího ventilu 

STAD navolil potřebný průtok soustavou. Před každým měřením se čekalo minimálně  

2 minuty na ustálení trati a poté započalo měření. Měření probíhalo v intervalu 5 minut, 

ve kterém se odečetlo určité množství teplot studené vody, teplé vody, předehřáté vody 

 a teploty ve směšovací hlavici. Dále se odečetlo 5 průtoků teplé vody a předehřáté vody. 

Z těchto hodnot se dále stanovila průměrná hodnota, se kterou se dále pracovalo ve 

výpočtu. Takto bylo postupováno pro všechny teploty a průtoky, které byly naměřeny.  

 Pro okrajové podmínky (viz kapitola 4.1) pro stanovení úrovně certifikace podle 

IPHA byly naměřeny tyto hodnoty. Teplota studené vody 10,12 ± 0,03 °C, teplota teplé 

vody 55,25 ± 0,08 °C, teplota předehřáté vody 20,43 ± 0,02 °C, teplota smíchané vody 

v termostatické hlavici 39,99 ± 0,03 °C a průtok 7,98 ± 0,04 l/min. Výsledný graf 

závislosti průtoku na účinnosti lze vidět zde: 
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Obr. 4.5 Graf závislosti objemového průtoku na účinnosti pro tmix 40 °C 

 Jak z grafu, tak z výpočtu lze odečíst hodnotu účinnosti 34,6 % což řadí tento 

výměník při zapojení současném zapojení do kategorie podle IPHA phC neboli 

„certifikovatelné“. Celkově s ohledem na testovaný rozsah průtoku odpadní vody se 

účinnost výměníku pohybovala v rozmezí 27 až 38 %. Nejvyšších účinností se dosáhlo 

při vysokých teplotách vody ve směšovací baterii a při nižších průtocích vody. Pro 

přehled jsou zde uvedeny grafické závislosti při ostatních parametrech: 

 

Obr. 4.6 Graf závislosti objemového průtoku na účinnosti pro tmix 28 °C 
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Obr. 4.7 Graf závislosti objemového průtoku na účinnosti pro tmix 32 °C 

 

Obr. 4.8 Graf závislosti objemového průtoku na účinnosti pro tmix 36 °C 
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Obr. 4.9 Graf závislosti objemového průtoku na účinnosti pro tmix 38 °C 

 

Obr. 4.10 Graf závislosti objemového průtoku na účinnosti pro tmix 42 °C 

  

  



Diplomová práce – TŽP – 8 – 2019  Jakub Maleček 

38 

 

Zde pro příklad jsou vidět účinností pro vybrané teploty v tabulce 

Tab 4.2. Vpočtu účinnosti pro dané průtoky a teploty 

η [%] 
V [l/min) 

6 7 8 9 10 11 12 

tmix [°C] 

28 - 33,8 32,8 31,4 30,3 28,9 27,4 

32 36,3 34,5 33,0 31,8 30,4 28,9 28,2 

36 36,8 35,3 33,6 32,0 31,1 29,9 28,5 

38 37,4 35,9 33,8 32,2 30,9 29,8 29,0 

40 38,2 36,0 34,6 32,7 31,4 30,1 29,7 

42 38,0 36,3 34,4 33,5 31,7 30,3 29,6 

 

 Zbytek naměřených hodnot s postupným výpočtem je k vidění v příloze 1. 

4.4.1 Stanovení poměrné úspory 

Jak bylo popsáno v kapitole 2.2, jedná se o porovnání stanovení množství tepla 

dodaného v teplé vodě pro dosažení teploty tMIX bez instalace výměníku ZZT (η = 0) 

 a s instalací výměníku. Nelze však vycházet z rovnic 2.8 jelikož ohřívač teplé vody 

nepracuje se studenou vodou, ale s předehřátou vodou z výměníku.  

Obr. 4.11 Bilance objemových průtoků směšovací armaturou 

 Nové odvození rovnice pro výkon předaný výměníkem vyplývá z bilanční rovnice 

(2.11) objemových průtoků ve směšovací armatuře (viz obrázek 4.11) 

,EFG ) C'EFG = C'H< ) ,H< Z >C'EFG 1 C'H<@ ) ,\^_     (2.11), 

 Po následném vyjádření C'H< rovnice bude mít tvar: 

C'H< = C'EFG ) 2,EFG 1 ,\^_3,H< 1 ,\^_ ! [5IJ`]  
                 (2.12), 
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 Rozdíl ve stanovení poměrné úspory mezi tímto zapojením a zapojením pro 

okamžitý odběr lze vyjádřit změnou teploty v rovnici (2.8) jako: 

&; = C'H< !2O3 ) D ) 6 ) 2,H< 1 ,\^_3 ) +S!![/K]     (2.13), 

 Tento vztah (2.13) lze poté dosadit zpět do vztahu poměrné úspory sprchového 

výměníku (2.9). 

 Výsledné hodnoty poměrné úspory vychází ± 1 % stejné jako hodnoty účinností. 

 

Obr. 4.12 Graf závislosti objemového průtoku na poměrné úspoře pro tmix 38 °C 

 

Obr. 4.13 Graf závislosti objemového průtoku na poměrné úspoře pro tmix 40 °C 
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Zde pro příklad je vidět poměrná úspora spotřeby energie pro vybrané teploty v tabulce: 

Tab 4.3. Vpočtu poměrné úspory energie pro dané průtoky a teploty 

ϴzzt [%] 
V [l/min) 

6 7 8 9 10 11 12 

tmix [°C] 

28 - 33,8 32,9 31,5 30,3 29,0 27,4

32 36,4 34,5 33,1 31,8 30,5 29,0 28,3

36 36,89 35,42 33,70 32,07 31,15 30,00 28,64 

38 37,43 35,99 33,90 32,34 31,04 29,89 29,16 

40 38,23 36,08 34,73 32,81 31,58 30,26 29,84 

42 38,09 36,37 34,57 33,61 31,88 30,45 29,77 

 

4.5 Porovnání výpočtu účinností a poměrné spotřeby energie pro dvě 

různá zapojení 

Této problematice se věnovalo již několik měření a technických pracovníků. 

Nejzajímavější hodnoty pro srovnání jsou hodnoty naměřené Ing. Janem Sukdolem, který 

se důkladně zaměřil na optimalizaci sprchového výměníku, jehož výsledkem byl 

testovaný Prototyp 3. Tento výměník měřil na stejné měřící trati, pouze pro zapojení, kde 

jde předehřátá voda pouze do směšovací hlavice, a nikoliv zároveň do směšovací hlavice 

a do zdroje tepla (viz obrázek 2.2a). Porovnání dosažené účinnosti výměníku pro tyto dva 

různé typy zapojení je na obr. 4.14 (teplota tmix 32 °C) a obr. 4.15.(teplota tmix 42 °C).  

 

Obr. 4.14 Porovnání účinností různých zapojení pro tmix 32 °C 
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Obr. 4.15 Porovnání účinností různých zapojení pro tmix 42 °C 

 Z porovnání vypočtených účinností na obr 4.14 a 4.15 lze vidět, že zapojení viz 

obrázek 2.2b, kde předehřátá voda jde jak do směšovací baterie, tak do zdroje tepla, má 

znatelně menší účinnosti, než zapojení z obrázku 2.2a. Je to dáno tím, že se jedná o stejný 

výměník, jen v případě 2.2b zde nepotřebujeme přívod teplé vody, tudíž je zde potřeba 

větší průtok studené vody. To má za důsledek, že voda proteče výměníkem příliš rychle 

a nestihne tak odebrat odpadní vodě více tepelné energie, kterou by mohla získat. 

Řešením tohoto problému by mohlo být zvětšení teplosměnné plochy výměníku, tj. 

upravit stávající prototyp. 

 Dalším kritériem pro porovnání je poměrná úspora energie: 
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Obr. 4.16 Porovnání poměrných úspor energie zapojení účinnosti pro tmix 32 °C 

 

Obr. 4.17 Porovnání poměrných úspor energie zapojení účinnosti pro tmix 42 °C 

 Pro nižší teploty tmix je výsledná hodnota poměrné úspory energie vyšší než 

 u zapojení z obr. 2.2a. Z obrázku 4.17 je vidět, že s rostoucí teplotou tmix se zapojení 

z obr 2.2b stává méně úsporné, dochází ke změně sklonu křivky.  

4.6 Stanovení doby dopravního zpoždění 

Dopravní zpoždění se nachází ve všech procesech. Pokud jde o přemístění informací 

v různých elektronických součástkách, tak se dopravní zpoždění nachází i při 

přemísťování hmoty.  

V případě výměníku ZZT z odpadních vod se jako dopravní zpoždění volí čas, který 

uplyne od doby nastavení směšovací hlavice na určitou teplotu po dosažení této teploty 

ve směšovací hlavici. Ohřátí z teploty studené vody na teplotu ve směšovací hlavici 

probíhá exponenciálně, viz obr 4.18 
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Obr. 4.18 Teoretická hodnota dopravního zpoždění z IPHA [18] 

Stejně tak jako účinnost, tak i dobu dopravního zpoždění hodnotí IPHA. Ten 

v podmínkách uvádí, že pro přesné stanovení doby dopravního zpoždění musí být 

zařízení odstaveno minimálně 12 hodin, aby teplota uvnitř výměníku odpovídala teplotě 

okolí v místnosti. Odečet teploty během měření musí probíhat v intervalu maximálně 

jedné vteřiny. Z těchto hodnot se dá následně vypočítat množství tepla, které bylo 

odebráno odpadní vodě: 

&ab = 7 ) &-89 1 7 ) 5' ) 6? ) 2,-A9 1 ,Vc3 ) ,d;     (2.14), 

Z tohoto vztahu se následně vyjádří doba dopravního zpoždění tDS: 

,d; =
&-89 1 &ab7

5' ) 6? ) 2,-A9 1 ,Vc3 
 

                 (2.15), 

Při vyhodnocování dopravního zpoždění se zanedbávají délky rozvodů [18] 
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Obr. 4.19 Dopravní zpoždění výměníku ZZT 

 Doba dopravního zpoždění pro tento výměník vychází 2,6 sekund. Některé 

výrobky na trhu už uvádí vlastní dobu dopravního zpoždění. Jejich hodnoty se pohybují 

v rozmezí 5 až 10 sekund pro výměníky, které jsou umístěny v blízkosti dané sprchy. Pro 

výměníky, které jsou umístěny například na svislém odpadním potrubí, se tato hodnota 

pohybuje v rozmezí 20 až 200 vteřin. Tuto hodnotu ovlivňuje teplota v místnosti. Měření 

tohoto výměníku probíhalo v letním období, proto byl náběh velice rychlý.  

4.7 Hodnoty účinností při reálném provozu 

Výměníky jsou laboratorně testovány za daných okrajových podmínek. Hlavní 

podmínkou je teplota studené vody 10 ± 0,2 °C. Tato hodnota je udržována dalších 

zdrojem chladu. Tento zdroj ale v reálném provozu není k dispozici, takže hodnota 

studené vody 10 °C je dosažena jen za určitých podmínek venkovního prostředí. Studená 

voda může být ohřívána uvnitř budov díky teplotám okolí na zhruba 20 °C, a ve 

venkovním prostředí může být ohřívána zeminou, která naakumuluje teplo z venkovního 

prostředí při letním období. Reálně se tedy teplota studené vody pohybuje v rozmezí  

13 až 16 °C. Na výměníku Prototypu 3 proběhlo měření pro teploty na směšovací 

armatuře 38 a 40 °C. V reálném provozu také dochází k ochlazení odpadní vody pomocí 

odparu, nebo ochlazení pomocí okolních stěn sprchového koutu. Toto ochlazení bylo 

uvažováno  
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5 K, takže teplota odpadní vody, která vstupuje do výměníku má teplotu 33 a 35 °C. 

Výsledné hodnoty účinnosti a poměrné úspory energie jsou znázorněny na obr. 4.20  

a 4.21: 

 

Obr. 4.20 Účinnost ZZT v reálném provozu 

 

Obr. 4.21 Poměrná úspora energie ZZT v reálném provozu 
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 V grafické podobě byly porovnány hodnoty zapojení, viz obrázek 2.2b při teplotě 

studené vody 15 ± 0,5 °C (modrá a oranžová barva) se zapojením podle obr 2.2a (šedivá 

barva). Pro porovnání se stejným zapojením, ale s teplotou studené vody 10 °C byla do 

grafu vložena křivka, která náleží teplotě tmix 34 °C.  

Tab 4.4. Výpočet účinnosti pro reálné hodnoty 

η [%] 
V [l/min) 

6,00 7,00 8,00 

tmix 

[°C] 

33 31,7 30,4 29,2 

35 33,9 31,6 29,6 

35 (s) 48,8 45,6 44,0 

34 (10°C) 37,3 35,6 33,7 

 

Tab 4.5. Výpočet poměrné úspory energie pro reálné hodnoty 

ϴzzt [%] 
V [l/min) 

6,00 7,00 8,00 

tmix 

[°C] 

33 31,8 30,5 29,2 

35 34,0 31,7 29,7 

35 (s) 26,9 23,5 22,5 

34 (10°C) 37,3 35,7 33,8 

 

Z grafu a vypočtených hodnot z tabulek je patrné, že i když je pro teplotu studené 

vody 10 °C teplota tmix 34 °C a průtok 7 l/min účinnost 35,6 %, tak pro reálné hodnoty 

studené vody 15 ± 0,5 °C pro vyšší teplotu tmix 35 je účinnost pouze 31,6. Pokles účinnosti 

v reálném provozu je cca 4 %.  Stejné rozdíly platí i pro poměrnou úsporu energie. 

5. STANOVENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY VÝMĚNÍKŮ A 

OVLIVNĚNÍ TLAKOVÝCH POMĚRŮ VODOVODNÍ 

SÍTĚ V RD 

Pro každé zařízení, které je umístěno v tlakové síti, je důležitá hodnota tlakové ztráty. 

Můžeme určit tlakovou ztrátu třením a místními odpory. Tlaková ztráta třením se určuje 

pro trasy potrubí, kde hraje tření důležitou roli a pro různé uzavírací armatury, ohyby, 

kolena, měřící zařízení nebo rozšíření, nebo zúžení potrubí se vyhodnocuje tlaková ztráta 

místními odpory. Výsledná tlaková ztráta poté slouží k návrhu různých oběhových 
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čerpadel, která by překonávala svým dopravním tlakem tlakovou ztrátu soustavy  

a zařizovali by správný chod a dopravení tekutiny do všech míst soustavy.  

5.1 Popis měřící trati na měření tlakové ztráty 

Stejně jako měření účinnosti a poměrné úspory energie, měření probíhalo v halových 

laboratořích ústavu Techniky prostředí FS ČVUT v Praze. Na měřící trati je osazeno 

oběhové čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-80, které zajišťuje oběh kapaliny  

tratí, průtokoměr Recordall M25, Badgemeter Czech Republic, regulační ventil CRANE 

D931 DN20, uzavírací armatury, vyvažovací ventily, odvzdušňovací ventily a otevřená 

expanzní nádoba, kterou byla doplňována kapalina do trati. Teplota proudící kapaliny je 

snímána Pt100. Na odběrná místa, viz obrázek 4.23, jsou připojeny dvě U trubice pro 

snímání rozdílu výšek kapaliny, ze kterých se dále určí tlaková ztráta. Teplota kapaliny 

v U trubicích odpovídá teplotě v laboratoři. Potrubí, ze kterého je měřicí trať sestavena je 

měděné o Ø 22x1. [21] 

 

Obr. 4.22 Průběh tlaků před a za měřicím prvkem [21] 
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Obr. 4.23 Schéma měřicí trati 

 

Obr. 4.24 Reálné zapojení měřicí trati 

5.2 Postup měření 

Na měřicí trať byl osazen testovaný výměník Prototyp 3. Před a za výměníkem jsou 

umístěny 2 tlakové odběry ve stejných vzdálenostech 100 mm. Odběry snímají počáteční 

tlaky před výměníkem pp1 a pp2 a za výměníkem konečné tlaky pk1 a pk2. Tyto odběry jsou 

znázorněny v obrázku 4.22. Po spuštění oběhového čerpadla se pomocí STAD ventilu 

nastavil požadovaný průtok trati a vytvořil se tlakový průběh, viz obrázek 4.9. Z rozdílu 

výšek U trubic se stanovil rozdíl tlaků Δp1 a Δp2 podle vztahu: 
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Rp$ = 2`?$ 1 `e$3Wfff ) g ) Dh!!!!![ij]  
                 (2.16), 

Kde 

 hp1 výška hladiny v U trubici na odběrném místě 1 před výměníkem [Pa], 

 hk1 výška hladiny v U trubici na odběrném místě 1 za výměníkem [Pa], 

 g tíhové zrychlení       [m/s2], 

 Dh  hustota vody v U trubici                [kg/m3]. 

 Výsledná tlaková ztráta měřeného odporu za určitého průtoku se stanoví 

 z tlakového rozdílu: 

RpN = Rp% 1 2Rp$ 1 Rp%3 [Pa]                   (2.17), 

Kde 

 Rpk tlakový rozdíl měřících bodů 2 [Pa], 

 RpW tlakový rozdíl měřících bodů 1 [Pa]. 

 Dále byla stanovena Kv hodnota výměníku pro průtoky od 1,5 až 2,9 l/min podle 

vztahu: [21] 

mc = C' ) o$QQ
qrs        [m

3/h] 
 

                 (2.18), 

Kde 

 t'   objemový průtok trati   [m3/h], 

 Rpu tlaková ztráta výměníku  [Pa]. 

Vyhodnocení výsledků lze vidět na obrázku 4.11 a v tabulce 4.6: 
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Obr. 4.25 Závislost tlakové ztráty na průtoku 

Tab 4.6. Výpočet tlakové ztráty a Kv hodnoty výměníku Prototyp 3 

 

V [l/min] 

1,5 2,2 2,6 2,9 

Δpz [kPa] 4,55 8,29 11,82 13,73 

Kv [m3/h] 0,42 0,46 0,45 0,47 

 

 Pro další hodnoty nebylo měření provedeno, jelikož po převedení hodnot tlakové 

ztráty do logaritmického měřítka se stane z exponenciální funkce přímka, tak se dá 

jednoduše odečíst potřebná tlaková ztráta pro daný průtok, viz obrázek 4.26. 
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Obr. 4.26 Závislost tlakové ztráty na průtoku v logaritmickém měřítku 

 

Obr. 4.27 Zapojení výměníku Prototyp 3 na trati pro měření tlakových ztrát 
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5.3 Ukázka ovlivnění tlakových poměrů po instalaci výměníku do 

vodovodu rodinného domu 

Tlakové ztráty rodinného domu se skládají z několika částí. První z nich je minimální 

hydrodynamický přetlaku u nejvýše položené výtokové armatury. Tato hodnota se 

uvažuje 100 kPa, pokud není v projektové dokumentaci určeno jinak. Další tlaková ztráta 

je způsobena výškovým rozdílem nejvyšší výtokové armatury a místem zapojení 

vodovodní přípojky. Jedná se o hydrostatický tlak. Další tlaková ztráta je způsobena 

vodoměrem při daném průtoku přípojkou. Hlavní část tlakové ztráty tvoří tlakové ztráty 

třením, místními odpory přípojky a samotných vnitřních rozvodů vodovodu. V poslední 

řadě je potřeba zahrnout do tlakových ztrát i různá zařízení, které jsou na vodovodu 

umístěny např. průtokový ohřívač, zásobníky TV apod. Součet těchto tlakových ztrát 

musí být menší nebo rovno dispozičnímu tlaku vodovodní přípojky. Tato hodnota může 

být v rozmezí 400 až 550 kPa. Hodnoty jsou různé pro každou lokalitu. Pokud není tato 

nerovnice splněna, tak je potřeba osadit automatickou čerpací stanici, která by svým 

dopravním tlakem uhradila tlakové ztráty vodovodu [22].  

 Jako vzorový příklad byl použit rodinný dům, který má dvě nadzemní podlaží. 

Celková půdorysná plocha obou podlaží činí 272 m2. V RD jsou místnosti jako například 

kuchyně, obývací pokoj, ložnice, koupelna, toaleta, chodba atd. 

 

Obr. 5.1 Vzorový RD 
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Sprchový výměník Prototyp 3 bude umístění v koupelně (místnost 107) pod 

sprchovým koutem. Půdorys objektu s umístěním koupelny je vidět na obrázku 5.2: 

 

Obr. 5.2 Půdorys 1. NP 

 Výměník bude osazen na přívod studené vody a předehřátá voda bude vyústěna 

do směšovací hlavice místo studené vody. Teplá voda bude řešena centrálně v zásobníku 

TV, který je umístěn v technické místnosti 104. V přívodním potrubí studené vody do 

výměníku je dle projektové dokumentace průtok 0,2 l/s. Jedná se o výpočtový průtok, dle 

návrhu ČSN EN 806 – 3, kde pro sprchu je potřeba tzv. 2 LU jednotek. Pro průtok 0,2 l/s 

respektive 720 l/hod činí tlaková ztráta výměníku 50 kPa [22]. Celkový součet tlakových 

ztrát, dle projektové dokumentace, činí 368 kPa a z toho 200 kPa jsou tlakové ztráty 

potrubní sítě před instalací výměníku ZZT z odpadních vod. Po instalaci tlaková ztráta 

vychází 418 kPa. Standardní připojovací dispoziční tlak na vodovodní přípojce se 

pohybuje v rozsahu od 350 do 550 kPa. Z tohoto vyplývá, že osazení takového výměníku 

může být někdy i na hranici s dispozičním tlakem na vodovodní přípojce ve vazbě na 

celkovou tlakovou ztrátu vodovodní sítě domu.  
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6. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PRO RŮZNÉ TYPY 

BUDOV 

6.1 Návratnost bez využití dotačních programů  

Určitá návratnost investic do ZZT z odpadní vody je velice složité. Každý uživatel 

má rozdílné nároky na sprchování ať se jedná o teplotu vody během sprchování, 

nastavený průtok nebo délku sprchovacího cyklu. Proto se dá stanovit doba návratnosti 

pouze po teoretické stránce. Pro předem stanovené okrajové podmínky je zde vyčíslena 

doba návratnosti pro typy budov jako jsou: sportoviště, hotely, bytové domy a rodinné 

domy. Návratnost byla vyhodnocena pro několik možných variant. Pro teoretické 

podmínky, které uvádí výrobce výměníku a pro naměřené hodnoty z reálného provozu. 

Cena jednoho výměníku je uvažovaná 8 000 Kč.  

6.1.1 Návratnost při teoretických účinnostech 

Okrajové podmínky pro určení návratnosti jsou uvedeny v tabulce 4.6: 

Tab 4.6. Okrajové podmínky pro teoretické hodnoty 

Množství TV na osobu 40 l/os.den 

Doba sprchování 8 Min 

Cena elektrické energie 1,5 Kč/kWh 

Cena stočného 30 Kč/m3 

Meziroční nárůst cen energie 6 % 

Teplota vody při sprchování 40 °C 

Teplota studené vody 10 °C 

Objemový průtok VMIX 8 l/min 

Účinnost výměníku Prototyp 3 35 % 

 

  



Diplomová práce – TŽP – 8 – 2019  Jakub Maleček 

55 

 

Počet instalací sprchového výměníku je uveden v tabulce 4.7: 

Tab 4.7. Počet sprchovacích cyklů a instalací výměníků pro různá prostředí 

Aplikace Uvažovaný počet osob, který 

použijí sprchu denně 

Počet instalovaných 

sprchových výměníků 

Sportoviště 300 20 

Hotel 200 50 

Bytový dům 35 10 

Rodinný dům 4 1 

 

Přehled výsledných návratností: 

 

 Obr. 6.1 Návratnost instalování výměníku v BD 

 V bytovém domě, který čítá 10 výměníků tepla, vychází návratnost podle výpočtů 

11 až 12 let. S uvažovanou životností výměníku 15 let je tato varianta na hranici 

rentability. 
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Obr. 6.2 Návratnost instalování výměníku v RD 

 V RD je tato návratnost obdobná jako v BD. Pro stanovené okrajové podmínky 

návratnosti vychází cca na 10 let. 

 

Obr. 6.3 Návratnost instalování výměníku ve sportovišti 

 Z grafu je patrné, že instalace sprchových výměníků do sportovišť je velice 

výhodná varianta. Sportoviště splňuje většinu parametrů, které určují správné fungování 

výměníku ZZT. Například stálý průtok vody a požadavek na vysokou teplotu vody ve 

směšovací hlavici. 
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Obr. 6.4 Návratnost instalování výměníku v hotelu 

 Doba návratnosti v hotelu vychází obdobně jako v RD a BD a to proto, že 

charakter využití hotelového pokoje je obdobný jako u rodinného domu.  

6.1.2 Návratnost při použití podmínek při reálném provozu 

Při této ukázce výsledků byly použity hodnoty teplot a účinností pro reálný provoz 

pro teplotu 35 °C a průtok 8 l/min z kapitoly 4.7.  

 

Obr. 6.5 Návratnost instalování výměníku v BD 
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Obr.6.6 Návratnost instalování výměníku v RD 

 

Obr. 6.7 Návratnost instalování výměníku ve Sportovišti 
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Obr. 6.8 Návratnost instalování výměníku v hotelu 

 Jak je z grafů patrné, díky změnám na reálné provozní podmínky klesla účinnost 

výměníku a tím se prodloužila návratnost celé instalace. Průměrně doba návratnosti 

vzrostla o cca 3 roky. Například u BD je téměř 15 let což odpovídá předpokládané 

životnosti výměníků. 

6.2 Návratnost instalace výměníků za použití NZÚ na využití tepla 
z odpadních vod 

Od roku 2017 lze žádat o dotaci na instalaci sprchového výměníku na ZZT 

z odpadních vod. V současné době je aktuální již třetí výzva k podání žádosti pro NZÚ. 

Tato žádost se týká jak rodinných domů, tak bytových domů. Pro čerpání pro rodinný 

dům musí být splněna podmínka, že bude žadatel současné žádat i o oblast podpory B. 1. 

nebo B. 2. neboli „Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností“. 

Pokud žadatel podá žádost o dotaci, může získat dotaci ve výši 5 000 Kč na jeden 

sprchový výměník. Maximální možná částka získaná dotací je pak 15 000 Kč na jeden 

rodinný dům. Další podmínka pro splnění dotačního programu je také splnění minimální 

účinnosti 30 % za podmínek podle testování iPHA, které jsou popsány v kapitole  

4.1. [24] 

Přehled výsledné investice pro rodinný dům při teoretických a reálných účinnostech 

viz níže: 
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Obr. 6.9 Návratnost instalování výměníku v RD s tSV 10 °C 

 

Obr. 6.10 Návratnost instalování výměníku v RD s tSV 15 °C 

 Z výsledků jde vidět, že se návratnost oproti případu bez využití dotace NZÚ 

snížila téměř o polovinu. Celkové výsledky návratnosti jsou k vidění v tabulce 4.8. 

 Pro využití dotací pro BD platí také třetí výzva k podání žádosti pro NZÚ pro 

bytové domy. Také podmínky ke splnění žádosti o dotaci se neliší od podmínek pro 

získání dotací pro RD. Jediný rozdíl je však ve výši podpory. Zatímco u RD mohl žadatel 

získat až 15 000 Kč na jeden rodinný dům, tak u BD lze získat maximálně 5 000 Kč na 

jednu bytovou jednotku [25]. Pokud mají žadatelé více sprch, tak řešení může být 

napojení obou sprch na jeden výměník tepla. Přehled návratností pro RD viz níže:  
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Obr. 6.11 Návratnost instalování výměníku v BD s tSV 10 °C 

 

Obr. 6.12 Návratnost instalování výměníku v BD s tSV 15 °C 

 Pro BD se doba návratnosti s a bez dotace liší v 6 až 7 letech. Souhrnný přehled 

výsledků doby návratnosti viz tabulka 4.8. 
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Tab 4.8. Přehled doby návratnosti při využití výměníku pro ZZT z odpadních vod 

Doba 

návratnosti 
[rok] 

S využití NZÚ Bez využití NZÚ 

Tsv [10°C] 

Instalace 10 15 10 15 

RD 3 5 10 13 

BD 4 6 12 15 

Hotel - - 10 14 

Sportoviště - - 2 3 

 

Z přehledu výsledků z tabulky 4. 8. lze vidět, že instalace výměníků pro ZZT 

z odpadních vod se vyplatí nejvíce ve sportovních zařízeních, kde je vysoká spotřeba 

vody pro sprchování např. pro sportoviště, plavecké stadióny, autokempy apod. Do RD a 

BD má tento způsob předehřevu viz obr 2.2b smysl pouze s využitím dotační podpory 

z NZÚ. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo experimentální zpracování provozní 

charakteristiky prototypu sprchového protiproudého deskového výměníku pro zpětné 

získávání tepla z odpadních vod. Z těchto naměřených hodnot se stanoví účinnosti 

výměníku a poměrná úspora tepla nasazením výměníku. Experiment byl zpracován pro 

zapojení s předehřevem studené vody do směšovací hlavice a zároveň s předehřevem 

teplé vody do zdroje tepla. Dalším cílem bylo experimentálně stanovit tlakovou ztrátu 

prototypu sprchového výměníku a jeho ovlivnění tlakových ztrát v reálném provozu 

rodinného domu. Závěrečnou kapitolou je ekonomické zhodnocení instalace sprchového 

výměníku pro několik typů budov. 

Jako první byly naměřeny provozní charakteristiky sprchového výměníku 

prototypu 3 pro zapojení s předehřevem studené vody do směšovací baterie a teplé vody 

do zdroje tepla. Toto měření probíhalo pro rozsah teplot od 28 do 42 °C a pro průtoky 

odpadní vody v rozsahu od 6 do 12 l/min. Vyhodnocením provozních charakteristik byla 

stanovena účinnost výměníku pro daný typ zapojení. Dosažené účinnosti se pohybují od 

27 do 38 %. Nejvyšší hodnoty účinnosti výměník nabýval při vysokých teplotách odpadní 

vody, tj. vody, která vystupuje ze směšovací baterie při nízkých průtocích odpadní vody. 

Nízkých hodnot účinnosti výměník nabýval při nižších teplotách a nižších průtocích. 

Následně byla zpracována poměrná úspora tepla pro všechny teploty a průtoky. Poměrná 

úspora tepla při zapojení pro současný odběr předehřáté vody pro směšovací baterii 

 a ohřívač vody se pohybovala od 27 % do 38 %.  

Dále byla stanovena tlaková ztráta sprchového výměníku. Hodnota tlakové ztráty 

je součet tlakové ztráty třením i místními odpory. Pro dané průtoky byla zhotovena křivka 

v logaritmických souřadnicích, která má tvar přímky. Pro reálnou aplikaci v rodinném 

domě, např. pro průtok studené vody výměníkem o hodnotě 0,2 l/s je tlaková ztráta cca 

50 kPa.  

Posledním cílem práce bylo zpracování ekonomická studie s dobou návratnosti pro 

sportoviště, hotel, bytový dům a rodinný dům. Hodnoty návratnosti se byly porovnány 

jak pro teoretické účinnosti stanovené v laboratoři, tak pro hodnoty, které nastávají při 

reálném provozu vodovodní sítě. Dále byla doba návratnosti posuzována s využitím 

dotací z programu NZÚ. Nejdelší návratnost poté vychází pro bytový dům, který 

nevyužije dotační program NZÚ. Návratnost při takovém provozu činí cca 15 let. Poté, 
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co by objekt využil dotaci ve výši 5 000,-, tak by se návratnost zmenšila na pouhých 6 

let. Nejlépe v tomto ohledu vychází sportoviště. Přes to, že zde nejde využít dotační 

program, tak jsou návratnosti velice krátké, a to v rozmezí 2 až 3 let. Sportoviště splňuje 

podmínky pro optimální provoz výměníků, a to vysoký a časově konstantní průtok 

odpadní vody a zároveň využívání velmi vysoké teploty využívané pro sprchování. 

Oproti zapojení s pouze předehřevem studené vody, současné zapojení nabývalo 

nižších hodnot účinnosti. Naopak u nízkých teplot ve směšovací hlavici hodnota poměrné 

úspory značně převyšovala hodnoty oproti zapojení pouze pro předehřev studené vody.  

Z diplomové práce vyplynulo, že pro zapojení s předehřevem studené vody do 

směšovací hlavice a teplé vody do zdroje tepla je tento prototyp výměníku nedostačující. 

A to zejména svou plochou výměníku. Je to dáno tím, že při současném průtoku studené 

vody pro předehřev pro směšovací sprchovou baterii a ohřívač teplé vody je požadavek 

průtoku studené vody výměníkem výrazně vyšší než při požadovaném průtoku pouze pro 

předehřev studené vody ve směšovací baterii. Pro zapojení při současném odběru 

předehřáté vody pro ohřívač teplé vody a směšovací sprchové baterie by bylo vhodné 

navrhnout jiný prototyp výměníku, který by respektoval rozdílné hodnoty průtoku 

studené vody. 
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