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1 Úvod

V práci je uvedena soustava referenčních podmínek vnějšího a
vnitřního prostředí při užívání budov pro účely hodnocení úrovně
energetické spotřeby v zimním období.

Systematicky zpracovaná soustava referenčních podmínek je nutná při
technicko-ekonomickém hodnocení projektů energetických úspor a
optimalizaci energetických zdrojů a sítí.

2 Hygienické požadavky na kvalitu prostředí

2.1 Tepelné vnitřní prostředí

2.1.1  Rozdělení prostředí

Podle ČSN ISO 11399 /3/ se prostředí dělí na:
- horké prostředí;
- mírné prostředí;
- chladné prostředí;
- dotyk s pevnými tělesy.

2.1.2  Kriteria hodnocení

2.1.2.1 Kriteria

Rozlišení prostředí se provádí na základě hodnocení šesti základních
parametrů:

- teplota vzduchu, tai;
- střední radiační teplota, tsr;
- rychlost proudění vzduchu, vi;
- relativní vlhkost vzduchu, ϕi;
- tepelný odpor oděvu;
- tepelná produkce organismu.

2.1.2.2 Rovnice tepelné rovnováhy

Lidské tělo usiluje o udržení vnitřní teploty těla v optimálním
rozsahu (asi 37 oC).
Rovnice tepelné rovnováha těla je založena na pojmech produkce tepla
(rozdíl metabolického výkonu M a dosažené vnější práce W), ztráty
tepla povrchem těla konvekcí (C), sáláním (R) a odpařováním (E),
respirační tepelnou ztrátou (Cresp), odpařováním (Eresp)a vedením (K).
Přenos tepla vedením  (K) je většinou zanedbatelný. Pojmový tvar
rovnice tepelné rovnováhy je

    M – W = C + R + E + Cresp + Eresp +  K                          (1)

Všechny členy rovnice (1) jsou vyjádřeny ve W/m2.

Výměna tepla mezi tělem a prostředím je plynulá a dynamická. Reakce
těla na diskomfort může být v chování nebo fyziologické.
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Fyziologická reakce těla je určena kontrolním termoregulačním
systémem, který má kontrolní ústředí v mozku, reagující podle údajů
čidel organismu (kůže, vnitřní orgány těla, nervový systém).

Pokud je teplota těla příliš vysoká, vzrůstají tepelné ztráty, krev
směřuje ke kůži (rozšíření cév) a pokud je to nezbytné, dochází
k pocení.

Pokud je teplota těla příliš nízká, tepelné ztráty klesají, zmenšuje
se průtok krve menší (stažení cév) a pokud je to nezbytné, tepelná
produkce organismu vzrůstá (např. třesem).

Termoregulační systém těla proto hraje určující roli v lidské reakci
na prostředí, a proto ve svém principu i při hodnocení horkého,
mírného a chladného prostředí. To znamená, že hodnocení tepelného
prostředí může být často posuzováno podle námahy těla vyvolané
snahou o zachování tepelné rovnováhy.

2.1.3 Klasifikace prostředí

2.1.3.1 Horké prostředí

V podmínkách horkého prostředí, vyvolá rozšíření cév nárůst teploty
kůže a tepové frekvence srdce. Při vzrůstající úrovni tepelné zátěže
dochází k pocení. Výpočet požadované úrovně pocení k udržení tepelné
rovnováhy (SWreg) poskytuje index zátěže horkého prostředí podle ČSN
ISO 7933 /7/. Pokud nemůže být SWreg dosaženo fyziologicky nebo,
bylo-li by příčinou nepřijatelné ztráty tělesné tekutiny, je nutno
učinit opatření pro určení přípustné doby expozice lidí v horkém
prostředí. ISO 7933 /7/ uvádí tato kriteria a fyziologické údaje jak
pro aklimatizované tak i neaklimatizované osoby. ISO 9886 /5/
poskytuje návod pro měření a interpretaci vnitřní teploty těla,
teploty kůže (povrchu), tepové frekvence srdce a ztráty hmotnosti
těla vyvolané dýcháním a pocením.

2.1.3.2 Podmínky mírného prostředí

Mírné podmínky vyžadují minimální nároky na mechanismus
termoregulace těla. Pro hodnocení prostředí je používáno jak měření
prostředí tak i technická analýza podle ČSN EN ISO 7730 /4/,
ČSN 10551 /2/. Šetření se obvykle týkají tepelného komfortu, který
je definován jako tepelné podmínky, které zřetelně vyjadřují
uspokojení s tepelným prostředím.

Měření parametrů prostředí a analytické hodnocení prostředí často
zahrnují jak celé tělo, tak i místní tepelný diskomfort.
Předpokládaná průměrná volba (PMV) a předpokládané procento
nespokojenosti (PPD) tepelných indexů používaných v ČSN EN ISO 7730
/4/ pro stanovení diskomfortu celého těla, jsou odvozeny ze tří
požadavků pro tepelný komfort. Jsou to:
a) tělo je v tepelné rovnováze;
b) rozsah pocení je v mezích komfortu;
c) střední teplota kůže je v mezích komfortu.
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Pro podmínky tepelného komfortu musí být odstraněn místní tepelný
diskomfort a to změnou proudění vzduchu, asymetrie radiační teploty
a teploty podlahy.

Pro doplňující stanovení, pokud jde o jednotlivce nebo specickou
populaci, mohou metody subjektivního hodnocení přímo uvádět
informace týkající se tepelného komfortu a diskomfortu.

2.1.3.3 Podmínky chladného prostředí

Pokud je tělo chladné, stažení cév vyvolá pokles teploty kůže
(zvláště na rukou a nohou), což je příčina diskomfortu a
odpovídajících reakcí v chování v chladném prostředí. Velmi důležitý
je vhodný oděv o požadovaném tepelném odporu. Výpočet požadovaného
odporu oděvu pro tepelnou rovnováhu a tepelný komfort je založený na
indexu zátěže chladem. Fyziologické měření vnitřní teploty těla a
teploty kůže (střední teplota kůže těla, teplota kůže u prstů rukou
a nohou) charakterizuje zatížení těla podle ČSN ISO 9886 /5/.

2.1.3.4 Tepelné indexy

Mnoho základních a aplikovaných výzkumů lidské reakce se týkalo
snahy o vyjádření kvality prostředí jediným indexem. Tak byly pro
jednotlivá prostředí vyvinuty indexy:
a) horké prostředí – index teploty mokrého a kulového teploměru
   WBGT podle ČSN ISO 7243 /6/ a požadovaná úroveň indexu pocení
    SWreq podle ČSN ISO 7933 /7/;
b) pro mírné prostředí – index předpokládaného středního tepelného

pocitu PMV podle ČSN EN ISO 7730 /4/;
c) pro chladné prostředí – index požadovaného odporu oděvu.

2.1.4 Mírné tepelné prostředí

2.1.4.1 Používaná kriteria hodnocení

Pro hodnocení úrovně mírného prostředí se používá index
předpokládaného středního tepelného pocitu PMV.

PMV je ukazatel předpovídající střední tepelný pocit velké skupiny
osob v sedmistupňové stupnici pro posuzování tepelného pocitu podle
tabulky 1.

Tabulka 1 – Index PMV v závislosti na tepelném pocitu

Tepelný pocit Index PMV

Horko + 3
Teplo + 2
Mírné teplo + 1
Neutrálně 0
Mírně chladno - 1
Chladno - 2
Zima - 3
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Ukazatel PMV je možno stanovit na základě těchto parametrů:

- teplota vzduchu, tai;
- střední radiační teplota, tsr;
- relativní rychlost proudění vzduchu, vai;
- relativní vlhkost vzduchu, ϕai;
- odpor oděvu;
- tepelná produkce organismu.

PMV se stanoví ze vztahu:

    PMV = (0,303.e–0,036.M + 0,028).((M–W) –
           3,05.10–3.(5733 – 6,99.(M-W)- pa) –
           - 0,42 .((M-W) – 58,15) - 1,7.10-5.M.(5867–pa)-
           0,0014.M.(34-tai)- 3,96.10

-8. fcl.((tcl+273)
4 –

           (tr+273)
4)- fcl.hc.(tcl- tai))                          (2)

kde

    tcl  =  35,7 - 0,028.(M-W) - Icl.(3,96.10
-8.fcl.

           .((tcl+2,73)
4 – (tr + 273)

4) + fcl.hcl.(tcl- ta)

    hc  =  2,38.(tcl- ta)
0,25 pro 2,38(tcl- ta) > 12,1. var

0,5

    hc  =  12,1. vai
0,5      pro 2,38(tcl- ta) < 12,1. vai

0,5

    fcl = 1,00 + 1,290 Icl   pro Icl < 0,078 m
2.K/W

    fcl = 1,05 + 0,645 Icl     pro Icl > 0,078 m
2.K/W

kde PMV je index předpokládaného středního tepelného pocitu;
    M      energetický výdej ve W/m2

(metabolická jednotka odpovídající klidového energetického
            výdeje v sedě 1 met = 58 W/m2);
    W      užitečný mechanický výkon W/m2
           (u většiny prací se rovná 0);
    Icl       tepelný odpor oděvu ve m2.K/W
           (jednotka tepelného odporu oděvu 1 clo = 0,155 m2.K/W);
    fcl       poměr povrchu oblečeného člověka a nahého povrchu;
    tai      teplota vzduchu ve 

oC;
    tr      střední radiační teplota ve oC;
    vi        relativní rychlost proudění vzduchu v m/s;
    pa      parciální tlak vodní páry v Pa;
    hc      součinitel přestupu tepla konvekcí ve W/(m2.K);
    tcl      teplota povrchu oděvu ve oC.

Doporučuje se používat ukazatel PMV mezi –2 až +2. Kromě toho se
používat ukazatele PMV jen tehdy, jsou-li parametry v rozmezí:
     M  = 46 až 232 W/m2;
     Icl =  0 až 310 m2.K/W;
     tai = 10 až  30 oC;
     tr  = 10 až  40 oC;
     vi  =  0 až 1 m/s;
     pa  =  0 až 2700 Pa.
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POZNÁMKA:
Během lehké práce převážně v sedě může být střední rychlost proudění
pociťována jako průvan.

POZNÁMKA:
Kromě uvedeného intervalu parciálního tlaku vodní páry se má
udržovat relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 30 až 70%

Energetické výdeje člověka při různých činnostech jsou uvedeny
v tabulce 2 podle /4/

Tabulka 2 - Energetické výdeje člověka při různých činnostech podle
            /4/

Činnost Energetické výdaje M
(W/m2) (met)

Klidné ležení 46 0,8
Sezení (klidné) 58 1,0
Práce v sedě (úřady, byty, školy,
laboratoře)

70 1,2

stání, lehká práce (nakupování,
laboratoře, lehký průmysl)

93 1,6

Chůze po rovině
- 2 km/h
- 3 km/h
- 4 km/s
- 5 km/h

110
140
165
200

1,9
2,4
2,8
3,4

Tepelný odpor oděvu podle /4/ je uveden v tabulce 3.
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Tabulka 3 - Tepelný odpor oděvu podle /4/

Druh oděvu Tepelný odpor Icl
clo m2.K/W

Denní běžné oblečení
Kalhoty, tričko, lehké ponožky
sandály

0,3 0,050

Kalhotky, spodnička, punčochy,
lehké šaty s rukávy, sandály

0,45 0,070

Spodky, košile s krátkými rukávy,
lehké ponožky, boty

0,50 0,80

Kalhotky, punčochy, košile
s krátkými rukávy, sukně, sandály

0,55 0,085

Spodky, košile, lehčí kalhoty,
ponožky boty

0,60 0,095

Kalhoty, spodnička, punčochy,
šaty, boty

0,70 0,105

Spodní prádlo, ponožky, košile,
kalhoty, boty

0,70 0,110

Spodní prádlo, tepláková souprava,
dlouhé ponožky, běžecká obuv

0,75 0,115

Kalhotky, spodnička, košile, sukně
silné podkolenky, boty

0,80 0,120

Kalhotky, košile, sukně, svetr,
silné podkolenky, boty

0,90 0,140

Spodky, nátělník, košile, kalhoty,
svetr s V výstřihem, ponožky, boty

0,95 0,145

Kalhotky, košile, kalhoty, sako
ponožky, boty

1,00 0,155

Kalhotky, punčochy, košile, sukně,
vesta, sako

1,00 0,155

Kalhotky, punčochy, blůzka, dlouhá
sukně, sako, boty

1,10 0,170

Spodní prádlo, nátělník, košile,
kalhoty, sako, ponožky, boty

1,10 0,170

Spodní prádlo, nátělník, košile,
kalhoty, vesta, sako, ponožky

1,15 0,180

Spodní prádlo s krátkými rukávy a
nohavicemi, košile, kalhoty, svetr
s V výstřihem, sako, ponožky, boty

1,30 0,200

Spodní prádlo s krátkými rukávy a
nohavicemi, košile, kalhoty,
vesta, sako, svrchník, ponožky,
boty

1,50 0,230
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Tabulka 3 - Tepelný odpor oděvu podle /4/ - pokračování

Druh oděvu Tepelný odpor Icl
clo m2.K/W

Pracovní oděv
Spodky, pracovní kombinéza,
ponožky, boty

0,70 0,110

Spodky, košile, kalhoty, ponožky,
boty

0,75 0,115

Spodky, košile, pracovní
kombinéza, ponožky, boty

0,80 0,125

Spodky, košile, kalhoty, pracovní
blůza, ponožky, boty

0,85 0,135

Spodky, košile, kalhoty, pracovní
plášť, ponožky, boty

0,90 0,140

Spodní prádlo s krátkými rukávy a
nohavicemi, košile, kalhoty,
pracovní blůza, ponožky, boty

1,00 0,155

Spodní prádlo s krátkými rukávy a
nohavicemi, košile, kalhoty,
pracovní kombinéza, ponožky, boty

1,1 0,170

Spodní prádlo s dlouhými rukávy a
nohavicemi, košile, kalhoty,
oteplený kabátek, ponožky, boty

1,2 0,185

Spodní prádlo s krátkými rukávy a
nohavicemi, košile, kalhoty,
pracovní blůza, oteplený kabátek,
ponožky, boty

1,25 0,190

Spodní prádlo s krátkými rukávy a
nohavicemi, košile, kalhoty,
pracovní kombinéza, oteplený
kabátek, ponožky, boty

1,4 0,220

Spodní prádlo s krátkými rukávy a
nohavicemi, košile, kalhoty,
pracovní blůza, oteplený kabátek a
kalhoty, ponožky, boty

1,55 0,225

Spodní prádlo s krátkými rukávy a
nohavicemi, košile, kalhoty,
pracovní blůza, vatovaný svrchní
plášť a vatovaná kombinéza,
ponožky, boty

1,85 0,285

Spodní prádlo s krátkými rukávy a
nohavicemi, košile, kalhoty,
pracovní blůza, vatovaný svrchní
plášť, vatovaná kombinéza,
ponožky, boty, čepice, rukavice

2,00 0,310

Spodní prádlo s dlouhými rukávy a
nohavicemi, košile, oteplený
kabátek a kalhoty, svrchní
oteplený plášť a kalhoty, ponožky,
boty, čepice, rukavice

2,20 0,40
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Hodnoty PMV v závislosti na úrovni aktivity, M, tepelného odporu
oděvu, Icl, relativní rychlosti vzduchu, vi, výsledné (vnitřní)
teplotě, ti, jsou uvedeny podle /4/ v tabulce 4 (předpokládá se
relativní vlhkost vzduchu, ϕi = 50 %).

Tabulka 4 - Hodnoty PMV v závislosti na úrovni aktivity, M,
tepelného odporu oděvu, Icl, relativní rychlosti vzduchu, vi,
výsledné (vnitřní) teplotě, ti, podle /4/ (předpokládá se relativní
vlhkost vzduchu, ϕϕϕϕai = 50 %).

Úroveň
aktivity

Tepelný odpor
oděvu

Vnitřní
teplota

Relativní rychlost proudění
vzduchu

M
(W/m2)

Icl
(clo)

Icl
(m2.K/W)

ti
(oC)

vi
(m/s)

< 0,10 0,15 0,30 0,50

46,4
(0,8 met)

0

0,50

1,00

2,00

0

0,078

0,155

0,31

30
31

28
29
30

25
26
27

22
24

-0,14
0,63

-0,05
0,45
0,94

-0,35
0,01
0,37

0,01
0,48

-0,60
0,21

-0,32
0,20
0,72

-0,54
-0,17
0,20

-0,11
0,38

-0,65
-0,09
0,49

-0,78
-0,38
0,01

-0,22
0,28

-0,93
-0,32
0,29

-0,96
-0,55
-0,13

-0,30
0,22

58
(1 met)

0,55

0,75

1,00

1,5

0,078

0,116

0,155

0,233

26
27

25
26

23
24

20
22

0,04
0,42

0,17
0,49

-0,02
0,25

-0,09
0,35

-0,10
0,20

-0,01
0,31

-0,18
0,10

-0,22
0,23

-0,51
-0,08

-0,26
0,09

-0,39
-0,09

-0,37
0,10

-0,79
-0,33

-0,46
-0,08

-0,56
-0,25

-0,49
0,00

2.1.4.2 Výsledná (vnitřní) teplota

Výsledná (vnitřní) teplota, ti zahrnuje výsledné působení teploty
vzduchu a sálání okolních povrchů a stanoví se ze vztahu

     ti = A.tai + (1-A). tr                                       (3)

Hodnota A ze vztahu (3) je uvedena  v tabulce 5.
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Tabulka 4 - Hodnoty PMV v závislosti na úrovni aktivity, M,
tepelného odporu oděvu, Icl, relativní rychlosti vzduchu, vi,
výsledné (vnitřní) teplotě, ti, podle /4/ (předpokládá se relativní
vlhkost vzduchu, ϕϕϕϕi = 50 %) - pokračování

Úroveň
aktivity

Tepelný odpor
oděvu

Vnitřní
teplota

Relativní rychlost proudění
vzduchu

M
(W/m2)

Icl
(clo)

Icl
(m2.K/W)

ti
(oC)

vi
(m/s)

< 0,10 0,15 0,30 0,50
69,6
(1,2 met)

0,50

0,75

1,00

1,5

0,078

0,116

0,155

0,233

24
26

22
24

20
22

18
20

-0,17
0,44

-0,25
0,27

-0,32
0,25

-0,0
0,28

-0,36
0,26

-0,40
0,12

-0,45
0,00

-0,17
0,18

-0,68
-0,01

-0,66
-0,10

-0,67
-0,18

-0,31
0,05

-0,95
-0,21

-0,87
-0,27

-0,83
-0,26

-0,42
-0,04

104,4
(1,8 met)

0,50

0,75

1,00

1,5

0,078

0,116

0,155

0,233

20
22

18
20

16
18

10
14

-0,18
0,24

-0,12
0,21

-0,09
0,21

-0,29
0,17

-0,30
0,12

-0,22
0,12

-0,17
0,12

-0,36
0,11

-0,58
-0,12

-0,43
-0,07

-0,35
-0,03

-0,50
0,01

-0,81
-0,31

-0,61
-0,21

-0,48
-0,10

-0,56
-0,05

174
(3 met)

0,50

0,75

1,00

1,5

0,078

0,116

0,155

0,233

16
14

14
12
10
14
10

-0,27
-0,10

-0,03
-0,27
0,12
0,64
0,70

-0,52
-0,12

-0,22
-0,11
-0,02
0,38

   0,62

Tabulka 5 – Hodnota A ze vztahu (3)

Relativní rychlost
proudění vzduchu
vi (m/s)

A

0,2 0,5
0,2 až 0,6 0,6
0,6 až 10 0,7
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2.1.4.3  Rychlost vzduchu a obtěžování průvanem

Omezení rychlosti proudění vzduchu je dáno nepříjemnými pocity
průvanu. Obtěžování průvanem se vyjadřuje procentuálním podílem
lidí, u kterých se předpovídá pocit obtěžování průvanem, DR a
stanoví se ze vztahu:

    DR = (34 - tai).(vi – 0,05)
0,62.(0,37.tai.Tu + 3,14)            (4)

kde tai je teplota vzduchu ve oC;
    vi      rychlost proudění vzduchu v m/s;
    Tu    místní intenzita turbulence v %, dána jako podíl
          směrodatné odchylky místní rychlosti vzduchu a místní
          průměrné rychlosti vzduchu.

Pro dodržení tepelné pohody se požaduje, aby DR < 15%.

Přípustná střední rychlost vzduchu, vai (m/s), jako funkce teploty
vzduchu, tai a intenzity turbulence, Tu podle /4/ pro lehkou tělesnou
činnost, převážně v sedě (tělesná aktivita M = 70 W/m2 (1 met)) je
uvedena v tabulce 6.

Tabulka 6 – Přípustná střední rychlost vzduchu, vi (m/s), jako
funkce teploty vzduchu, ti a intenzity turbulence, Tu podle /4/ pro
lehkou tělesnou činnost, převážně v sedě (tělesná aktivita M = 58,2
W/m2 (1 met))

Teplota
vzduchu
tai (

oC)

Intenzita turbulence

Tu (%)

0 10 20 40 60
20 0,23 0,18 0,16 0,14 0,12
22 0,28 0,22 0,18 0,16 0,14
24 0,36 0,27 0,23 0,17 0,15
26 0,45 0,33 0,27 0,21 0,18

2.1.5 Doporučené požadavky na tepelnou pohodu

Příslušné meze tepelné pohody jsou zřejmé z tabulky 4. Ukazatele PMV
vyjadřují teplý a chladný diskomfort pro tělo jako celek. Tepelnou
nepohodu může však vyvolat také nežádoucí ochlazování (nebo
ohřívání) jedné určité části těla (místní nepohoda). Častou příčinou
místní nepohody je průvan. Aby se omezilo obtěžování průvanem na
DR = 15%, doporučuje se udržovat menší místní střední rychlost
proudění podle tabulky 6. Místní nepohodu mohou však vyvolat také
velké rozdíly vnitřní teploty v místě hlavy a kotníky, příliš teplá
nebo studená podlaha a asymetrie radiační teploty. K různým druhům
místní nepohody jsou často citliví určití lidé. Například osoby
citlivé na průvan jsou citlivé i na místní ochlazování vyvolané
nesymetrií radiační teploty nebo studenou podlahou.

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu se doporučuje udržovat v rozmezí
 30% < ϕi < 70% s tím, že optimální hodnota je ϕi = 50 %. Tyto meze
jsou stanoveny tak, aby se snížilo riziko nepříjemně vlhké nebo
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suché kůže, podráždění očí, statické elektřiny, růstu mikroorganismů
a onemocnění dýchacích cest.

Je-li mikroklima prostředí v mezích tepelné pohody, lze očekávat, že
víc než 80% přítomných osob bude toto mikroklima považovat za
přijatelné.

Pro tělesnou aktivitu při určitém předpokládaném oblečení je možno
odvodit pásma tepelné pohody vyjádřené vnitřní teplotou v rozmezí
PMV

    -0,5  < PMV < + 0,5.

Pro lehkou tělesnou činnost, vykonávanou převážně v sedě (1 met),
což odpovídá podmínkám v kancelářích, obytných prostorách a lehké
práci v průmyslu je možno odvodit vhodné teplotní podmínky.
Předpokládá se v zimním období oděv o tepelném odporu
1 clo (0,155 W/(m2K) a v letním období oděv o tepelném odporu
0,5 clo (0,078 W/(m2K)). Výsledky jsou uvedeny v tabulce 7.

Tabulka 7 – Optimální mikroklimatické podmínky pro obytné prostory a
lehkou práci v sedě

Veličina Zimní období
(1 clo)

Letní období
(0,5 clo)

Vnitřní teplota
ti (

oC)
20 až 24 23 až 26

Rozdíl teploty vzduchu v místě
hlavy a kotníků
∆∆∆∆ti (K)

< 3 < 3

Teplota podlahy
ts (

oC)
19 až 26 -

Povrchová teplota podlahového
vytápění
ts (

oC)

29 -

Střední rychlost vzduchu
vai (m/s)

Tabulka 4 Tabulka 4

Asymetrie radiační teploty
svislých ploch (srovnání s malou
svislou plochou 0,6 m nad
podlahou)
tsa (

oC)

10 -

Asymetrie radiační teploty
vodorovných ploch (strop a malá
vodorovná plocha 0,6m nad
podlahou)
tsa (

oC)

5 -

Relativní vlhkost vzduchu
ϕϕϕϕa (%)

30 až 70 30 až 70
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2.2 Čistota vzduchu

Obsah škodlivin ve vzduchu je rozhodující pro stanovení intenzity
větrání. Požadavky na kvalitu vnitřního vzduchu nejsou v naší
technické legislativě jednoznačně specifikovány.

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí budov obecně jsou
stanoveny ve směrnici č.58/1991 /9/. Tato směrnice přesně stanovuje
hodnoty nejvyšších přípustných koncentrací škodlivin v ovzduší,
přičemž ovzduší není rozděleno na vnitřní a vnější. Dále je
předepsáno, že páchnoucí látky nesmí v ovzduší přítomny přítomny v
jakékoliv formě.

Základní údaje pro vnitřní prostředí v bytových budovách podle /10/
jsou uvedeny v tabulce 8.

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí jsou stanoveny ve směrnici
č.58/1991 /11/. Pro pracovní prostředí platí směrnice č.58/1985 /9/,
které uvádějí nejvyšší přípustné koncentrace plynů, par a aerosolů s
toxickým účinkem v pracovním ovzduší.

Ve směrnici /11/ se rozlišuje:
    - průměrná 24 h koncentrace Kd v µg/m3;
    - krátkodobá okamžitá koncentrace Kmax v µg/m3.

Průměrná 24 hodinová koncentrace Kd se stanoví jako střední hodnota
alespoň dvanácti rovnoměrně rozložených krátkodobých koncentrací v
časovém úseku 24 h (aritmetický průměr).

Krátkodobá koncentrace se stanoví jako střední hodnota koncentrace
zjištěná na stanoveném místě v časovém úseku 30 min.

Přípustné koncentrace nejzávažnějších škodlivin v ovzduší podle /11/
jsou uvedeny v tabulce 7 (údaje platí tedy pro jiné než pracovní
vnitřní ovzduší). Ovzduší není rozděleno na vnitřní a vnější.

Údaje o koncentracích škodlivin bez zdravotního významu a
koncentracích již ovlivňujících zdraví jsou podle /13/ jsou uvedeny
v tabulce 10.

V tabulce 11 jsou podle /10/ uvedeny nejvyšší dovolené koncentrace
škodlivin ve větracím vzduchu.

V tabulce 12 jsou uvedeny přípustné koncentrace nejzávažnějších
škodlivin v ovzduší podle /12/

Ovzduší na pracovištích se podle /11/ nazývá pracovní ovzduší.
Kvalita pracovního ovzduší se hodnotí podle nejvyšší přípustné
koncentrace škodlivin (dále jen NPK - P). NPK - P jsou takové
koncentrace plynů, par a aerosolů v pracovním ovzduší, které podle
současných znalostí opodstatněně předpokládá, že nepoškodí zdravotní
stav osob jim vystaveným. NPK se vztahují na osmihodinovou a kratší
pracovní dobu.

Přípustné NPK - P jsou v podrobnostech uvedeny v /9/.
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Parametry větrání u budov a se odvozují pak od požadavku na
zachování přípustné kvality vzduchu ve vnitřním prostředí.

Požadavky na větrání budov jsou uvedeny dále.

Tabulka 8 - Koncentrace škodlivin vznikající ve vnitřním
prostředí /10/

Škodlivina Přípustná
koncentrace

Doba expozice

Název Značka
Oxid uhličitý CO2   1,8 mg/m3 trvale
Sloučeniny chloru   5   µg/m3 trvale

Ozon O2 100   µg/m3 trvale

Radon Rn   4  pCi/l průměrná
hodnota za rok
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Tabulka 9 - Přípustné koncentrace nejzávažnějších
škodlivin v ovzduší podle /11/

Škodlivina Přípustná
koncentrace

Poznámka

Název Značka Kd (µg/m3) Kmax(µg/m3)

Amoniak NH3 200 200
Arsen As 3 - Anorganické

sloučeniny,
kromě AsH3

Fenol C6H5OH 10 10
Fluor F 5 20 Anorganické

sloučeniny
Kr = 1 a)

Chlor Cl2 30 100
Kyseliny minerální H2SO4;

HCl; HNO3
- 6

Olovo Pb 0,7 - Kromě
tetraetyl
olova

Oxid siřičitý SO2 150 500 Kr = 60 a)

Oxid uhelnatý CO 1 000 6 000 Kb = 3 000 a)
Oxidy dusíku NOx 100 100
Prach polétavý 150 500 Kr = 40 a)

Za hygienicky
únosnou
hodnotu spadu
prachu se
považuje
12,5g/30dm2

pH je 5 - 7
b)

Sirouhlík CS2 10 10
Sulfan (sirovodík) H2S 8 8
Páchnoucí látky - - Nesmí být v

ovzduší
 přítomny v
koncentraci
čichově
postižitelné

Vysvětlivky: a) - doporučené hodnoty
             b) - neobsahuje biologicky aktivní toxické látky
             Kr průměrná roční přípustná koncentrace
             Kb průměrná 8h příp. koncentrace
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Tabulka 10 - Koncentrace některých škodlivin z hlediska
zdravotního významu podle /13/

Škodlivina Koncentrace Kmax Poznámka

Název Značka Bez
zdravotního
významu
K1 (µµµµg/m3)

Ovlivňující
zdravotní
stav
K2 (µµµµg/m3)

Tabákový kouř Respirabilní
aerosol

0 + Podle
japonské
normy
150
(µg/m3)

Formaldehyd HCHO 60 120 Dlouhodob
á i
krátkodob
á
expozice

Oxid siřičitý SO2 500 1 350 Izolovaně
krátkodob
á
expozice

Oxid uhelnatý CO 11 000 30 000 Trvalá
expozice

Oxid uhličitý CO2 4 500 000 12 000 000
Oxidy dusíku NO2 190 320
Ozón O3 120 150
Radon a jeho
štěpné
produkty

Rn 0 Podle
švédské
normy
70 Bq/m3

Asbest 0 105
vláken/m3

Pro
dlouhodob
ou
expozici

Minerální
vlákna

+ +

Organické
látky

+ +
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Tabulka 11 - Přípustné koncentrace nejzávažnějších škodlivin v
ovzduší podle /10/

 Škodlivina Koncentrace

Název Chemická
značka

Krátkodobá
koncentrace

Dlouhodobá
koncentrace

 µg/m3 Doba µg/m3 Doba

Oxid siřičitý SO2     365a 24 h   80 1 rok
Prachové částice
(PM10)

    150a 24 h   50b 1 rok

Oxid uhelnatý CO  40 000a  1 h
Oxid uhelnatý CO  10 000a  8 h
Ozón O2     235c  1 h
Oxid dusičitý NO2   100 1 rok
Olovo Pb

1,5
3 měsíced

POZNÁMKY
a) nesmí být překročena vícekrát než jednou za rok
b) aritmetický průměr
c) vyšší koncentrace nesmí být vícekrát než jednou za rok
d) tříměsíční perioda je kalendářní čtvrt roku
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Tabulka 12 - Přípustné koncentrace nejzávažnějších škodlivin v
ovzduší podle /12/

Znečišťující látka Imisní limity (µµµµg/m3)

Název Značka IHr IHd IH8h IHk Obecný
požadavek

Poletavý prach 60 150 500 **
Oxid siřičitý SO2 60 150 500 **
Oxid siřičitý a
poletavý prach

SO2 +
p.p.

250 *

Oxidy dusíku NO2 80 100 200 **
Oxid  uhelnatý CO 5 000 10

000
**

Ozón O3 160
Olovo v poletavém
prachu

Pb 0,5

Kadmium v
poletovém prachu

0,01

Pachové látky ***
POZNÁMKA
*   Vypočítán aritmetický průměr denních průměrných
    koncentrací obou složek.
**  Koncentrace IHd a IHk nesmí být v průběhu roku
    překročena ve více než 5%.
*** Nesmí být v koncentracích obtěžujících
    obyvatelstvo
IHr - průměrná roční koncentrace znečišťující látky. Průměrnou
koncentrací se rozumí střední hodnota koncentrace, zjištěná na
stanoveném místě v časovém úseku jednoho roku jako aritmetický
průměr z průměrných 24hodinových koncentrací
IHd - průměrná denní koncentrace znečišťující látky. Průměrnou
koncentrací se rozumí střední hodnota koncentrace, zjištěná na
stanoveném místě v časovém úseku 24 hodin. Průměrnou dennní
koncentrací se rozumí též střední hodnota nejméně dvanácti
rovnoměrně rozložených měření průměrných půlhodinových koncentrací
v časovém úseku 24 h(aritmetický průměr).
IH8h - průměrná osmihodinová koncenttrace znečišťující látky.
Průměrnou osmihodinovou koncentrací se rozumí střední hodnota
koncentrace, zjištěná na stanoveném místě v časovém úseku osmi
hodin.
IHk - průměrná půlhodinová koncentrace znečišťující látky.
Průměrnou půlhodinovou koncentrací se rozumí střední hodnota
koncentrace, zjištěná na stanoveném místě v časovém úseku 30 min.

Pro výpočet výše uvedených parametrů bude stanovena metodika,
kterou vydají orgány státní správy ochrany životního prostředí.
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Porovnání limitů koncentrací škodlivin v pracovním ovzduší podle
našich a zahraničních předpisů je uvedeno v tabulce 13.

Tabulka 13 - Porovnání limitů koncentrací škodlivin v pracovním
ovzduší podle našich a zahraničních předpisů

NPK-P (ppm)

CO CO2 NO NO2
Směrnice č.66/1985 Sb.
   - průměrné
   - mezní

30
150

9 000
45 000

8
16

5
11

BS 5990 10 2 800 5 1
prEN 525 10 2 800 5 1

Z uvedené tabulky je zřejmé, že limity NPK-P podle našich předpisů
jsou mírnější než v dalších srovnávacích materiálech.

2.3  Osvětlení

2.3.1 Denní osvětlení

Požadavky na úroveň denního osvětlení jsou stanoveny v
ČSN 73 0580/14/. Úroveň denního osvětlení se hodnotí veličinou
činitel denní osvětlenosti e, podle vztahu (5).

    e = E/Eh                                                     (5)

kde e je činitel denní osvětlenosti;
    E    osvětlenost (v kontrolním bodě na srovnávací rovině)
         v lx;
    Eh     srovnávací osvětlenost venkovní vodorovné
         nezacloněné roviny v lx.

Technické požadavky na denní osvětlení musí prostory určené pro
trvalý pobyt lidí během dne, kromě případů, kdy v nich lze navrhnout
podle ČSN 36 0020 /15/.

V nově navrhovaných budovách musí mít vždy vyhovující denní
osvětlení:
    a) obytné místnosti bytů;
    b) ložnice a pokoje zařízení pro dlouhodobé ubytování a
    pro dlouhodobou rekreaci;
    c) denní místnosti pro předškolní výchovu;
    d) učebny škol kromě speciálních poslucháren;
    e) vyšetřovny a lůžkové místnosti zdravotnických
    zařízení;
    f) místnosti pro oddech a jídelny, určené pro uživatele
    vnitřních prostorů bez denního světla.
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Denní osvětlení vnitřních prostorů budov a jejich funkčně vymezených částí
se navrhuje podle zrakových činností, pro které jsou určeny a kterým denní
osvětlení slouží. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v ČSN 73 0580 /14/.

Jednotlivé činnosti jsou zařazeny do 7 tříd zrakových činností a pro
každou třídu je stanoven předepsaná úroveň činitele denní
osvětlenosti a dále ochrana vnitřních prostorů před přímým slunečním
zářením.

Shrnutí tříd zrakové činnosti a činitelů denní osvětlenosti je
uvedeno v tabulce 14. Z tabulky je zřejmé, že pro třídu zrakové
činnosti V a nižší bude vyžadováno při rovnoměrně zatažené obloze
sdružené osvětlení i za dne.

2.3.2 Umělé osvětlení

Požadavky na úroveň umělého osvětlení jsou uvedeny v
ČSN 36 0450 /15/. Prostředí se rozdělují do kategorií osvětlení
podle činnosti a dále se předepisuje jemnější kvalitativní
ukazatele. Kategorie osvětlení jsou uvedeny podle /15/ v tabulce 12.
Požadavky na osvětlenost z hlediska zrakového výkonu se stanoví na
základě zrakové obtížnosti úkolu dále podle požadovaného kontrastu
K. Kontrast se stanoví ze vztahu (6).

    K = (La - Lb)/Lb                                              (6)

kde La je jas kritického detailu v cd/m
2;

    Lb    bezprostředního okolí kritického detailu v cd/m2.
Úroveň kontrastu K je podle (15) uvedena v tabulce 15.

Základní parametr úrovně osvětlení je osvětlenost Epk.

Z hlediska spotřeby energie na osvětlení ve vztahu k použití
osvětlovacích zdrojů jsou důležité další parametry:
    - teplota chromatičnosti Tc;
    - index podání barev Ra.

Třídění světelných zdrojů podle chromatičnosti světla je podle /15/
uvedeno v tabulce 16.
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Tabulka 14 - Shrnutí požadavků na úroveň denního osvětlení podle
/14/

Druh vnitřního prostoru
nebo činnosti

Třída
zrakové
činnosti

Činitel denní
osvětlenosti

minimální
emin (%}

průměrný
em(%)

Mimořádně přesná  práce
s velkými nároky na
viditelnost (jemné
klenotnické a hodinářské
práce)

I  3 10

Velmi přesná práce
(jemné klenotnické a
hodinářské práce)

II 2,5 7

Přesná práce (jemné
měření)

III 2 6

Středně přesná činnost
bez zvýšených požadavků
na rozlišovací schopnost
(kancelářská práce)

IV 1.5 5

Hrubší - běžné nároky na
osvětlení (hrubé třídění
materiálů, běžné práce
při hrubé montáži)

V 1 3

Velmi hrubá - bez
zvláštních nároků n a
osvětlení
(osvětlení komunikací,
šaten a umýváren)

VI 0.5 2

Celková orientace -
základní osvětlení při
dopravě materiálu a osob
(doprava materiálu a
osob)

VII 0.25 1
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Tabulka 14 - Kategorie osvětlení jsou uvedeny podle /15/

Kategorie osvětlení Činnost Pořadí důležitosti
rozhodujících
kriterií

A s velkými požadavky
na zrakový výkon 1. zrakový výkon

B s průměrnými
požadavky na
zrakový výkon

2. zrakový výkon

C s malými požadavky
na zrakový výkon

D s přednostními
požadavky na
vnímání prostoru,
tvaru a barev

1.zrakový výkon
2.zrakový výkon

Tabulka 15 - Úroveň kontrastu K podle (15)

Kontrast K Objektivně Subjektivně
Velký K > 0.8 velmi dobrá rozlišitelnost

Střední 0.5 < K < 0.8 dobrá rozlišitelnost

Malý K < 0.5 špatná rozlišitelnost

Tabulka 16 - Třídění světelných zdrojů podle chromatičnosti světla
/15/

Rozsah teplot
chromatičnosti
Tc (K)

Barevný tón
světla

Světelné zdroje

< 3300 teple bílý žárovky,
halogenové žárovky
zářivky
výbojky vysokotlaké sodíkové
výbojky halogenidové

3300 až 5300 bílý zářivky
výbojky rtuťové s luminofor
výbojky halogenidové

>5300 denní zářivky
výbojky rtuťové čiré
výbojky

Použití světelných zdrojů podle stupně jakosti podání barev a
barevného tónu světla je podle /15/ uvedeno v tabulce 15.
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Tabulka 17 - Použití světelných zdrojů podle stupně jakosti podání
barev a barevného tónu světla /15/

Stupeň
jakosti
podání
barev

Rozsah
všeobecného
indexu
podání barev

Barevný
tón
světla

Charakteristika a příklady použití

Doporučené Ještě přijatelné
1     Ra> 90 teple

bílý,
velmi vysoké
požadavky na
podání barev

denní dokonalé
rozlišování barev,
klinická
diagnostika,
obrazové galerie,
polygrafie

2 80 <Ra< 90 teple
bílý,

vysoké požadavky
na podání barev

bílý byty, restaurace,
obchody, nemocnice

bílý,
denní

vysoké požadavky
na podání barev
tiskárny, textil.
průmysl, náročné
průmyslové práce

3 60 <Ra< 80 teple
bílý,

střední požadavky
na podání barev

byty, hotely,
restaurace,
obchody,
nemocnice,

bílý,
denní

kanceláře, školy,
sportoviště

tiskárny,
textilní
průmysl, náročné
průmyslové práce

4 40 <Ra< 60 teple
bílý,

malé požadavky na
podání barev

kanceláře,
sportoviště

bílý,
denní

průmysl - běžná
výroba,
automatizované
provozy

5 20 <Ra< 40 teple
bílý

velmi nízké
požadavky na
podání barev

průmysl - běžná
výroba,

automatizované
provozy

3 Referenční podmínky vnitřního prostředí

Vnitřní tepelné prostředí charakterizují z hlediska spotřeby energie
tyto parametry:
a) teplotní podmínky, tj.:
    - teplota vnitřního vzduchu tai;
    - vnitřní (výsledná) teplota ti;
    - relativní vlhkost vzduchu ϕϕϕϕi;
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    - rychlost proudění vzduchu vi;
b)podmínky větrání (čistota vzduchu);
c)podmínky osvětlení.

3.1 Teplotní podmínky

Teplotní podmínky jsou v podrobnostech popsány v části 2.1.
V této části bude proto provedeno shrnutí podmínek pro praktické
aplikace. Vnitřní teplota ti zahrnuje jak teplotu vnitřního vzduchu
tai, tak účinnou teplotu okolních ploch ts. Účinná teplota okolních
ploch vyjadřuje efektivní teplotu vnitřních povrchů z hlediska
sálání a závisí na vnitřní povrchové teplotě jednotlivých povrchů,
emisivitě povrchů a geometrických poměrech sálání.

Vnitřní teplotu je potom možno zjednodušeně vyjádřit vztahem

   ti  = (tai + ts)/2                                             (7)

 kde ti je vnitřní teplota ve oC;
    tai    teplota vnitřního vzduchu ve oC;
    ts    účinná teplota okolních ploch ve oC.

Vnitřní teplota je rozhodující pro tepelnou pohodu člověka, ale její
stanovení není jednoduché (nejlépe se stanovuje měřením kulovým
teploměrem) /16/. Pro zjednodušení se uvádí mezi teplotou vnitřního
vzduchu a vnitřní teplotou vztah /17/

    tai = ti + e1                                                                             (8)             

kde tai je teplota vnitřního vzduchu ve oC;
    ti      vnitřní teplota ve oC;
    e1    součinitel typu budovy ve oC.

Součinitel typu budovy vyjadřuje potom vliv vnitřních sálavých
povrchů. Obráceně potom, pro tepelnou pohodu člověka v prostředí
charakterizovanou určitou vnitřní teplotou, musí být teplota vzduchu
vyšší o jistou přirážku. Hodnota této přirážky závisí na povrchové
teplotě okolních ploch, geometrii sálání a emisivitě povrchu.

Doporučená vnitřní teplota podle /18/ je uvedena v tabulce 18.

Součinitel typu budovy e1 podle ČSN 73 0540 /19/ je uveden v tabulce
19.

Součinitel typu budovy pro obytné místnosti s otopným tělesem podle
/20/ je uveden v tabulce 20.

Vnitřní teploty vzduchu pro vybrané provozy podle /20/ jsou jsou
uvedeny v tabulce 21.
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Tabulka 18 - Doporučená vnitřní teplota podle /18/

Druh činnosti Vnitřní teplota
ti  (

oC)

Výrobní oblast – obsazená lidmi

Sedavá práce (ruční práce) 19 - 21
Lehká práce (lehká ruční
práce, chůze)

16 - 19

Těžká práce (těžká ruční
práce, trvalá aktivita)

13 - 19

Sklady 15 - 19
Výrobní oblast - bez lidského osazenstva

Pro zabránění mrazu 5
Pro zabránění povrchové
kondenzace

10

Kanceláře
Sedavá práce za stolem 20 - 22

Tabulka 19 - Součinitel typu budovy e1

Typ budovy Součinitel typu
budovy
e1  (

oC)
Budovy obytné a občanské
s převážně dlouhodobým pobytem
lidí (školské, zdravotnické,
administrativní, ubytovací,
veřejně správní, stravovací -
do této kategorie mohou být
zahrnuty i budovy průmyslových
kanceláří)

1.0

Budovy občanské ostatní a
budovy výrobní průmyslové pro
velmi lehkou práci

1.2

Budovy výrobní průmyslové pro
lehkou práci

1.5

Budovy výrobní průmyslové pro
středně těžkou a těžkou práci,
budovy zemědělské a ostatní

1.8
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Tabulka 20 - Součinitel typu budovy pro obytné místnosti s otopným
tělesem podle /20/

Typ místnosti Součinitel typu budovy
e1  (

oC)
Jedna venkovní stěna 1.0
Dvě venkovní stěny 1,5

Tři nebo více venkovní
stěny, nebo nadměrné
zasklení

2

Tabulka 21 - Vnitřní teplota pro vybrané provozy podle
/20/

Druh práce Vnitřní teplota
ti (

oC)

Zimní
období

Letní
období

Administrativní
pracovníci

22.5 25.5

Laboratorní
pracovníci

21.5 24.5

Rýsovači 21.0 24.0
Strojní sazeči 22.5 25.5
Prodavačky 19.0 21.5
Sičky 20.5 23.5
Soustružníci 19.5 22.5
Zámečníci 16.0 19.0
Lakýrníci 17.0 20.5
Montážní práce u
pásu

18.5 21.5

Lehké montážní práce 20.5 23.5

Relativní vlhkost vzduchu ϕϕϕϕi

Relativní vlhkost vzduchu ϕi vyjadřuje stupeň nasycení vzduchu vodní
párou. Na spotřebu tepla nemá relativní vlhkost přímý vliv, nicméně
pro dodržení určité tepelné pohody je nutné uvažovat při nižší
relativní vlhkostí vnitřního vzduchu, než je uvedeno dále v tabulce
22, s nutným zvýšením teploty vnitřního vzduchu a tím i zvýšením
spotřeby energie na vytápění. Podrobnosti jsou uvedeny ve /21/.

Výpočtová vnitřní teplota tai a relativní vlhkost vnitřního vzduchu
ϕi v jednotlivých místnostech podle ČSN 06 0210 /22/ je uvedena v
tabulce 22.
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Tabulka 22 - Výpočtová vnitřní teplota ti  a relativní vlhkost
vnitřního vzduchu ϕϕϕϕi v jednotlivých vytápěných místnostech podle
ČSN 06 0210 /22/

Druh vytápěné místnosti Výpočtová
vnitřní
teplota
ti (

oC)

Relativní
vlhkost
vzduchu
ϕϕϕϕi (%)

Obytné budovy

Trvale užívané
obývací místnosti (obývací pokoje,
ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským
koutem, pracovny, dětské pokoje)

20 60

kuchyně 20 60
koupelny 24 90
klozety 20 60
vytápěné vedlejší místnosti (předsíň,
chodby, aj.)

15 60

vytápěná schodiště 10 60
Občasně užívané (rekreační) - v době provozu
obývací místnosti  (obývací pokoje,
ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským
koutem, pracovny, dětské pokoje)

20 60

kuchyně 20 60
koupelny 24 90
klozety 15 60
vytápěné vedlejší místnosti (předsíň,
chodby, aj.)

10 60

vytápěná schodiště 10 60
- mimo provoz 5 80
Administrativní budovy
kanceláře čekárny, zasedací síně, jídelny 20 60
vytápěné vedlejší místnosti (chodby,
hlavní schodiště, klozety aj.)

15 60

vytápěná vedlejší schodiště 10 70
haly, místnosti s přepážkami 18 70
Školní budovy
učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety,
laboratoře, jídelny

20 60

učební dílny 18 65
tělocvičny 15 70
šatny u tělocvičen 20 60
lázně a převlékárny 24 90
ordinace a ošetřovny 24 80
vytápěné vedlejší místnosti (chodby,
schodiště, klozety, šatny jen pro svrchní
oděv aj.)

15

mateřské školky - učebny, herny, lehárny 22 50
                - šatny pro děti 20 60
                - umývárny pro děti,WC 24 80
                - izolační místnosti 22 50
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Tabulka 22 - Výpočtová vnitřní teplota ti a relativní vlhkost
vnitřního vzduchu ϕϕϕϕi v jednotlivých vytápěných místnostech podle ČSN
06 0210 /22/ - pokračování

Druh vytápěné místnosti Výpočtová
vnitřní
teplota
ti (

oC)

Relativní
vlhkost
vzduchu
ϕϕϕϕi (%)

Zdravotnické zařízení
Jesle
          - učebny, herny lehárny 22 50
          - šatny pro děti 20 60
          - umývárny pro děti, WC 24 80
          - izolační místnosti 22 50
Zdravotnická střediska, polikliniky,
ordinace

24 50

čekárny, chodby, WC 20 60
Nemocnice
pokoje pro nemocné 22 60
vyšetřovny, přípravny 24 80
koupelny 24 90
operační sály 25 70
předsíně, chodby, WC, schodiště 20 60
Domovy důchodců
obývací mstnosti, tj. obývací pokoje,
ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským
koutem, pracovny, kuchyně

20 60

koupelny 24 90
klozety 20 60
Obchodní stavby
prodejní místnosti všeobecně 20 60
prodej trvanlivých potravin 18 60
prodej masa, mléčných výrobků, ovoce 15 70
vytápěné vedlejší místnosti (chodby,
klozety, aj.)

15 70

vytápěná schodiště 10 70
kancelářské místnosti 20 60
chladírny 2 - 5 80
sklady podle

technolog.
požadavků

70 - 90
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Tabulka 22 - Výpočtová vnitřní teplota ti a relativní vlhkost
vnitřního vzduchu ϕϕϕϕai v jednotlivých vytápěných místnostech podle ČSN
06 0210 /22/ - pokračování

Druh vytápěné místnosti Výpočtová
vnitřní
teplota
ti (

oC)

Relativní
vlhkost
vzduchu ϕϕϕϕi

(%)
Hotely a restaurace

pokoje pro hosty 20 60
koupelny 24 90
hotelové haly, zasedací místnosti,
jídelny, sály

20 60

hlavní schodiště 15 70
kuchyně 24 80
vedlejší místnosti (chodby, klozety) 15 70
vedlejší schodiště 10 70
Koleje a ubytovny
pokoje, hovorny společenské místnosti 20 60
společná noclehárna 16 až 18 60
umývárny 24 80
zařízení mimo provoz 5 80
Divadla, kina koncertní sály a jiné kulturní místnosti
hlediště, sály, včetně přilehlých
prostorů

20 60

chodby, schodiště, klozety 15 70
kancelářské místnosti 20 60
šatny pro účinkující 22 - 24 60
koupelny 24 90
výstavní sály, depozitáře 15 55
Sportovní budovy
Sportovní haly
tělocvičny, haly 15 70
šatny, převlékárny 22 60
umývárny, sprchy, místnosti pro masáž 24 90
Bazénové haly
pro dospělé 28 85
pro děti 30 85
klidný provoz (zakrytá hladina) 15 70
sprchy 24 90
šatny 22 80
Sauny
sauny 115 0
prohřívárny 10 90
ochlazovny 22 60
odpočívárny 22 60
Zimní stadiony
tréninkové haly (bez diváků) -5 90
haly s diváky 15 až 20 75
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Tabulka 22 - Výpočtová vnitřní teplota ti a relativní vlhkost
vnitřního vzduchu ϕϕϕϕai v jednotlivých vytápěných místnostech podle ČSN
06 0210 /22/ - pokračování

Druh vytápěné místnosti Výpočtová
vnitřní
teplota
ti (

oC)

Relativní
vlhkost
vzduchu ϕϕϕϕi

(%)
Nádraží, letiště
čekárny, letištní odbavovny (uzavřené) 20 60
nádražní haly (uzavřené) 15 70
Stájové objekty 14 85

výkrm skotu 6 85
odchov mladého dobytka 6 85
odchov selat 18 až 21 75
nosnice 20 50
bahnice s jehňaty 6 80
Pěstební
pěstírny žampionů (krátkodobě při
desinfekci)

60 100

pěstírny plodnic žampionů, čekankových
puků

16 až 18 90

naklíčovny brambor 12 90
Skladovací
sklady brambor 2 až 5 92
Průmysl hutního a těžkého strojírenství
válcovny, slévárny 16 49
válcovánní a lisování za tepla, provozy
pecí, kovárny lehké a střední

20 45

Průmysl hutní
elektrolýza zinku 18 61 - 75
válcovací trať na ploché
předvalky,tepelné provozy

20 45

thomasování a bessemerováné 25 30
tažení a válcování trub za studena,
svařované trouby

16 50 - 60

výroba vysokopevných trub 16 50 - 60
Průmysl strojírenský
závod kovových konstrukcí, výroba
armatur, nářaďovny a svařovny

16 49

mechanické dílny , výroba
elektrotechniky - jemná montáž

16 - 18 60

výroba měřidel, nářadí, ložisek, drobná
výroba kovodělná

16 - 20 60

Průmysl stavebních hmot 16 50 - 60
Průmysl sklářský, keramický a porcelánu
výroba skleněné příze 20 - 26 60 - 65
místnost pro řezání 18 15
kontrola vrstvy vinylu 13 15
pece pro sušení vinylu 60 - 65 5
tavení skla 25 30
Průmysl dřevařský 16 49
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Tabulka 22 - Výpočtová vnitřní teplota ti a relativní vlhkost
vnitřního vzduchu ϕϕϕϕai v jednotlivých vytápěných místnostech podle ČSN
06 0210 /22/ - pokračování

Druh vytápěné místnosti Výpočtová
vnitřní
teplota
ti (

oC)

Relativní
vlhkost
vzduchu ϕϕϕϕi

(%)
Průmysl papírenský
sklad papíru 15 - 27 40 - 60
řezání, klížení, vázání 15 - 20 50 - 60
haly papírenských stolů 20 75
Průmysl polygrafický
tiskárny 20 - 24 60 - 65
kamenotisk 15 - 24 40 - 60
Filmový průmysl
sušení filmů 28 - 32 20 - 50
kondiciování filmů, řezání, perforování,
balení

19 - 24 60 - 65

filmové laboratoře 20 - 26 45 - 60
sklad filmů 16 - 24 40 - 65
Průmysl textilní
bavlnářská přádelny 22 - 24 50 - 60
bavlnářská tkalcovny 20 - 24 60 - 75
hedvábnické tkalcovny 20 - 24 65 - 75
přádelny vlněných přízí 20 - 24 60 - 75
vlnařské tkalcovny 20 - 24 65 - 70
lnářské tkalcovny 20 - 24 65 - 75
pletařský průmysl 20 - 24 60 - 65
Průmysl kožedělný a obuvnický
sklady kožešin 0 - 15 40 - 70
sklady koží 15 - 22 40 - 65
Průmysl potravinářský
Cukrovinky, čokoláda
náplně pro povlečení 23 - 26 45
ruční namáčení 16 - 18 45 - 50
balení 19 45 - 50
skladování bonbónů 13 - 15 50
výroba pastilek 17 40 - 60
ochlazování a balení 21 - 24 40 - 45
sklad ořechů 2 - 13 50 - 70
Pekárny
sklad surovin 22 - 26 60
těstárny, kynárny a tvarování 26 60
provozy s pecemi 26 65
výroba pečiva 23 - 25 60
výroba trvanlivého pečiva 27 60
Mlékárny
stáčení mléka, výroba másla 18 - 20 80
výroba tvarohu 15 - 20 90
výroba a plnění krémů 18 - 20 90
pasterizace 10 - 24 45 - 90
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Tabulka 22 - Výpočtová vnitřní teplota ti a relativní vlhkost
vnitřního vzduchu ϕϕϕϕai v jednotlivých vytápěných místnostech podle ČSN
06 0210 /22/ - pokračování

Druh vytápěné místnosti Výpočtová
vnitřní
teplota
ti (

oC)

Relativní
vlhkost
vzduchu ϕϕϕϕi

(%)
Pivovary
sladovny 10 90
varny 5 - 45 60 - 90
spilky 5 - 10 60 - 90
ležácké sklepy otevřené 2 80 - 90
Sklady potravin
Chladírny
chladírny ovoce a zeleniny dle druhu -1 +/- 7 90
chladírny masa 0  +/- 2 90
chladírny ryb -2 +/- 1 80 - 90
Mrazírny
mrazírny ovoce a zeleniny -18 - -23
mrazírny masa, zvěřiny, ryb -30 - -35
sklady potravin 10 70
Průmysl zdravotnický
lisování tabletek 24 - 26 35
játrový extrakt 24 - 26 10
séra 23 - 26 30
místnost pro větší zvířata 24 - 27 40 - 50
místnosti pro malá zvířata 23 - 26 50 - 55
mikroanalýza 27 50
Tabákový průmysl
místnost vah, vlhčení, vanové vlhčicí
jednotky, rozběrna, třidírna, řezárna

20 - 26 70 - 80

sklad řezaného tabáku, hala cigaretových
strojů

20 - 26 65

sušení hotových cigaret 28 - 32
sklad hotových cigaret 20 - 26 60 - 70
fermentace tabáku 25 - 60
Průmysl obslužný
vodojemy, manipulační komory, malé
čistírny odpadních vod, úpravny vod

1 90

Všeobecné prostory
svlékárny 10 60
šatny - pro odkládání svrchního oděvu 15 60
      - pro převlékání 20 60
umývárny - do půli těla 22 80
         - sprchy a převlékárny 24 90
kancelářské místnosti , vrátnice apod. 20 60
chodby, klozety a jiné vedlejší
místnosti

15 70

vytápěná schodiště 10 70
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Tabulka 22 - Výpočtová vnitřní teplota ti a relativní vlhkost
vnitřního vzduchu ϕϕϕϕai v jednotlivých vytápěných místnostech podle ČSN
06 0210 /22/ - dokončení

Druh vytápěné místnosti Výpočtová
vnitřní
teplota
ti (

oC)

Relativní
vlhkost
vzduchu ϕϕϕϕi

(%)

Různé místnosti

jídelny 20 60
kuchyně 15 80
garáže a jiné místnosti chráněné proti
mrazu

5 80

Rychlost proudění vzduchu vi

Rychlost proudění vzduchu vi má vliv na tepelnou pohodu člověka. S
vyšší rychlostí proudění vzduchu kolem člověka dochází k většímu
přestupu tepla z povrchu těla. Rychlost proudění vzduchu s významným
vlivem na zvýšení teploty vnitřního vzduchu je 0,15 m/s. Podrobnosti
jsou uvedeny v části 2.1. Pro dodržení tepelné pohody je třeba
uvažovat (v rozmezí rychlosti proudění vzduchu 0,1 m/s < vi  < 0,5
m/s) na každé zvýšení rychlosti vzduchu oproti standardnímu
prostředí (charakterizované rychlostí proudění vzduchu vi < 0,1 m/s)
o 0,1 m/s, se zvýšenou teplotou vzduchu o 1 oC,

3.2 Větrání

Účelem větrání je dodržet předepsanou parametry vnitřního vzduchu
podle 2.2.
Spotřeba energie na větrání může při dobře izolovaných obvodových
konstrukcích znamenat významnou položku ve spotřebě energie na
vtápění.

3.2.1 Větrání budov pro bydlení

Problematika větrání budov pro bydlení není v legislativních
předpisech  České republiky věnována zvláštní pozornost. V ČSN 73
0540 /19/ je uveden rámcový požadavek na intenzitu výměnu vzduchu v
obytných místnostech obytných budov o hodnotě n = 0,5 1/h bez ohledu
na to, jsou-li obyvatelé místnosti přítomni.

V ČSN 12 7010 /25/ jsou uvedeny informativní hodnoty požadované
intenzity výměny vzduchu v různých místnostech. Pro místnosti v
bytových domech jsou hodnoty uvedené v tabulce 24.
Podle /26/ v prostorách bez vzniku škodlivin a se zákazem kouření, v
nichž je více pracovníků, kteří fyzicky nepracují musí být zajištěna
výměna vzduchu minimálně taková, aby přívod čerstvého vzduchu na
pracovníka byl 8,3 l/s. Při fyzické práci se musí zajistit přívod
čerstvého vzduchu na pracovníka 13,9 l/s. Minimální požadavky na
přívod čerstvého vzduchu podle /18/ jsou uvedeny v tabulce 25.
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Hodnoty intenzity výměny vzduchu uvedené v tabulkách 23 a 24 jsou v
souladu. Tyto hodnoty však platí pro vnější prostředí splňující
limity škodlivin podle tabulek 10 a 11 a bez vývinu škodlivin ve
vnitřním prostředí (kromě odérů z obyvatel a vývinu CO2 při
dýchání). Minimální požadavky na větrání podle  ECE Compendia /27/
jsou uvedeny v tabulce 26. Požadované hodnoty jsou přísnější.
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Tabulka 23 - Požadavky na větrání budov pro bydlení v době pobytu
lidí podle /10/

Prostor Intenzita výměny
vzduchu

Poznámka

Obytné
prostory

n = 0,35 1/h
avšak ne méně než
V = 7,5 l/s
na jednu přítomnou
osobu

Při výpočtu intenzity výměny
vzduchu zahrnuje objem všechny
větrané prostory. Větrání je
normálně uspokojivě zabezpečeno
infiltrací a přirozeným větráním.
Dobře utěsněné budovy vyžadují
přídavné větrání pro prostory se
spalovacím zařízením s přívodem
vzduchu z obytných prostor, jako
jsou krby a zařízení s nuceným
odtahem. Obsazení místností
osobami se
počítá takto: první ložnice, dvě
osoby; každá další místnost, jedna
osoba. V případě, že je obsazení
místností známo, vychází se ze
skutečnosti.

Kuchyněb 50 l/s
při používání
nebo
12 l/s
při trvalém větrání
nebo
otevíratelné okna

Instalované mechanické větrací
zařízeníc. Klimatické podmínky
ovlivňují výběr větracího systému.

Koupelny,
toalety

25 l/s
při používání
nebo
10 l/s
při trvalém větrání
nebo
otevíratelné okna

Instalováno mechanické větrací
zařízení.

Garáže:
a)jednotlivé
pro každou
bytovou
jednotku
b) společné
pro několik
bytů

50 l/s

7,5 l/s a auto

Normálně je dostatečné větrání
infiltrací nebo přirozeným
větráním.

POZNÁMKY
a) při použití této tabulky, se předpokládá v přijatelné úrovni
b) klimatické pomínky mohou ovlivnit volbu způsobu větrání
c) pro odsávání z kuchyní, koupelen a toalet může být použit
vzduch z přilehlých obytných prostor. Přiváděný vzduch musí splnit
požadavky na kvalitu vzduchu ve vnějším prostředí a musí být přiváděný v
dostatečném množství.
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Tabulka 24 - Požadované hodnoty intenzity výměny vzduchu ve
vybraných místnostech bytových domů podle /6.19/

Místnost Intenzita výměny
vzduchu
n (1/h)

Množství
vzduchu na 1

osobu
(l/s)

Poznámka

Koupelna 4 až 8 16 až 22
Kuchyně v bytě
s plynovým nebo
elektrickým
sporákem

3 22 až 30,5 Podle druhu
technologické
ho zařízení

Toaleta v bytě 4 až 8

 Tabulka 25 - Minimální požadavky na přívod čerstvého vzduchu
 podle /10/

Druh prostoru Přívod venkovního
vzduchu V (l/s)

Minimální přívod
čerstvého vzduchu
na

Doporučená
hodnota na
osobu

Minimální
hodnota na
osobu

m2 podlahové
plochy (l/(m2.s))

Výrobní provozy* 8,3 5 0,8

Velkoprostorové
kanceláře

8,3 5 1,4

Soukromé kanceláře,
kavárna/bufet

12,5 5 1,4

Kuchyně (malé)
20 násobná výměna

(odsávání)
Toalety* 10 násobná výměna

(odsávání)
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Tabulka 26 - Minimální požadavky na větrání podle ECE Compendia
/29/

Místnost Minimální
průměrná
intenzita
výměny
vzduchu
n (1/h)

Minimální
hodnoty

odsávaného
vzduchu

V (l/s)

Poznámka

Byt jako celek 0,5
Ložnice 0,5

avšak ne méně
než

4 l/s na osobu

Otevíratelné okna

Obývací pokoj 0,5 Otevíratelné okno
Kuchyně 0,5 10 l/s Otevíratelné okno

nebo odsávací
zákryt
s kapacitou
odsávání 50 l/s
(při použití)

Koupelny,
ložnice

10 l/s Otevíratelné okno
nebo mechanické
větrání s
kapacitou
odsávání 30 l/s
(při použití)

Větrání v době nepřítomnosti obyvatel
Výměna vzduchu v budovách pro bydlení v době nepřítomnosti jejich
obyvatel není v předpisech České republiky nijak řešena. Vzhledem k
tomu, že není uvedeno jinak, je možno předpokládat, že požadavky na
větrání jsou platné trvale, bez ohledu na přítomnost obyvatel. Tento
přístup by ovšem vedl k nadměrné spotřebě energie.

V /27/ je uvedeno doslovně, že kontinuita větrání musí být taková,
že koncentrace škodlivin nesmí překročit o 10% limitní hodnoty
platné pro vnitřní prostředí. Zda se tento požadavek vztahuje i na
období bez pobytu obyvatel ve vnitřním prostředí uvedeno není.

Požadovanou kontinuitu větrání řeší /10/. Procedura větrání je
řešena tak, že větrání v době přítomnosti jejich obyvatel musí být
na úrovni takové, aby byla zajištěna kvalita vnitřního ovzduší podle
požadavků uvedených v tabulce 8 a 10. Jinak musí být větrání
dostatečné tak, aby při opětném začátku užívání prostor obyvateli
byla dosažena požadovaná kvalita vnitřního prostředí. Je-li použití
prostor proměnné a špičkové obsazení prostor je kratší než tři
hodiny, stanoví se množství větracího vzduchu jako průměrná hodnota
odvozená z průměrného užití prostor, avšak minimální intenzita
výměny vzduchu musí být rovna alespoň jedné polovině špičkové
hodnoty.

Závislost zpoždění začátku funkce větrání po zahájení užívání
větraného prostoru, pro různé objemy prostoru vztažené na jednoho
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obyvatele je uvedeno na obrázku 1 (platí pouze v případě, že
škodliviny jsou generované obyvateli prostoru).

Závislost doby větrání před zahájením užívání prostoru na požadované
potřebě větrání, pro různé objemy prostoru vztažené na jednoho
obyvatele je uvedeno na obrázku 2.

Obě závislosti jsou platné pouze při vzniku škodlivin odvozených od
obyvatel příslušného prostoru.

Z obrázků vyplývá pro výše uvedený případ tj. parametry
    - obytný prostor 106 m3;
    - 3 osoby;
    - požadovaná výměna vzduchu na 1 osobu je 15 l/s;
    - doba užití prostor 12 h denně;
požadovaná doba náběhu větrání 2 h před začátkem užívání prostor -
tj. požadovaná doba provozu větracího zařízení je 14,0 h denně.
Ostatní dobu tj. 10 h denně není větrání nutné.

Obrázek 1 - Závislost zpoždění začátku funkce větrání po zahájení
užívání větraného prostoru, pro různé objemy prostoru vztažené na
jednoho obyvatele(platí pouze v případě, že škodliviny jsou
generované obyvateli prostoru).
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Obrázek 2 - Závislost doby větrání před začátkem užívání prostoru na
požadované potřebě větrání, pro různé objemy prostoru vztažené na
jednoho obyvatele

3.2.1 Větrání průmyslových budov

Parametry větrání a odsávání u provozů se vznikem škodlivin se
odvozují od požadavku na zachování přípustné NPK - P v pracovním
ovzduší.

Podle /13/ v prostorách bez vzniku škodlivin a se zákazem kouření, v
nichž je více pracovníků, kteří fyzicky nepracují musí být zajištěna
výměna vzduchu minimálně taková, aby přívod čerstvého vzduchu na
pracovníka byl 30 m3/h. Při fyzické práci se musí zajistit přívod
čerstvého vzduchu na pracovníka 50 m3/h.

Minimální požadavky na přívod čerstvého vzduchu podle /18/ jsou
uvedeny v tabulce 25.

Ve všech prostorách pracoviště musí být zajištěna výměna vzduchu
větráním, i když v nich nejsou umístěny žádné zdroje škodlivin.
Proudění vzduchu ve větraném prostoru musí zabezpečovat dobré
provětrávání pracovišť, snížení koncentrace škodlivin na hodnoty



Referenční podmínky

41

nepřesahující NPK a musí odpovídat požadavkům na mikroklimatické
podmínky uvedené v části dvě a jiných předpisech. Přitom se přihlíží
k tomu, že proudění vzduchu je závislé na poloze, druhu a
parametrech přiváděcích a odváděcích vyústek, na poloze a intenzitě
zdrojů tepla a na povrchové teplotě obvodových konstrukcí. Proudění
vzduchu na pracovištích nesmí narušovat únosné mikroklimatické
podmínky a funkci místního odsávání a nesmí přispívat k šíření
škodlivin v prostoru.

Požadavky na intenzitu větrání jsou uvedeny v části 2.2 a dalších
předpisech /26/.

Výměna vzduchu přirozeným větráním se používá, pokud není nutný
přívod filtrovaného a ohřívaného vzduchu,
a) v místnostech bez zdroje škodlivin a tepla, v nichž postačuje
jednonásobná nebo dvojnásobná výměna vzduchu za hodinu;
b) v provozech a výrobních úsecích, u kterých zisky od vnitřních
nebo vnějších zdrojů vyžadují potřebnou výměnu vzduchu a potřebné
provětrání celého prostoru.

Podle /26/ se přirozené větrání prostor zajišťuje potřebnou plochou
otvíratelných oken popřípadě jiných větracích otvorů, jejichž rozměr
se stanoví výpočtem. V jednopodlažních stavbách s provozem, který
nevyžaduje klimatizaci a v nichž je měrná tepelná zátěž od vnitřních
zdrojů větší než 25 W/m3, musí být větrací otvory také ve střešní
konstrukci.

Tam, kde není možno zajistit požadavky na větrání přirozeným
způsobem používá se nucené mechanické větrání. Nucené větrání je
a) podtlakové;
b) přetlakové;
c) rovnotlaké.

U strojů a technických zařízení, u nichž nelze zabránit úniku
škodlivin úpravou technologického postupu zakrytím, hermetizací,
nebo takovou úpravou provozu zařízení, které umožňuje dálkové řízení
a kontrolu výrobního pochodu, musí být zajištěno místní zachycení
vznikající škodliviny odsáváním. Odsávaný vzduch musí být nahrazován
odpovídajícím množstvím přiváděného čistého vzduchu, podle možnosti
upravovaného (filtrovaného, ohřívaného). K zajištění funkce
odsávacího zařízení jsou organizace povinny zejména:

- vybavit zdroje škodlivin sacími nebo hermetizačními nástavci
či zařízením zamezujícím šíření škodlivin do prostoru;

- trvale udržovat dobrý technický stav sacích nástavců a jejich
těsné napojení na potrubí;

- zajistit těsnost potrubí odsávacího zařízení a jeho snadnou
čistitelnost (popřípadě řešit problémy s kondenzací vodní
páry v potrubí);

- vedení výtlačné části potrubí s nebezpečnými škodlivinami
mimo uzavřené prostory, v nichž se zdržují pracovníci;

- ventilátory ústředních odsávacích zařízení umístit mimo
pracovní prostory;

- vývody odsátého vzduchu do venkovního ovzduší umístit tak,
aby nedošlo ke zpětnému vnikání odsátého vzduchu na
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pracoviště nebo ke znečištění nasávaného vzduchu do větracího
zařízení;

- zajišťovat odsun odloučeného prachu;
- zajistit, aby do společného odsávacího zařízení nemohly být

svedeny látky, které vytvářejí výbušné, hořlavé a toxické
směsi, nebo látky, které mohou způsobovat zalepení potrubí a
vzduchotechnických zařízení.

Odsátý vzduch musí být před vypuštěním do venkovního ovzduší
vyčištěn a jeho odvod umístěn v takové výšce, aby koncentrace
škodlivin v přízemních vrstvách venkovního ovzduší nepřekročily
nejvyšší přípustné hodnoty pro venkovní ovzduší.

Venkovní vzduch pro nucené větrání musí být nasáván z míst
chráněných před znečištěním a před ohřevem způsobeným slunečním
zářením. Nad střechou lze nasávat venkovní vzduch pouze větracím
zařízením s účinnou filtrací a není - li nebezpečí nasávání pachů.

Při teplovzdušném větrání a klimatizací s částečnou recirkulací
vzduchu, nesmí podíl venkovního nasávaného vzduchu klesnout ani za
nejnepříznivějších podmínek pod 10% celkem vyměňovaného vzduchu.

Oběhového vzduchu lze použít jen tehdy, neobsahuje-li ani krátkodobě
z výroby přicházející biologický aktivní prach a chemické
sloučeniny, které mohou poškodit zdraví a neobsahuje-li lehce
vznětlivé nebo výbušné plyny a páry. Oběhový vzduch musí být
vyčištěn do té míry, aby vzduch přiváděný do místnosti neobsahoval
více než 0,15 mg/m3 inertního prachu v provozech bez zdrojů prachu,
a v prašných provozech vyšší koncentraci než 1 mg/m3 inertního prachu
nebo 0,4 mg/m3 textilního prachu.

K zajištění co nejrychlejších oprav větracího a klimatizačního
zařízení musí být k dispozici pohotová rezerva náhradních dílů,
popř. musí být zajištěno rezervní napojení na potrubní síť. V
prostorách bez možnosti přirozeného větrání musí být v případě
poruchy zajištěna alespoň na dobu nezbytně nutnou k odstranění
poruchy snížená výměna vzduchu. Tyto požadavky musí být zajištěny
již v projektové dokumentaci.

V provozech, do nichž může při poruše výrobního zařízení náhle
vniknout velké množství výbušných látek a prachu, nebo chemických
škodlivin, které mohou poškozovat zdraví, musí být zřízeno zvláštní
větrací zařízení (havarijní), pokud možno s automatickým spouštěním,
nastaveným na mezní hodnoty NPK-P. Nelze-li zřídit automatické
spouštění, musí být zajištěna signalizace havárie a snadný přístup
ke spouštění větracího havarijního systému. Umístění spouštění musí
být instalováno také před vstupem do větraného prostoru. Havarijní
větrání musí být podtlakové.

Zařízení pro teplovzdušné větrání a vytápění musí být vybaveno
automatickou regulací teploty vzduchu s možností samostatného
nastavení pro prostory, oblasti popř. úseky s rozdílnými tepelnými
podmínkami nebo s rozdílnou činností lidí.
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Základní teplotní parametry prostředí, v pásmu pohybu osob, jsou
dány požadavky uvedenými v části 2.

Hygienické aspekty přímotopných topidel
V poslední době se často používají v průmyslových provozech
přímotopná topidla (na zemní plyn)
Přímotopná topidla jsou zdroji vzniku škodlivin, především

    - CO;
    - CO2;
    - NO;
    - NO2.

V hygieně práce byly podle /30/ navrženy závěry, podle nichž se řídí
použití přímotopných otopných těles (včetně zářičů bez odvodu
spalin) v těchto prostorech:

- bytová výstavba;
- administrativní budovy;
- zdravotnictví a školství;
- uzavřené sportoviště (v tělocvičnách s nárazovým a

krátkodobým pobytem lidí s vyřešeným větráním je možno použít
zářiče obou typů);

- malé a nízké prostory (< 1 000 m3);
- v prostorách, kde není možno zajistit dostatečnou výměnu

vzduchu.

Oblastí použití přímotopných větracích a vytápěcích jednotek (po
projednání s orgány hygienické služby jsou:

- otevřená nebo polootevřená pracoviště;
- vysušování novostaveb;
- pracoviště bez trvalé obsluhy;
- technologické provozy (sušárny, depa apod.);
- sklady;
- garáže;
- výrobní, montážní a opravárenské haly (> 1 000 m3);
- velké výstavní haly;
- kostely;
- prostory s velkou výměnou vzduchu z důvodů technologie.

Pro uzavřená pracoviště s osmihodinovou pracovní dobou jsou
stanoveny další podmínky použití:

- v ovzduší pracoviště se nevyskytují žádné chemické látky;
- vyskytují se látky s neaditivním účinkem v koncentraci

nepřevyšující 1/3 NPK-P;
- látky přiváděné v ohřívaném vzduchu (CO, CO2, NO, NO2 ) nesmí

v pracovním ovzduší vytvořit koncentraci vyšší než 1/3 NPK-P;
- plicní ventilace pracovníků v těchto provozech nemá

přesáhnout 20 l/h.

Tam, kde v rámci technologie vznikají chemické látky totožné se
vznikajícími  škodlivinami, nebo s aditivními účinky k těmto
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spalinám, nelze plynová vytápěcí zařízení s odvodem spalin do
vytápěného prostoru použít.

Další omezení se týká použití zářičů. Maximální intenzita osálání
pracovníka  je I = 700 W/m2 (podle zahraničních předpisů I = 200
W/m2)

Za dostatečný požadavek pro použití plynových přímotopných těles se
pokládá zabezpečení větrání čerstvým vzduchem v úrovni přibližně 15
až 30 m3/h na výkon 1 kW zářiče a dobře vyřešený větrací systém.
Odsávací ventilátory je nutno spřáhnout s provozem zářičů.

3.2.3 Větrání zdravotnických zařízení

Všeobecně platí pro zdravotnická zařízení požadavky uvedené v /31/.
Podle těchto požadavků pro čekárny, ordinace a běžnou lůžkovou část
musí být při vzdušném objemu prostoru 15 m3/osobu zajištěno větrání
o výměně vzduchu n = 1/h. Pokud se v místnosti nedosahuje vzdušného
objemu 15 m3/osobu, zvyšuje se požadavek na stanovenou výměnu
vzduchu v příslušném poměru.

Požadavky na větrání a klimatizaci speciálních prostor nemocnice
jsou uvedeny podle /32/ v tabulce 27.

Tabulka 27 - Požadavky na větrání a klimatizaci speciálních prostor
nemocnice jsou uvedeny podle /32/

Místnost tai
(oC)

ϕϕϕϕi

(%)
n
(1/h)

Čerstvý
vzduch
(m3/h)

Systém Tlak.

Zima Léto

Aseptický operační sál 24 21 50 30 K Přetl.
- pracovní plocha
- sterilní box

200
200

Přetl.

Příslušenství operačních sálů 24 24 50 8 až
30

K Podtl.

Sklad čistého prádla 22 24 5 K Přetl.
ARO 22 24 50 6 až

15
K Přetl.

Lékárna 22 26 10 TVCh Přetl.
Zákrokový sál 22 26 15 TVCh Přetl.
Tansfuzní stanice 22 24 50 5 až

8
K Přetl.

Diagnostická pracoviště 24 24 5 až
15

TVCh Přetl

VYSVĚTLIVKY
tai   teplota vzduchu ve(

oC);
ϕϕϕϕai  relativní vlhkost vzduchu ve(%);
n    výměna vzduchu v (1/h);
K    klimatizace;
TVCh Vzduchotechnika s chlazením.

3.3 Požadavky na osvětlení

Základní hygienické požadavky na osvětlení a jeho kvalitu jsou
uvedeny v části 2.3. V tabulce 28 jsou uvedeny základní požadavky na
osvětlenost prostor
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Tabulka 28 - Základní požadavky na osvětlenost prostor podle /15/

Charakteristika činnosti a
typ prostoru

Reprezentativní
činnosti a
prostory

Osvětlenost
(intenzita
osvětlení)
Epk(lux)

Prostory navštěvované příležitostně s
vizuálními úlohami omezenými na pohyb
a běžné vidění, vyžadující pouze
omezené vnímání podrobností

Chodby 100

Prostory navštěvované příležitostně s
vizuálními úlohami vyžadujícími
určité vnímání podrobností a
představující určité riziko pro lidi,
zařízení nebo výrobek

Nakládací kóje,
sklady, rozvodny

150

Trvale obsazené prostory, vizuální
úlohy nevyžadující žádné vnímání
podrobností

Kontrola
automatických
procesů ve
výrobě

200

Trvale obsazené prostory, vizuální
úlohy průměrně lehké, tj. podrobnosti
větší než 10 úhlových minut a/nebo s
vysokým kontrastem

Domácnosti,
balení zboží,
hrubé řezání
pilou

300

Průměrně obtížné vizuální úlohy, tj.
pozorované podrobnosti jsou střední
velikosti, 5-10 úhlových minut, a
mohou mít nízký kontrast; může se
požadovat také posouzení barvy

Běžné kanceláře,
montáž motorů,
lakování a
stříkání barvou

500

Obtížné vizuální úlohy, tj.
podrobnosti, jež je třeba vidět jsou
malé (3-5 min. úhlových) a mají nízký
kontrast; může se požadovat také
dobré posouzení barvy

Kreslírny,
rýsovny,
dekorace
keramiky

750

Velmi obtížné vizuální úlohy, tj.
podrobnosti jež je třeba vidět jsou
velmi malé (2-5 min. úhlových) a mají
velmi nízký kontrast; může se
požadovat také přesné posouzení barvy

Montáž
elektronických
součástek,
měřící
místnosti,
nástrojovny,
retušérské
pracovny

1 000

Krajně obtížné vizuální úlohy, tj.
podrobnosti jež je třeba vidět jsou
velmi malé (1-2 min. úhlové) a mají
nízký kontrast; může být výhodné
používat vizuální pomůcky

Inspekce
grafických
reprodukcí,
ruční krejčovské
dílny, výroba
jemných razidel

1 500

Výjimečně obtížné vizuální úlohy, tj.
podrobnosti jež je třeba vidět jsou
výjimečně malé (menší než 1 min.
úhlová) a mají velmi nízký kontrast;
používání vizuálních pomůcek je
výhodné.

Montáž
nepatrných
mechanizmů,
inspekce
hotových tkanin.

2 000
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4     Referenční podmínky vnějšího prostředí

Vnější tepelné prostředí charakterizují tyto parametry:

    - teplota vnějšího vzduchu te;
    - relativní vlhkost vzduchu ϕϕϕϕe;
    - rychlost větru ve;
    - sluneční záření;
    - srážky.

Srážky nejsou součástí referenčních podmínek spotřeby energie budov,
proto nebudou v této práci zahrnuty, rovněž vítr není v této práci
pojednáván.

4.1 Teplotní podmínky

Teplota vnějšího vzduchu a její trvání je jedna z rozhodujících
veličin s vlivem na spotřeba energie na vytápění, případně chlazení
určitého objektu. Z hlediska spotřeby energie na vytápění je
důležitá teplota vnějšího vzduchu v topném období roku.

Podle ČSN 06 0210 /22/ je území ČR rozděleno z hlediska výpočtu
tepelných ztrát budov do tří teplotních oblastí:
   - oblast s výpočtovou teplotou vnějšího vzduchu
     te = - 12 

oC;
   - oblast s výpočtovou teplotou vnějšího vzduchu
     te = - 15 

oC;
   - oblast s výpočtovou teplotou vnějšího vzduchu
     te = - 18 

oC.

V ČSN 73 0540 /19/ je území ČR rozděleno do dvou teplotních oblastí:
   - I.  teplotní oblast s výpočtovou teplotou vnějšího
     vzduchu te = - 15 

oC;
   - II. teplotní oblast s výpočtovou teplotou vnějšího
     vzduchu te = - 18 

oC,
s tím, že teplotní oblast podle ČSN 06 0210 s výpočtovou teplotou
vnějšího vzduchu te = - 12 oC a te = - 15 oC jsou sloučeny.

Pro místa s nadmořskou výškou nad 400 m nad mořem se oblastní
výpočtová teplota vnějšího vzduchu snižuje o 3 oC podle tabulky 28a.

Tabulka 28a - Snížení te  s ohledem na nadmořskou výšku

Nadmořská výška
(m nad m.)

Výpočtová oblast

      te(
oC)

Výpočtová teplota
vnějšího vzduchu
      te(

oC)
nad 400 - 12 - 15
nad 600 - 15 - 18
naž 400 - 18 - 21

V tabulce 29 jsou uvedeny výpočtové hodnoty relativní vlhkosti
vnějšího vzduchu, doby trvání teplot vnějšího vzduchu a střední
intenzity globálního slunečního záření podle ČSN 73 0540 /19/.
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Podrobnější členění četnosti trvání teploty vnějšího vzduchu je
podle ČSN 73 0542:1977 /33/ uvedeno v tabulce 30.

V tabulce 31 jsou podle ČSN 38 3350 /34/ pro potřeby výpočtu
spotřeby energie na vytápění budov uvedeny výpočtové teploty
vnějšího vzduchu, te, průměrná teplota vzduchu v otopném období
roku, te, a počet topných dnů otopného období, d, podle
padesátiletého období 1901 až 1950.
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Tabulka 29 - Výpočtové hodnoty relativní vlhkosti vnějšího vzduchu,
doby trvání teplot vnějšího vzduchu a střední intenzity globáního
slunečního záření podle ČSN 73 0540 /19/.

Vnější vzduch Doba trvání teplot vnějšího vzduchu při zatažené
a jasné obloze

Teplotní oblast I.
(te = -15 

oC)
Teplotní oblast II.
(te = -18 

oC)
ta

(oC)

ϕϕϕϕea

(%)

pdep

(Pa)

ττττz
.10-3

(s)

ττττj
.10-3

(s)

ττττc
.10-3

(s)

ττττ z
.10-3

(s)

ττττj
.10-3

(s)

ττττc
.10-3

(s)

Jmp

(W/m2)

-21 85 79,6 - - - - - -
-20 85 87,6 - - - 151,2 21,6 172,8
-18 85 104,8 - - - - - -
-15 84 138,6 583,2 21,6 604,8 410,4 21,6 432,0 70
-10 83 215,4 907,2 86,4 993,6 1404,0 64,8 1468,8
-5 82 329,1 2440,8 151,2 2592,0 3283,0 129,6 3412,8
0 81 488,6 5162,4 151,2 5572,8 5313,6 64,8 5702,4

259,2 324,0 140
5 79 689,0 5356,8 432,0 5788,8 5594,4 172,8 5961,6

- 194,4
10 76 933,0 5119,2 496,8 5616,0 5313,6 475,2 5788,8 302
15 73 1244,4 5162,4 345,6 5832,0 5011,2 - 5486,4

324,0 475,2
20 68 589,0 3758,4 345,6 4104,0 2808,0 129,6 2937,6 430
25 59 1835,6 367,2 64,8 432,0 172,8 - 172,8

Celkem - - 28857,
6

2678,4 31536,
9

29462,
4

2073,6 31536,
0

V tabulce značí:
te  -  teplota vnějšího vzduchu
fie - relativní vlhkost vnějšího vzduchu
pdep  -  parciální tlak vodní páry ve vnějším vzduchu
tauz -  doba zatažené oblohy
tauj -  doba jasné oblohy
tauc -  doba trvání celkem
Jmp  -  střední intenzita globálního záření
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Tabulka 30 - Četnost trvání teploty vnějšího vzduchu v ročním
průběhu podle ČSN 73 0542:1977 /33/

Četnost trvání teplot vnějšího vzduchu v ročním
průběhu v závislosti v teplotních oblastech

te
(oC)

 Teplotní oblast I.
(te = -15 

oC)
Teplotní oblast II.
(te = -18 

oC)
dny s
vyšší te

dny s
nižší te

dny
s vyšší te

dny s nižší
te

-21 - - 365
-20 - - 364 1
-19 - - 364 1
-18 - - 363 2
-17 365 - 363 2
-16 362 3 362 3
-15 361 4 361 4
-14 360 5 360 5
-13 359 6 359 6
-12 357 8 357 8
-11 355 10 355 10
-10 353 12 353 12
- 9 350 15 349 16
- 8 348 17 344 21
- 7 345 20 338 27
- 6 341 24 331 34
- 5 336 29 324 41
- 4 331 34 315 50
- 3 322 43 307 58
- 2 311 54 296 69
- 1 299 66 283 82
  0 286 79 270 95

1 272 93 256 109
2 259 106 242 123
3 245 120 229 136
4 232 133 215 150
5 218 147 201 164
6 205 160 187 178
7 191 174 173 192
8 179 186 160 205
9 165 200 147 218

10 153 212 133 232
11 139 226 120 245
12 127 238 106 259
13 113 252 93 272
14 100 265 79 286
15 85 280 66 299
16 72 293 52 313
17 59 306 41 324
18 40 319 31 334
19 34 331 22 343
20 24 341 15 350
21 15 350 8 357
22 6 35 4 361
23 4 361 - 365
24 2 363 - -
25 - 365 - -
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Tabulka 31 - Výpočtové teploty vnějšího vzduchu te, průměrná teplota
vzduchu v otopném období roku tes a počet topných dnů otopného období
d podle padesátiletého období 1901 až 1950, podle ČSN 38 3350 /34/ -
pokračování

Místo Podle
ČSN O6 0210

Otopné období
pro tem = 12
oC

Otopné období
pro tem = 15
oC

Otopné období
pro tem = 13
oC

H te tes d tes d tes d

Benešov 327 -15 3,5 234 5,2 20 3,9 245
Beroun 229 -12 3,7 225 5,3 268 4,1 236
Blansko 273 -15 3,3 229 5,1 275 3,7 241
Břeclav 159 -12 4,1 215 5,2 253 4,4 224
Brno 227 -12v 3,6 222 5,1 263 4 232
Bruntál 546 -18v 2,7 255 4,8 315 3,3 271
Česká Lípa 276 -15 3,3 232 5,1 282 3,8 245
České Budějovice 384 -15 3,4 232 5,1 279 3,8 244
Český Krumlov 489 -18v 3,1 243 4,6 288 3,5 254
Děčín 141 -12 3,8 225 5,5 269 4,2 236
Domažlice 428 -15v 3,4 235 5,1 284 3,8 247
Frýdek - Místek 300 -15v 3,4 225 5,1 269 3,8 236
Havlíčkův Brod 422 -15v 2,8 239 4,9 294 3,3 253
Hodonín 162 -12 3,9 208 5,1 240 4,2 215
Hradec Králové 244 -12 3,4 229 5,2 279 3,9 242
Cheb 448 -15 3 246 5,2 306 3,6 262
Chomutov 330 -12v 3,7 223 5,2 264 4,1 233
Chrudim 276 -12v 3,6 225 5,9 276 4,1 238
Jablonec n/Nisou 502 -18V 3,1 241 5,1 298 3,6 256
Jičín 278 -15 3,5 223 5,2 268 3,9 234
Jihlava 516 -15 3 243 4,8 296 3,5 257
Jindřichův
Hradec

478 -15 3 242 5 296 3,5 256

Karlovy Vary 379 -15v 3,3 240 5,1 293 3,8 254
Karviná 230 -15 3,6 223 5,3 267 4 234
Kladno 380 -15 4 243 5 300 4,5 258
Klatovy 409 -15v 3,4 235 5,2 286 3,9 248
Kolín 223 -12v 4 216 5,9 257 4,4 226
Kroměříž 207 -12 3,5 217 5,1 258 3,9 227
Kutná Hora 253 -12v 4 216 5,9 257 4,4 226
Liberec 357 -18 3,1 241 5,1 298 3,6 256
Litoměřice 171 -12v 3,7 222 5,2 263 4,1 232
Louny 201 -12 3,7 219 5,2 260 4,1 229
Mělník 155 -12 3,7 219 5,3 261 4,1 229
Mladá Boleslav 230 -12 3,5 225 5,1 267 3,9 235
Most 230 -12v 3,7 223 5,2 264 4,1 233
Náchod 344 -15 3,1 235 4,8 292 3,7 250
Nový Jičín 284 -15v 3,3 229 5,2 280 3,8 242
Nymburk 186 -12v 3,8 217 5,5 262 4,2 228
Olomouc 226 -15 3,4 221 5 262 3,8 231
Opava 258 -15 3,5 228 5,2 274 3,9 239
Ostrava 217 -15 3,6 219 5,2 260 4 229
Pardubice 223 -12v 3,7 224 5,2 265 4,1 234
Pelhřimov 499 -15v 3 241 5,1 300 3,6 257
Písek 348 -15 3,2 235 5 284 3,7 247
Plzeň 311 -12 3,3 233 4,8 272 3,6 242
Praha 181 -12 4 216 5,1 254 4,3 225
Prachatice 574 -18v 3,3 253 5,1 307 3,8 267
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Tabulka 31 - Výpočtové teploty vnějšího vzduchu tae, průměrná teplota
vzduchu v otopném období roku taes a počet topných dnů otopného
období d podle padesátiletého období 1901 až 1950, podle ČSN 38 3350
/34/ - dokončení

Místo Podle
ČSN O6 0210

Otopné období
pro tem = 12
oC

Otopné období
pro tem = 15
oC

Otopné období
pro tem = 13
oC

H te tes d tes d tes d

Přerov 212 -12 3,5 218 5,1 259 3,9 228
Příbram 502 -15 3 239 4,9 290 3,5 252
Prostějov 226 -15 3,4 220 5 261 3,8 230
Rakovník 332 -15 3,4 232 5,7 297 4 250
Rokycany 363 -15 3 239 4,9 290 3,5 252
Rychnov nad
Kněžnou

325 -15 3 241 4,8 291 3,5 254

Semily 334 -18v 2,8 243 4,7 303 3,4 259
Sokolov 405 -15v 3,4 239 5,4 297 3,9 254
Strakonice 392 -15 3,3 236 5,2 288 3,8 249
Svidník 220 -18v 3,0 337
Svitavy 447 -15v 2,9 235 4,8 286 3,4 248
Šumperk 317 -15v 3 230 5,2 277 3,5 242
Tábor 480 -15 3 236 5 289 3,5 250
Tachov 496 -15 3,1 237 5 289 3,6 250
Teplice 205 -12v 3,8 221 5,3 261 4,1 230
Třebíč 406 -15 2,5 247 4,6 306 3,1 263
Trutnov 428 -18 2,8 242 5 298 3,3 257
Uherské Hradiště 181 -12v 3,2 222 5 266 3,6 233
Ústí nad Labem 145 -12v 3,6 221 5 256 3,9 229
Ústí nad Orlicí 332 -15v 3,1 238 4,9 289 3,6 251
Vsetín 346 -15 3,2 225 4,9 270 3,6 236
Vyškov 245 -12 3,3 219 4,9 260 3,7 229
Zlín 234 -12 3,6 216 5,1 257 4 226
Znojmo 289 -12 3,6 217 5,2 256 3,9 226
Žďár nad Sázavou 572 -15 2,4 252 4,7 318 3,1 270

Vysvětlivky:
H  - nadmořská výška (m nad m.)
tem - teplota vnějšího vzduchu, při níž se zahajuje vytápění (oC)
te  - oblastní výpočtová teplota vnějšího vzduch vzduchu (oC)
tes - průměrná teplota vzduchu v otopném období (oC)
d  - počet topných dnů (-)

4.2 Sluneční záření

Základní údaje
Průměrná hodnota solární konstanty je

    Io = 1350 W/m
2

Pro stanovení skutečných hodnot přímého slunečního záření je třeba
uvažovat součinitel znečištění atmosféry, z, podle tabulky 32.
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Tabulka 32 – Znečištění atmosféry /23/

Znečištění atmosféry z (-)

Čistá atmosféra – jasná obloha 1
Venkov – jasná obloha 3
Město bez výrazných zdrojů prachu
– jasná obloha

5

Znečištěná atmosféra 10

Intenzita přímého slunečního záření je dána vztahem podle /23/

    ID = 1350.exp(-0,1.z.(((16000-H)/(16000+H)/sin h)
-0,8          (9)

kde ID je přímé sluneční záření ve W/m2,
    z     součinitel znečištění atmosféry;
    H     nadmořská výška v m;
    h     výška slunce nad obzorem ve o.

Intenzita difúzního záření, Id,se stanoví ze vztahu

    - svislá rovina

    Idv  = (1350 – 0,5.ID). (sin h/5)                             (10)

    - vodorovná rovina

    Idh  = (1350 – ID). (sin h/3)                                 (11)

kde Idv,Idh je difúzní sluneční záření dopadající na vertkální,
              horizontální plochu ve W/m2.

Intenzita odraženého slunečního záření pro vertikální stěnu, Idr,se
stanoví ze vztahu

    Idr  = 0,5.r.(ID  . sin h/3 + Idh)                             (12)

kde Idr je odražené sluneční záření ve W/m2,
    r      albedo povrchu (r = 0,2 – travnatý povrch).

Celkové sluneční záření je pak dáno součtem

    Idr  = ID + Id + Idr                                           (13)

Úhel mezi normálou osluněného povrchu a směrem slunečních paprsků je
dán vztahem

    cos θθθθ = sin h.cos αααα + cos h.cos (a – γγγγ)                     (14)

kde θ je úhel mezi normálou osluněného povrchu a směrem slunečních
            paprsků;
    h       výška slunce nad obzorem;
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   α        úhel stěny s vodorovnou rovinou na straně odvrácené od
            slunce;
   a        sluneční azimut (určuje se od směru sever ve směru
            otáčení hodinových ručiček);
   γ        azimutový úhel normály stěny (určuje se od směru sever
            ve směru otáčení hodinových ručiček).

Výška slunce nad obzorem se stanoví ze vztahu

   sin h = sin δδδδ.sin ϕϕϕϕ – cos δδδδ.cos (ϕϕϕϕ.(15.ττττ)                     (15)

kde δ je sluneční deklinace;
    ϕ    zeměpisná šířka;
    τ    sluneční čas (0 až 24 h).

Sluneční deklinace, δδδδ, se stanoví ze vztahu

    δδδδ = -23,5.cos(30.M)                                         (16)

kde M je pořadové číslo měsíce.

Sluneční azimut, a, se stanoví ze vztahu

    a = (sin (15.ττττ).cos δδδδ)/cos h                                (17)

Prakticky využitelné doby slunečního svitu v jednotlivých měsících
v roce jsou uvedeny v tabulce 29 a dále.

5 Tepelné zisky budovy

5.1 Vnitřní tepelné zisky

Produkce tepla od lidí

Produkce tepla člověka závisí na jeho tělesné aktivitě, konstituci a
oděvu, a vnitřní teplotě vzduchu, jak již bylo popsáno v části 2.1.
Souhrnná tabulka 32 uvádí produkci citelného tepla v závislosti na
kategorii aktivity podle /23/.

Tabulka 32 – Produkce citelného tepla muže podle /23/ při ti = 20 oC

Činnost Lokalita Citelné teplo (W)

Sezení, odpočinek Divadlo, kino, byt 100
Sezení, mírná aktivita Kanceláře, byt, škola 100
Stání, lehlá práce Obchody sklady 105
Chůze, přecházení Obchodní domy 107
Lehká práce Dílna 110

Produkce citelného tepla žen se uvažuje 85% z hodnot uvedených
v tabulce 32. Produkce citelného tepla dětí se uvažuje 75% z hodnot
uvedených v tabulce 32.
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Jako základ při výpočtu se uvažuje produkce tepla muže při vnitřní
teplotě ti = 26 oC – P = 62 W.

Výpočet tepelných zisků od lidí při vnitřní teplotě odlišné od
ti = 26 

oC se provádí podle vztahu

    Q1 = 6,2 .(36 - ti). ii                                     (18)

kde i1 je redukovaný počet lidí podle vztahu

    i1  = 0,85i iž + 0,75 id + im                                    (19)

kde iž  je počet žen;
    id    počet dětí;
    im      počet mužů

Produkce tepla svítidel

Produkce tepla svítidel se uvažuje po době jejich využití. Při
výpočtu se počítá z hodnotami intenzit osvětlení uváděných
projektantem s tím, že se uvažuje u žárovek s hodnotou světelného
toku 5 lm/W a u zářivek 15 lm/W. Je-li u zářivek udán výkon bez
předřadníku, násobí se tato hodnota součinitelem 1,25. Nejsou-li
tyto hodnoty k dispozici, použije se hodnot intenzit osvětlení
uvedených v tabulce 33.

Tabulka 33 – Doporučené hodnoty intenzity osvětlení pro různá
pracoviště

Pracoviště Intenzita
osvětlení
I (lx)

Měrný výkon
(W/m2)

Žárovky Zářivky
Byty,skladiště,
restaurace, divadla

120 20 až 30 7 až 9

Učebny, pokladny,
jednoduchá montáž

250 40 až 55 13 až 18

Kanceláře, čítárny,
výpočetní střediska,

500 75 až 105 25 až 35

Výstavy, obchodní domy,
jemná montáž

750 115 až 160 38 až 53

Montáž elektrotechniky 1000 50 až 70
Jemná montáž
v elektrotechnice

1500 75 až 105

Subminiaturní elektronika 2000 100 až 140

U svítidel se předpokládá, že jejich tepelný výkon se mění v teplo,
které se šíří do prostoru. Je-li svítidlo vybavené odsáváním,
případně při odsávání pod stropem je tepelný zisk prostoru od
svítidla nižší. Celkový tepelný zisk od svítidel se stanoví ze
vztahu

    Qs = P . c1 . c2                                             (20)

kde Qs je tepelný zisk od svítidel ve W;
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    P    celkový tepelný výkon od všech svítidel ve W;
    c1      součinitel současnosti používání svítidel;
    c2    zbytkový součinitel
          udaný výrobcem při svítidlech s odsáváním vzduchu
          jinak
          c1   = 1 při proudění vzduchu ve směru od svítidel do
          prostoru,
          c1   = 0,7 při odvádění vzduchu v místě svítidel.

Tepelné zisky od technologie

Elektromotory
Produkce tepla elektromotorů je dáno vztahem

    Qm= c1 . (c2 . cš . N/ηηηηm )                                 (21)

kde Qm je produkce tepla od elektromotorů ve W;
    c1    součinitel současnosti chodu všech elektromotorů;
    c2    zbytkový součinitel při odsávání tepla od elektromotorů
          (není-li uplatněno je c2 = 1);
    c3       průměrné zatížení stroje;
    N     štítkový výkon elektromotoru ve W;
    ηm     účinnost elektromotoru.

Hodnoty průměrné účinnosti elektromotorů v závislosti na jejich
štítkovém výkonu jsou uvedeny v tabulce 34

Tabulka 34 – Průměrné účinnosti elektromotorů

Jmenovitý
výkon
N (kW)

0,2 0,5 1,0 2 3 5 10 20

Účinnost
ηηηηm (%)

63 70 76 80 82 84 88 90

Ostatní elektrické spotřebiče
Ostatní elektrické s výkonem nad 100 W se zahrnují do tepelných
zisků. Tepelné zisky z jejich výkonu se stanoví ze vztahu:

    Qe = c1 . c3 .  Pi                                           (22)

kde Qe je tepelný zisk od elektrických spotřebičů ve W;
    c1      součinitel současnosti chodu všech elektrických zařízení;
    c3        průměrné zatížení stroje;
    Pi     výkon jednotlivého elektrického spotřebiče ve W.

Ostatní technologické spotřebiče
U technologických strojů a zařízení se počítá z celým jejich
příkonem včetně tepla obsaženém v přiváděných materiálech a
s odečtením tepla obsaženého v odváděných materiálech). Pokud jsou
tato zařízení vybavena odsávacím zařízením, násobí se příkon
odhadnutým zbytkovým součinitelem.
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Povrchy s jinou teplotou než je teplota vzduchu
Mají-li některé povrchy jinou teplotu než je teplota vzduchu
v místnosti, počítá se sdílení tepla z těchto povrchů do místnosti.

Stravovací zařízení

Jídelny
V jídelnách se počítá s produkcí tepla od jednoho jídla u stolu
P = 5 Wh, kde v restauracích první a druhé třídy se počítá na  jedno
místo u stolu jedno jídlo za hodinu, v restauracích třetí třídy dvě
jídla za hodinu.

Kuchyně
Od výkonu kuchyňských strojů se odečte část tepla z odvážených jídel
a část tepla unikajícího ve formě odsávané páry.

5.2  Vnější tepelné zisky

V zimním období připadají v úvahu tepelné zisky z vnějšího prostředí
především od slunečního záření. Sluneční záření jednak prochází do
budovy průsvitnými konstrukcemi a jednak ohřívá povrchy
neprůsvitných obalových konstrukcí budovy.

Tepelné zisky průsvitnými konstrukcemi

Výpočet energetické bilance zasklených ploch je uveden v ČSN 73 0542
/35/. Průměrný tepelný zisk zasklené plochy vlivem průchodu
slunečního záření zasklenými plochami do místnosti za celé otopné
období nebo jeho část měsíc se stanoví ze vztahu:

    Esz = Egv . Aok . T . cm .cn                                    (23)

kde Esz jsou tepelné zisky (energie procházející do budovy zasklenými
            plochami obalových konstrukcí obvodového pláště v
            kWh/m2;
    Egv      globální sluneční záření dopadající na zasklenou plochu
             podle tabulky 4 v kWh/m2;
    Aok       plocha průsvitné konstrukce v m2;
    T       celková propustnost slunečního záření
              T = T1 . T2 . T3                                   (24)
              kde T1  je propustnost slunečního zasklení podle
                        tabulky 5
                  T2    znečištění zasklení (uvažuje se Tě = 0,9)
                  T3     činitel stínění zasklení podle ČSN 73 0540
                        /19/;
    cm        průměrná hodnota činitele využití slunečního záření za
              posuzované období podle /35/ viz tabulka 37;
    cn            činitel korekce na úhel dopadu slunečního zasklení na
              plochu zasklení (uvažuje se cn = 0,9)
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Tabulka 35 – Globální sluneční záření dopadající na zasklenou
plochu, Egv,podle /35/

Měsíc Egv
(kWh/m2)
Plocha

H S SV, SZ V, Z JV, JZ J

X 52,74 10,36 14,06 32,23 57,61 71,57
XI 25,53 5,52 6,98 15,87 31,99 41,07
XII 18,62 4,03 5,09 11,18 23,86 30,95
I 23,06 5,21 6,42 15,01 32,20 41,94
II 36,75 7,26 9,55 22,21 42,17 53,31
III 76,12 15,60 23,25 48,89 76,16 89,73
IV 110,53 24,04 38,30 65,84 84,33 88,42
Celkem 343,35 77,02 77,02 211,23 348,32 416,99

Tabulka 36 - Propustnost slunečního zasklení, T1, z čirého skla
podle /35/

Počet skel 1 2 3
Propustnost
T1 (-)

0,9 0,81 0,73

Tabulka 37 - Průměrná hodnota činitele využití slunečního záření za
posuzované období podle /35/

Měsíc cm
(-)

Plocha

H S SV, SZ V, Z JV, JZ J

X 1,00 1,00 0,95 0,85 0,73 0,67
XI 1,00 1,00 0,98 0,95 0,86 0,81
XII 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,95
I 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,95
II 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,95
III 1,00 1,00 0,98 0,95 0,86 0,81
IV 1,00 1,00 0,95 0,85 0,73 0,67
průměr 1,00 1,00 0,97 0,91 0,84 0,80

Tepelné zisky neprůsvitnými konstrukcemi

Tepelné zisky neprůsvitnými konstrukcemi se projeví zvýšením teploty
povrchu konstrukcí a tím i menšími tepelnými ztrátami. Ekvivalentní
zvýšení teploty vnějšího vzduchu se stanoví ze vztahu

   dtep = Egv . P /he                                             (25)

kde dtep je ekvivalentní zvýšení teploty vnějšího vzduchu v K;
    Egv     globální sluneční záření dopadající na zasklenou plochu
           podle tabulky 4 v kWh/m2;
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    P      pohltivost povrchu konstrukce (P = 0,6);
    he        součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu ve W/(m2.K)
           (pro praktický výpočet se uvažuje hodnota he = 23
            W/(m2.K)).

6   Stanovení roční spotřeba energie budov na vytápění a ohřev TUV

6.1 Stanovení roční spotřeby energie na vytápění a ohřev TUV podle
ČSN 38 3350

6.1.1  Obytné budovy

6.1.1.1 Spotřeba energie na vytápění

Pravidla pro vytápění

Pravidla pro vytápění jsou dána vyhláškou č.245/1995 Sb./20/:

a)Otopné období, není-li mezi odběratelem a dodavatelem dohodnuto
 jinak, začíná 1.září a končí 31.května následujícího roku.

b)Dodávka tepla se zahájí v otopném období, když průměrná denní
teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě poklesne pod 13 oC
ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze
očekávat zvýšení této teploty nad 13 oC pro následující den.

c)Průměrná denní teplotu venkovního vzduchu je čtvrtina součtu
teplot venkovního vzduchu měřených ve stínu s vyloučením vlivu
sálání stěn v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve
21.00 hod. se počítá dvakrát.

d)Vytápění se omezí nebo přeruší v otopném období, kdy průměrná
teplota venkovního vzduchu vystoupí nad 13 oC ve dvou dnech po sobě
následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této
teploty pro následující den.

e)V průběhu otopného období byty v době od 6.00 do 22.00 hod.,
nebytové prostory podle potřeby, jsou vytápěny tak, aby byla
zabezpečena vnitřní teplota stanovená projektem, která je pro obytné
místnosti 20 oC. Od 22.00 hod. do 6.00 hod. se vytápění omezí nebo
krátkodobě přeruší do té míry, aby byly dodrženy požadavky na
tepelnou stabilitu místnosti.

f) Pro účely této vyhlášky je požadavek odstavce e) splněn, jestliže
v místnosti s otopným tělesem teplota vzduchu naměřená teploměrem
uprostřed půdorysu ve výši 1 m  nad nášlapnou vrstvou podlahy , bez
vlivu oslunění, je proti číselné hodnotě teploty stanovené projektem

- vyšší o 1 oC v místnosti s jednou venkovní stěnou;
- vyšší o 1,5 oC v místnosti se dvěmi venkovními stěnami;
- vyšší o 2 oC v místnosti se třemi nebo více venkovními

stěnami či s nadměrným zasklením.
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Výpočet spotřeby energie

Při stanovení roční spotřeby na vytápění budov pro bydlení se
vychází z výpočtu tepelných ztrát budovy při vytápění stanovené
výpočtem podle ČSN 06 0210 /22/ a zohledňují se klimatické podmínky
lokality budovy, vytápěcí provoz, druh vytápěcího systému a jeho
technická úroveň (regulace).

Roční spotřeba energie na vytápění u obytných budov je dána vztahem:

     Evyt = fc . Qc. ττττ .((tis – tes)/( ti – te))                    (26)

kde Evyt roční spotřeba energie na vytápění budovy v kJ;
    fc    celkový opravný součinitel;
    Qc   celková tepelná ztráta objektu ČSN 06 0210 v kW;
    tsi  průměrná vnitřní teplota v budově v otopném období ve oC;
    te  průměrná teplota venkovního vzduchu v otopném období ve oC;
    ti  výpočtová vnitřní teplota pro výpočet tepelných ztrát ve oC;
    te  oblastní výpočtová teplota venkovního vzduchu uplatněná ve
       výpočtu tepelných ztrát budovy ve oC;
    τ   doba otopného období v s.

Celkový opravný součinitel
Celkový opravný součinitel, fc,(umenšující součinitel), zahrnuje
nesoučasnost působících vlivů uvažovaných ve výpočtu tepelné ztráty
budovy, přerušované vytápění, změnu vnitřní teploty oproti
předpokládané při výpočtu tepelných ztrát a vliv regulace na
spotřebu energie na vytápění. Stanoví se ze vztahu

    fc  = f1 . f2 . f3 . f4                                      (27)

kde f1 je součinitel vyjadřující nesoučasnost výpočetních hodnot
          uvažovaných při výpočtu celkové tepelné ztráty budovy –
          viz tabulka 38;
    f2    součinitel vlivu režimu vytápění. Zohledňuje snížení
          průměrné vnitřní teploty při přerušovaném, či tlumeném
          vytápění a zkrácení délky provozu vytápění – viz tabulka
          39;
    f3    součinitel změny vnitřní teploty od podmínek stanovených
          projektem – viz tabulka 40;
    f4    součinitel vlivu regulace – viz tabulka 41.

Tabulka 38 - Součinitel vyjadřující nesoučasnost výpočetních hodnot
uvažovaných při výpočtu celkové tepelné ztráty budovy, f1

Objekt  f1 (-)

Vícepodlažní obytné domy 0,85
Rodinné domy 0,75
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Tabulka 39 - Součinitel vlivu režimu vytápění, f2

Objekt  f2 (-)

Vícepodlažní obytné domy 0,95
Rodinné domy 0,84
Občanské budovy s tlumeným
vytápěním

- noční a víkendový
útlum

- 1 směna 6 hodin
- 2 směny a večer

0,65 – 0,70

0,80 – 0,82
0,87 – 0,90

Tabulka 40 - Součinitel změny vnitřní teploty od podmínek
stanovených projektem, f3

Zvýšení teploty
dti (K)   

1 2 3

f3 (-) 1,07 1,14 1,20

Tabulka 41 - Součinitel vlivu regulace, f4

Regulační zařízení Vytápěcí systém
Sálavé
vytápění;
akumulační
topidla

Teplovodní
vytápění
s otopnými
tělesy;
akumulační
topidla
s ventilátorem

Teplovzdušné
vytápění;
elektrické
přímotopy

Ruční regulace 1,15 1,10 1,05
Automatická regulace
pro více bytů -
podle teploty
v referenční
místnosti

1,10 1,04 1,00

Automatická regulace
pro více bytů -
podle venkovní
teploty

1,07 1,00 0,93

Automatická regulace
pro více bytů -
podle teploty
v referenční
místnosti a zónová
regulace

1,03 0,95 0,88

Automatická regulace
pro více bytů -
podle venkovní
teploty a času
s individuální
regulací v místnosti

1,00 0,85 0,80
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Celková tepelná ztráta
Stanoví se výpočtem podle ČSN 06 0210 /22/ nebo měřením podle
ČSN 73 0550 /36/ - viz část 6.3.

Průměrná vnitřní teplota v otopném období
Průměrná vnitřní teplota v budově v otopném období, tsi,se uvažuje
nižší než je uvedena v projektu pro obytné místnosti z důvodu nižší
teploty v některých podružných místnostech. Pro obytné budovy se
uvažuje s hodnotou 19 oC. Podrobněji je uvedena teplota, tsi, podle
ČSN 38 3350 v tabulce 42.

Tabulka 42 - Průměrná vnitřní teplota v otopném období, tsi, podle
ČSN 38 3350 /34/

Kategorie budovy Určení budovy tsi (
oC)

0. Průmyslové budovy 8,0  až 16,5
I. Budovy obchodu  s velkým

administrativním
vybavením

13,9 až 16,7

II. Budovy obchodu s velkým
administrativním
vybavením;
budovy ro účely vědy,
kultury a osvěty

16,7 až 18,2

III. Budovy administrativní,
školní, hotelové a obytné

18,2 až 19,1

IV. Budovy zdravotnické a
předškolní výchovy

20,5 až 21,5

Průměrná teplota venkovního vzduchu v otopném období, te

Průměrná teplota venkovního vzduchu v otopném období, te, se stanoví
pro výpočet podle ČSN 38 3350 /37/, jinak podle skutečnosti, jsou-li
dostupné údaje. V tomto případě se postupuje podrobně podle
ČSN 73 0550 /34/. Výpočtové hodnoty teploty venkovního vzduchu podle
ČSN 38 3350 jsou uvedeny v tabulce 31.

Výpočtová vnitřní teplota pro výpočet tepelných ztrát
Výpočtová vnitřní teplota pro výpočet tepelných ztrát podle
ČSN 06 0210 /22/, ti, se stanoví z tabulky 22. Ve výpočtu se uvažuje
vnitřní teplota ve funkčních místnostech budovy.

Oblastní výpočtová teplota venkovního vzduchu uplatněná ve
výpočtu tepelných ztrát budovy
Oblastní výpočtová teplota venkovního vzduchu uplatněná ve výpočtu
tepelných ztrát budovy, te, podle ČSN 06 0210 /22/ se stanoví
z tabulky 31.

Doba otopného období

Délka otopného období pro výpočet spotřeby energie na vytápění, ττττ,
se podle ČSN 38 3350 /34/ se stanoví z tabulky 31.
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6.1.1.2 Spotřeba tepla pro ohřev TUV

Spotřeba tepla pro ohřev TUV se stanoví podle ČSN 06 0320 /37/, kde
je pro obytné budovy uvedena spotřeba energie pro ohřev TUV.

Na jednu osobu a den se předpokládá spotřeba energie

    Etuv = 4,3 kWh

Spotřeba tepla na přípravu TUV pro ostatní budovy je uvedená podle
ČSN 06 0320 /37/ v tabulce /43/.

Tabulka 43 - Spotřeba tepla na přípravu TUV a osobu podle
ČSN 06 0320 /5/

Druh objektu Jednotka Činnost Teplo
E2p (kWh/os.den)

Stavby pro bydlení osoba umývání 3
Stavby pro dočasné
ubytování

osoba
osoba
100 m2

sprchy
vany
úklid

2,5
3,5
0,8

Školy žák
100 m2

umývání
úklid

0,8
0,8

Zdravotnictví
   Polikliniky
   Nemocnice

vyšetřený
1 lůžko
1 lůžko
1 lůžko

umývání
umývání
umývání a sprcha
umývání vč.
personálu

0,7
0,7
1,8
10

    Domovy důchodců 1 lůžko umývání vč.
personálu

7

    Ozdravovny 1 lůžko umývání vč.
personálu

3,5

    Kojenecké ústavy 1 dítě umývání vč.
personálu

5

    Jesle, dětské
    domovy

1 dítě umývání vč.
personálu

2,5

100m2 úklid 0,8
Očistné lázně 1 osoba

100 m2
2xsprcha a vana
úklid

6,5
0,8

Vaření a mytí nádobí
    Malý sortiment
    Restaurace

1 jídlo
1 jídlo
1 jídlo
100 m2

mytí nádobí
mytí nádobí
mytí nádobí
úklid

0,1
0,15
0,2
0,8

Sociální zařízení
podniků a sportovních
zařízení

1 os./sm.
1 os./sm.
100 m2

umyvadla
sprchy
úklid

0,8
1,4
0,8
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6.1.2 Budovy občanské a průmyslové

6.1.2.1 Spotřeba energie na vytápění

Spotřeba energie na vytápění občanských a průmyslových budov se
stanoví stejným postupem jako bylo uvedeno v části 6.1.1.1 s tím
rozdílem, že se odpočítá od spotřeby energie využitelné teplo
technologických spotřebičů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat
odsávání a přívodu vzduchu a době chodu odsávacích zařízení.
Problematika je pojednána samostatně v části 5.

Tepelné zisky
Ve výpočtu spotřeby energie na vytápění budov je nutno zohlednit
tepelné zisky. Tepelné zisky jsou dvojího druhu:

- tepelné zisky vnitřní;
- tepelné zisky vnější.

Tepelné zisky jsou pojednány v části 5.

6.2 Stanovení spotřeby energie na vytápění budov bydlení podle
prEN 832

Použití normy

Tato norma popisuje jednoduchou metodu pro hodnocení bytových domů z
hlediska spotřeby energie,která je nutná pro vytápění.

Způsob výpočtu umožňuje stanovit:
a) tepelnou ztrátu při vytápění budovy s konstantní teplotou;
b) potřebné množství energie za rok, které je nutné k udržování
požadované vnitřní teploty;
c) roční energii spotřebovanou otopnou soustavu při vytápění budovy.

Budova se přitom může rozdělit na několik zón, jsou-li v ní
požadované teploty rozdílné. Výpočet se může dále provádět po
měsících, nebo pro celé vytápěcí období.

Výpočet spotřeby energie je založen na energetické bilanci
obsahující tyto složky:
    - tepelnou ztrátu prostupem a větráním mezi vnitřním a vnějším
    prostředím;
    - tepelnou ztrátu prostupem a větráním vznikající uvnitř zóny
    - vnitřní tepelné zisky;
    - tepelné zisky ze slunečního záření;
    - činitele využití tepelných zisků;
    - účinnost zdroje tepla, rozdělenou na výkon otopné soustavy a
    regulaci otopné soustavy;
    - přívod energie do otopné soustavy budovy.

Způsob výpočtu platí pro nové budovy. Může se však uplatnit také pro
existující budovy - v tomto případě jsou v Příloze A1 doplňkové
pokyny.
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Stanovení hranic a zón. Hranice vytápěného prostoru tvoří stěny,
poslední podlaží a plochá střecha nebo střecha oddělující vytápěnśý
prostor od nevytápěného prostoru nebo od vnějšího vzduchu.
Vytápěné prostor se může, je-li to účelné, rozdělit na více
teplotních oblastí - zón. Vytápí-li se však vytápěný prostor na
stejnou teplotu a jsou-li vnitřní zisky a zisky ze slunečního záření
relativně malé nebo téměř stejné pro rozdělenou budovu, provádí se
výpočet pro budovu uvažovanou jako jedna zóna.

Rozdělení na více zón není nutné v případech, kdy:
    - požadované teploty v jednotlivých zónách se neliší o více než
    4 K a podíl ztrát a zisků je menší než 0,4;

- dveře mezi jednotlivými zónami budou pravděpodobně otevřené;
- zóna je malá a při výpočtu lze očekávat, že nevznikne větší
chyba při stanovení celkové tepelné ztráty budovy větší než 5 %,
uvažuje-li se jako jedna zóna.

Zdroje a výpočtové údaje
Pokud nejsou k dispozici žádné evropské normy, používají se údaje
národních norem nebo jiné podklady. V informativních přílohách této
normy jsou číselné údaje, popř. způsoby výpočtu na jejichž základě
je možno požadované hodnoty stanovit.

Výpočtové údaje o budově:
V   - vytápěný prostor v m3;
Vu  - prostor ohraničující nevytápěnou zónu (n) v m3;
C   - vnitřní tepelná kapacita vytápěné zóny ve W;
š   - časová konstanta vytápěné zóny v s;
h   - účinnost vytápěcí soustavy.

Klimatické údaje:
te  - měsíční nebo roční průměrné teploty vnějšího vzduchu ve oC;
qsj   - měsíční nebo roční globální sluneční záření na plochu v
      každém směru v J/m2.

Údaje o vnitřním prostředí:
ti    - požadovaná vnitřní teplota ve oC;
Qi - průměrná hodnota vnitřních tepelných zisků vztahující se k
   časovému úseku výpočtu ve W;
τ - doba přerušení vytápění a větrání.

Tepelná ztráta
Celková tepelná ztráta budovy, uvažovaná jako jedna zóna, při
konstantní a stejné vnitřní teplotě, v uvažovaném časovém úseku se
stanoví ze vztahu:

Q1 = H.(ti - te).ττττ1                                         (28)

kde ti je vnitřní teplota ve oC;
te    vnější teplota ve oC;
τ1 čas v s,
H    jednotková (měrná) tepelná ztráta budovy.
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Jednotková tepelná ztráta budovy se stanoví ze vztahu

H = HT + HV + HG                                            (28a)

kde HT je jednotková tepelná ztráta prostupem, podle 5.1 ve W
    HV       jednotková tepelná ztráta větráním, podle 5.3. ve W;

         HG       jednotková tepelná ztráta zeminou (podlahou na rostlé
                půdě), podle ve W.

Jednotkový tepelný tok pro nevytápěnou zónu se stanoví ze vztahu

    Hie = Hue.b = Hiu.(1 - b)                                    (29)

kde b je činitel redukce, který se stanoví podle vztahu:

 b = Hiu / (Hiu + Hue)                                         (30)

    Hiu   jednotková tepelná ztráta mezi vnitřním prostorem a
    nevytápěnou zónou ve W;

    Hue   jednotková tepelná ztráta mezi nevytápěnou zónou a
    vnějším prostředím ve W.

Jednotková tepelná ztráta prostupem se stanoví podle prEN 33 789.

POZNÁMKA:
V příloze E je uveden návod pro uplatnění tepelných mostů.

Co se týká vyhřívaných a nevyhřívaných prvků obvodového pláště
budov - viz Příloha C.

Tepelná ztráta podlahou na rostlé půdě HG se stanovuje podle
prEN  1190. Je v ní také uveden výpočet měsíční ztráty zeminou a
rovněž jednoduchý způsob výpočtu stacionární jednotkové tepelné
ztráty zeminou, HG,.

POZNÁMKA:
V mnoha případech, ve smyslu předložené normy, je vyhovující
stacionární složka jednotkové tepelné ztráty zeminou.

Tvoří-li tepelná ztráta zeminou, QG, podstatnou část celkové tepelné
ztráty, nebo když ztráta zeminou má ve výpočtu zvláštní význam, má
být stanovena pro každý časový úsek výpočtu, ττττ, zvlášť. V tomto
případě se, HG, vypočítá ze vztahu:

   HG = QG/((ti - te).ττττ)                                      (33)

Tepelné ztráty zeminou v nevytápěných zónách se počítají obdobně s
tím, že stanovené tepelné ztráty se násobí faktorem, b.
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Jednotková tepelná ztráta větráním se stanoví ze vztahu:
    .

HV = V . ρρρρa . ca                                                                    (34)

kde HV  je jednotková tepelná ztráta větráním ve W/K;
    V     tok větracího vzduchu v budov v m3/s;

ca    objemová tepelná kapacita vzduchu v J/(m
3.K).

POZNÁMKA:
Objemová tepelná kapacita vzduchu je ca = 1 200 J/(m

3.K).

Tok větracího vzduchu V se může stanovit na základě požadované
výměny vzduchu n:

    V = V . n                                                   (35)

kde V je tok větracího vzduchu v m3/s;
    V    vnitřní prostor vytápěné zóny, stanovený na základě
vnitřních

     rozměrů budovy v m3;
    n    výměna vzduchu v 1/h.

Minimální větrání se stanovuje podle výše uvedených hygienických
požadavků na čistotu vzduchu.

Orientačně

    nmin = 0,5 1/h                                               (36)

Při přirozeném větrání se celková výměna vzduchu uvažuje větší
z hodnot nmin a nd, což je výpočtová hodnota výměny vzduchu
infiltrací, tj.

    n = max (nmin;nd)                                            (37)

Při výpočtu přirozeného větrání infiltrací se postupuje podle
ČSN 06 0210 /22 /, jinak se použijí průměrné hodnoty z tabulek F.2 a
F.3 Příloze F.

Systémy nuceného větrání
Celková výměna vzduchu se stanoví jako součet výměny vzduchu
mechanickým větráním a přirozeným větráním podle vztahu:

    V = Vf + Vx                                                 (38)

kde V je celkový tok větracího vzduchu v m3/s;
    Vf   tok větracího vzduchu v důsledku mechanického větrání v
         m3/s;
    Vx   přídavný tok vzduchu v důsledku větru a tlakových poměrů
         v budově v m3/s;
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Přídavný tok vzduchu, Vx, se stanoví ze vztahu

    Vx = V . n50 . e /((1 + f/e.(( Vs - Ve)/(v . n50))
2         (39)

kde V je vnitřní prostor budovy v m3
    n50   výměna vzduchu v důsledku tlakového rozdílu mezi vnitřním a
         vnějším prostředím o dp = 50 Pa v 1/h;
    e    součinitel umístění budovy viz tabulka x1.1;
    f    součinitel vyjadřující exponování budovy vnějším
klimatickým podmínkám
         f = 15 pro obytné budovy s více než jednou exponovanou
fasádou
         f = 20 pro obytné budovy s jednou exponovanou fasádou
    Vs   přívodní vzduch do systému mechanického větrání v m3/s;
    Ve   odsávaný vzduch v m

3/s.

Tabulka 44 Součinitel umístění budovy, e.

Umístění Násobná
expozice

Jednoduchá
expozice

Žádné stínění:
Budovy v otevřené krajině,
vysoké budovy v centru
měst

0,10 0,03

Mírné stínění:
Budovy v krajině se stromy
nebo dalšími budovami,
předměstí

0,07 0,02

Velké stínění:
budovy průměrné výšky  v
centru měst

0,04 0,01

Není-li nucené větrání použito nepřetržitě, spočítá se objemový tok
vzduchu ze vztahu:

    V = V0 (1 - ββββ) + (Vf + Vx) . ββββ                             (40)

kde V0 je výměna vzduchu, kdy mechanické větrání je mimo funkci
         (přirozené větrání) v m3/s;
    β    poměrná část časového úseku s funkcí mechanického větrání.

Pro budovy se zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu, jsou
tepelné ztráty větráním sníženy součinitelem, (1 - ηηηηv),

kde ηv je účinnost výměníku.

Účinný objemový tok větrání pro výpočet tepelných ztrát se potom
stanoví ze vztahu

    V = Vf .(1 - ηηηηv) + Vx                                                            (41)
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Tepelné zisky

Vnitřní tepelné zisky, Qi, a zisky ze slunečního záření, Qs, tvoří
celkové tepelné zisky, Qg:

    Qg = Qi + QS                                                                             (42)

Vnitřní tepelné zisky, Qi

Zahrnují všechny zisky, které se ve vytápěných prostorách
vyvíjejí z jiných zdrojů než z otopných soustav, např.

- lidmi;
- elektrickými spotřebiči a osvětlením;
- čisté zisky z užitkové a odpadní vody.

Průměrné měsíční nebo roční hodnoty vnitřních tepelných zisků, Qi,
se stanoví ze vztahu:

    Qi = (Fih + b. ΦΦΦΦi iu) . ττττ = ΦΦΦΦi . ττττ                           (43)

kde Φih je průměrný tepelný zisk z vnitřních zdrojů ve vytápěné
    zóně ve W;

    Φiu    průměrný tepelný zisk z vnitřních zdrojů v nevytápěné
         zóně ve W;
    Φi       průměrný tepelný zisk z vnitřních zdrojů ve W;

b      činitel podle rovnice (32).

POZNÁMKA:
Mezi různými domácnostmi a různými klimatickými zónami existují
rozdíly. Nejsou-li k dispozici podrobnější údaje, doporučuje se
uvažovat tepelné zisky z vnitřních zdrojů  Φi = 5 W/m

2 podlahové
plochy vytápěné zóny.

Zisky ze slunečního záření
Zisky ze slunečního záření se stanoví ze vztahu:

QS = ΣΣΣΣIsj. ΣΣΣΣAsnj                                           (44)
    j     n

kde první součet se vztahuje na všechny směry, j, a druhý na všechny
plochy, n, na něž sluneční záření dopadá. Dále je

ΣIsj je absolutní hodnota globálního slunečního záření ve směru
       j dopadající na příslušnou plochu v uvažovaném časovém

období ve W/m2;
    ΣAsnj    účinná plocha povrchu přijímající sluneční záření –
          odpovídá ploše černého tělesa, která má stejný solární
          zisk, jako uvažovaná plocha.

Zisky ze slunečního záření v nevytápěných zónách se násobí
příslušnými redukčními činiteli, (1- b), stanovenými podle vztahu
(32) a připočtou se k tepelným ziskům vytápěné zóny - viz Příloha D.
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Účinná přijímající plocha

Účinná přijímající plocha, Asn, se stanoví ze vztahu

    As = An . FS . FC . FF . g                                      (45)

kde An  přijímající plocha, např.plocha okna, v m2;
    FS  stínící činitel;
    FC  činitel stálých závěsů (záclon);
    FF  redukční činitel zahrnující vliv rámů uvažovaných
        transparentních ploch a odpovídající podílu transparentní
        plochy a celkové plochy zasklení;
    g   celková propustnost slunečního záření zasklení n.

Celková propustnost zasklení
Celková propustnost slunečního záření, g, ve vztahu (45) se
stanovuje jako podíl množství energie dopadající na nezastíněný
prvek a množství energie, které prvkem prochází. Pro okna a jiné
zasklené prvky obvodového plášti je uveden způsob jejího stanovení v
prEN 410, kde se určuje jako celková propustnost záření dopadající
kolmo na zasklení. Tento údaj je větší než časově závislá
propustnost a proto musí být korigován podle vztahu:

   gw = Fw . g                                                  (46)

POZNÁMKA:
Odkazy na tyto činitele korekce jsou, spolu s typickými hodnotami
uvedeny v Příloze G.

Stínící činitel
Hodnoty stínícího činitele, Fs, jsou v rozsahu  mezi 0 a 1 a
redukují se v důsledku

    - stínění jinými budovami;
- stínění okolním prostředím;
- stíněním vyššími budovami;
- stíněním jinými prvky vlastní budovy;
- polohou oken ve vztahu k vnější hraně obvodových stěn.

Stínící činitel se stanoví ze vztahu:

    Fs = 1 – (Is,ps/ Is)                                       (47)

kde Is,ps je absolutní hodnota intenzity záření, která dopadá na
            přijímající plochu se stálým stíněním v uvažovaném
časovém
            intervalu ve W/m2;
    Is      absolutní hodnota intenzity záření, které dopadá na
            přijímající plochu nezastíněnou.

POZNÁMKA:
V Příloze G jsou některé údaje stínících činitelů.
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Stínící prvky
Vliv stínících prvků se uvažuje tehdy, když působí trvale. Tento
činitel je dán podílem průměrné hodnoty slunečního záření, které
proniká do budovy se stínícími prvky a hodnotou slunečného záření,
které proniká do budovy bez stínících prvků - hodnoty jsou v uvedeny
Příloze G.

Zvláštní prvky
Pro zvláštní prvky, jako jsou skleníky, transparentní tepelné
izolace, větrané stěny ap., jsou uvedeny způsoby stanovení stínícího
účinku v Příloze C a D.

Tepelné ztráty
Tepelná rovnováha

Tepelné ztráty při konstantní požadované teplotě se stanoví ze
vztahu:

Qh = Ql - ηηηη .Qg                                          (48)

Přitom je Ql = 0 a η = 0, je-li průměrná teplota vnějšího
vzduchu vyšší než vnitřní teplota. Účinnost využití představuje
redukci sčítaných tepelných zisků (vnitřních a pasivních solárních
zisků). Tímto činitelem se může zahrnout do výpočtu již dynamické
chování budovy.

Účinnost využití tepelných zisků

Za předpokladu dokonalé regulace otopné soustavy lze zavést pro
hodnocení účinnosti tepelných zisků podíl zisk/ztráty, gama:

    γγγγ = Qg/Ql                                              (49)

a dále časová konstanta, ττττ, která označuje tepelnou zátěž
vytápěné zóny

    ττττ = C/H                                                 (50)

kde C je účinná vnitřní tepelná kapacita, tj. množství tepla, které
je akumulováno ve stavbě (ve stavebních konstrukcích), za
předpokladu, že vnitřní teplota se mění sinusovitě s periodou 24 h a
amplitudou 1K.

V Příloze H je uveden postup k výpočtu tepelné kapacity.

Tato účinná tepelná kapacita se může stanovit také jiným způsobem v
závislosti na typu budovy. Tato hodnota může být považována za
dostatečně přesnou, je-li 10 krát menší než ztráty.

Účinnost využití tepelných zisků se stanoví ze vztahu:
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    ηηηη =  (1 - γγγγa )/( 1 - γγγγa+1),                                (51)

    kdy γγγγ = 1

    a

ηηηη = a/(1 + a),                                            (52)

    kdy γγγγ ≠≠≠≠ 1                     

kde, a, je číselný parametr, který závisí na časové konstantě, ττττ,
stanoví se z rovnice:

a = a0  + (ττττ/ττττ0)                                              (53)

Hodnoty, a0, a ,ττττ0,jsou uvedeny v tabulce

Tabulka 45 - Hodnoty a0 a τ0

a0 τ0
Výpočet pro období 1
měsíc

1 16

Výpočet pro topnou
sezónu

0,8 28

Hodnoty účinnosti využití pro výpočet po měsících a pro různé
hodnoty

POZNÁMKA:
Účinnost je vyjádřena nezávisle na vlastnostech otopné soustavy,
protože se předpokládá dokonalá teplotní regulace a okamžitá reakce.
Účinek setrvačnosti otopné soustavy s nedokonalou regulací může být
rovněž významný a závisí na podílu :zisk/ztráty a může být zahrnut
do výpočtu účinnosti regulačního systému.

Účinek přerušovaného vytápění

Přerušování otopného provozu (vytápění) vede v důsledku k poklesu
průměrné vnitřní teploty a ke zmenšení spotřeby energie na vytápění,
kde se dosazuje místo požadované vnitřní teploty, průměrná vnitřní
teplota. Snížení tepelné ztráty se pak může vypočítat přímo.
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POZNÁMKA:
Pro výpočet účinku přerušovaného vytápění na spotřebu energie na
vytápění lze použít postup uvedený v Příloze J.

Roční spotřeba tepla budovy

Výpočet po měsících
Roční spotřeba tepla je dána součtem měsíčních hodnot, při nichž je
průměrná teplota vnějšího vzduchu nižší než požadovaná vnitřní
teplota v budově (zóně) - přitom není stanovena doba vytápění:

   Qh =  Qnh                                                 (54)

Výpočet za rok
Následující popsaný způsob platí pro bytové stavby,ve kterých se
uvažuje jedna zóna a je známá doba vytápění (otopného období) τ.

Stanovení délky otopného období
První a poslední den otopného období se může stanovit pro jednotlivé
geografické oblasti a pro typické budovy podle národních norem. Pro
kratší otopné období nebo při vysokých tepelných ziscích se
doporučuje hranice otopného období stanovit. Za hraniční dny se
považují ty dny, ve kterých jsou tepelné zisky a tepelné ztráty v
rovnováze, tj. platí-li vztah

    θθθθed = θθθθt – ((ηηηη0.Qg)/(H.ττττd))                                  (55)
   

kde θed je vnější průměrná denní teplota vzduchu ve oC;

θt     vnitřní průměrná denní teplota ve oC;
    η0        účinnost využití tepelných zisků (pro gama = 1);

Qg        průměrné denní vnitřní a solární zisky v J;
H     jednotková tepelná ztráta ve W/K,

    τd  denní doba, na kterou se vztahuje výpočet v s.

Tepelné zisky ve vztahu (55) mohou být stanoveny podle národních
norem nebo regionálních hodnot denního globálního slunečního záření
vztahujícího se na hraniční dny otopného období. Měsíční průměrné
hodnoty denních teplot a tepelné zisky se vztahují k 15.dni měsíce.
Lineární interpolací je možno stanovit den, pro který je splněn
vztah (55).

Určení spotřeby tepla budovy
Postup:

1.Vypočítají se jednotkové tepelné ztráty H pro otopné období
podle odstavce;
2.Určí se vnitřní tepelné zisky Qi;
3.Určí se solární zisky Qs;
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4.Určí se účinnost využití zisků s činiteli pro různá časová
období podle rovnice (53);
5.Vypočítá se spotřeba tepla budovy za otopné období podle vztahu:

   Qh = H.(θθθθi - θθθθed).ττττ - ηηηη .(Qi + Qs)                             (56)

POZNÁMKA:

Součin (θi - θed).τ charakterizuje denostupně.

Spotřeba energie na vytápění

Následující definovaná účinnost a tepelná ztráta se vztahuje na
tepelný tok a může být použita k určení energie, která je potřebná k
vytápění. Součástí otopných soustav jsou různá pomocná a doplňková
zařízení (např.čerpadla, ventilátory, regulační prvky ap.), které
spotřebovávají obvykle určité množství elektrické energie. Část této
energie se získá zpět pro vytápění. Tato zařízení závisí na druhu
otopného systému a nejsou v tomto výpočtu uvažována, avšak musí být
zahrnuta do energetické bilance budovy.

Přívod energie

Množství energie, Q, kterou musí přivádět otopná soustava v daném
časovém období, se stanoví podle vztahu:

    Q + Qr = Qh + QW + Qt                                       (57)

kde Q je spotřeba energie budovy pro vytápění v J;
Qr   teplo, které se získá z provozu pomocných zařízení

otopné soustavy a okolí v J;
    Qh   spotřeba energie budovy v J;
    QW     spotřeba tepla na ohřev TUV v J;

Qt     celkové tepelné ztráty v otopném systému v J.

6.2.2 Spotřeba energie pro ohřev TUV

Spotřeba energie pro ohřev TUV je dána vztahem

    Qw = ρρρρ . c . Vw .(θθθθw  - θθθθ0)                                 (58)

kde Qw je spotřeba energie pro ohřev TUV v J;
    ρ     hustota vody, (ρ = 1000 kg/m3) v kg/m3;
    c     tepelná kapacita vody v J/(kg.K);
    Vw    objem ohřáté TUV ve sledovaném časovém období v m3;
    θw  teplota ohřáté TUV - viz ČSN 06 0830 (obvykle 60 oC;
    θ0  teplota vstupující chladné vody (obvykle 12 oC) ve oC;

Mají-li tepelné ztráty rozvodu TUV vliv na spotřebu energie na
vytápění budovy jsou zahrnuty do výpočtu.

Tepelná ztráta otopné soustavy
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Celkové tepelné ztráty, Qt, jsou dány vztahem:

   Qt  = Qe + Qc + Qd + Qge + Qgc                                   (59)

kde Qt je celková tepelná ztráta v J;
    Qe    přídavná tepelná ztráta vyvolaná nerovnoměrností
          teplot v J;

         Qc        přídavná tepelná ztráta vznikající nepružností regulace
          vnitřní teploty a rozvodného systému v J;

         Qd     tepelná ztráta rozvodného systému, které nepřispívá k
          tepelné ztrátě v J;
    Qge     tepelná ztráta tepelných zdrojů během provozu a

 pohotovostního stavu v J;
         Qge    přídavná tepelná ztráta vznikající nepružností regulace
                tepelných zdrojů, která závisí podstatně na vlastnostech

          regulačního zařízení včetně otopné soustavy v J.

Ztráta, Qe,zahrnuje, mj.přídavné ztráty vnějšími plochami nebo
nevytápěnými zónami sáláním a konvekcí mezi otopnými tělesy a za
nimi se nacházejícími plochami.

Ztráta, Qc, závisí na vlastnostech regulačního systému a
charakterizuje otopnou soustavu.

Ztráty, Qd, závisí na umístění potrubí, jeho tepelné izolaci,
teplotě otopného média ap.

Účinnost otopné soustavy

Spotřeba energie v budově se může stanovit také ze vztahu:

    Q + Qr = Qe /ηηηηh                                         (60)

kde účinnost otopné soustavy, ηηηηh, je definována vztahem:

 ηηηηh = (Qh )/(Qh + Q1)                                         (61)

Zpráva

Zpráva o zjištění provedené podle této normy musí obsahovat
informace níže uvedené informace.

Vstupní údaje

Všechna vstupní data musí být ověřena a musí být ve zprávě uvedena s
odkazem na ČSN případně jiné technické dokumenty. Musí být uveden
odhad přesnosti všech vstupních údajů. Údaje zásadního významu musí
mít vysokou přesnost stanovení.

Dále musí být ve zprávě uvedeno:
a) odkaz na normu prEN 832;
b) účel stanovení;
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c) popis budovy, umístění a konstrukční charakteristiky;
d) specifikace místností a rozdělení zón;
e) rozměry (vnitřní, vnější);
f) uvedení použité metody vyhodnocení (měsíční nebo otopné období);
g) ostatní relevantní informace.

Výsledky

Pro každou zónu a každou uvažovanou periodu
h) celkové tepelné ztráty při vnitřní teplotě;
i) vnitřní tepelné zisky;
j) sluneční zisky;
k) spotřebovaná energie.

Pro celou budovu
l) celoroční spotřeba tepla;
m) spotřebu energie z jiných zdrojů.

Přílohy
A (normativní):Pokyny pro použití normy pro existující budovy

A1 Použití normy
Zjištění spotřeby energie na vytápění budovy podle této normy je
použitelné pro více účelů:
1) komerční;
2) energetický audit za účelem rekonstrukce.

A2 Zjištění údajů
Spotřeba energie existujících budov by měla být zjištěna co
nejpřesněji z naměřených údajů, faktur za energie nebo jiných
měření. Další údaje jako jsou skutečné klimatické podmínky, tepelně
technické vlastnosti konstrukcí, účinnost vytápěcího systému,
skutečných vnitřních podmínek (obsazení budovy, způsob přerušování
vytápění, teplotní podmínky,větrání apod.), musí být zjištěny pomocí
průzkumů, měření nebo monitorování, pokud jsou dostupné za rozumnou
cenu. Pro všechna data musí být odhadnut konfidenční interval.
Vstupní data, která nemohou být zjištěna z měření, jsou odhadnuta z
vlastností požadovaných normami v době vzniku budovy.

POZNÁMKA:
Spotřeba energie může být stanovena v závislosti na klimatických
údajích z vhodné časové periody.

A Výpočet
Výpočet spotřeby energie provedený podle této normy by měl být
porovnán s měřením a měl by být v rozmezí konfidenčního intervalu.
Jestliže se oba výsledky významně liší, musí být proveden další
průzkum in Situ.

Deklarování spotřeby energie
Pro využití výsledku hodnocení ke komerčním účelům, se vstupní údaje
modifikují podle zamýšleného užití budovy.
Pro využití výsledku hodnocení pro účely rekonstrukce se používají
jako vstupní údaje skutečné údaje. Je-li však budova užita
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nesprávným způsobem (např. není zabezpečeno dostatečné větrání
apod.) data se modifikují podle požadavků správného užití budovy.

Výpočet s předpokládanými parametry rekonstrukce se pak opakuje.

Porovnáním výsledků obou hodnocení je možno dále zhodnotit přínos
rekonstrukce.

B (normativní):Způsob výpočtu pro budovy s více zónami

Postup založený na měsíční hodnotící periodě je následující:

1. Definuje se vytápěný prostor.
2. Prostor se rozdělí na vytápěné zóny podle. Pro každou zónu, z,
jsou zjištěny vstupní údaje.
3. Dále jsou zjištěny další vstupní údaje na styku zón.
Jedná se o tyto údaje:
HT,zy     součinitel tepelných ztrát mezi zónami, z, a, y, nebo:
Uj,zy     součinitel prostupu tepla pro každý stavební prvek, j,
         oddělující tyto zóny ve W/(m2.K);
Aj,zy     plocha stavebního prvku v m

2;

ψk,zy     lineární tepelná propustnost dvourozměrného tepelného
         mostu, k, ve W/(m.K);
lk,zy     délka dvourozměrného tepelného mostu, k, v m;
χk,zy     bodová tepelná propustnost třírozměrného tepelného mostu,
         n, ve W/K;
Vzy a Vyz tok vzduchu mezi zónami, y, a, z, v m

3/s.

4. Součinitel tepelných ztrát každé zóny, Hz, se počítá zvlášť, se
zohledněním přenášeného toku vzduchu mezi zónami, pro stanovení
tepelné ztráty větráním.
5. Součinitelé tepelných ztrát mezi zónami, z, a, y, Hzy , jsou
stanoveny podobně, zahrnující tepelnou ztrátu prostupem a větráním:

    Hzy = HT,zy + ρρρρa . ca . HT,zy                                           (B.1)

Potom pro každý měsíc a každou zónu:

6. Počítají se tepelné toky zahrnující prostup a větrání do a z
vedlejších zón a mezi každou zónou a vnějším prostředím za
předpokladu konstantní vnitřní teploty:

Ql,zy = Hzy .(θθθθz - θθθθy). ττττ

a

Ql,z = Ql,zy  + Hz.(θθθθi - θθθθe) . ττττ                                 (B.2)

Je-li Ql,z < 0, je zóna, z, považována jako nevytápěný prostor a
výpočet pokračuje od kroku 4 pro další zónu.

7. V případě významného vlivu, je stanoven vliv přerušování vytápění
v jednotlivých zónách. Nicméně zjednodušený postup výpočtu uvedený v
příloze J nemůže být použit v případech, kdy se vytápění přerušuje v
zónách odlišně.
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8. Stanoví se vnitřní a solární zisky, Qg,z.

9. Stanoví se součinitel využití, ηηηηz.

10. Stanoví se čistá energie na vytápění z rozdílu mezi ztrátou a
využitelnými zisky

    Qh,z = Ql,z - ηηηηz . Qg,z                                     (B.3)

Celková spotřeba energie na vytápění budovy se pak stanoví pro každý
měsíc jako součet čistých energií na vytápění všech zón:

    Qh   = Qh,z

a celoroční spotřeba tepla je stanovena jako součet spotřeby v
jednotlivých měsíců roku. Spotřeba energie budovy se stanoví podle
9.

Rozdělení budovy na zóny se uvede ve zprávě.

C (normativní):Přídavná tepelná ztráta zvláštních prvků v obvodovém
plášti (např.vytápěné stěny, podlahy, stropy,větraná solární stěna
ap.)

V příloze C normy jsou uvedeny výpočtové postupy pro speciální
stavební prvky obalových konstrukcí jako jsou:
    - ventilační sluneční stěny (Trombeho stěny);
    - větrané obvodové konstrukce vnitřním odváděným vzduchem.

D (normativní):Solární zisky zvláštních prvků (např.zimní zahrady,
skleníky ap.)

V příloze D jsou pojednány zvláštní případy použití zasklených
prostor sousedících s vytápěnými prostorami, jako jsou:
    - zasklené lodžie;
    - neprůsvitné povrch s průsvitnou izolací;
    - Trombeho větrací stěny;
    - větrané fasádní prvky s průsvitnou izolací;
    - sluneční zisky neprůsvitných konstrukcí.

E (informativní): Prvky obalové konstrukce s vytápěcím zařízením

V příloze E jsou pojednány případy, kdy obalová konstrukce obsahuje
vytápěcí zařízení (podlahové vytápění).

F (informativní):Údaje pro odhad hodnocení přirozeného větrání a
infiltrace

Třída těsnosti je definována rozmezím výměny vzduchu infiltrací při
tlakovém rozdílu mezi vnitřním a vnějším prostředím 50 Pa, n50.
Třídy těsnosti jsou uvedeny v tabulce F.1.
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Tabulka F.1 -  Třída těsnosti budov, n50

Výměna vzduchu n50 při dp = 50 Pa (1/h)

Více bytový dům Rodinný dům Třída těsnosti
< 2 < 4 vysoká těsnost

2 až 5 4 až 10 střední těsnost
> 5 > 10 nízká těsnost

POZNÁMKA:
Rozdíl mezi bytovým domem a rodinným domem závisí na poměru plochy
obvodových konstrukcí a vnitřního objemu

POZNÁMKA:
Bytové domy s n50 < 3 1/h (s otevřenými nasávacími otvory jsou příliš
těsné na to, aby mohlo být větrání zabezpečeno pouze přirozeným
větráním. Je nutno zabezpečit větrání okny.

Pro stanovení přirozeného větrání v průběhu roku je možno orientačně
použít hodnot výměny vzduchu uvedené v tabulce F.2 a F.3.

Tabulka F.2 - Výměna vzduchu v přirozeně větraných bytových domech v
závislosti na třídě zastínění a třídě těsnosti

Více než jedna exponovaná
fasáda

Jedna exponovaná fasáda

Třída
stínění

Těsnost budovy

Nízká Střední Vysoká Nízká Střední Vysoká

Žádné
stínění

1,2 0,7 0,5 1,0 0,6 0,5

Střední
stínění

0,9 0,6 0,5 0,7 0,5 0,5

Závětří 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Tabulka F.2 - Výměna vzduchu v přirozeně větraných rodinných domech
v závislosti na třídě zastínění a třídě těsnosti

Třída těsnění Těsnost budovy

Nízká Střední Vysoká
Žádné stínění 1,5 0,8 0,5
Střední stínění 1,1 0,6 0,5
Závětří 0,7 0,5 0,5

G (informativní):Údaje o solárních ziscích

G.1 Celkový prostup sluneční energie zasklením
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Prostup sluneční energie průsvitným povrchem závisí na typu
zasklení. Údaje o celkovém prostupu slunečního záření jsou uvedeny v
EN 410 a jsou počítány   pro záření dopadající kolmo na povrch
zasklení. Základní údaje jsou uvedeny v tabulce G.1. Tyto hodnoty
jsou stanoveny pro normální podmínky (čistý povrch).

Pro výpočty s měsíční periodou se uvažuje s faktorem úhlu dopadu
definovaným v 6.3.3 Fw  = 0,9.

Tabulka G.1 Typické hodnoty celkové propustnosti slunečního záření
zasklením

Typ zasklení g

Jednoduché zasklení 0,85
Zdvojené zasklení 0,75
Pro jiné typy se použijí
certifikované hodnoty

Jiný způsob stanovení je použití relativní hodnoty vzhledem k
jednoduchému zasklení (kalorimetrická metoda).

G.2 Stínící součinitelé

G.2.1 Princip

Stínící součinitel se počítá ze vztahu:

    Fs = Fh . F0 . Ff                                                                    (G.2)

kde Fs je stínící součinitel;
    Fh    stínící korekční součinitel horizontu;
    F0    stínící korekční součinitel přesahu;
    Ff    stínící součinitel slunolamů.

G.2.2 Stínění horizontu

Stínicí efekt horizontálních překážek (terén, stromy a jiné budovy)
závisí na výšce slunce nad obzorem, slunečním azimutu a zeměpisné
šířce.

Hodnoty stínícího korekční součinitele horizontu pro typické
průměrné klimatické podmínky a otopné období v roce od října do
dubna jsou uvedeny v tabulce G.2
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Tabulka G.2 - Stínící korekční součinitel horizontu, Fh

Úhel
volného
horizontu
(o)

45o s.š. 55o s.š. 65o s.š.

J V/Z S J V/Z S J V/Z S

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
10 0,97 0,95 1,00 0,94 0,92 0,99 0,86 0,89 0,97
20 0,85 0,82 0,98 0,68 0,75 0,95 0,58 0,68 0,93
30 0,62 0,70 0,94 0,49 0,62 0,92 0,41 0,54 0,89
40 0,46 0,61 0,90 0,40 0,56 0,89 0,29 0,49 0,85

G.2.3 Stínění přesahem (horizontální)a slunolamů (vertikální)

Stínící korekční součinitel přesahu a slunolamů závisí na úhlu
vodorovném přesahu (mezi okrajem přesahu a středem okna), úhlu
vertikálního přesahu slunolamu (mezi okrajem přesahu a středem
okna), zeměpisné šířce, orientaci ke světovým stranám a místním
klimatickým podmínkách. Orientační hodnoty jsou uvedeny v tabulce
G.3 a G.4.

Tabulka G.3 - Stínící korekční součinitel vodorovného přesahu, F0

Úhel
vodorovného
přesahu (o)

45o s.š. 55o s.š. 65o s.š.

J V/Z S J V/Z S J V/Z S

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
30 0,90 0,89 0,91 0,93 0,91 0,91 0,95 0,92 0,90
45 0,74 0,76 0,80 0,80 0,79 0,80 0,85 0,81 0,80
60 0,50 0,58 0,66 0,60 0,61 0,65 0,66 0,65 0,66

Tabulka G.4 - Stínící korekční součinitel vertikálních slunolamů, Ff

Úhel
vertikálního
přesahu (o)

45o s.š. 55o s.š. 65o s.š.

J V/Z S J V/Z S J V/Z S

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
30 0,94 0,92 1,00 0,94 0,91 0,99 0,94 0,90 0,98
45 0,84 0,84 1,00 0,86 0,83 0,99 0,85 0,82 0,98
60 0,72 0,75 1,00 0,74 0,75 0,99 0,73 0,73 0,98

G.3 Žaluzie

Faktor stínění žaluzií (záclon) je uveden v tabulce G.5
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Tabulka G.5 - Faktor stínění žaluzií

Typ žaluzií Optické vlastnosti
žaluzií

Faktor stínění žaluzií

Pohltivost Propustnost Uvnitř Vně
Bílé žaluzie 0,1 0,05 0,25 0,10
benátského 0,1 0,30 0,15
typu 0,3 0,45 0,35
Bílé 0,1 0,5 0,65 0,55
záclony 0,7 0,80 0,75

0,9 0,95 0,95
Barevné 0,3 0,1 0,42 0,17
textilie 0,3 0,57 0,37

0,5 0,77 0,57
Hliníkované
textilie

0,2 0,05 0,20 0,08

H (informativní):Výpočet tepelné kapacity

Efektivní hodnota tepelné kapacity vytápěného prostoru, C,
představuje změnu v tepelném obsahu ve stavebních konstrukcí při
kolísání vnitřní teploty podle sinusově časové funkce +/- 1 K ve
stanoveném časovém intervalu. Může být vypočítána jako součtová
hodnota tepelné kapacity všech vnitřních stavebních prvků v přímém
tepelném kontaktu s vnitřním vzduchem ve posuzované zóny.

    C =  χχχχj . Aj                                            (H.1)

kde χj je plošná tepelná kapacita stavebního prvku, j, počítána
          podle EN ISO 13786 s použitím vhodné časové periody nebo
          maximální tloušťky v J/m2;
    Aj    plocha prvku, j v m

2.

Vhodná časová perioda a maximální tloušťka je uvedena v tabulce H.1.

Tabulka H.1 - Vhodná časová perioda a maximální tloušťka

Časová perioda
(h)

Maximální
tloušťka (cm)

Stanovení stupně využití 24 10
Efekt přerušení vytápění 3 3

Dobrá aproximace efektivní tepelné kapacity se stanoví ze vztahu:

    C = ΣΣΣΣji ρρρρij . cij . dij . Aij                              (H.1)

kde ρij je objemová hmotnost materiálu vrstvy, i, prvku, j, v kg/m3;
    cij        měrná tepelná kapacita materiálu vrstvy, i, prvku, j, v
            J/kg;
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    dij     tloušťka materiálu vrstvy, i, prvku, j, v m;
    Aj          plocha prvku, j, v m

2.

Součet musí být proveden pro všechny vrstvy až do stanovené
maximální tloušťky.

J (informativní):Účinek přerušovaného vytápění

V příloze je do podrobnosti uveden způsob výpočtu vlivu přerušení
vytápění na spotřebu energie na vytápění.

K (informativní):Přesnost metody

Přesnost metody závisí do značné míry na přesnosti stanovení
vstupních údajů zachycující i chování obyvatel (větrání, používání
elektrických spotřebičů apod.).

L (informativní):Příklad

Na příkladu je uveden celý výpočet spotřeby energie na vytápění pro
rodinný dům, včetně zprávy o hodnocení.

6.3 Stanovení spotřeby energie na vytápění experimentálně

V této části je popsán experimentální způsob stanovení tepelných
ztrát a spotřeby energie na vytápění podle ČSN 73 0550 /39/

Metoda je určená ke zjištění skutečných tepelných ztrát budovy nebo
její samostatné části.

ČSN 73 0555 /39/ platí pro všechny druhy zkoušek. Volba
metody,rozsah měření, podmínky měření, interpretace výsledků zkoušky
záleží na dohodě stran zúčastněných na zkoušce.

Termíny a definice

Pro účely této normy se  používají tyto termíny a definice

Vztažná část budovy - budova, nebo její definovaná část, na kterou
jsou vztaženy výsledky zkoušku.

Vytápěný prostor - prostor vytápěný na požadovanou úroveň tepelného
stavu vnitřního prostředí.

Tepelná ztráta prostoru - ztráta vyjádřená tepelným tokem proudícím
z vnitřního prostředí prostoru do jeho okolí za podmínek ustáleného
teplotního stavu.

Tepelná ztráta prostoru prostupem - část tepelné ztráty prostupem
tepla konstrukcemi ohraničujícími prostor.

Tepelná ztráta prostoru větráním  - část tepelné ztráty způsobené
výměnou vzduchu.
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Všeobecně

Před měřením tepelných ztrát je nutné zkontrolovat, zda provedení
budovy odpovídá projektovému řešení a otopná soustava je tepelně a
hydraulicky vyregulovaná.

Měření tepelných ztrát má probíhat ve standardním uživatelském
(provozním) režimu budovy.

Podstata metody

Podstatou metody je stanovení tepelné ztráty budovy nebo její
samostatné části v závislosti na rozdílu průměrné vnitřní a vnější
teploty v otopném období a za dále uvedených podmínek.

Charakteristický prostor budovy se z hlediska tepelných ztrát
stanoví na základě výsledků předběžného teplotního průzkumu budovy
dohodou mezi zúčastněnými stranami v souladu s ČSN 73 4055/43/ a s
ČSN 73 4301 /44/.

V charakteristickém prostoru budovy a v sousedících prostorech
budovy se udržuje v průběhu zkoušky konstantní a stejná teplota
vzduchu pomocí tepelného zdroje, jehož výkon se měří. Současně se
měří veličiny vnitřního a vnějšího prostředí tak, aby bylo možné
stanovit závislost průměrné denní hodnoty výkonu tepelného zdroje na
rozdílu průměrných denních hodnot teploty vnitřního a vnějšího
vzduchu.

Je-li předmětem zkoušky také stanovení vlivu pasivního využití
sluneční energie na tepelné ztráty charakteristického prostoru
budovy, stanoví se závislost spotřeba na klimatických podmínkách
pro zamračené a jasné dny zvlášť. Výkon tepelného zdroje při
normativní, případně referenční hodnotě rozdílu teploty vnitřního a
vnějšího vzduchu stanovený z této závislosti se rovná tepelným
ztrátám charakteristického prostoru budovy.

POZNÁMKA:
V případě, kdy se vzduch přiváděný do charakteristického prostoru
upravuje, je nutné připočítat k výkonu tepelného zdroje také výkon
užitý na úpravu vzduchu.

Omezení metody

Metoda měření může být použita pro stanovení tepelných ztrát budovy
při libovolném způsobu vytápění, pokud se podmínky užívání a
provozování budovy při měření neliší od podmínek dohodnutých a kdy
je možné jednoznačně stanovit spotřebu energie na úpravu přiváděného
vzduchu, je-li upravován.

Měření podle této metody probíhá nepřetržitě po dobu topného období,
nejméně však 30 dnů, jestliže je aspoň 1/3 zjištěných hodnot při
teplotě vnějšího vzduchu pod 0 oC a není-li předmětem zkoušky také
stanovení vlivu pasivního využití slunečního záření na tepelné
ztráty. Minimální počet započítatelných dnů po provedení testů
odlehlosti je 6.
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Měřicí zařízení

Měřicí zařízení sestává ze soupravy čidel, převodníků, registračních
a dalších zařízení pro měření a registraci veličin vnitřního a
vnějšího vzduchu, dále pro regulaci, měření a registraci výkonu
topného zdroje, není-li součástí stavby.

Je-li upravován přívodní vzduch, měřicí zařízení obsahuje čidla,
převodníky a registrační zařízení pro měření tepelného výkonu,
zařízení na úpravu vzduchu a kontrolu jeho funkce podle projektu.

Měření jednotlivých veličin

Teplota vnitřního vzduchu, tai, se měří ve všech, případně ve
vybraných místnostech charakteristického prostoru budovy tak, že
jedno čidlo připadne nejvýše na 30 m2 půdorysné plochy místnosti. V
obytných budovách se čidlo umístí do středu půdorysné plochy
místnosti ve výšce 1,0 m nad nášlapnou vrstvou podlahy. V ostatních
prostorech budov sousedících s charakteristickým prostorem budovy se
počet čidel a jejich umístění volí tak, aby bylo možné spolehlivě
zjistit teplotu vzduchu v tomto prostoru. V jiných budovách než
bytových se umístění čidel teploty vzduchu řídí projektovanými,
případně provozními podmínkami. Čidla teploty vzduchu musí být
stíněná proti osálání. Požadovaná přesnost stanovení teploty
vnitřního vzduchu je 0,25 K.

Vnitřní (výsledná) teplota, ti, se měří pomocí kulového teploměru. U
bytových domů se měří v typických místnostech, dále v místnosti s
největším ochlazovacím účinkem chladných povrchů na vnitřní teplotu.
Čidlo se v obytných místnostech bytových domů umístí nejdále 0,1 m
od čidla měření teploty vnitřního vzduchu, avšak tak, aby se
navzájem neovlivňovala. V jiných budovách než bytových se měření
výsledné teploty, počet a umístění čidel řídí projektovanými,
případně provozními podmínkami. Požadovaná přesnost stanovení
vnitřní teploty je O,25 K.

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu, ϕϕϕϕai, se registruje. Měří se v
typické místnosti s možnými odchylkami od projektovaných hodnot.
Čidlo se umístí ve středu místnosti ve výšce zpravidla 1 m nad
podlahou. Požadovaná  přesnost stanovení relativní vlhkosti
vnitřního vzduchu je 5 %.

Všechna čidla měření veličin vnitřního prostředí musí být stíněná
proti přímému dopadu slunečního záření procházejícího do vnitřního
prostoru vnějšími průsvitnými konstrukcemi.

Teplota vnějšího vzduchu, te, se měří pomocí čidla umístěného v
meteobudce, případně v místě volného proudění vzduchu a čidlo je
stíněné  proti slunečnímu záření ve výšce asi 1,9 m až 2 m nad
terénem. Požadovaná přesnost stanovení teploty vnějšího vzduchu je
0,25 K.

Relativní vlhkost vnějšího vzduchu, ϕϕϕϕe, se registruje. Čidlo se
umístí v meteobudce, případně v místě měření teploty vnějšího
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vzduchu. Požadovaná přesnost stanovení relativní vlhkosti vnějšího
vzduchu je 5 %.

Rychlost a směr větru se registruje. Čidlo se umístí v místě volného
proudění vzduchu ve výšce 1,5 m nad terénem. Požadovaná přesnost
stanovení rychlosti větru je 0,5 m/s.

Intenzita globálního slunečního záření, I, se měří tehdy, když je
předmětem zkoušky stanovení vlivu pasivního využití slunečního
záření na tepelnou ztrátu budovy. Měří se pomocí solarimetru se
zápisem průběhu intenzity globálního slunečního záření, nebo její
integrací. Solarimetr se umístí na nezastíněném místě. Požadovaná
přesnost stanovení je 0,1 I.

V případě, kdy se vliv pasivního slunečního záření na tepelnou
ztrátu budovy stanovuje orientačně, se registruje pouze denní doba
slunečního svitu, ττττr,. Požadovaná přesnost stanovení denní doby
slunečního svitu je 0,5 h za den.

Pro registrované veličiny vnějšího prostředí a pro registraci srážek
je možné použít údaje nejbližší meteorologické stanice.

Požadovaná přesnost stanovení výkonu tepelného zdroje je 5 %.

Požadovaná přesnost stanovení výkonu zařízení pro úpravu vzduchu
přiváděného do charakteristického prostoru budovy (je-li použito) je
5 %.

V případech, kdy jsou v prostoru měření používány v průběhu měření
technologické spotřebiče, měří se jejich denní vydané teplo s
přesností 10 % měřené hodnoty.

Postup zkoušky

Při zkoušce se provede:
    - rozbor projektové dokumentace;
    - tepelně technický průzkum budovy;
    - volba charakteristického prostoru budovy;
    - instalace měřícího zařízení;
    - zapojení tepelného zdroje;
    - měření;
    - vyhodnocení měření;
    - protokol o zkoušce.

Před zahájením měření se provede rozbor projektové dokumentace s
cílem stanovení možnosti definování charakteristického prostoru
reprezentativních místností pro umístění čidel, umístění měřícího
zařízení a realizaci měření.

Tepelně technický průzkum budovy spočívá v kontrole existence
anomálií tepelně technických vlastností obvodového pláště, kontrole
a porovnání skutečného stavu s projektovou dokumentací a ve zjištění
omezujících podmínek pro provedení měření.
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Na základě provedeného rozboru projektové dokumentace a tepelně
technického průzkumu budovy se definuje charakteristický prostor
budovy, rozsah a podmínky měření.

Instaluje se měřicí zařízení tak, aby bylo možné měřit a registrovat
všechny měřené a registrované veličiny.

Měřené veličiny jsou
    - teplota vnitřního vzduchu, tai, v charakteristickém prostoru budovy (v
      reprezentativní místnosti
    - teplota vnitřního vzduchu v prostorech sousedících s

  charakteristickým prostorem budovy;
    - výsledná (vnitřní) teplota, ti,¨v prostorech;
    - výkon tepelného zdroje, Qz;
    - výkon zařízení na úpravu přiváděného vzduchu, QV;
    - teplota vnějšího vzduchu, te ;
    - intenzita globálního slunečního záření, J, v případě, kdy se
      měří příp. délka doby slunečního svitu;
    - tepelný výkon technologických spotřebičů, Qs.

Registrované veličiny jsou
    - relativní vlhkost vnitřního vzduchu, ϕϕϕϕai;

    - relativní vlhkost vnějšího vzduchu, ϕe;
    - rychlost a směr větru, vae.

Po instalaci měřidel se zapojí tepelný zdroj a zahájí se měření.
Měření obvykle probíhá při projektovaných, případně provozních
podmínkách.

Měřicí intervaly měřených a registrovaných veličin jsou pravidelné
a řídí se požadavkem stanovení jejich průměrných denních hodnot.

Měřicí interval teploty vnitřního vzduchu výsledné (vnitřní) teploty
je nejvýše 1 h.

Měřicí interval teploty vnějšího vzduchu je 1 h., jinak se měří
hodnoty v 7, ve 14 a ve 21 h.

Měří-li intenzita globálního slunečního záření a  měřidlo je
integrační, provádí se odečet hodnoty 1x denně, jinak se měří
kontinuálně.
V případě, že měřidlo výkonu tepelného zdroje a zařízení na úpravu
vzduchu je integrační, je možné provádět odečet hodnoty 1x denně,
jinak je interval měření nejvýše 1 h.

Odečet hodnoty spotřeby energie technologických spotřebičů se
provádí 1x denně.

Ostatní veličiny se registrují tak, aby bylo možné posoudit, zda
jsou jejich hodnoty v rozsahu projektových, příp. provozních
podmínek a běžných klimatických podmínek.
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Vyhodnocení měření

Z naměřených údajů se výpočtem stanoví průměrné hodnoty
měřených veličin jednotlivými čidly za den
    - teplota vnitřního vzduchu, taiD;
    - vnitřní (výsledná) teplota, tiD;
    - teplota vnějšího vzduchu, taeD;
    - výkon topného zdroje, QTD;
    - výkon zařízení na úpravu přiváděného vzduchu, QVD,
    podle vztahu

          n 
    XD =  ΣΣΣΣ  Xj/n                                                (62)
          1

kde XD je průměrná hodnota veličiny za den ;
    Xj    hodnota veličiny X v j-tém intervalu;
    j     číslo intervalu ve dnu;
    n     počet intervalů za den (v případě odečtů 1x za hodinu
          je n = 24).

Průměrný výkon technologických spotřebičů za den se stanoví ze
vztahu

    XD  = Xm /86400                                              (63)

kde XD je průměrná hodnota výkonu technologických spotřebičů za den
          ve W;
    Xm     hodnota spotřeby energie za den m-tého spotřebiče v J.

Měří-li se teplota vnějšího vzduchu pouze v  7, 14 a 21 hodin,
stanoví se průměrná denní hodnota teploty vnějšího vzduchu ze vztahu

    teD = (te7 + te14 + 2.te21)/4                                (65)

kde teD je průměrná denní teplota vnějšího vzduchu ve oC;
    te7, te14, te14 jsou hodnoty teplot vnějšího vzduchu v 7., 14., a
           21. hodině ve oC.

Z průměrných denních hodnot veličin vnitřního prostředí naměřených
jednotlivými čidly (teplota vnitřního vzduchu, výsledná teplota) se
stanoví průměrné denní hodnoty vztažené k charakteristickému
prostoru

          m
    XD =  ΣΣΣΣ XD,z . vz                                            (65)
         z=1
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kde XD je průměrná denní hodnota veličiny X charakteristického
prostoru;
    XD,z   průměrná denní hodnota veličiny měřené z-tým čidlem;
    vz    váha hodnoty XD,z vztažená k charakteristickému prostoru;
    z     číslo čidla;
    m     počet čidel veličiny.

Váha, vz, se stanoví ze vztahu

    vz = Vz / Vc                                                 (66)

kde Vz je objem části charakteristického obestavěného prostoru
          připadající na z-té čidlo v m3;
    Vc    celkový objem charakteristického obestavěného prostoru
          v m3.

Pro každý den měření se stanoví rozdíl průměrné denní teploty
vnitřního vzduchu a průměrné (střední) teploty vnějšího vzduchu
podle vztahu

    tD = tiaD - teD                                              (67)

a průměrná denní tepelná ztráta charakteristického prostoru podle
vztahu

    QD = QTD + QVD - QsD                                          (68)

kde QTD je průměrný denní výkon tepelného zdroje ve W;
    QvD    průměrný denní výkon zařízení na úpravu přiváděného
          vzduchu ve W;
    QsD    průměrný denní tepelný výkon technologických spotřebičů ve
          W.

Je-li předmětem zkoušky stanovení možností vlivu pasivního vyžití
slunečního záření na tepelnou ztrátu budovy, rozdělí se dny při
jasné a zatažené obloze, jinak se dny nerozlišují.

Za jasný den se považuje den s dobou slunečního svitu
nejméně 80 % doby astronomicky možné.

Z množiny naměřených údajů se na základě rozboru průběhu
měřených a registrovaných veličin vyloučí dny s výraznými
anomáliemi, např. kdy provoz v budově nebyl v souladu s
projektovanými nebo provozními podmínkami a dny, kdy se vnější
klimatické podmínky výrazně liší od uvažovaných v ČSN 06 0210
(průměrná denní hodnota rychlosti větru je vyšší o více než
20%) a dny, kdy je stav budovy těmito anomáliemi ovlivněn.

Za tyto dny se považují dny bezprostředně následující po dnech s
anomáliemi ve stejném počtu, jako je počet po sobě jdoucích dnů s
anomáliemi, nejvíce však pět.
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Dále se z hodnocení vyloučí prvních 5 dnů po zahájení měření.

V případě, kdy účelem zkoušky je stanovit tepelnou ztrátu budovy bez
uvažování vlivu slunečního záření, se z množiny všech dvojic, QD, tD,
pomocí lineární regrese stanoví závislost QD = f(tD) ve tvaru

    QD = A + B. tD                                               (69)

kde QD je průměrná denní tepelná ztráta charakteristického
          prostoru ve W;
    A,B   výběrové koeficienty regrese;
     tD   rozdíl průměrných denních hodnot teploty vnitřního a
          vnějšího vzduchu v K;

Provedením regresní analýzy podle ČSN 01 0252/41/ a testů odlehlosti
se vyberou dvojice hodnot, QD, tD,tak, aby byla splněna podmínka
minimálního počtu započitatelných dní a podmínka požadované kritické
hodnoty výběrového koeficientu korelace, r, pro lineární závislost
(69).

Pro vyhodnocení průkazní, rozhodčí a úřední zkoušky musí být
vypočtená hodnota výběrového koeficientu korelace, r,na 1% hladině
významnosti. Pro ostatní zkoušky se test hypotézy o koeficientu
korelace stanoví dohodou zúčastněných stran na zkoušce.

J-li účelem zkoušky stanovit tepelné ztráty budovy s uvažováním
pasivního využití sluneční energie, stanoví se výše uvedeným
postupem závislost pro dny při zatažené obloze.

Pro  charakteristický prostor se dále stanoví ekvivalentní teplota
vzduchu ze vztahu

    taiE = tin + ((teim - tim)/( tim  - tem)). (tiN -  teN)            (72)

kde taiE je ekvivalentní teplota vnitřního vzduchu
           v charakteristickém prostoru ve oC;
    tin     normativní vnitřní teplota ve oC;
    taim    průměrná teplota vzduchu v charakteristickém prostoru v
           průběhu měření ve oC;
    tim     průměrná vnitřní teplota v charakteristickém prostoru v
           průběhu měření ve oC;
    tem     průměrná teplota vnějšího vzduchu v průběhu měření ve oC;
    taen    normativní teplota vnějšího vzduchu ve oC.

Je-li účelem  zkoušky porovnání v projektu stanovené tepelné ztráty
(bez vlivu slunečního záření), postupu je se takto:

a) sestrojí se graf QD = f(teD) (ze vztahu (69));
b) z grafu se zjistí hodnota teploty vnějšího vzduchu při QD = 0;
c) hodnota, teD, představuje v tomto případě průměrnou teplotu
vnitřního vzduchu, taiD, která odpovídá naměřeným tepelným ztrátám;
d) je-li je zjištěná hodnota, tiD, totožná s teplotou uplatněnou
v projektu, taiDN, pak naměřená tepelná ztráta odpovídá projektové
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hodnotě, dosadí-li se za, teD, projektová hodnota, teDN. V případě, že
je, taiD, odlišná od, taiDN, stanoví se rozdíl

    tDN = taiDN - teDN                                              (73)

a pro tento rozdíl se zjistí tepelná ztráta pro projektové hodnoty,
taiDN, a ,teDN

    QDN = A + B . tDN                                             (74)

e) na základě rozdílu, QD, a, QDN, se zjistí vztah mezi projektovými
a naměřenými tepelnými ztrátami.

Je-li účelem zkoušky stanovit také vliv pasivního využití slunečního
záření na spotřebu se kromě tepelné ztráty, QD1, stanovené ze vztahu
(70) podle výše uvedeného postupu, stanoví se tepelná ztráta
charakteristického prostoru, QD2, ze vztahu (71) stejným postupem.
Rozdíl

                       QD = QD1 - QD2                               (75)

vyjadřuje vliv pasivního využití slunečního záření na tepelné
ztráty charakteristického prostoru budovy.

Protokol o zkoušce

O provedené zkoušce se vydá zpráva ve tvaru protokolu o zkoušce.

Protokol o zkoušce musí obsahovat tyto údaje:
    - identifikaci zkušební organizace;
    - identifikaci objednatele zkoušky;
    - lokalita budovy;
    - popis budovy (druh budovy, použití budovy, druh a způsob
    vytápění budovy,
    - konstrukční provedení budovy);
    - projektové a provozní podmínky užívání budovy;
    - výsledky teplotního průzkumu;
    - charakteristický prostor budovy;
    - podrobnosti o měření (tepelný zdroj v charakteristickém

prostoru a druh, počet a umístění čidel;
    - četnost odečítání hodnot měřených a regulovaných veličin;
    - datum zahájení měření;
    - doba měření;
    - naměřené údaje (průměrné hodnoty měřených a registrovaných
    veličin v období měření);
    -výpočtové hodnoty (grafická závislost QD1 = f1( tD), příp. i
    QD2 = f2( tD));
    -výsledky stanovení tepelné ztráty budovy při projektovaných,
    případně provozních podmínek, QD1, příp. QD2;
    - datum vypracování protokolu;
    - jméno odpovědného pracovníka.
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7 Experimentální stanovení hodnot referenčních veličin

7.1 Všeobecně

Tato část popisuje experimentální stanovení veličin uvedených v
a) ČSN ISO 7726 /8/
b/ ČSN 73 0550  /39/
c) ČSN 73 0542  /35/

ČSN ISO 7726 /8/ rozlišuje dvě třídy údajů podle stupně pociťovaného
diskomfortu, a to třídu C a S. Třída C se vztahuje k měření
prováděnému v mírných podmínkách, blízkých podmínkám komfortu (norma
komfortu), zatímco třída S se vztahuje k měření prováděnému v
podmínkách větší a extrémní tepelné zátěže (norma zátěže). Pro
potřeby předložené metodiky jsou použity údaje třídy C.

ČSN 73 0550 /39/ obsahuje postup při měření a kontrole tepelné
ztráty budov a tím tvoří podklad pro vyhodnocování spotřeby energie
na vytápění budov za určité období, nejčastěji za otopné období.

ČSN 73 0542 /35/ popisuje postup stanovení, energetické bilance
budovy se zahrnutím tepelného zisku ze slunečního záření zasklenými
plochami obvodového pláště.

POZNÁMKA:
V ČSN ISO 7726 /1/ jsou termíny "střední radiační teplota" (označení
Tr v kelvinech nebo tr ve stupních Celsia) a "asymetrie radiační
teploty" (označení tpr).

V české odborné literatuře se místo termínu "střední radiační
teplota" používá termín "účinná teplota okolních ploch" s označením,
tu /47/. Druhý termín se nepoužívá. Uvádí se však termín "účinná
teplota protilehlých ploch", takže analogicky se může hovořit o
"asymetrii účinné teploty protilehlých ploch". Pro účinnou teplotu
protilehlých ploch se používá označení, tus, takže pro její asymetrii
lze použít, tus.

V dalším textu budeme používat termíny obvyklé v české odborné
literatuře, tedy :
    - účinná teplota okolních ploch;
    - účinná teplota protilehlých ploch;
    - asymetrie účinné teploty protilehlých ploch.

Tato část stanovení veličin tepelného stavu prostředí je použitelná
pro zkoušky tepelného stavu vnitřního prostředí v budovách na
základě jednotlivých veličin, které jej ovlivňují.

Jsou to:
a) teplota vzduchu, tai ve 

oC;
b) účinná teplota okolních ploch, popř. průměrná teplota  vnitřních
ploch, tu ve 

oC;
c) účinná teplota protilehlých ploch, tus ve oC;
d) asymetrie účinné teploty protilehlých ploch, tus ve oC;
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e) vnitřní (výsledná) teplota, ti ve oC;
f) výsledná směrová teplota, ti ve oC;
g) vlhkost vzduchu, ϕϕϕϕai, v;
h) rychlost proudění vzduchu, vai, v m/s.

Hodnoty uvedených veličin jsou určující pro:
    - tepelnou pohodu (komfort);
    - stanovení spotřeby energie na
    vytápění;
    - stanovení energetické bilance zasklených
    ploch obvodového pláště budov.

POZNÁMKA:
Obvykle se neuplatňují všechny vyjmenované veličiny.

7.2 Definice

Účinná teplota okolních ploch je ekvivalentní teplota všech okolních
ploch se sálavým účinkem na kontrolní místo.

Stanoví se podle /47/ ze vztahu:

    tu = (ϕϕϕϕr1 . T1
4 + ϕϕϕϕr2 . T1

4 + ... + ϕϕϕϕrn . Tn
4) 0,25 - 273           (76)

kde ϕr1 , ... ϕr1 jsou poměry osálání jednotlivých okolních
                 ploch A1,..., An plochou A (např. povrchem lidského
                 těla);
    T1 ,...Tn     termodynamické teploty Tj = tj + 273 v K;
    tj           teplota ve 

oC;
    n            počet ploch;
    j            j-tá plocha.

Účinná teplota protilehlých ploch je ekvivalentní teplota ploch
omezujících poloprostor nad rovinou proloženou osálaným plošným
elementem.

Stanoví se ze vztahu:
   n
   ΣΣΣΣ tus =  ϕϕϕϕij  . tsj                                            (77)
   j=1

kde ϕj je poměr osálání mezi plošným elementem a j-tou plochou
          v definovaném poloprostoru;
    tsj    teplota na povrchu j-té plochy v definovaném  poloprostoru
          ve oC.

Asymetrie účinné teploty protilehlých ploch je rozdíl účinné
teploty protilehlých ploch zjištěné v protikladných směrech:

    tus = tus1 - tus2                                                                      (78)

kde tus1 je účinná teplota protilehlých ploch ve směru 1 ve oC;
    tus2    účinná teplota protilehlých ploch ve směru 2,protikladném
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           směru 1, ve oC.

Průměrná teplota vnitřních ploch v místnosti je teplota  vyjadřující
vážený průměr teplot na vnitřním povrchu jednotlivých ploch
ohraničujících místnost. Stanoví se ze vztahu:
  n
  ΣΣΣΣ tsm =   Aj . tsj / Aj                                        (79)
  j=1

kde Aj je j-tá plocha v místnosti v m
2.

POZNÁMKA:
Veličina "průměrná teplota vnitřních ploch v místnosti" často
z důvodu jednoduššího stanovení nahrazuje veličinu "účinná teplota
okolních ploch". V /48/ je prokázáno, že náhrada nezpůsobí významnou
chybu, zvláště v místnostech s menšími půdorysnými rozměry a výškou,
jako jsou např. obytné místnosti, kanceláře ap.

Výsledná teplota prostředí je teplota vyjadřující komplexní  účinek
tepelného působení prostředí na člověka.
Pro danou vnitřní produkci tepla člověka (tj.pro daný způsob
činnosti člověka) a daný tepelný odpor oděvu, se výsledná teplota
prostředí stanoví podle /8/ ze vztahu:

     
    tr = (hk/(hk + hs)).tai + (hs/(hk + hs)).tu                     (80)

kde tsm je výsledná teplota prostředí ve oC;
    tai      teplota vzduchu ve 

oC;
    tu     účinná teplota okolních ploch ve oC;
    hk     součinitel přestupu tepla při proudění ve W/(m

2.K);

    hs     součinitel přestupu tepla při sálání ve W/(m
2.K).

Je-li v daném prostředí klidný vzduch, popř. není-li rychlost
proudění vzduchu, vai, větší než 3 m/s a neodlišuje-li se příliš
hodnota součinitele přestupu tepla při proudění, hk, od hodnoty
součinitele přestupu tepla při sálání, hs, zjednoduší se rovnice
(80) na tvar :

     tr = 0,5 . (tai + tu)                                       (81)

POZNÁMKA:
V ČSN 06 0210 se výsledná teplota nazývá vnitřní teplota. Označuje
se, tr, takže tr = tr.

Lze-li uplatnit vztah (79), pak také platí :

    tr = 0,5 . (tia + tsm)                                        (82)

Výsledná směrová teplota prostředí je teplota vyjadřující komplexní
účinek tepelného působení prostředí daného poloprostoru uvažovaného
při stanovení účinné teploty protilehlých ploch. Za podmínek
uplatněných při odvození vztahu (81) platí :
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    trs = 0,5 . (tia + tus)                                       (83)

kde trs je výsledná směrová teplota ve oC;
    tus     účinná teplota protilehlých ploch ve oC.

7.3 Zkoušky jednotlivých veličin

7.3.1 Podstata zkoušek

7.3.1.1 Teplota vzduchu se stanoví z měření teploty vzduchu
s omezením vlivu sálání.

7.3.1.2 Účinná teplota okolních ploch se stanoví z měření rozdílu
sálavého účinku dvou koulí, z nichž jedna má černý a druhá leštěný
povrch.

7.3.1.3 Průměrná teplota vnitřních ploch v místnosti se stanoví jako
vážený průměr z měření vnitřní povrchové teploty jednotlivých ploch
se stejnou teplotou ohraničujících místnost.

7.3.1.4 Účinné teploty protilehlých ploch se stanoví z měření
sálavého účinku protilehlých ploch a je možno vyhodnotit asymetrii
účinné teploty protilehlých ploch.

7.3.1.5 Výsledná teplota prostředí (vnitřní teplota) se stanoví z
měření teploty pomocí černého kulového teploměru po jeho ustálení,
které nastane v důsledku tepelné rovnováhy vzniklé účinkem výměny
tepla sáláním s různými zdroji tepla v prostoru a účinkem výměny
tepla prouděním (tím je zachycen také vliv proudění vzduchu na
tepelné působení prostředí).

7.3.1.6 Výsledná směrová teplot se stanoví z měření měření účinné
teploty protilehlých ploch a teploty vzduchu v daném místě
místnosti.

7.3.1.7 Vlhkost vzduchu se stanoví z měření pomocí psychrometrické
ho principu nebo z měření změny vlastnosti materiálu z vlhkostí.
Psychrometrický princip je založen na měření teploty vzduchu dvěma
teploměry. Jeden měří teplotu vzduchu, tai, druhý teplotu navlhčeného
teplotního čidla, tw. Podle zjištěného rozdílu teploty, (tia – tw),
který se nazývá psychrometrický rozdíl, se stanoví z tabulky nebo
diagramu relativní vlhkost vzduchu.

7.3.1.8 Rychlost proudění vzduchu se provádí buď mechanickým
anemometrem nebo termoanemometrem.
V prvním případě se využívá mechanického účinku proudění vzduchu
působícího na misky nebo lopatky anemometru.
Termoanemometr měří rychlost proudění vzduchu na základě
ochlazovacího účinku proudícího vzduchu.

7.3.2 Požadavky na přístroje podle ČSN ISO 7726 /8/

a) Charakteristika měřících přístrojů
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Měřící rozsahy, přesnost a doba ustálení snímacích čidel pro každou
ze základních veličin jsou uvedeny v tabulce 46. Tyto údaje musí být
považovány za minimální požadavky. Podle potřeb, technických a
výrobních možností, je vždy možné specifikovat přesnější
charakteristiky.

Podle ČSN ISO 7726 /8/ je časová konstanta čidla, při změnách měření
veličiny prostředí rovna času, potřebnému pro výstup čidla k
dosažení 62 % její konečné hodnoty bez převyšujících výchylek. Dobu
ustálení, během níž zaznamenaná veličina, např. teplota teploměru,
vyjadřuje hodnotu měřené veličiny dostatečně přesně, lze vypočítat z
časové konstanty. V 90 % případů se doba ustálení dosahuje během
doby rovné 3,1 násobku časové konstanty.

Časová konstanta, a proto i doba ustálení snímacího  čidla nezávisí
jen na čidle (jeho hmotě, ploše povrchu, přítomnosti ochranného
krytu), ale také na parametrech prostředí (rychlosti vzduchu,
záření ap.), je nutno stanovit standardní podmínky měření.
Standardní podmínky prostředí jsou uvedeny v tabulce 47.

Přesnost měření teploty vzduchu, účinné teploty okolních ploch,
účinné teploty protilehlých ploch, rychlosti vzduchu a vlhkosti
vzduchu závisí i na vlivu jiných veličin.

Jakékoliv měřící zařízení integrující měření několika proměnných,
musí mít měřící rozsah, dobu ustálení a třídu přesnosti stejné nebo
lepší než je požadováno pro měření jednotlivých proměnných.

b) Specifikace měřících metod
Způsoby měření fyzikálních veličin prostředí musí přihlížet  ke
skutečnosti, že hodnoty těchto veličin se mění v závislosti na
poloze a času.

Z bioklimatického hlediska lze prostředí považovat za homogenní,
pokud působení teploty vzduchu, záření, rychlosti vzduchu a vlhkosti
je v okolí pobytu osob prakticky rovnoměrné, tj. když odchylky u
každé z těchto veličin a jejich střední hodnoty nepřesáhnou asi 5 %.
Tato podmínka je obvykle splněna při měření teploty, rychlosti a
vlhkosti vzduchu, ale zřídka při měření účinné teploty okolních a
protilehlých ploch.
Pokud je prostředí příliš heterogenní, musí být fyzikální veličiny
měřeny na několika místech pobytu osob nebo jejich okolí.

Polohy čidel měření základních veličin a váhové koeficienty pro
výpočet středních hodnot těchto veličin, jsou uvedeny v tabulce 3.

Čidla musí být umístěna ve výšce podle tabulky 48 a v podmínkách,
při nichž osoba provádí svou běžnou činnost. Pokud není možno tento
požadavek zajistit, je nutno umístit čidla tak, aby výměna tepla
byla blízká podmínkám, kterým je člověk vystaven (tuto situaci je
nutno poznamenat u výsledků).

Je třeba také věnovat pozornost časové změně veličin v okolí osob,
která může nastat např. vlivem proměnlivosti hodnot veličin vnějšího
prostředí ap.
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Pokud jsou fyzikální veličiny působící na osoby prakticky nezávislé
na čase, tj. odchylky těchto parametrů nepřesáhnou střední hodnotu v
průběhu daného času o více než 5 %, lze takové prostředí ve vztahu k
člověku považovat za neměnné. Přitom jiné veličiny ovliňující
tepelné působení na člověka mohou být na čase závislé (např.
metabolismus, energetická  účinnost, tepelný odpor oděvu aj.).
V opačném případě je třeba brát v úvahu střední odchylky fyzikálních
veličin jako funkci času.
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Tabulka 46 - Charakteristiky měřicích přístrojů - podle /8/ -
pokračování

Veličina              : Teplota vzduchu, tai

Měřicí rozsah         : (10 až 30) oC

Přesnost – požadovaná : 0,5 oC
         - vhodná     : 0,2 oC
            Tyto hodnoty musí být zaručeny nejméně pro
            Odchylku │ tu – ts│ rovné 10 oC.

Doba ustálení (90 %)  : Nejkratší možná. Hodnota určena jako
                        charakteristika měřicího zařízení.

POZNÁMKA:
Čidlo teploty vzduchu by mělo být účinně chráněno před vlivy
tepelného záření teplých nebo  studených stěn. Je také žádoucí
označit střední hodnotu za dobu 1 min.

Veličina              : Účinná teplota okolních ploch, tu
                        (střední radiační teplota)

Měřicí rozsah         : (10 až 40) oC

Přesnost – požadovaná : +2 oC
         - vhodná     : +0,2 oC
        Tyto hodnoty se obtížně dosahují nebo je někdy
        Nelze dosáhnout běžnými přístroji. Pokud je nelze dosáhnout,
        je nutno zaznamenat skutečnou přesnost.

Doba ustálení         : Nejkratší možná. Hodnota určena jako
                        Charakteristika měřicího zařízení.

POZNÁMKA:
Je-li měření prováděno černou koulí, nepřesnost může být, vzhledem
k účinné teplotě okolních ploch 5 oC.

Veličina              : Účinná teplota protilehlých ploch, tus
                        (střední radiační teplota)

Měřicí rozsah         : (10 až 40) oC

Přesnost – požadovaná : +2 oC
         - vhodná     : +0,2 oC
         Tyto hodnoty se obtížně dosahují nebo je někdy
         Nelze dosáhnout běžnými přístroji. Pokud je nelze
         dosáhnout, je nutno zaznamenat skutečnou přesnost.

Doba ustálení         : Nejkratší možná. Hodnota určena jako
                        Charakteristika měřicího zařízení.
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Tabulka 46 - Charakteristiky měřicích přístrojů - podle /8/ -
pokračování

Veličina              : Rychlost proudění vzduchu, vai

Měřicí rozsah         : (0,05 až 1) m/s

Přesnost – požadovaná : +│0,05 + 0,05 . va│ (m/s)
         - vhodná     : +│0,02 + 0,07 . va│ (m/s)
         Tyto hodnoty musí být zaručeny v libovolném směru
         Proudění s rozsahem úhlu  omega = 3.pi (sr)

Doba ustálení
¨        – požadovaná : 1 s
         - vhodná     : 0,5 s

POZNÁMKA :
S výjimkou případu jednosměrného proudu vzduchu by čidlo mělo měřit
efektivní rychlost vzduchu v libovolném směru.
Je rovněž žádoucí vyznačit střední hodnotu po dobu 3 min. Stupeň
turbulence je důležitým parametrem při studiu problematiky komfortu.
Doporučuje se, aby byl vyjádřen jako směrodatná odchylka průměrné
hodnoty rychlosti.
Ve studeném prostředí se doporučuje, aby byly používány přístroje
třídy C pro libovolný typ prováděné analýzy (komfortu) nebo extrémní
tepelné zátěže.

Veličina              : Absolutní vlhkost (vyjádřená částečným
                        tlakem vodní páry), pai

Měřicí rozsah         : (0,05 až 2,5) kPa

Přesnost              : +0,15 kPa
             Tato hodnota musí být zaručena i pro teploty
             Vzduchu a stěn rovné nebo větší než 30 oC  a
             Pro rozdíl │tu – ta│ nejméně 10 

oC

Doba ustálení         : Nejkratší možná. Hodnota určena jako
                        Charakteristika měřicího zařízení
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Tabulka 46 - Charakteristiky měřicích přístrojů - podle /8/ -
dokončení

Veličina              : Teplota mokrého teploměru, tw

Použití se nedoporučuje

Měřicí rozsah         : (10 až 40) oC

Přesnost – požadovaná : +2 oC
         - vhodná     : +0,2 oC
         Tyto hodnoty se obtížně dosahují nebo je někdy
         Nelze dosáhnout běžnými přístroji. Pokud je nelze
         Dosáhnout, je nutno zaznamenat skutečnou přesnost.

Doba ustálení         : Nejkratší možná. Hodnota určena jako
                        Charakteristika měřicího zařízení.

POZNÁMKA:
Charakteristika čidla předepsaná.

Veličina              : Teplota kulového teploměru, tg

Použití se nedoporučuje jako ukazatele komfortu.

POZNÁMKA:
Charakteristika čidla předepsaná. Teplotu koule je možno použít pro
odhad účinné teploty okolních ploch i ve studené, mírné a horké
teplotní zóně.                                 

Veličina              : Teplota mokrého kulového teploměru, twg

Použití se nedoporučuje.

POZNÁMKA:
Přesnost měření pro teplotu koule pro určení tu Nemusí být stejná
jako přesnost pro měření teploty koule jako odvozené hodnoty.
Charakteristika čidla předepsaná.
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Tabulka 47 - Standardní podmínky prostředí pro určení časových
konstant čidel - podle /8/

Měření času
ustálení
čidel pro :

Veličiny standardního prostředí

tai tu va va
Teplotu
vzduchu

tai libovolně < 0,25 m/s

Účinnou
teplotu
okolních
ploch

tu < 0,25 m/s

Rychlost
vzduchu

20 oC tai

Absolutní
vlhkost

20 oC tai specifikovat
podle měřicí
metody

Tabulka 48 - Polohy snímacích čidel k měření fyzikálních veličin
prostředí - podle /8/

Polohy čidel Váhové koeficienty měření pro
výpočet středních hodnot pro
prostředí

Doporučené výšky
(pouze jako
návod)

homogenní heterogenní sed stoj
Úroveň hlavy 1 1,1 m 1,7 m
Úroveň břicha 1 1 0,6 m 1,1 m
Úroveň kotníku 1 0,1 m 0,1 m
POZNÁMKA:
Podle ČSN 06 0210 /7/, popř. ČSN 73 0550 /2/ a /12/ se měří
vnitřní teplota (výsledná teplota, teplota vnitřního vzduchu)
uprostřed půdorysné plochy místnosti ve výšce 1,0 m  nad nášlapnou
vrstvou podlahy.

7.3.3 Přístroje, zařízení a pomůcky pro jednotlivé zkoušky

7.3.3.1 Měření teploty vzduchu
Teplota vzduchu se zjišťuje buď jednorázovým nebo průběžným měřením.

K jednorázovému zjištění teploty vzduchu se používají skleněné
obalové teploměry s potřebným rozsahem a dělením stupnice. Např. pro
měření teploty vzduchu v budovách je postačující rozsah
(-30 oC až 50 oC) s dělením 0,2 oC. Používají se i teploměry
pracující na elektrickém principu s termistorovým nebo
termočlánkovým čidlem. K průběžnému (registrovanému) měření teploty
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vzduchu se používají termografy, nověji zapisovače a v poslední době
elektronické měření se zapisováním do paměti.

Teplotní čidlo pro měření teploty vzduchu musí být chráněno před
osáláním z okolních tepelných zdrojů. Ke zmenšení vlivu sálání lze
použít několik způsobů, např.:

    - zmenšení emisivity povrchu použitím leštěného čidla z kovu
    nebo pokrytím reflexním nátěrem izolačního typu;
    - zmenšením rozdílu teplot mezi čidlem a obklopujícími jej

plochami. Často se používají jedno nebo více odrazných stínítek.
Stínítka mohou být z tenkých fólií z reflexního kovu, např.
hliníku. Pokud jsou použita samostatná stínítka, tj. bez nucené
ventilace, nejvnitřnější stínítko musí být od čidla odděleno
dostatečným vzduchovým prostorem, aby vzduch mohl kolem čidla
přirozeně proudit;

    - zvýšení rychlosti vzduchu okolo čidla nucenou ventilací pro
zintezivnění přenosu tepla prouděním (mechanickým nebo
elektrickým ventilátorem) a zmenšení rozměrů čidla.

7.3.3.2 Měření účinné teploty okolních ploch
K měření účinné teploty okolních ploch se používá dvoukulový
radiometr. Toto zařízení sestává ze dvou koulí s různými
součiniteli vyzařování (jedna černá, druhá leštěná). Obě koule jsou
vyhřívány na stejnou teplotu
Z rozdílu teplot obou koulí se stanovuje pak účinná teplota okolních
ploch podle vztahu

    Tu
4 = Ts

4 + ((Pp – Pb)/(σσσσ.(εεεεb – εεεεp)))                         (84)

kde Tu  je účinná teplota okolních ploch v K;
    Ts     teplota čidla v K;
    Pp       tepelný výkon vytápění leštěné koule ve W;
    Pb       tepelný výkon vytápění leštěné koule ve W;
    σ     Stefanova- Boltzmanova konstanta ve W/(m2. K4);
    εp       emisivita povrchu leštěného tělesa;
    εb       emisivita povrchu černého tělesa.

7.3.3.3 Měření teploty na povrchu vnitřních ploch v místnosti
Zjištěná teplota na povrchu jednotlivých vnitřních ploch v
místnosti slouží mj. jako podklad ke stanovení účinné teploty
vnitřních ploch a také ke stanovení průměrné teploty vnitřních ploch
v místnosti podle vztahu (79). Ta může být, za jistých podmínek
podle vztahu (82), použita k vyjádření sálajícího účinku vnitřních
ploch místo účinné teploty vnitřních ploch.

Povrchová teplota na vnitřních plochách (stěnách) místnosti se měří
diskrétně (jednotlivě) nebo spojitě, s průběžným záznamem.

K jednotlivému měření povrchové teploty se používají kontaktní a
bezdotykové způsoby měření.
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Kontaktní způsoby měření se uskutečňují pomocí termistorových nebo
termočlánkových čidel a Pt 100. Čidla jsou připojena k vícemístným
registračním přístrojům, nebo přímo k měřicím ústřednám se zápisem
do paměti.

Bezdotykové měření povrchových teplot se uskutečňuje tzv.
infrateploměry pracujícími na principu infračerveného vyzařování
těles nebo termovizními systémy umožňující získání plošných
zobrazení teplotních polí.

Pro přesnější měření povrchových teplot bezkontaktním způsobem,
založených na infračerveném vyzařování těles, je nutná znalost
emisivity měřených povrchů.

7.3.3.4 Měření účinné teploty protilehlých ploch a asymetrie účinné
teploty protilehlých ploch
Účinná teplota protilehlých ploch a asymetrie účinné teploty
protilehlých ploch se měří směrovým radiometrem. Měří-li se  jen
účinná teplota protilehlých ploch, je radiometr vybaven adaptérem
pro jednosměrné měření. Směrový radiometr se skládá z malého černého
rovinného prvku s měřičem tepelného toku (baterie termočlánků) mezi
dvěma stranami prvku - viz /8/.

Měření asymetrie účinné teploty protilehlých ploch je založeno na
tepelném toku procházející prvkem v důsledku rozdílné teploty obou
stran prvku.

Asymetrie účinné teploty se měří obdobně.

Účinná teplota plochy v 1. směru se stanoví ze vztahu (76):

    Tus1
4
 = (0,95 . Tn

4  + (P1/ σσσσ))                            (85)

 kde P1 je  tepelný tok procházející čidlem ve W/m2;
     Tus1    účinná teplota protilehlých ploch v K;
     Tn      teplota radiometru v K; -
     σ      Stefanova - Boltzmanova konstanta ve W/(m2 . K4).

Při stanovení asymetrie účinné teploty se postup opakuje pro 2. směr
a stanoví se účinná teplota i v protikladném směru Tus1.

Asymetrie účinné teploty protilehlých ploch se pak stanoví ze vztahu

    Tus = Tus1 - Tus2                                              (86)

POZNÁMKA:
Vztah (10) platí za předpokladu, že emisivita černého povrchu prvku
je 0,95.

7.3.3.5 Měření výsledné teploty
Výsledná teplota se měří černým kulovým teploměrem. Je tvořen
černou koulí, v jejímž středu je teplotní čidlo.
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Koule může mít teoreticky libovolný průměr. Podle /8/ se doporučuje
standardní koule o průměru 150 mm. V /47/ se uvádí rozsah průměru
(100 až 150) mm. K velikosti koule se v /8/ připomíná vzrůstající
vliv teploty a rychlosti vzduchu se zmenšujícím se průměr koule, což
způsobuje zmenšení přesnosti vlivu sálání.

Koule je vyrobena z tenkého kovového pláště, který je začerněn. K
začernění se používá buď elektrochemický povlak nebo častěji matný
černý nátěr.

Ze vztahů (80), (81) a (82) vyplývá, že výsledná teplota prostředí
se může stanovit také na základě teploty vzduchu, tai a účinné
teploty okolních ploch, tu, popř. průměrné teploty vnitřních ploch
tsm.

Pro použití vztahu (80) je však nutná také znalost součinitelů
přestupu tepla při proudění, hk, a při sálání, hs.

V ČSN ISO 7726 /8/ se uvádějí pro součinitel přestupu tepla
prouděním vztahy:

    - pro případ přirozeného proudění

    hk = 1,4 ((∆∆∆∆T)/(D))1/4                                       (87)

    - pro případ nuceného proudění

    hk = 6,3 (va
0,6/ D4)                                          (88)

Pro součinitele přestupu tepla při sálání platí podle /1/ vztah:

    hs = σσσσ . εεεε                                                  (89)

    ∆∆∆∆T = Tia – Tg                                                 (90)

kde Tia je teplota vzduchu v K;
    Tg    teplota černé koule v K;
    D     průměr koule v m,
    vai      rychlost proudění vzduchu v úrovni koule v m/s;
    σ     Stefanova - Boltzmanova konstanta ve W/(m2 . K4)
          (σ = 5,67 . 10

8
);

    ε   emisita černé koule.

POZNÁMKA:
Použití černého kulového teploměru k měření výsledné (vnitřní)
teploty (účinné teploty vnitřních ploch) předpokládá  aproximaci s
tvarem lidského těla. Proto účinek sálání na osobu ze stropu a z
podlahy bude při použití koule nadhodnocen v porovnání s účinkem na
osobu. Z tohoto hlediska  se proto považuje za přesnější elipsoid -
viz tabulka 4, ve  které jsou poměry průmětů osálané plochy pro
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osobu, elipsoid a koule. Poměr průmětů osálané plochy je stanoven
jako, Apr/Ar, kde, Apr, je povrch promítnutý v jednom směru a, Ar,
je  celková plocha osálaného povrchu. Tento poměr je vztažen k tvaru
lidského těla nebo čidla a udává relativní význam sálání z různých
směrů. Sklon os elipsoidu závisí na poloze osoby:
    - stojící - svislá osa;
    - sedící - osa ve sklonu 30 o.
    - ležící - vodorovná osa.

V /47/ se porovnává měření kulovým a válcovým teploměrem. Konstatuje
se, že se většinou výsledná teplota měřená kulovým teploměrem neliší
od teploty měření válcovým teploměrem. Při intenzivním jednostranném
sálání (při vytápění zavěšenými sálavými panely nebo při vytápění
infračervenými zářiči) a při malé vzdálenosti sálajících ploch (při
individuálním vytápění blízkými deskami) se však mohou obě tyto
hodnoty poněkud lišit. V tomto případě je vhodnější měřit válcovým
teploměrem, který se tvarem podobá lidskému tělu, takže poměry
osálání jsou v obou případech přibližně stejné.

7.3.3.6 Měření výsledné směrové teploty
Výsledná směrová teplota se stanoví na základě měření účinné
teploty protilehlých ploch a teploty vzduchu. Výsledná  hodnota se
vypočítá ze vztahu (83).

7.3.3.7 Měření relativní vlhkosti vzduchu
Relativní vlhkost vzduchu, která je dána vztahem: :

    ϕϕϕϕai = pa / pas                                                (91)

kde ϕai je relativní vlhkost vzduchu;
    pa      částečný tlak vodní páry v Pa;
    pas     částečný tlak nasycené vodní páry v Pa.

Měří-li se současně teplota vzduchu (což je obvyklé), je možno
stanovit částečný tlak nasycené vodní páry, pas, jako funkci
pas = f(tai). To umožňuje při známé hodnotě, ϕϕϕϕai, a, pas, vyjádřit ze
vztahu (91) částečný tlak vodní páry, pa, tedy podle /8/ absolutní
vlhkost.

POZNÁMKA:
Hodnota částečného tlaku nasycené vodní páry, pas v závislosti na
teplotě vzduchu, tai se zjistí např. v ČSN 73 0540.

Měření relativní vlhkosti vzduchu se provádí na psycrometrickém
principu (větraný  Assmanův psychrometr, měřidla firem Ahlborn,
Ultrakust aj.).

K méně přesnému stanovení relativní vlhkosti vzduchu se používají
vlhkoměry, které jsou založeny na změně fyzikálních vlastností
některých materiálů s obsahem vlhkosti (délkové změny, změna
elektrického odporu). U těchto  vlhkoměrů je nutná kalibrace před
zahájením měření a při delším uložení v sušším prostředí zajištění
regenerace čidel podle návodu výrobce.
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7.3.3.8 Měření rychlosti proudění vzduchu
Pro měření rychlosti proudění vzduchu se používá žárové anemometry
(např. fy Lambert, Thermo Anemometr CGA - 26 s  přepínacími rozsahy
0,1 až 1 m/s a 0,1 až 10 m/s) kombinované i s teplotními čidly,
takže se měří jedním přístrojem nejen rychlost proudění vzduchu, ale
i teplota vzduchu. Čidla jsou různě přizpůsobená pro možnost měření
i v méně přístupných částech budovy.

Pro větší rychlosti proudění vzduchu se používají miskové  nebo
lopatkové anemometry (např. Rosenmüller, Therm 2000 ap.).

7.3.3.9 Měření parametrů tepelného stavu vnějšího prostředí.
Při zkouškách tepelného stavu vnitřního prostředí je nutno měřit
také parametry tepelného stavu vnějšího prostředí, tj.:

    - teplotu vnějšího vzduchu;
    - relativní vlhkost vnějšího vzduchu;
    - rychlost větru;
    - intenzitu slunečního záření - viz ČSN 73 0550.

7.3.4 Počet a velikost vzorků

Vzorek pro zkoušky veličin tepelného stavu prostředí tvoří
prostředí místnosti (prostoru) ohraničené příslušnými stavebními
konstrukcemi.

Zkouška se provádí buď jen v jedné místnosti, např. kontroluje-li se
tepelná pohoda v dané místnosti nebo v tzv. charakteristických
místnostech budovy, popř. její samostatné části, provádí-li se
měření tepelné ztráty a spotřeby energie na vytápění budovy.

Za charakteristické se považují místnosti s různým počtem
ochlazovaných stěn a různého účelu (např. obývací pokoj, ložnice,
kuchyň aj.). Patří k nim zejména místnosti rohové v  prvním,
středním a posledním podlaží, ve střední části budovy jsou to
místnosti s jednou ochlazovanou stěnou v prvním, středním a
posledním podlaží, přičemž se uvažuje i orientace  místností ke
světovým stranám.

Zkouška účinné teploty protilehlých ploch a výsledné směrové
teploty se provádí jen v místnostech, ve kterých se počítá v
energetické bilanci s tepelným ziskem ze slunečního záření
pronikajícího okny do místnosti, pokud k jejich provedení i v jiných
místnostech není zvláštní důvod.

7.3.5 Postup při jednotlivých zkouškách

Před zahájením zkoušek se provede, pokud je to možné, porovnání
projektové dokumentace se skutečným stavem objektu. Zjistí-li se
rozdíly, posoudí se, nakolik mohou tyto rozdíly ovlivnit výsledky
zkoušek. Jestliže mohou být tyto rozdíly významné z hlediska
výsledků zkoušek, je nutno je odstranit, pokud ovšem nejsou právě
tyto rozdíly mezi projektem a skutečným stavem objektu důvodem k
provedení zkoušek.
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Vyberou se charakteristické místnosti a instalují se v nich  čidla k
měření jednotlivých veličin. Pokud jde o jejich umístění v
místnosti, je nutno brát zřetel na to, k jakému účelu budou zjištěné
hodnoty použity.

a) Kontrola tepelné pohody
Čidla se umisťují v dané místnosti uprostřed půdorysné  plochy ve
výškách uvedených v tabulce 48. Jsou-li k tomu důvody, provede se
měření i na jiném místě.

b) Získání podkladů pro stanovení tepelné ztráty a spotřeby  energie
na vytápění.
V tomto případě se řídí umístění čidel normou ČSN 73 0550 /39/.
Teplota vzduchu se měří ve všech charakteristických místnostech
budovy nebo její části. Čidlo se umístí do středu půdorysné plochy
místnosti ve výšce 1,0 m nad nášlapnou vrstvou podlahy.
Výsledná teplota se měří v charakteristických místnostech, stejně
jako teplota vzduchu. Vzdálenost mezi oběmna čidly má být co
nejmenší, ne větší než 0,1 m. Totéž platí i pro další čidla měření
dlších veličin.

c) Podklady pro stanovení energetické bilance zasklených ploch
obvodového pláště budov.
V tomto případě je cílem měření účinné teploty protilehlých ploch v
kontrolním bodě místnosti - viz ČSN 73 0542 /35/.
Kontrolní bod v místnosti je bod na normále, vedené ze středu
zasklené plochy do místnosti, vzdálené 1 m od zasklené plochy.
Se stanovením účinné teploty protilehlých ploch souvisí také
vymezení protilehlých ploch vůči kontrolnímu bodu. Podle
ČSN 73 0542 se toto vymezení definuje prostřednictvím, pojmu
"kontrolní oblast". Kontrolní oblast v místnosti je oblast vymezená
rovinou rovnoběžnou s danou zasklenou plochou a procházející
kontrolním  bodem v místnosti.
Z uvedeného plyne, že je pro případ "získání podkladů pro  stanovení
energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště" definován
zcela přesně pojem "protilehlé plochy". Ty tvoří souhrn ploch v
kontrolní oblasti, mezi nimiž a  kontrolním bodem dochází k výměně
tepla sáláním, přičemž tento souhrn protilehlých ploch zahrnuje také
otopnou plochu, pokud se nalézá v kontrolní oblasti.

V případě, že má místnost více vnějších stěnových konstrukcí se
zasklenou plochou nebo více zasklených ploch v jedné vnější stěnové
konstrukci, stanovuje se podle ČSN 73 0542 /35/ výpočtová teplota
vnitřního vzduchu (tedy účinná teplota okolních ploch a teplota
vzduchu) v kontrolním bodě u největší zasklené plochy. Jsou-li
zasklené plochy stejné, volí se kontrolní bod před zasklenou plochou
s největším ochlazovacím účinkem.

7.3.5.1 Teplota vzduchu
Čidla pro měření teploty vzduchu se umístí v místnosti podle
požadavků uvedených v odstavcích ad a) až ad c). Čidla se chrání
před účinky sálání. Neprovádí-li registrace měření teploty vzduchu a
je-li třeba odečítat hodnoty co nejdříve po zahájení měření, má se
počítat s první hodnotou až po uplynutí 1,5 násobku doby ustálení
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měřicího přístroje. Měřicí interval teploty vzduchu nemá být delší
než 1 h.

7.3.5.2 Účinná teplota okolních ploch

Měření účinné teploty okolních ploch se provádí v místech  místnosti
podle požadavků uvedených v odstavcích ad a) až  ad c).
Měření se zahájí po ustálení. Doba ustálení černého kulového
teploměru je asi 20 až 30 minut podle fyzikálních vlastností koule a
podmínek prostředí. Tepelnou rovnováhu umožní snadno poznat postupné
odečítání teploty. Pro vysokou setrvačnost čidla nelze proto černý
kulový teploměr použít ke stanovení sálavého účinku prostředí s
rychlými změnami teploty. Měřicí interval nemá být delší než 1 h.
Stejné požadavky platí i pro měření účinné teploty protilehlých
ploch, asymetrie účinné teploty protilehlých ploch, výsledné teploty
a výsledné směrové teploty.

7.3.5.3 Vnitřní povrchová teplota

Čidlo pro měření teploty na povrchu vnitřních ploch (na povrchu
stavebních konstrukcí ohraničujících místnost) se umístí  uprostřed
plochy ve výšce nad podlahou podle požadavků uvedených v odstavcích
ad a) až ad c).
Má-li se předcházet chybám, je při dotykovém (kontaktním) měření
povrchové teploty nutno dodržovat zásady podle ČSN 25 8010 /5/:

a) Sdílení tepla mezi měřeným povrchem a čidlem má být co nejlepší a
přestup tepla z čidla do vzduchu má být pokud možno roven přestupu
tepla mezi měřeným povrchem a vzduchem. Čidlo je třeba přitisknout
nebo upevnit na měřený povrch tak, aby bylo zajištěno co
nejdokonalejší sdílení tepla vedením (lepicí tmel). Někdy lze
sdílení tepla zlepšit  vhodnou látkou, která zprostředkuje dotyk
mezi čidlem a  povrchem. To je zvlášť důležité při měření teploty
konstrukcí s malou hodnotou tepelné vodivosti a drsným povrchem.

b) Přiložením čidla nesmí dojít ke zkreslení teplotního pole vlivem
sálání čidla. Čidlo má mít proto stejné emisní vlastnosti jako
měřený povrch.

c) Čidlem teploměru se má odvádět (přivádět) co nejmenší množství
tepla z měřicího místa. Proto se používá např. plášťových
termočlánků s malými průměry drátů, které se účelně vedou po měřeném
povrchu po izotermách.

d) Z důvodu zlepšení dotyku čidle s povrchem a z důvodu omezení
vlivu vodičů čidla opatřuje se čidlo malou kovovou destičkou
připájenou k měřicímu spoji. Její emisní  vlastnosti musí být
přibližně stejné jako vlastnosti okolního  povrchu. Toho se dosáhne
např. vhodným nátěrem nebo oxidací destičky.

e) Zmenšení chyby se dosáhne vyvedením vodičů čidla ve směru
izotermy, musí být však zajištěn co nejlepší dotyk vodičů s povrchem
(přitmelení). U materiálu povrchu s dobrou tepelnou vodivostí by
měla být dotyková délka nejméně 25 mm. Pro snížení chyby měření v
důsledku přívodem případě odvodem tepla z měřeného povrchu
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doporučuje se uložení termočlánků do úzké drážky v povrchu vedené
podle izotermy. Drážka se překryje tenkou destičkou ze stejného
materiálu jako je měřená konstrukce. Při měření teploty na povrchu
tepelně izolační konstrukce má být styčná délka (délka zapuštěné
části) pro termočlánky měď-konstantan o průměru 1 mm nejméně 60 mm a
pro průměr 0,2 mm nejméně 20 mm, je-li dovolená chyba 5 % rozdílu
mezi povrchovou teplotou a teplotou okolí. Je-li dovolená chyba 1 %,
měla  by být styčná délka přibližně trojnásobná.

U bezdotykového měření je nutná znalost emisivity povrchů. Totéž se
týká i termovizního stanovení povrchových teplot.

Při použití termovize je nutno dbát na tyto podmínky :
    - zásadně má být prováděno měření takovým způsobem, aby bylo co

nejméně závislé na vnějších klimatických podmínkách. Tomu
odpovídá způsob měření prováděné uvnitř budovy;
- dále je  třeba zajistit, aby vnitřní povrchy konstrukce nebyly
ovlivňovány sáláním z vnitřních zdrojů tepla v místnosti
(radiátory, rozvody tepla, osvětlovací zařízení ap.), tento
účinek je nutno vhodným způsobem zmenšit na nejmenší možnou
míru,např.zástěnou,opatřenou na povrchu hliníkovou fólií,pokud
jej není možno zcela vyloučit;

    - je-li měřený povrch krytý (závěs, záclona, obraz, nábytek,
    ap.) je nutno toto krytí odstranit, a to nejméně 8 h před
    zahájením měření;
    - při termovizním měření teploty na vnitřním povrchu obvodové
    konstrukce nesmí být její vnější povrch osáláván slunečním
    zářením 12 h před zahájením měření.

Termovizní měření z vnější strany se provádí jen ve zvláštních
případech, tj. tehdy, když je znesnadněno nebo znemožněno měření z
vnitřní strany. V tom případě je nutno dodržet následující podmínky:

    - aspoň 24 h před začátkem měření a v průběhu měření musí být
    minimální rozdíl teploty vnitřního a vnějšího vzduchu 10 C;

- během vlastního měření nemá vnitřní teplota kolísat více než
+ 2 oC;

    - aspoň 12 h před začátkem měření a v průběhu měření nesmí být
    snímaná plocha osálávána slunečním zářením;
    - rychlost větru nemá přesáhnout hodnotu 3 m/s;
    - aspoň 24 h před začátkem měření a v průběhu měření, nesmí být
    měřený povrch zvlhčován deštěm, sněhem;
    - vnější měření je nutno provádět při vyšších teplotách než
    -15 oC, se zřetelem k technickým parametrům termovizní
    aparatury, přičemž je nutno mít ale na paměti, že optimálních
    výsledků měření se dosahuje, je-li rozdíl teploty vnitřního a
    vnějšího vzduchu nejméně 20 oC.

7.3.5.4 Vlhkost vzduchu

Vlhkost vzduchu se měří v místech podle požadavků uvedených v
odstavcích ad a) až ad c). Čidla se chrání před účinky sálání.
Neprovádí-li se registrace měření vlhkosti vzduchu, pak se odečítání
příslušných hodnot provádí v intervalu ne delším než 1 h. Dále je
třeba zajistit tyto podmínky měření:
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    - zajistit, aby byl mokrý teploměr větrán dostatečnou rychlostí,
    nejméně (4 až 5) m/s. To se zajistí pomocí mikroturbiny nebo
    malého ventilátoru s elektrickým nebo mechanickým pohonem
    (obecně platí, že teplotní čidlo malých rozměrů vyžaduje nižší
    minimální rychlost než čidlo větších rozměrů);
    - zajistit, aby punčoška okolo mokrého teploměru překrývala
    citlivou část čidla tak, aby se vyloučily chyby způsobené
    vedením tepla podle tabulky 5;
    - voda, která zvlhčuje punčošku má být destilovaná, protože
    částečný tlak vodní páry v solných roztocích je nizší než u
    destilované vody.

Tabulka 49 - Délka překrytí teploměru mokrou punčoškou
podle /8/

Typ Průměr
(mm)

Délka punčošky
(mm)

Rtuťový teploměr  - 20
Termočlánek 1,20

0,45
0,12

60
30
10

    - punčoška mokrého teploměru má umožnit snadnou cirkulaci vody
    vzlínáním, zvláště je-li absolutní vlhkost vzduchu nízká;
    - pokud se barometrický tlak znatelně odchyluje od hodnoty
    100 kPa (např. o 1 % nebo 2 %), je nezbytné jej měřit a při
    stanovení vlhkosti je třeba použít diagramy odpovídající
    naměřenému barometrickému tlaku.

7.3.5.5 Rychlost proudění vzduchu

Rychlost proudění vzduchu se měří v místech podle požadavků
uvedených v odstavcích ad a) až ad c).
Je nutno mít na paměti, že anemometr se žhaveným kovovým vláknem má,
v porovnání s anemometrem s teplým čidlem, vyšší citlivost na směr
proudění vzduchu.

7.3.6 Vyhodnocení zkoušek

7.3.6.1 Obecný postup /51/

Náhodná chyba (změny podmínek a pod.)
Na základě hodnot naměřených veličin se stanoví jejich průměrné
hodnoty
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               n
    x = (1/n). ΣΣΣΣ xj                                            (92)
               j=1

kde x je průměrná hodnota;
    xj     jednotlivá hodnota;
    n    počet hodnot.

V případě, že je počet naměřených hodnot n > 5, stanoví se
směrodatná odchylka jednoho měření je

                     n
    s =  ((1/(n - 1))ΣΣΣΣ (xj - x)

2)1/2                             (93)
                    j=1

a konfidenční interval na hladině spolehlivosti P aritmetického
středu

    x = x + ((t . s)/(n)1/2) = x + sx ;(P)                       (94)

 kde t je kritická hodnota Studentova rozdělení, která se
          stanoví v závislosti na počtu stupňů volnosti
         (k = n – 1) a zvolené hladině spolehlivosti P.
          Uvažuje se = 0,05. Hodnoty t jsou v tabulce 50.
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Tabulka 50 – Kritické hodnoty Studentova rozdělení t pro hladiny
spolehlivosti P

Stupně
volnosti

k

P
(%)

95 99 99,9%

1 12,706 63,657 318,310
2 4,303 9,925 22,326
3 3,183 5,841 10,213
4 2,776 4,604 7,173
5 2,571 4,032 5,893
6 2,447 3,707 5,208
7 2,365 3,500 4,785
8 2,306 3,355 4,501
9 2,262 3,250 4,297
10 2,228 3,169 4,144
15 2,132 2,947 3,733
20 2,086 2,845 3,552
30 2,042 2,750 3,385
40 2,021 2,705 3,307
60 2,000 2,650 3,232
120 1,980 2,617 3,160

Systematická chyba (nejistota měření)
Systematické chyby jsou dané přesností měření přesností (třídou
přesnosti) a stanovují se kalibrací. Tak má každé měřidlo stanovené
s jakou přesností je možno provést jediné měření, za předpokladu, že
jsou vyloučeny náhodné chyby.

Obecně nejistota jednoho měření pro složenou funkci

    x = f(y1,... yi, .... yn)                                   (95)

je dána vztahem

    wx = dx = ((δδδδf/dy1)2 +...+(δδδδf/dyi)2 +...+(δδδδf/dy1)2)1/2         (96)

kde wx  je nejistota x z jednoho měření;
    x     střední hodnota veličiny y;
    yi     proměnná měřená veličina.

Výsledek se pak udává výrazem

    x = x + wx + sx; (P)

Obecný postup se uplatní při vyhodnocování všech změřených veličin,
tj.:
    - teploty vzduchu, tai;
    - teploty na vnitřním povrchu jednotlivých ploch, tsj;
    - účinné teploty okolních ploch, tu;
    - účinné teploty protilehlých ploch, tus;
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    - asymetrie účinné teploty protilehlých ploch, tus;
    - výsledné teploty, tr;
    - relativní vlhkosti vzduchu (měří-li se přímo), ϕϕϕϕai;
    - rychlosti proudění vzduchu, vai.

V některých případech se však vyhodnotí ještě další údaje, potřebné
z hlediska účelu prováděné zkoušky. Využijí se k tomu změřené
hodnoty některých jednotlivých veličin.

7.3.6.2 Vyhodnocení složených veličin na základě změřených hodnot
jednotlivých veličin

Z hlediska tepelné pohody
a) Na základě teploty vzduchu, tai a účinné teploty okolních ploch,
   tu, se stanoví výsledná teplota prostředí, tr, podle vztahu (80),
   je-li možno vyčíslit hodnoty součinitelů přestupu tepla, hk, hs,
   popř. ze vztahu (6), jsou-li splněny podmínky pro jeho použití.

b) Na základě teploty vzduchu, tai, a účinné teploty protilehlých
   ploch, tus, se stanoví výsledná směrová teplota, trs - viz vztah
   (83).

b) Na základě povrchové teploty jednotlivých vnitřních ploch
c) v místnosti, tsj, se stanoví průměrná teplota vnitřních ploch

v místnosti, tsm - viz vztah (79), kterou lze využít, spolu
s teplotou vzduchu, tai ke stanovení výsledné teploty tr podle
vztahu (82).

d) Na základě suché teploty, ts, a mokré teploty, tw, se stanoví psy-
   chrometrický rozdíl dt = (ts – tw) a z tabulky se zjistí relativní
   vlhkost vzduchu ϕϕϕϕai.

e) Na základě teploty vzduchu, tai, a rychlosti proudění vzduchu, va,
   také "stupeň turbulence" ST - viz /49/, /4/ :

    ST = (dtai/vai).100                                         (95)

kde ST je stupeň turbulence v %,
    dtai   rozdíl nejvyšší tai,max a nejnižší tai,min
          teploty vzduchu v daném časovém úseku v K ;
          dtai = tai,max - tai,min                                                   (96)
    vai    průměrná rychlost proudění vzduchu v daném časovém úseku
          v m/s.

POZNÁMKA:
Na základě hodnoty stupně turbulence ST se kontroluje přípustná
průměrná rychlost proudění vzduchu v závislosti na teplotě vzduchu.
Např. je-li stupeň turbulence  ST = 40 %, teplota vzduchu tai = 20 C,
pak průměrná rychlost  proudění vzduchu nemá být větší než 0,13 m/s
a při  ST = 5 % : 0,2 m/s (při stejné teplotě vzduchu) - viz /10/.
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Z hlediska získání podkladů pro stanovení spotřeby energie na
vytápění
Pro stanovení spotřeby energie na vytápění je potřebná průměrná
teplota vnitřního vzduchu budovy, tai.
Stanoví se na základě naměřených hodnot teploty vzduchu v
jednotlivých charakteristických místnostech budovy za celé období
měření, nejčastěji za celé otopné období podle postupu.

a) Stanoví se průměrná denní teplota vnitřního vzduchu v každé
   charakteristické místnosti
         24
   tai =  ΣΣΣΣ(tai,j/n)                                           (97)
         j=1

b) Stanoví se průměrná teplota vnitřního vzduchu u každé
   charakteristické místnosti za celé období měření
         1
   tch =  ΣΣΣΣ tai,k/n                                             (98)
         k=1

c) Stanoví se průměrná teplota vnitřního vzduchu budovy za celé
   období měření
         p
   taiv = ΣΣΣΣ tch,m . vm                                          (99)
         m=1
kde tai je průměrná denní teplota vnitřního vzduchu v příslušné
          charakteristické místnosti v oC;
    tai,j   teplota vnitřního vzduchu v příslušné charakteristické
          místnosti v j-té hodině ve oC;
    tch    průměrná teplota vnitřního vzduchu v příslušné
          charakteristické místnosti za celé období měření ve oC;
    taik   průměrná denní teplota vnitřního vzduchu v k-té
          charakteristické místnosti ve oC;
    taib   průměrná teplota vnitřního vzduchu budovy ve oC;
    tch,m   průměrná teplota vnitřního vzduchu v m-té
          charakteristické místnosti za celé období měření ve oC;
    vm    váha hodnoty, tch stanoví se ze vztahu

          vm = V / Vm                                          (100)

kde Vm je objem m-té místnosti v m
3;

    V     celkový objem charakteristických místností v m3;

              p
          V = ΣΣΣΣ Vmk                                           (101)
              k=1

    p     počet charakteristických místností;
    n     počet dnů měřeného období.

   Podobně je možno postupovat i při vyhodnocování ostatních
   veličin. Ty se však měří zpravidla jen kontrolně, tedy ne v
   průběhu celého měřicího období.
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d) Z hlediska získání podkladů pro stanovení energetické bilance
   zasklených ploch obvodového pláště budov. V tomto případě je
   třeba stanovit v kontrolním bodě místnosti:
   - teplotu vzduchu, tai;
   - účinnou teplotu protilehlých ploch (tím tedy výslednou

směrovou teplotu) v místnosti při výpočtové teplotě vnějšího
vzduchu, te. Při stanovení se postupuje tak, že se měření
vyjmenovaných veličin provádí při několika teplotách vnějšího
vzduchu a výpočtové údaje tai, tus, trs, se stanoví extrapolací.

7.3.6.3 Stanovení složených veličin v kombinaci měření a výpočet

a) Účinná teplota okolních ploch
a1) Výpočet z teploty okolních povrchů
Při výpočtu se vychází z veličin:
    - povrchové teploty okolních ploch, tus;
    - poměru osálání mezi osobou a okolními povrchy (plochami);
    - vlivu tvaru, velikosti a relativních poloh povrchů vzhledem k
    osobě,
a postupuje se podle vztahu (1), z povrchových teplot jednotlivých
ploch a poměru osálání mezi osobou a plochami. Poměr osálání se
odhadne podle ČSN ISO 7726 /1/.

a2) Výpočet z účinné teploty protilehlých ploch.
Při výpočtu se vychází z veličin:
    - účinné teploty protilehlých ploch, tus, stanovené v šesti
    směrech;
    - poměrů průmětů osálaných ploch pro osobu v šesti směrech,
podle ČSN ISO 7726 /1/.

b) Výpočet teploty vnitřního vzduchu v kontrolním bodě z účinné
teploty protilehlých ploch

Výpočtová teplota vnitřního vzduchu, taip, stanovená v kontrolním
bodě místnosti, je součástí podkladů pro zjištění energetické
bilance zasklených ploch obvodového pláště, je  dána vztahem:

    taip = 2 . trs – tus                                          (102)

kde trs je výsledná směrová teplota (podle ČSN 73 0540 se
          uvažuje u obytných budov trs = 20 oC) ve oC;
    tus    účinná teplota protilehlých ploch ve oC.

 Dále platí:

               n
          tus = ΣΣΣΣ  ϕϕϕϕj.tsj                                      103)
               j=1

kde tsj je teplota na povrchu příslušné protilehlé plochy ve oC;

    ϕj  poměr osálání.
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7.3.6.4 Parametry tepelného stavu vnějšího prostředí

Při stanovování hodnot tepelného stavu vnitřního prostředí je nutno
sledovat také parametry tepelného stavu vnějšího prostředí.
Postupuje se přitom podle ČSN 73 0550.

7.3.7 Nejistota měření

7.3.7.1 Teplota vzduchu se měří s nejistotou + 1,0 %.
7.3.7.2 Teplota na vnitřním povrchu konstrukcí se měří s nejistotou
      + 1,3 %.
7.7.3.3 Průměrná teplota vnitřních ploch.
      Výsledná hodnota je závislá na počtu jednotlivých teplot, na
      jejichž základě je stanovena výsledná hodnota.
      Nejistota stanovení je při počtu hodnot:
      -  6: + 4,7 %;
      -  8: + 5,4 %;
      - 10: + 6,1 %.
7.3.7.4 Účinná teplota okolních ploch a účinná teplota protilehlých
      ploch se měří s nejistotou  + 1,3 %.
7.3.7.5 Výsledná teplota a výsledná směrová teplota se měří s
      nejistotou + 1,4 %.
7.3.7.6 Asymetrie účinné teploty protilehlých ploch se měří s ne-
      jistotou + 1.8 %.
7.3.7.7 Relativní vlhkost vzduchu se měří psychrometrickým způsobem
      s nejistotou + 1,4 %.
7.3.7.8 Rychlost proudění vzduchu se měří s nejistotou, v závislosti
      na rychlosti:
      - (do 0,3) m/s     : + 0,01 m/s;
      - (0,3 až 1,5) m/s : + 0,1 m/s;
      - (1,5 až 6,0) m/s : + 0,2 m/s.

7.4  Dokumentace a protokol o zkoušce
 Dokumentace o zkouškách se vede podle ČSN 73 2031.

 Protokol o zkoušce má obsahovat :
a) Název zkušební organizace
b) Název objednatele zkoušky
c) Umístění budovy
d) Popis budovy (druh budovy, druh a způsob vytápění a regulace,

tepelně technické vlastnosti konstrukcí)
e) Projektové a provozní podmínky užívání budovy
f) Podrobnosti o měření
g) Četnost odečítání hodnot měřených a registrovaných
h) Datum zahájení měření
i) Doba trvání měření
j) Naměřené údaje
k) Zpracování výsledků měření
l) Výsledky
m) Datum zpracování protokolu
n) Jméno odpovědného pracovníka
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