
VIDEOSBÍRKA PŘENOS TEPLA 
 

1. Měděný kabel o průměru d=12 mm a měrném elektrickém odporu 8*10-5 Ohm/m je potažen 

izolací o tloušťce 4 mm. Teplota vzduchu kolem vodiče je 15 °C. Jaký může být maximální 

proud protékají vodičem, aby teplota izolace nepřekročila povolený 180 °C? Tepelná vodivost 

izolace je 0,15 W/m*K a součinitel přestupu tepla mezi izolací a vzduchem je 10 W/K*m^2. 

 

2. Ve výparníku o ploše 11 m2 se vytvoří 440 kg syté páry ohřevem vody z 55 °C na teplotu 

sytosti 200 °C. Jaký je tlak páry a teplotní spád na stěně výparníku, pokud je tloušťka stěny 

1,6 cm a tepelná vodivost stěny je 40 W/m*K. 

 

3. Mějme betonovou stěnu domu o tloušťce 30 cm a tepelné vodivosti 0,8 W/m*K. Teplota 

uvnitř budovy je 20 °C, vně budovy -7 °C, součinitel přestupu tepla uvnitř je 10 W/m2*K, vně 

má hodnotu 15 W/m2*K. Urči, zda bude vlhkost v betonové zdi zamrzat a pokud ano, urči 

potřebnou tloušťku izolace z polystyrenu o tepelné vodivosti 0,03 W/m*K, aby vlhkost 

v betonu nezamrzala. Urči také jestli na zaizolované stěně bude zevnitř kondenzovat vzduch 

o relativní vlhkosti 55 %. 

 

4. Ocelová tyč o délce 1 metr a průřezu 6 cm^2 je jedním koncem ponořená ve směsi ledu a 

vody o teplotě 0 °C a na druhém konci udržujeme stabilní tepotu 75 °C. Tepelná vodivost 

oceli je 40 W/m*K. Pokud tyč vůči okolí zaizolujeme, kolik ledu roztaje za 30 minut? 

 

5. Na vnitřní straně betonové stěny o tloušťce 20 cm je vzduch o teplotě 20 °C a součinitel 

přestupu tepla má hodnotu 10 W/m2*K. Na vnější straně má vzduch teplotu -8 °C a součinitel 

přestupu tepla má hodnotu 30 W/m2*K. Tepelná vodivost betonu je 1,1 W/m*K. V jaké 

hloubce stěny bude zamrzat vlhkost? 

 

6. V místnosti je vzduch o teplotě 20 °C, teplota venkovního vzduchu je -15 °C. Součinitel 

prostupu tepla na zdech je 1,3 W/m2*K, součinitel přestupu tepla na straně místnosti je 11 

W/m2*K a tepelná vodivost zdi je 0,4 W/m*K. Jaká je maximální relativní vlhkost vzduchu 

v místnosti, aby vzduch nezačal kondenzovat? Situaci zakresli do h-x diagramu.  

 

7. Sytá vodní pára o teplotě 220 °C je vedena mezi budovami parovodem při hmotnostním 

průtoku 54 tun za hodinu. Délka parovodu je 150 metrů, vnitřní průměr 30 cm. Tloušťka 

potrubí je 2 cm, tepelná vodivost ocele je 40 W/m*K. Izolace ze skelné vaty má tloušťku je 10 

cm tlustá a její tepelná vodivost je 0,035 W/m*K. Teplota okolního vzduchu je 5 °C, součinitel 

přestupu tepla na vnitřní straně potrubí je 300 W/m2*K, na vnější straně izolace 25 W/m2*K. 

Urči tepelné ztráty potrubí, suchost páry na konci potrubí a množství zkondenzované vody. 

 

8. Slunce můžeme považovat za ideální černé těleso o teplotě 5780 K.  Jeho průměr je 1,4 mil. 

km a střední vzdálenost Země-Slunce je 150 mil. km. Jaký elektrický výkon mohou poskytnou 

panely družice obíhající na orbitě země, pokud mají plochu 6 m2 a účinnost přeměny záření 

na elektrický proud je 17 %? 

 

9. Při výstavbě tepelné elektrárny se zvažuje způsob chlazení. Blok o tepelném výkonu 150 MW 

a termodynamické účinnosti 31 % může být chlazen vodou z nedaleké řeky. Ta má teplotu 12 



°C a z důvodu zachování vhodných podmínek pro říční život můžeme ohřívat říční vodu o 10 

°C. Sytá pára o hmotnostním toku 50 kg/s kondenzuje při teplotě 50 °C a z kondenzátoru 

vystupuje jako sytá kapalina. Součinitel prostupu tepla na souproudém výměníku tepla je 

2450 W/m2*K. Urči potřebný tok říční vody a plochu výměníku. 

 

10. V protiproudém výměníku chladíme olej o hmotnostním toku 0,05 kg/s ze 110 °C na 60 °C 

vodou o teplotě 30 °C, která se ohřívá na 45 °C.  Pokud je součinitel prostupu tepla na 

výměníku 1900 W/m2*K, urči jeho plochu a hmotnostní tok chladící vody. Tepelná kapacita 

oleje je 1800 J/kg*K. 

 

11. Urči hodnoty tepelných toků, které vycházejí ze starého kotle o povrchu 2 m^2 a povrchové 

teplotě 70 °C. Uvažujme přenos zářením a prouděním. Rozměry kotelny jsou 3x5x6 m, 

relativní emisivita zdí je 0,7 a povrchu kotle 0,8. Zeď má teplotu 10 °C a vzduch v místnosti 20 

°C. Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu kotle je 15 W/m2*K. 

 

12. Teplosměnná trubka v kotli má vnitřní průměr 7 cm a tloušťku stěny 12 mm. Na vnitřní straně 

teče vroucí voda o teplotě 210 °C a součinitel přestupu tepla je zde 5500 W/m2*K. Na vnější 

straně proudí spaliny o teplotě 500 °C a součinitel přestupu tepla je zde 100 W/m2*K. Urči 

hustotu tepelného toku. Průběhem provozu se na vnitřní straně usadí 2 mm vrstva kotelního 

kamene a na vnější 2 mm vrstva sazí. Urči hustotu tepelného toku na trubce s usazeninami a 

urči teploty na površích vrstev. E na způsobu. 

 

13. Urči poměr ploch nutných pro souproudý a protiproudý výměník, pokud je součinitel 

prostupu tepla u obou výměníků stejný, kapalina 1 se ochladí ze 100 °C na 70 °C a kapalina 2 

se ohřeje z 30 °C na 50 °C. Hmotnostní tok obou kapalin je u obou výměníků stejný. 


