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Seznam značek 

Značka Název Jednotka 

     objem kyslík teo. suchý [m3
N·m-3

N] 

       objem vzduch teo. suchý [m3
N·m-3

N] 

      objem vzduch suchý [m3
N·m-3

N] 

 
  

  objem vzduch vlhký [m3
N·m-3

N] 

n přebytek vzduchu [1] 

ν množství vodní páry ve vzduchu [1] 

       objem spaliny suché teo. [m3
N·m-3

N] 

      objem spalin suchých [m3
N·m-3

N] 

      objem spalin vlhkých [m3
N·m-3

N] 

 
  

  objem spalin [m3
N·m-3

N] 

tspalin teplota spalin [K] 

Q výkon výměníku [kW] 

       hmotnostní tok vody [kg·s-1] 

     
  měrná tepelná kapacita vody [kJ·k1·W-1] 

      objemový tok spalin [m3
N·s-1] 

    
  měrná tepelná kapacita spalin [kJ 3

N ·W-1] 

       střední logaritmická teplota [°C] 

Nu Nuseltovo kriterium [1] 

Re Reynoldsovo kriterium [1] 

Pr Prandtlovo kriterium [1] 

c konstanta závislá na druhu proudění [1] 

εi součinitel vyjadřující vliv 1. a 2. řady [1] 

εs součinitel vyjadřující vliv roztečí [1] 

    střední teplota vody [°C] 

ν kinematická viskozita [m2·s-1] 

w rychlost spalin [m·s-1] 

l délka trubky [m] 

D průměr trubky [m] 

S teplosměnná plocha [m2] 

α1 součinitel přestupu tepla spaliny-

ocel 

 

α2 součinitel přestupu tepla ocel-voda [W·m-2·K-1] 

λOCEL součinitel tepelné vodivosti oceli [W·m-1·K-1] 
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k součinitel prostupu tepla [W·m-2·K-1] 

STRUB šířka svazku [m] 

LTRUB-OS délka svazku [m] 

LCELK délka výměníku [m] 

XTRUB počet trubek [1] 

hV CELK výška výměníku [m] 

SV šířka výměníku [m] 

LV-PBS délka výměníku bez přívodu spalin [m] 

LC délka výměníku [m] 

SV průřez výměníku [m2] 

VSP(SK) objem spalin při střední teplotě [m3·s-1] 

wSPALIN SKUT rychlost spalin skutečných [m·s-1] 

           skutečná rychlost vody [m·s-1] 

           
  rychlost vody v přivodním potrubí [m·s-1] 
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1. Úvod 

 

 Hlavní úkol této diplomové práce bylo navrhnout jednu z více možností 

tepelných výměníků na využití teploty spalin z ohřívací pece na ohřev teplé užitkové 

vody. Dále provést technicko - ekonomické zhodnocení, ve kterém se prokáže 

ekonomický a ekologický přínos daného řešení. Mezi druhotné energetické zdroje patří 

také odpadní teplo. U většiny technologii vzniká v průběhu 

 U většiny technologii vzniká v průběhu výrobního procesu velké množství 

různých odpadů, které by mohly být nadále využívaný. Nevyužití této druhotné energie 

vytvoří značnou ekonomickou ztrátu a zvýší náklady na výrobu. Proto je velmi důležité, 

aby se celkovému a nejefektivnějšímu využívání všech druhotných energetických 

zdrojů věnovali mimořádnou pozornost. 

 Z důvodu nárůstu spotřeby energie a paliv na celé zemi, zejména v Indii a Číně  

v dnešní době s omezenými zásobami uhlí a ropy, dochází k nárůstu spotřeby těchto 

fosilních zdrojů, které nejsou nevyčerpatelné. Z tohoto důvodu je nezbytné abychom 

se snažili šetřit tyto fosilní zdroje. Evropa je závislá na  60% dovozu energetických 

dodaných zdrojů, hlavní věcí Evropské unie je šetřit fosilními zdroji, to můžeme docílit 

třemi způsoby: 

 

 1) využití obnovitelných zdrojů na výrobu energie 

 2) využití jaderné energie 

 3) úsporami energie (druhotné energetické zdroje) 

 

 Důležitou technologickou úrovní je výroba a využití druhotných zdrojů energie, 

které jsou vedlejšími produkty výrobních procesů. Navíc využívání druhotných 

energetických zdrojů se zvyšuje celková efektivnost výroby a to je v současnosti hlavní 

priorita pro každou výrobní společnost. 
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2. Druhotné energetické zdroje (DEZ) 

Na základě prostudování 1], 3], 8], 9] 

 

 Jsou to Druhotné energie, které jsou vedlejším produktem technologického 

procesu. Druhotné energetické zdroje jsou definovány jako energie vázané na kapalné, 

pevné a plynné složky energie technologické nebo energetické povahy. 

Druhotné energetické zdroje členíme na tří základní skupiny: 

 

- druhotné paliva - vznikají tak, že ve výrobním procesu jako tuhá, kapalná a plynná 

složka technologické odpady, které můžeme využívat jako palivo pro jiné technologie 

výroby, například plyny z chemické výroby, jedná se odpad při zpracování dřevěných 

produktů, odpady z kožedělných a gurmánských průmyslu, bioplyn apod. 

- druhotné teplo - Je to odpadní teplo v tuhé formě nebo plynná látka technologických 

nebo energetických povah, například voda nebo pára při chlazení různých zařízení a 

podobně.  

- druhotné tlakové energie - Například tlak vysokopecních plynu při výrobě surového 

železa,tato energie plynů a par odchází z technologického procesů s přetlakem. 

 

2.1. Ukazatel vhodnosti využití DEZ 

 

 Pro využití druhotných energetických zdrojů je důležité stanovit hlavní 

ekonomické zásady, to znamená, že musí být levnější než kdybychom použili jiné 

energetické zdroje. Proto nemusejí být vždy druhotné energetické zdroje vhodné pro 

využití. Pro správné technicko-ekonomické posouzení musíme využít 5 rozhodujících 

ukazatelů pro každý konkrétní případ. 

 

Výskyt v pravidelných intervalech 

 Pravidelnost výskytu je většinou hlavním ukazatelem rozhodující při určovaní 

výhodnosti pro využívání daného druhotného energetického zdroje, pokud se 

vyskytuje nepravidelně tak to může mít neblahý vliv na plynulou výrobu. Tyto kolize 

mají nepříznivý vliv na výrobu při požití druhotných energetických zdrojů, lehčí je 

překonat kolísání než přerušovaný výskyt. 
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Výška - energetická hladina 

 U citelného odpadního tepla je charakteristický ukazatel teplota a u potenciální 

energie tlak. Například v hutním průmyslu je využití odpadního tepla pouze pokud 

teplota spalin neklesne pod hodnotu 450°C. 

 

Hodnota dané energie 

 Pro ekonomicko-technické určení využití druhotných energetických zdrojů je 

velice důležité taky cena primární energie v místní lokalitě. Pokud je primární energie 

levná má to potom špatný vliv na co nejlepšší využití druhotných energetických zdrojů. 

 

Technická obtížnost zpracování 

 Některé druhotné energetické zdroje jsou obtížné na zpracování nebo požaduje 

neúměrně vysoký investiční kapitál. Proto se někdy využívání druhotných 

energetických zdrojů vylučuje z dalšího zpracování. 

 

Použitelnost získané energie 

 Občas se výskyt druhotných energetických zdrojů zvýší natolik, že v dané výrobě 

je nevyužitelné, tak proto se většinou musí hledat uplatnění v ostatních závodech, ve 

městě, aby se dosáhlo co nejvýznamnějšího procenta využití vznikajícího například 

odpadního tepla. 

 

2.2. Důvody pro využití druhotných energetických zdrojů 

 

 Skoro všechny procesy jak nevýrobní tak výrobní procesy jsou doprovázeny 

ztrátami a hlavně energetickými. Většinou konečná spotřeba energie je teplo a 

energetické ztráty jsou většinou ve formě tepla. Odpadní teplo se získá ochlazením 

příslušných látek nebo pomocí exotermické chemické reakce. 

 

Základní důvody pro využití druhotných energetických zdrojů: 

 

- ekonomický faktor, zvýšení úspor ekonomických 

- zvýšení ochrany životního prostředí 

- snížení spotřeby primárních energetických zdrojů 

- snížení palivoenergetické náročnosti výroby 
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2.3. Využívání odpadního tepla odcházejících spalin 

 

 Skoro ve všech hutních provozovnách se využívá odpadní teplo, využívání 

tohoto odpadního tepla velice dobře působí na zvýšení účinnosti pecí. Pomocí 

rekuperátoru nebo regenerátoru se ohřívá spalovací vzduch a plyn. 

 Výhoda těchto rekuperátoru je ta, že jejich provoz těchto zařízení je trvalý a 

spaliny i ohřívané medium (plyn nebo vzduch) proudí stále stejným směrem a stále 

stejným prostorem. Stěna rekuperátoru dělí proudy spalin a média. Spalinové teplo se 

tak předává ohřívanému médiu. 

 U regenerátorů proudí prostorem tyto spaliny a v následujícím časovém úseku 

potom médium. Médium je tak ohříváno stykem s předehřátým prostorem, který se 

následně ochlazuje. Opakovaně je střídán interval předehřívání a ochlazování a v 

závislosti na čase se mění i teplota předehřívaného média. 

 Součinitel využitelnosti je  0,4-0,7, jelikož se veškeré odpadní teplo spalin nedá 

spotřebovat 

 

3. Provoz průmyslových plynových spotřebičů 

Na základě prostudování 1], 4], 2], 5] 

 

 V průmyslovém plynovém spotřebiči, kterými jsou především plynové pece, se 

pomocí tepla zpracovává především výroba z oboru hutnického, strojního, sklářských, 

keramických průmyslu a výroba dalších průmyslových oborů: 

 

- výkovky ocelové, odlitky, ocel konstrukční, plechové výrobky 

- výrobky z barevného kovů (bronz, měď, hliník, mosaz) 

- obalové a užitkové sklo, laboratorní a ploché sklo ... 

- výrobky pro stavební průmysl (cement, vápno, cihly ...) 

- užitková a sanitární keramika, umělecká keramika, obkladové materiály, 

 žáruvzdorný materiál a dlaždicové materiály 

- výroba s ropných průmyslu, suroviny na výrobky barev ... 

- textilní výroba 

- Potraviny ( s pekařských peci, ze sušáren sladu a s pivovaru ...) 

- výroba osvětlovacích těles 
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3.1. Základní druhy průmyslových spotřebičů 

 

- strojírenský a hutnický průmysl 

- Pece ohřívací (komorové, hlubinné, krokové, narážecí, vozové strkací ...) 

- tepelné pece na zpracování kovů 

- pece tavící na barevnou metalurgii (bronzy, hliníky, mosazi ...) 

- pece pro chemické úpravy oceli (cementace, nitridace) 

- pece pro sušení slévárenského písku, jader a forem 

- vyvíječe na ochranu a řízení atmosfér z plynného paliva 

- pomocné zařízení na ohřev (ohřev ocelové konstrukce před svařovaní, ohřevy 

 licích pánví ve slévárenském průmyslu ...) 

- Keramické průmysly 

- pece tunelové pro vypalování obkladaček, dlaždic,užitkové keramiky, sanitární 

 keramiky a porcelánu 

- komorové pece pro vypalování kamenných výrobku 

- pece na vypalování elektroporcelánu 

- pece pro vypalování žáruvzdorných materiálu (šamatové, dinasové a tvarovky) 

- pece pro vypalování tuhých výrobků 

- komorové pece pro vypalování umělecké keramiky 

 

- Stavebnictví 

- šachtové pece pro vypalování vápna 

- zařízení pro sušení omítky 

- rotační pece pro výrobu cementu 

- kruhové pece pro vypalování cihel ... 

 

- Sklářské průmysly 

- vanové tavící pece a pece pánvové 

- stroje na výrobu optických skel 

- automat pro výrobu skleněných tvárnicových výrobku 

- roztáčecí pece pro ruční výrobu skla (trumly) 

- zařízení na výrobky křemičitých skel 

- hořáky pro hrany číší, nádob a varných skel 

- pece komorové chladící a pásové pro sklo užitkové a válcové pro skla plochá 
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- Chemické průmysly 

- tavící kotle 

- fluidní sušárny 

- sulfonátory 

- ohřev chemických lázní 

 

- Potravinářské průmysly 

- pece pásové na chléb pečeny 

- pece parní vytahovací 

- sušárny na kakaové boby 

- sušírna sladu a pražírna karamelových sladu 

- pražírna kávy a oříšků 

- pivovary 

 

- Zemědělský průmysl 

- sušárna obilovin, ovoce a zeleniny, chmele 

- pece granulování  

- skleníkové vytápění 

 

- Textilní výrobky 

- hořáky na přízové a tkaninové opalování 

- ohřev válců na textilií potisk  

 

- Spalování odpadu 

- pece na komunální odpady 

- pece na nemocniční odpady 

- pece na nebezpečné odpady 

 

- Výroba zářivek, výbojek nebo žárovek 

- automaty na žárovky 

- pece na zářivek 

- automaty na výbojkové zatavování 
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 Vedle klasických plynových pecí se v průmyslech používá  zemní plyn k různým 

technologickým ohřevům otevřený plamen plynového hořáků. Účinnost využití 

zemního plynu je u tohoto způsobu ohřevu většinou malé, vzhledem k sálavému teplu 

plamene hořáků do okolního prostoru a neomezenému přístupu sekundárního 

vzduchu do hořáku. 

 

Nejvýznamnějším druhem technologických ohřevů jsou 

- ohřev a sušení vyzdívek slévárenských pánvi před odléváním kovů 

- sušení forem slévárenských 

- voda v technologických lázních 

- odstraňování izolací starých  trubek 

- demontáž železničních nákolků 

- u průběžných pecí s řízenými atmosférami 

 

3.2 Plynné palivo pro tepelný proces v průmyslech 

 

 Plynné palivo je směs hořlavých a nehořlavých plynů, které při spalování se 

vzduchem uvolňuje teplo a používají se pro výrobu tepla v domovech, používají se v 

průmyslových odvětvích a k vytápění objektu. Zemní plyn se k nám dováží především z 

Norska a Ruska, který se v součastné době v ČR používá nejvíc. Také se používá k 

výrobě tepla v malé míře kapalný uhlovodíkový plyn propan a butan, Jsou to vedlejší 

produkty ze zpracování ropy. Převážná část této produkce je určena pro malo 

spotřebitele, především pro domovy které jsou v oblastech bez dodávky zemního 

plynu. Další paliva plynná, používaná zejména v průmyslových podnicích, blízkých 

kamenouhelným dolům jsou plyny zemní z degazace důlní a zemní plyn karbonský. V 

hutnickém průmyslu prvovýroby se v průmyslových pecích používá v technologických 

procesech koksárenských plynů, které jsou vedlejším produktem při karbonizaci 

černého koksárenského uhlí. 

 

3.3 Hořáky plynové 

 

 Hořáky plynové jsou zařízení, které slouží k transformaci chemické energie 

plynného paliva na energie tepelné a slouží jako zdroj tepla pro spotřebiče. 
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- Hořák s nuceným přívodem vzduchu 

 

 Hořák s nuceným přívodem vzduchu spalovacího tvoří hlavní plynový hořák a 

používá se především pro technologické ohřevy v pecích průmyslových. Tyto hořáky 

pracují většinou s nízkým přetlakem plynného paliva okolo 4,5 kPa a s přetlakem 

spalovacího vzduchu 1 až 5 kPa. Zdrojem pro spalovací vzduch je obvykle radiální 

ventilátor. Základní typy se dělí podle charakteru a tvaru plamene, způsob směšování 

vzduchu a plynného paliva. 

 

- dlouho plamenný hořák, souproudé 

- polo vířivý hořák se středně dlouhým plamenem 

- vířivý hořák s krátkým plamenem 

- hořák impulzní s vysokou rychlostí spalin 

- hořák sálavý  

- trubky sálavé se spalováním uzavřeném prostoru 

 

 Pro technologické ohřevy v průmyslu patří do skupiny hořáků s nuceným 

přívodem spalovacího vzduchu a používá většinou plynové hořáky. Výjimka je 

středotlaký injektorový hořák. Typický je vířivý hořák. 

 

- Injektorové hořáky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

obr. 1 Injektorový hořák 
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Středotlaké injektorové hořáky se používají výhradně pro průmyslové ohřevy, 

výhradně pro vytápění pecí průmyslových. Injektorové hořáky na topení 

technologických spotřebičů májí oproti hořákům s nuceným přívodem spalovacího 

vzduchu řadu předností. 

 Pomocí injekčního účinku plynného paliva se nasává spalovací vzduchu, to 

znamená, že nemusíme instalovat ventilátor spalovacího vzduchu, vzduchového 

potrubí a armatur. Také máme jistou úsporu energie pro pohon ventilátorů kolem 3% 

příkonu tepelného pece. 

 Injektorový hořák je autoregulační, tato schopnost umožňuje regulovat stalý 

spalovací poměr při změně výkonu hořáků. 

 

- Sálavá trubka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sálavá trubka je nízkotlaký plynový hořák s nuceným přívodem vzduchu, se 

spalováním směsi v uzavřené keramické, nebo kovové trubce a s odvodem spalin mimo 

vytápěný prostor. Základní typ je plášťová sálavá trubka je složená z keramických 

segmentů nebo z rekrystalizovaného karbidu křemíku. Sálavá trubka se používá pro 

vytápění pecí průmyslových s nepřímým ohřevem při tepelném zpracování ocelí a 

barevných kovů v prostředí řízených atmosfér, kdy je styk vsázky se spalinami 

nechtěný. 

 

 

 

 

 

obr. 2 Sálavá trubka 
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- Impulsní hořáky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impulsní hořák pracuje s výstupními vysokými rychlostmi spalin z ústí 

spalovacího kanálu s rychlostí 80 až 120 [m.s-1], dynamickým účinkem vzniká v 

pracovním prostoru teplotně a tlakově homogenní prostředí. Impulsní hořáky jsou 

vyrobené z rekrystalizovaného karbidu křemíku. Tyto hořáky můžou spalovat vzduch 

předehřátým až na teplotu 600°C při teplotě ve spalovacím kanálu až 2000°C se 

zemním plynem. 

 

- Hořák rekuperační  

 

 Tyto rekuperačními hořáky s rekuperátory na ohřev vzduchu spalovacího, 

zabudovanými v tělese hořáku. Princip této funkce spočívá v tom, že zahřívání 

spalovacího vzduchu teplem od spalin odcházejících z pracovního prostoru pece je na 

rozdíl od klasických rekuperátorů, které ohřívají spalovací vzduch pro všechny hořáky 

pece, decentralizován do většího počtu malých vysoce účinných rekuperátorů. 

 

 
obr. 4 Rekuperační hořák 

 

 

obr. 3 Impulsní hořák 
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- Základní časti: 

- plynové tělesa s regulačními a měřícími armaturami 

- vzduchové těleso s regulačními a měřícími armaturami 

- rekuperátor 

- ejektor pro odsávání spalin 

- plynové a vzduchové trubky s tryskami 

- tvarovky spalovacího kanálu 

- zapalovací a hlídací elektrody 

 

- Hořák regenerační  

 
obr. 5 Regenerační hořák 

  

Tyto regenerační hořáky se liší na rozdíl rekuperačních hořáků, které ohřívají spalovací 

vzduch po celou dobu, s poměrně stálými teplotními parametry, pracují přerušovaně. 

Topně a odtahové systémy pece vybavené regeneračníma hořáky se dělí na dvě části, 

umístěné proti sobě na stěnách pece, z nichž střídavě jedna část pracuje jako odtah 

spalin a druhá část plní funkci topnou. V těchto časově regulovaných intervalech 

proběhne takzvaná reverzace, při které se mění směr proudění spalin do druhé 

soustavy regeneračního hořáků. Přes první soustavu spalovací vzduch proudí a je 

ohříván na vysokou teplotu 800°C až 1000°C a stejně jako v případě rekuperace se 

zvyšuje pecní účinnost a snižuje spotřebu paliva plynného. 
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3.4 Úspory energií 

 
obr. 6 Tepelné ztráty průmyslových plynových pecí 

 

Plynové pece a tepelné ztráty, které se v pecích efektivně nevyužije: 

 

- tepelné  ztráty spalinami, odcházejícími z pracovního prostoru spotřebičů Qk 

- tepelné  ztráty stěnami spotřebičů Qs 

- tepelné  ztráty akumulací ve spotřebičích Qa 

- tepelné  ztráty sáláním z pracovních otvorů spotřebiče Qo 
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obr. 7 závislost tepelných ztrát spalinami, odcházející z plynové pece na jejich teplotě 

 

 Tepelné ztráty odcházející spalinami Qk tvoří u plynových pecí, stejně jako u 

všech typů plynových spotřebičů, největší ztrátovou položku. Podíl na těchto 

kompletních ztrátách pece je však značna vyšší než u ostatních spotřebičů a dosahuje 

až 75% celkového tepla dodaného peci oproti 9 až 16% v případě kotlů plynových. 

Tento rozdíl je zapříčiněný vysokou teplotou v pracovním prostoru pece. U toho 

probíhají technologické procesy jako například výpal keramiky, skla, tavení oceli, a jiné 

a tak i vysokými teplotami spalin,které odcházejí ze spotřebičů. 

 

3.5 Účinnost pecí průmyslových  

 

Účinnost pece průmyslové se stanoví tak z rovnice: 

  
   

  
       

 

Quz -  tepelné množství,které je potřebné k dosažení požadovaných technologických 

 vlastností tepelně zpracovávaného výrobku [kWh] 

QD -  tepelné celkové množství, které je dodané peci spalováním plynného paliva 

 [kWh] 
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Teplota pece-tech. proces teplota vsázky Průměrná účinnost pece 

komorová-ohřev oceli 1150 °C 26 % 

vozová-žíhání oceli 950 °C 28 % 

kelímková tavice-AL 730 °C 30 % 

vozová sušící-písk.formy 440 °C 31 % 

tab. 1 průměrné hodnoty účinnosti starších typů průmyslových plynových pecí 

 

 Účinnost těchto nových typů pecí plynových s vláknitou izolacíi, zjištěné z 

provozních podmínek při spalování zemního plynu se spalovacím vzduchem je  

uvedeno v tabulce 2. 

 

Teplota pece-tech. 

proces 

teplota vsázky teplota spal. 

vzduch. 

Průměrná 

účinnost pece 

vozová-žíhání oceli 950 °C 350 °C 35 % 

komorová-ohřev oceli 120 °C 600 °C 45 % 

vozová výpal porcelánu 1370 °C 840 °C 57 % 

tab. 2 průměrná naměřená hodnota účinnosti nových typů pecí průmyslových plynových  

 

3.6 V průmyslu, úspory energií při tepelných procesech  

 

 Vlivem snížení produkce hutnických výrob a z části i těžkého strojírenského 

průmyslu se v tomto období v ČR snížila počty provozovaných pecí průmyslových. Z 

počtu kolem 1200 pecí je v dnešní době v provozu asi polovina těchto pecí. Provoz 

těchto pecí je v současné době neziskové využívání energií. Měrná spotřeba tepla pece, 

které jsou v ČR v této době v provozu, velmi převyšují světový průměr. Příčinou tohoto 

stavu není pouze technický stav pecí, ale i kvalifikace obsluhujícího personálu a způsob 

jejich řízení . Se stále větší cenou energií se tento stav nezlepšuje. 

 

 Cesta ke snížení spotřeby energií u těchto průmyslových spotřebičů je přes 

snížení jejich tepelných ztrát: 

-  využitím odcházejícího tepla spalin z plynových pecí k ohřevu vzduchu 

 spalovacího, regenerace a rekuperace  

- použitím vyzdívek a tepelné izolace s vysokým tepelným odporem, vláknitou 

 izolaci 

- vybavením pro spotřebiče, moderní řídící systém na ovládání tepelných  režimů 

 spotřebičů 
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Snížení spotřeby energie můžeme také pomocí optimalizace provozních režimů pro 

jednotlivé technologické procesy. 

 

- Využívání spalin odcházející z pece plynove: 

 
obr. 8 využití tepla spalin odcházejících z plynových pecí 

 

 V 1 m3 spalin zemního plynu s teplotou okolo 1200°C je asi 1870 kJ, to je 0,53 

kWh tepla. Toto teplo můžeme částečně využít pro ohřev spalovacího vzduchu po 

výstupu spalin z pracovního prostoru pece, přiváděného do hořáků pece. Hodnoty 

takto využitého tepla klesá spotřeba zemního plynu. Šetření tepla ohřevem vzduchu  

spalovacího představuje pokles množství tepla, které musíme dodat peci spálením 

plynu o teplo dodané peci ohřátým spalovacím vzduchem. V grafu je ilustrovaná 

závislost úspory zemního plynu (přiřazena ke spotřebě plynu při spalování se vzduchem 

o nízké teplotě) na teplotě spalovacího vzduchu a spalin, při spalování zemního plynu s 

násobkem stechiometrického objemu spalovacího vzduchu n = 1,1. 

 

 Využívání tepla spalin pecí plynových se dosahuje instalací zařízení s názvem 

výměník "spaliny-vzduch" do odtahu spalin z pece. Na ohřev spalovacího vzduchu se u 

plynových pecí používají tyto druhy: 

- Rekuperace 

 neustály ohřev spalovacího vzduchu v keramických nebo kovových 

rekuperátorech, nebo také v rekuperačních hořácích 
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obr. 9 znázornění umístění rekuperátoru v odtahu spalin v peci 

 

- Regenerace 

 Přerušovaný ohřev spalovacího vzduchu v regenerátorech z keramicky, nebo v 

regeneračních hořácích. Odtahový a topný systém pecí vybavených regeneračními 

hořáky je rozdělen na dvě části, umístěných proti sobě na pecních stěnách, z nichž 

střídavě jedna část pracuje jako odtahu spalin a druhá část plní funkci topnou. 

Spalovací vzduch se v regenerátorech a v regeneračních hořácích může ohřívat na 850 

°C. 

 

- Snížení ztrát tepla díky stěnami spotřebiče 

 

 Další ztrátová složka, díky které klesá hospodárnost provozu průmyslových 

plynových spotřebičů i spotřebičů vytápěných elektrickou energii je tepelná ztráta 

stěnami spotřebiče. Tyto ztráty jsou u průmyslových pecí 8 až 12% tepla dodaného 

spotřebičem. Možnosti snížení těchto ztrát mají své limity. O zlepšení izolace 

uvažujeme pouze tehdy, jsou-li ztráty příliš, nebo o celkové výměně spotřebiče za 

nový. Ke snížení ztrát tepla stěnami se pro průmyslové pece používá lehčená vyzdívací 

materiál a vláknitá izolační materiál s vysokým tepelným odporem, které na rozdíl od 

tradičních materiálů ztráty tepla stěnami podstatně klesají. Tyto náklady pro novou 

izolaci stěn u starých pecí jsou však vysoké a návratnost této investice v úsporách 

energie je závislá na velikosti spotřebiče a jeho provozní době. U nových stavěných 

plynových pecí se používá moderní vyzdívací a izolační materiál samozřejmost. U 

starých pecí je výměna starších obvyklých vyzdívek za novější materiály, stejně tak jako 

v případě využití tepla spalin nainstalováním regenerátorů nebo rekuperátorů 

ovlivněna kapitálem, možnostmi provozovatelů pecí a dosud relativně dobrými cenami 

zemního plynu. U starých pecí s klasickou vyzdívkou se používá metoda tak zvaně 

"tapetování" stávajících vyzdívek vláknitými materiály. Toto metoda se zakládá na 
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nalepení keramických modulů díky specielním tmelům na upravené stávající vyzdívky. 

Tak je možno u těchto starších pracujících pecí uspořit až 15% tepla. 

 

- Akumulační snížení ztrát tepla ve spotřebičích 

 

 Tepelná ztráta akumulací ve spotřebiči je zapříčiněná vychladnutím hmoty 

spotřebiče po ukončení (nebo při přerušování) provozu. Tyto ztráty jsou podstatné 

zejména u spotřebičů s velkou hmotností vyzdívek a s velmi krátkými pracovními cykly 

(například pece plynové, u kterých po skončení provozu odchází teplo, nasbírané ve 

hmotě stěn, stropu a nístěje spotřebiče bez zisku do prostoru kde je pec umístěna). 

Způsoby snížení akumulační ztráty u průmyslových pecí jsou stejné jako v případě ztrát 

tepla stěnami pece, to je díky použití lehčeného izolačního materiálů. Tyto materiály 

mají totiž nejen lepší izolační vlastnosti, ale také dochází k poklesu hodnot měrných 

tepelných kapacit i klesající akumulaci tepla. K dalším možnostem snížení ztrát tepla 

akumulaci spočívá v organizovaní provozních režimu spotřebiče. 

 

- Z pracovních otvorů snížení ztrát tepla sáláním  

 

 Z pracovních otvorů ztráta tepla sáláním spotřebiče vzniká v provozu 

otevřenými pracovními otvory spotřebiče například při vkládání  vsázky. Způsoby 

snížení této ztráty spočívá obvykle v dodržování provozních předpisů na spotřebiči. 

 

- U průmyslových spotřebičů je optimalizace provozních režimů 

 

 Určení množství tepelných ztrát plynových pecí rozhoduje vedle dosud 

uvedených činitelů i další vlivy, závislé na plánování jejich provozu: 

- kvalita řízení u topných režimu pece 

- složení vsázky a jejího uložení v pecí 

- určení  stupně vychladnutí pece u jednotlivých pracovních cyklů 
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- Kvalita řízení u topných režimu pecí 

 

 Topný režim pece menších technologických významu, bez neobvyklých 

požadavků na kvalitu tepelného zpracování (malé kovářské pece komorové pro volné 

kování a zápustkové, kelímkové pece tavící, sušárny slévárenských písků, jader a forem, 

roztáčecí pece a sklářské chladicí a další) většinou jsou případy dosud řízeny manuálně. 

Obsluha u těchto spotřebičů (skláři, kováři) většinou nemá pro tuto činnost 

dostatečnou kvalifikaci a obvykle nemá ani motivaci pro hospodárné řízení topných 

režimu pece. Častými nedostatky v řízení topného režimu u těchto spotřebičů jsou. 

 

- špatné řízení spalovacích poměrů 

- překročení limitu pro technologické teploty 

- nepřetržitý provoz spotřebičů na maximální příkon 

- přerušovaný provoz spotřebiče v přerušování bez založené vsázky 

- pece s neuzavřenýma sázecími otvory 

- po skončení pracovního cyklu otevřené komínové hradítka 

 

 Tyto provozní nedostatky,jsou způsobené nekvalitním řízením topného režimu 

spotřebičů zapříčiňují zvýšení měrné spotřeby tepla spotřebiče až o 35% a také i 

nežádoucí nárůst nákladů na jejich údržbu a opravy. 

 

- Způsob jejích uložení a složení vsázky  

 

 Tento člen, souvisí s přesným vytížením pracovního prostoru, velmi ovlivňuje 

měrné spotřeby tepla i u moderních velkých pecí, řízených programovatelnými 

automaty.Nejvíce se to prokazuje ve strojírenském průmyslu s malým počtem pecí a 

širokým výběrem výrobků, které se v těchto pecích tepelně zpracují. Například při 

žíhání velkých členitých svařenin v peci vozové je měrná spotřeba tepla o dost vyšší, 

než při tepelných zpracování stejného objemu obrovských odlitků. V těchto případech 

můžeme měrné spotřeby tepla z části ovlivnit správné složení vsázky a způsob jejího 

uložení na pece voze. 
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- Vychladnutí pece mezi jednotlivými pracovními cykly: 

 

 Ztrátu tepla akumulací ve vyzdívce zvyšujeme pokud máme provoz s dlouhými 

pracovníma přestávkami jednosměnné provozy oproti provozu s malými 

přestávkami.jako vícesměnné a nepřetržité provozy. 

 

3.7 Řídicí systém průmyslových pecí plynových  

 

 U technologických procesů jsou realizace náročné, které se uskutečňují v 

průmyslových pecích plynových, není v dnešní době možná bez vybavení spotřebičů 

armaturami a přístroji, které umožňují kontrolu a řízení parametrů, hospodárný a 

bezpečný pecní provoz. Moderní řídící systémy jsou sestavovány jako programovatelné 

logické automaty, skládající se z operátorské a procesní částí. Operátorská část řídícího 

systému slouží pro komunikační prostředek mezi řídícím systémem a obsluhou pece. 

Operátorský panel nám zobrazuje provozní stav, uchování a zadávání  technologických 

parametrů, archivaci a zobrazování poruchových a provozních hlášení o stavu pece. 

Vliv obsluhy na ekonomii provozu a řízení technologických procesů je minimalizován a 

je omezen na zadané provozní parametry (volbu teplotních křivek podle požadované 

kvality a druhu konečného produktu). Uvedené řídící systémy jsou často nákladné a 

používají se hlavně pro speciální technologické procesy tepelného zpracování ocelí a 

dalších kovových materiálů s vysokými požadavky na jejich kvalitu. Vybavení 

průmyslových pecí dnešními řídícími jednotkami vedle uvedených účinků snižuje i 

spotřebu energií o 15 až 20% na rozdíl ručnímu řízení technologických procesů. 

 

4. Výměníky tepla 

Na základě prostudování 6], 7], 8], 9] 

 

 Výměník (přesněji tepelný výměník) je zařízení, které slouží k výměně energie 

mezi soustavami a objekty o různých parametrech. Výměníková stanice je součástí 

areálů továren a sídlišť. Zajišťuje distribuci tepla pro vytápění objektů a ohřev teplé 

vody. Je možné ji použít i pro oddělení různých typů soustav, například dálkové 

vysokotlaké parní vedení se výměníkem naváže na nízkotlaké teplovodní vedení. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_p%C3%A1ra
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tepl%C3%A1_voda&action=edit&redlink=1
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 Příkladem malého tepelného výměníku je například radiátor ústředního či 

etážového topení, který předává teplo z teplovodního nízkotlakého okruhu do 

prostředí bytu obsahujícího jiné médium, vzduch. 

 Podle pracovního média se dají výměníky dělit do dvou základních skupin: beze 

změny fáze (např. výměník vzduch-vzduch, spaliny-voda, olej-voda) nebo se změnou 

fáze (v nich dochází ke změně skupenství, tj. kondenzaci nebo odpaření, jedné látky, 

např. kondenzátor páry chlazený vodou). Podle konstrukce teplosměnné plochy jsou 

nejčastěji používány výměníky deskové nebo trubkové. V domácnostech se s výměníky 

setkáme u otopných soustav (kotel, radiátory), v chladničkách (výparník a 

kondenzátor) a v klimatizačních jednotkách. Ve většině automobilů pak s chladičem 

motoru a výměníkem pro topení kabiny. 

 

4.1 Jednotlivé typy výměníků tepla 

 Za dlouhé léta se vyvinulo spoustu typů výměníku tepla. Většinou je tedy 

dělíme do skupin podle společných znaků. 

 

Tyto tepelné výměníky se dají rozdělit podle pracovních principu: 

- regenerační 

- rekuperační 

 

Dle použití a účelu: 

- výparníky 

- chladiče 

- ohříváky 

 

Dle způsobu přenosu tepla: 

- kombinované 

- konvekční 

- sálavé (radiační) 

 

Dle směru proudění obou teplonosných látek: 

- souproudé 

- protiproudé 

- křížové 

- kombinované 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Radi%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_topen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Et%C3%A1%C5%BEov%C3%A9_topen%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Byt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
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4.2 Způsob přenosu tepla 

 

Rozdělení podle způsobu přenosu: 

- Výměníky konvekční - o způsobu předání tepla rozhoduje v první řadě proudění 

 medií. Teplota spalin na vstupu je 700 až 800 °C. Jsou to lité rekuperátory a 

 mohou být žebrované nebo také jehlované. 

 

- Výměníky sálavý - větší část tepla se předá sáláním a teplota spalin na vstupní 

 straně je 800 až 900 °C 

 

- Výměníky kombinovaný - kombinace sálavého a konvekčního přestupu tepla. 

 Teplota spalin nelze přesně určit. 

 

4.3 Použití a účel 

 

- Přehříváky - slouží ke zvyšování teploty syté, mokré nebo přehřáté páry. 

- Chladiče -  ochlazované médium snižuje svou teplotu. Změna fáze se nekoná. 

- Výparníky - ohřívané médium se mění na páru. 

- Parní generátory - soustava výměníků, které slouží k získání syté (přehřáté) 

 páry z kapaliny 

- Sušárny - přísunem tepla dosahujeme snížení vlhkosti látky v pevné fázi. 

- Ohříváky - ohřívané médium zvyšuje svou teplotu, aniž by došlo ke změně fáze, 

 např. spalinové ohříváky vody. 

 

4.4 Směr proudění obou teplonosných látek 

 

- Souproudé - směry os ohřívajícího i ohřívaného média jsou rovnoběžné 

 
obr. 10 souproud 
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- Protiproudé - jsou určeny na všeobecné použití zejména v oblasti ohřevu 

 otopné a užitkové vody 

 
obr. 11 protiproud 

 

- Křížové - osy proudů jsou mimoběžné 

 
obr. 12 křížový výměník 

 

 

4.5 Konstrukční řešení 

 

- Trubkové - Jsou to nejčastější typy výměníků, které jsou vhodné jak pro vysoké 

 tlaky, tak i teploty. 

 

- Deskové - skládají se ze sady desek, seřazených za sebou. Každá deska je 

 opatřena těsněním, nebo jsou navzájem spájeny tím vznikají oddělené kanály 

 pro průtok sekundárního a primárního média. Podle druhů spojení dělíme tyto 

 typy výměníků na: 

a) pájené - jednotlivé desky výměníku jsou navzájem spájeny mědí. Je tak docíleno 

 vysoké tlakové a teplotní odolnosti. 

b) montované - desky jsou opatřeny těsněním a stažené pomocí šroubů. Velkou 

 výhodou je jeho roztíratelnost a snadná údržba. 
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4.5.1 Trubkový výměník tepla 

 

 Tyto typy výměníků se hodí pro široké spektrum využití a používají se jak pro 

plyny tak i kapaliny, včetně fázových změn. Dle směru proudění medií v jednotlivých 

částech výměníku rozlišujeme protiproud, souproud nebo křížový tok. Většinou záleží 

na vedení kroku v mezitrubkovém prostoru, který může být rozdělen příčnými či 

podélnými přepážkami. Jsou určeny hlavně pro systémy ústředního vytápění. Vyrábí se 

z austenitické oceli a složení této oceli umožňuje velkou škálu uplatnění. 

 Výměník tepla trubkový je složen z trubkového svazku a pláště výměníku. Plášť 

je tvořen většinou válcovou nádobou se dvěma klenutými dny. V plášti jsou vytvořené 

otvory pro výstup a vstup ohřívajícího a ohřívaného medií. Jedno teplonosné medium 

protéká svazkem trubek v jednom směru, druhé medium protéká mezitrubkovým 

prostorem v protichůdném směru. Teplo se předává z jednoho média do druhé 

prostupem přes stěnu trubky. 

 Trubkový svazek je vytvořen vlastními trubkami, trubkovnicí a soustavou 

vestaveb, které jsou usměrňují pro tok teplonosného media v mezitrubkovém 

prostoru. Trubky jsou v trubkovnici upevněny buď zaválcováním, pájením nebo 

přivařením. Mohou být z různých materiálů, pro topenářské účely se však obvykle 

používá mosaz, měď, nebo nerezové oceli. Průměr trubek bývá u starých typu 

výměníků 16-20 mm u součastnýc typu výměníku menší. Čím menší průměr trubek tím 

lepší přestup tepla. 

 Problematické je čištění vnější strany trubek a to i přesto, že je přístup umožněn 

k celému trubkovému svazku. Pokud máme nerozebíratelný výměník jsou dna 

výměníku k plášti přivařena. Nerozebíratelný výměník se nemůže mechanicky čistit. U 

výměníků pro ústřední vytápění to nemusí být přepokládáno za nevýhodu. Při správné 

chemické úpravě vody a vhodně volených parametrech výměníku, vyšší rychlost 

proudění brání tvoření nánosů, Pouze dochází k nepatrnému zanášení výměníku. 

Nerozebíratelné výměníky jsou výhodné, proto že jsou lehčí a proto i levnější 

 

 
obr. 13 trubkový výměník 
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4.5.2 Výměníky tepla deskové  

 

 Výměníky tepla deskové se skládají ze sady desek, které jsou řazeny za sebou. 

Každá z těchto desek je utěsněná nebo jsou navzájem spájeny. Vytvoří se tak systém 

dvou navzájem oddělených kanálů pro průtok sekundárního a primárního média. 

Všechny desky jsou dále prolisovány, aby docházelo k maximální turbulenci a zvýšil se 

tak přenos tepla. I u malých teplotních rozdílu lze dosáhnout vysoké rekuperace. 

 Výměníky deskové můžeme rozdělit podle spojení na pájené nebo montované. 

Montované deskové výměníky mají velkou výhodu ve snadnější údržbě a jsou 

rozebíratelné a lze je tak upravit pro různé výkony. 

 U pájených výměníků deskových jsou jednotlivé desky navzájem spojeny mědí, 

čímž je docílena vysoká teplotní a tlaková odolnost. Nejsou nijak těsněné, ani 

utahovací vrchní či spodní tyčí. Konstrukce teplosměnných desek je velmi podobná 

jako u rozebíratelných výměníků. Výměníky jsou konstruovány pro maximální pracovní 

teplotu do 200 °C a pracovní tlak 2,5 MPa. Klasické je použití v oblasti centrálního 

zásobování teplem pro minimální požadavky na údržbu a nízké pořizovací náklady.  

 V případě deskových výměníků tepla používáme teplosměnné tenkostěnné 

desky, díky kterým se sníží hmotnost a podstatně se zlepší tepelné vlastnosti výměníků. 

Základní výhody výměníků tepla deskových jsou vyšší tepelná účinnost, vysoký stupeň 

přenosu tepla, malá plocha pro přenos tepla, nízká hmotnost a tedy i cena. 

 

 
obr. 14 deskový výměník 
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4.6 Pracovní princip tepelných výměníků 

4.6.1 Výměník tepla rekuperační  

 

 U tepelného toku stěnou je zachován směr. Teplota stěny ve stacionárním 

režimu zůstává stejná. Obě pracovní media proudí odděleně po obou stranách stěn, 

které tvoří plochu výměníku. Výhřevnou plochu a teplo se sdílí prostupem tepla mezi 

pracovními medii. 

 

4.6.2 Výměník tepla regenerační  

 

 U tepelného toku se mění směr. Nejdříve ohřívací médium ohřívá výhřevnou 

plochu (tepelný tok je ve směru z ohřívací látky do stěny), a následně podél ohřáté 

stěny proudí ohřívané médium. Teplosměnné média tak přicházejí do kontaktu s 

výhřevnou plochou střídavě a postupně. Teplota stěny se mění (roste při ohřívání a 

klesá při ochlazování střídavě s periodou ohřevu a ochlazování). 

 

4.6.3 Kontaktní výměna tepla 

 

 Ohřívající i ohřívané media jsou ve styku, ale po výměně tepla se opět rozdělí. 

Teplosměnná plocha je tvořena plochou rozhraní obou medií. 

 

4.6.4 Výměníky tepla směšovací  

 

 Obě media se v pracovním prostoru promísí. Jde tedy o bezprostřední styk 

obou médii, vyrovnají se jak tepelné poměry, ale i chemické složení obou médii. 

 

5. Čištění výměníků tepla 

 

 Výměníky jsou zařízení u kterých dochází k usazování nečistit. Spaliny znečišťují 

primární stranu výměníku a vodní kámen který se usazuje na straně vody. Tyto 

nečistoty jak vodní kámen tak saze a popílek nám nepříznivým způsobem ovlivňují 

tepelnou vodivost stěny. Pro zachování výkonových vlastností výměníku je tedy velmi 

důležité provádět čištění takto zanesených výměníků. 
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5.1 Čištění mechanické  

 

 U výměníků trubkových se dá použít například kuličkový proud. Na spalinové 

straně se nečistoty odstraňují pomoci ostřiku vzduchem nebo vodou. 

 

5.2 Čištění chemické 

 

 Chemické čištění se dá použít u obou typu výměníků jak u trubkových tak 

deskových. Jde o čištění chemické vnitřních nánosů vodního kamene. Důležité je 

vhodně zvolit chemickou látku, která se použije k naleptání usazeného vodního 

kamene tak, aby nedocházelo k poškození samotného materiálu výměníku. 

 

6. Výměník tepelný výpočet  

Na základě prostudování 4], 5], 7], 8] 

 

 Jedná se o přenos tepelné energie mezi tělesy o ruzné teplotě nebo uvnitř 

určitého tělesa mezi místy o teplotě nestejné. 

 

Základní tří druhy přenosů tepla: 

- vedením tepla - kondukce 

- tepelným prouděním -  konvekce 

- tepelným zářením - sáláním 

 

6.1 Vedením tepla - Kondukce 

 

 kondukce je způsobena kmitavým pohybem molekul. V plynech se pohyb 

uskutečňuje difuzí molekul a atomů a pružným vlněním v kapalných a pevných 

látkách,u kovů se jedná o difuzi volných elektronů. 

 Základním zákonem vedení tepla je zákon Fourierův, který udává vztah mezi 

hustotou tepelného toku a teplotním gradientem: 

 

               
 

 
              [W·m-2] (1) 
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Tepelný tok: 

             [W]  (2) 

 

Kde: 

Q tepelný tok      [W] 

q měrný tepelný tok     [W·m-2] 

λ součinitel vedení tepla    [W·m-1·K-1] 

ts1,ts2 časově neměnné teploty izoterm. povrchů stěny [°C, K] 

l tloušťka stěny      [m] 

S povrch stěny      [m2] 

 

 
obr. 15 přenos tepla vedením 

 

6.2 Tepelným prouděním - Konvekcí 

 

 Je to přenos tepla mezi kapalinou a pevným povrchem při jejich přímém styku. 

Pro určení tepelného toku se používá rovnice Newtonova. 

 

                        [W·m-2] (3) 

 

α součinitel přestupu tepla prouděním  [W·m-2·K-1] 

q měrný tepelný tok     [W·m-2] 

t1 teplota proudící kapaliny    [°C, K] 

ts1 teplota stěny      [°C, K] 
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obr. 16 přenos tepla prouděním 

 

6.3 Tepelným zářením - Sáláním 

 

 Tepelné záření nepotřebuje na rozdíl od obou předcházejících typů přenosu 

tepelné energie hmotného prostředí. Přenos je uskutečněný prostřednictvím 

elektromagnetického vlnění, které vzniká v důsledku tepelného stavu těles. Při 

kontaktu s povrchem jiných těles, případně při průchodu jinými tělesy, mění se pak 

část zářivé energie zpět na energii tepelnou.  

 Energie vyzařovaná tělesy prudce vzrůstá s jejich teplotou. Podle Stefan- 

Boltzmannova zákona upraveného s ohledem na vlastnosti skutečných těles, je 

intenzita vyzařování: 

 

                [W·m-2] (4) 

 

σ Stefan-Boltzmannova konstanta   [W·m-2·K-4] 

T teplota povrchu tělesa    [K] 

ε součinitel emisivity     [1] 

 

6.4 Rovnice tepelné bilance 

 

obecný tvar: 

                 [W]  (5) 

 

Qz tepelné ztráty nebo zisky    [kW] 

Q2 teplo odvedené     [kW] 

Q1 teplo přivedené     [kW] 

 



38 

              
    

               
    

      [W]  (6) 

 

Q  tepelný výkon výměníku    [W] 

   ,      hmotnostní průtok teplejší a chladnější látky [kg·s-1] 

   ,      střední měrné tepelné kapacity tekutin  [J·kg-1·K-1] 

  
    

     vstupní a výstupní teplota teplejší tekutiny  [°C] 

  
    

     vstupní a výstupní teplota chladnější tekutiny [°C] 

 

6.5 Rovnice pro prostup tepla 

 

 Rozdílné teploty povrchů stěn vznikají v důsledku rozdílného tepelného 

působení. Nejčastěji jsou dány například působením chladnější a teplejší mediem, 

které od sebe oddělujeme pomoci pevné stěny. Jsou-li zadané teploty obou látek, 

můžeme určit součinitele přestupu tepla a tepelné působení na povrch stěny vyjadřuje 

rovnice Newtonova. 

 

 
obr. 17 prostup tepla 

 

Hustota tepelného toku rovinnou stěnou: 

 

  
     

 

  
 

  
  

 
  
  

 
 

  

       [W·m-2] (7) 

 

Obecně platí pro stěnu složenou z n těsně přiléhajících vrstev: 

 

  
     

 

  
  

  
  

 
    

 

  

               [W·m-2] (8) 
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k  součinitel prostupu tepla     [W·m-2·K-1] 

        střední teploty teplejší a chladnější látky   [°C, K] 

        součinitele přestupu tepla na teplejší a chladnější straně [W·m-2·K-1] 

li  tloušťka i-té vrstvy      [m] 

λ  součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy   [W·m-1·K-1] 

 

6.6 Stanovení součinitele přestupu tepla 

 

 Součinitel přestupu tepla α se v této praxi počítá na základě rovnic kriteriálních, 

které jsou zjišťovány experimentálně a jsou funkcemi různých bezrozměrných kritérií. 

 U výměníků trubkových tepla je možno výpočet provést pomocí součinitele 

prostupu tepla pro stěnu, složenou z n vrstev, vztaženého na 1 [m] délky trubky: 

 

  
 

 

     
  

 

    
 
    
  

 
 

       

      [W·m-1·K-1] (9) 

 

 Když je výměník složen z tenkostěnných trubek, použijeme vzorec podle vztahu 

pro rovinnou stěnu. 

Přestup tepla sáláním: - Pro spaliny čisté  

 

              
     

 
            

  
   

   
       

 
   

  
   

       

    (10) 

 

Pro zaprášené spaliny se bere exponent místo 3,6 tak 4 

aza součinitel černosti stěn okolo 0,8 

asn součinitel černosti proudu spalin při střední teplotě         

Pro vyhořelé spaliny určíme podle vztahu: 

 

                      (11) 

 

k·p·s sumární optická tloušťka sálavé vrstvy: 

 

                                (12) 
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Člen        je to součinitel oslabení sálání CO2 a H2O 

 

        
              

     
               

       

    
     (13) 

 

    celkový poměrný obsah CO2 a H2O 

      poměrný obsah H2O 

s efektivní sálavá tloušťka vrstvy spalin 

 

Výsledná hodnota pro         pro nezaprášené spaliny je rovná nule 

 

                 (14) 

 

p absolutní tlak v kotli 

pc parciální tlak 3atomových složek 

 

Pro svazky trubek se určí ze vztahu: 

 

         
 

 
 
       

             (15) 

 

 Přestup tepla sáláním se řeší hlavně pří vyšších teplotách. Pří teplotách okolo 

500-600°C je řešen jako součást součinitele přestupu tepla konvekcí. 

 

Kriteriální rovnice pro přestup tepla konvekcí: 

 

   
   

 
                 (16) 

 

Součinitel přestupu tepla konvekcí pro vystřídané trubky: 

Vystřídané uspořádání trubek svazku: 

 

           
    

 
                    (17) 

 

Součinitel ϕσ: 

 

  
     

     
          (18) 
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Poměrný úhlopříčný rozestup: 

 

     
 

 
                   (19) 

 

Poměrný příčný a podélný rozestup: 

 

    
   

 
  volí se 2 až 4 

    
   

 
  volí se 1,7 až 3 

 

Součinitel korekční podle uspořádání trubek se volí tak: 

0,1 < ϕσ < 1,7 ....................... Cs - 0,34 · ϕσ
0,5 

1,7  < ϕσ < 4,5 a       ...... Cs - 0,275 · ϕσ
0,1 

      ................................ Cs - 0,34 · ϕσ
0,5 

 

Korekční součinitel na počet řad Cz: 

Pro počet řad z < 10 a      .........Cz = 3,12 · z0,05-2,5 

  z < 10 a      .........Cz = 4 · z0,02-3,2 

      ........................Cz =1 

 

Re Reynoldsovo kriterium 

Pr Prandtlova kriterium 

         Součinitel tepelné vodivosti spalin při střední teplotě v úseku teplosměnné 

 plochy 

 
obr. 18 proudění kolem trubek 
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   při střední teplotě spalin kinematická viskozita spalin 

        při střední teplotě spalin dynamická viskozita spalin  

       při střední teplotě spalin hustota spalin  

w   mezi trubkami skutečná střední rychlost spalin  

 

Jsou li trubky za sebou, součinitel tepla konvekcí: 

 

 
obr. 19 trubky za sebou 

 

               
        

 
                     (20) 

 

Korekční koeficienty jsou: 

 

                   
   

 
 
 

 
  

       (21) 

 

     ,nebo         bere se Cs = 1 

     ,nebo         bere se Cs za       

Součinitel přestupu tepla na straně spalin je pak: 

 

α1 = α1-s + α1-k         (22) 
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 Pokud jsou je přestup tepla ze spalin do teplosměnné plochy menší jak 600°C 

při teplotě spalin je součinitel přestupu tepla sáláním zanedbatelný: 

 

α1 = α1-s         (23) 

 

 Součinitel přestupu tepla konvekcí při podélném obtékání teplosměnné plochy. 

 Tímto způsobem přestupu tepla přichází v úvahu při přestupu tepla ze stěny do 

páry a vody protékající trubkami: 

 

                  
  

   
                  (24) 

 

Korekční koeficienty: 

Na teplotu média a stěny - pro páru Ct = 1 

Na tvar trubky    Cd = 1 

Na poměrnou délku 
 

 
    jinak Cl = 1 

 

    je součinitel tepelné vodivosti protékajícího media 

dek je to ekvivalentní vnitřní průměr trubky 

 Hodnoty kriteriálních čísel Pr a Re se stanoví podobně jako příčné proudění 

spalin s tím rozdílem, že se dosazují hodnoty, odpovídající protékajícímu mediu v 

trubkách. 

 

6.7 Střední logaritmický teplotní spád 

 

 
obr. 20 průběh teploty souproudého výměníku 
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obr. 21 průběh teplot v protiproudém výměníku 

 

Výpočet teplot: 

 

                 [K]  (25) 

                 [K]  (26) 

 

        teploty ohřívacího média na vstupu a výstupu [K] 

        teploty ohřívaného média na vstupu a výstupu [K] 

    střední teplotní spád na začátku výměníku  [K] 

    střední teplotní spád na konci výměníku  [K] 

 

 Střední logaritmický spád pak bude: 

 

   
       

   
   

       [K]  (27) 

 

6.8 Vlastní tepelný výpočet 

 

 Pro výpočet tepelného výměníku jsou nejdůležitější dvě rovnice. Tepelná 

bilance a rovnice prostupu tepla. Tyto dvě rovnice nám poslouží pro návrh výměníku 

velikost teplosměnných ploch a při kontrolním výpočtu stanovení skutečných 

parametrů obou pracovních médií. 

Rovnice tepelné bilance výměníku: 

 

                                          [kW] (28) 
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Rovnice prostupu tepla: 

 

                 [W] (29) 

 

Za předpokladu: 

 

              (30) 

 

Po dosazení a úpravě obdržíme výpočet teplosměnné plochy: 

 

  
     

 

    
        [m2] (31) 

 

7. Zadané parametry 

7.1 Zadané parametry vycházejí z průměrných provozních hodnot průmyslové 

 ohřívací pece 

 

 Hořáky na zemní plyn slouží k ohřevu materiálu. Spotřeba zemního plynu je 235 

m3
Nh-1. Odpadní teplo z tohoto procesu využijme na ohřev užitkové vody pomocí 

výměníku tepla. 

 

® Množství požadované teplé vody:  5,0 m3 · hod-1 

 

® Teplota spalin na vstupu:   500,0 °C 

 

® Požadovaná teplota topné vody:  70 °C 

 

® Teplota vody na vstupu do výměníku: 10 °C 

 

® Přebytek vzduchu ve spalinách:  3,5 % 
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8. Výpočet výměníku 

8.1 Složení zemního plynu 

CO2  = 0,1 [%] 

CmHn = 0,7 [%] 

N2 = 1,2 [%] 

CH4 = 98 [%] 

Výhřevnost: 35596,736 [kJ·m-3] 

8.2 Spalování 

výpočty provedeny v programu microsoft office excel 2007 

 

- Objem teoretického suchého vzduchu 

                                             

                                            

                 [m3
N·m-3

N] 

 

- Objem vody ve vzduchu 

                        

                         

                [m3
N·m-3

N] 

 

- Objem teoretického vlhkého vzduchu 

                  

                   

                 [m3
N·m-3

N] 

 

- Přebytek vzduchu 

    
  

       
 
 
   

 

 
   

 
  

    
     

          
 
     

     
  

             [1] 
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- Vlhkost vzduchu 

  
 
   

 

    
 
  

  
      

     
  

             [1] 

 

- Objem skutečného suchého vzduchu 

               

                   

                 [m3
N·m-3

N] 

 

- Objem skutečného vlhkého vzduchu 

               

                    

                 [m3
N·m-3

N] 

 

- Objem CO2 

    
                      

    
                         

    
            [m3

N·m-3
N] 

 

- Objem H2O 

                                    

                                          

                [m3
N·m-3

N] 

 

- Objem N2 

   
                

   
                    

   
            [m3

N·m-3
N] 

 

- Objem O2 

   
                   

   
                       

   
            [m3

N·m-3
N] 
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- Objem spalin teoretických 

                                    

                                      

                 [m3
N·m-3

N] 

 

- Objem spalin skutečných suchých 

          
    

    
  

                         

                 [m3
N·m-3

N] 

 

- Objem spalin skutečných vlhkých 

                
  

                    

                  [m3
N·m-3

N] 

 

- Objem Spalin 

                        [m3
N·h-1] → 0,947  [m3

N·s-1] 

               [°C] 

 

8.3 Výkon výměníku 

 

             
    

     
            

    
    

     

                                   
     

               [kW] 

 

  
   

 

        
      →   

       [°C] 
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- Měrná tepelná kapacita spalin 

 

Výpočet cp na základě vúchz Brno 

 

  
výpočet dle vúchz 

brno tabulka koeficientů pro výpočet cp 

  A B C D E 

CO2 31,95 0,035701 -1,53E-05 2,31E-09 -3,76E-05 

O2 24,333 0,016611 -7,45E-06 1,25E-09 6,78E-06 

N2 23,635 0,012543 -4,14E-06 4,80E-10 1,72E-06 

H2O 25,361 0,019326 -3,80E-06 1,75E-10 2,54E-05 

      cp,i=(A+BT+CT^2+DT^3+E/(T^2))/22,4 
  tab. 3 tabulka koeficientů 

 

Teplota v bodě (K)   773,15 

CO2 (cpCO2) 2,298 

O2 (cpO2) 1,487 

N2 (cpN2) 1,387 

H2O (cpH2O) 1,701 

směs (cpsměsi) 1,546 

tab. 4 výpočty konkrétních Cp 

  

    
 → 1,546  [kJ·m3

N·K-1] 

  

 

      
        

  
   

    

 
                 

  
   

   

       [°C] 

 

 
obr. 22 průběh teplot 
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- Proudění kolmo na svazek trubek 

 

Nuseltovo kritérium 

 

                       

 

Volím: 

                          

                           
  

  
            

                    

                    [W·m-2·K-1] 

 

   
  
    

  

 
 

       

 
         [°C] 

 

Reynoldsovo kritérium 

 

volím: 

D = 0,022 [m] 

     [m·s-1];     ;   

   
   

 
 

        

                       [1] 

 

Nuseltovo kritérium 

 

                                                             [1] 

   
    

 
 

                

     
        [W·m-2·K-1] 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

8.4 Přestup tepla - voda 

 
Prandtlovo kritérium 

 

  
 

 
 

        

   
               [m2·s-1] 

  
 

   
  

   
 

 
      [-] 

 

Reynoldsovo kritérium 

 

volím: 

d = 0,018  [m] 

 

   
   

 
 

        

                     [1] 

 

Nuseltovo kritérium 

 

                                 [1] 

                                   [1] 

 

   
    

 
 

        

     
=42466     [W·m-2·K-1] 

 

- Součinitel prostupu tepla 

 

z tabulek 7] volím pro ocel: 

                  [W·m-2·K-1] 

 

  
 

 

     
 

 

  
   

  
  

 
 

     

 
 

 

          
 

 

       
   

     

     
 

 

           

        [W·m-2·K-1] 
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- Teplosměnná plocha 

 

  
 

       
 

           

         
         [m2] 

 

- Délka trubky 

 

   
 

       
 

    

       
            [m] 

 

8.5 Rozměry výměníku 

 
- Šířka trubkového svazku 

volím: 

R = 0,03  [m] 

l = 0,4   [m] 

 

             
 

 
              

     

 
        [m] 

 

- Délka trubek ve svazku - osová 

 

         
 

 
   

 

 
          

 

 
   

         
  

 
     

  

 
                

     

 
        [m] 

 

- Délka výměníku - na kraj trubky 

 

volím: 

S2 = 0,03   [m] 

 

         
 

 
               

         
  

 
                             [m] 

 

- Počet trubek 

 

        
  

        
 

       

    
                  [1] 
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- Výška výměníku - na kraj trubky 

 

volím: 

S1 = 60    [mm] 

 

              
       

 
      

  

 
  

                
  

 
          

    

 
        [m] 

 

- Šířka výměníku 

 

                              > volím 0,51  [m] 

 

- Délka výměníku bez přívodu spalin: 

 

                                    > volím 1 [m] 

 

- Délka výměníku s přívodem spalin: 

 

Volím: 

Příruby = 0,2  [m] 

                                   [m] 

 

- Průřez výměníku pro průchod spalin: 

 

                          

                                       [m2] 

 

- Střední teplota spalin 

 

   
  
    

  

 
 

       

 
          [°C] 

 

- Objem spalin při střední teplotě 

 

              
         

      
       

      

      
 2,268   [m·s-1] 
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- Skutečná rychlost spalin 

 

           
       

  
 

     

      
          [m·s-1] 

 

Skutečná rychlost vody 

 

        

  
    

      
    

 

 
    

   

   
       

 

            [m·s-1] 

 

Rychlost vody v přívodním potrubí 

 

        

  
    

    

 

 
    

   
         

 

         [m·s-1] 

 

9. Výpočet tlakových ztrát výměníku tepla 

9.1 Výpočet pro tlakovou ztrátu v trubce ve výměníku spaliny-voda 

 

Δpc - celková tlaková ztráta     [Pa] 

ΣΔpξ - součet dílčích místních tlakových ztrát  [Pa] 

ΣΔpλ - součet tlakových ztrát třením   [Pa] 

 

          
 

 
  

  

 
           

     

 
  

  

 
    

             
    

     
  

    

 
                   

 

     
  

    

 
        

            

      [Pa] 

součinitel tření: 

      
      

      
 

      

          
        

  

   - součinitel hydra. odporu = 4    [1] 

l - délka trubky      [m] 

n - počet trubek výměníku    [1] 

d - vnitřní průměr trubky     [m] 

  - hustota tekutiny při dané teplotě   [m3·Kg-1] 
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   - rychlost tekutiny     [m3·s-1] 

9.2 Výpočet pro tlakovou ztrátu vně trubky ve výměníku spaliny-voda 

 

Δpc = ΣΔp1 + ΣΔpH 

 

Δpc - celková tlaková ztráta     [Pa] 

ΣΔp1 - tlaková ztráta třením i místní odpory  [Pa] 

ΣΔpH - tlaková ztráta náběhové části při proudění  

  šikmo k trubkovému svazku    [Pa] 

 

       
   

 

 
        

      
     

 
           

                   [Pa] 

 

   - součinitel hydra. odporu = 4    [1] 

n - počet trubek výměníku    [1] 

 sp - hustota spalin při dané teplotě   [m3·Kg-1] 

 sp  - rychlost spalin      [m3·s-1] 

 

9.3 Uspořádání trubek ve svazku 

 

                           
   

 

 
    

                                 
     

 
        

                    [Pa] 

 

C1 - součinitel závisící na rozteči trubek ve směru šířky svazku S1 

C2 - součinitel závisící na vzdálenosti středu trubek ve svazku S 

 

                   

               

                  [Pa] 

 

                                   [Pa] 
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9.4 Výpočet pro tlakovou ztrátu vně trubky ve výměníku voda-voda 

 

Δpc = ΣΔp1 + ΣΔpH 

 

Δpc - celková tlaková ztráta     [Pa] 

ΣΔp1 - tlaková ztráta třením i místní odpory  [Pa] 

ΣΔpH - tlaková ztráta náběhové části při proudění  

  šikmo k trubkovému svazku    [Pa] 

 

       
  

 
      

         
    

 
         

                  [Pa] 

 

   - součinitel hydra. odporu = 2,75   [1] 

n - počet trubek výměníku    [1] 

 sp - hustota spalin při dané teplotě   [m3·Kg-1] 

 sp  - rychlost spalin      [m3·s-1] 

 

9.5 Uspořádání trubek ve svazku 

 

                           
  

 
    

                                  
    

 
      

                    [Pa] 

 

C1 - součinitel závisící na rozteči trubek ve směru šířky svazku S1 

C2 - součinitel závisící na vzdálenosti středu trubek ve svazku S 

 

                   

               

                  [Pa] 

 

                                   [Pa] 
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9.6 Volba spalinového ventilátoru a oběhového čerpadla pro výměník 

 

 Spalinový ventilátor pro tlakovou ztrátu 7812,6 [Pa], který bude zapojen ve 

výměníku spaliny - voda, volím radiální ventilátor "Cipres" typ F25-6T 

  

 
obr. 23 ventilátor Cipres typ F25-6T 

 

"Cipres" typ F25-6T s parametry: Dopravní tlak  - 8000 [Pa] 

     Vzduchový výkon - 13440 [m3/hod] 

     Příkon motoru  - 55 [kW]  

 

Volím oběhové čerpadlo GRUNDFOS UPS 32-30/2FB 400V PN6/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čerpadlo GRUNDFOS UPS 32-30 parametry:  Teplotní rozsah kapaliny- 10[°C]  

          120[°C] 

      Max. provozní tlak - 10 [bar] 

      Příkon   - 55-85 [W] 

 

 

 

 

 

 

obr. 24 pracovní oblast čerpadla UPS 32-30 
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Volím cirkulační čerpadlo Grundfor ALPHA2 15-60 230V PN10 130mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čerpadlo Grundfor ALPHA2 15-60 parametry: Teplotní rozsah kapaliny 2 [°C] 

          110 [°C] 

          Max. provozní tlak  10 [bar] 

          Příkon   5 [W] 

10. Konkrétní konstrukční řešení 

 
 Pro zadané parametry, a to hlavně teplotu a množství spalin jsem se rozhodnul 

pro využití odpadního tepla z ohřívací pece na ohřev teplé užitkové vody pro trubkový 

výměník. K regulaci toku spalin budou využité dvě motoricky ovládané klapky. Výměník 

bude zapojeny v okruhu s akumulační nádrží o objemu 6300l, Také bude obsahovat 

oběhové a cirkulační čerpadlo, dvě expanzní a tlakovou nádobu, kulové kohoutky, dva 

ventily, zpětný a pojistný, filtry, tlakoměry, teploměr, vodoměr a regulátor. 

 

 Pokud teplota v akumulačním zásobníku TUV poklesne pod 70°C, tak regulátor 

RVA 24 zavře komínovo spalinovou klapku a otevře výměnikovo spalinovou klapku a 

zároveň zapne oběhové čerpadlo. Když se TUV v akumulačním zásobníku zahřeje na 

požadovanou teplotu zavře se spalinová klapka a otevře komínová. Oběhové čerpadlo 

se zastaví až po určité časové prodlevě z důvodu možné přeměny skupenství vody ve 

výměníkových trubkách. Dimenzování akumulačního zásobníku TUV je na trvalý odběr 

vody 5m3/hod. K vyrovnání tlaku v okruzích výměník-zásobník a v TUV. 

 
 
 
 

obr. 25 charakteristika čerpadla Grundfor ALPHA2 15 - 60 
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10.1 Specifikace tohoto zařízení 

 
1. Tepelný výměník o výkonu 350kW  

2. Zásobníkový ohřívač na vodu stojatý OVS 21-6300l-12 m2  

3. Nádoba tlaková expanzní TUV-MAXIVAREM LS 500  

4. Nádoba tlaková expanzní TO-MAXIVAREM LR 150 L  

5. Oběhové čerpadlo GRUNDFOS UPS 40-60/2FB 400V PN6/10 

6. Cirkulační čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 15-60  

7. Kohout kulový Giacomini R 910-3''-9ks  

8. Kohout kulový Giacomini R 910-2''-1ks  

9. Kohout kulový Giacomini R 910-3/4''-2ks  

10. Kohout vypouštěcí Giacomini R608-1/2''-2ks 

11. Ventil zpětný 3''-1ks  

12. Ventil zpětný 2''-1ks  

13. Filtr R94A-3''-1ks  

14. Filtr R94A-2''-1ks  

15. Ventil pojistný 0,6Mpa-DN40-1ks  

16. Ventil pojistný 0,4Mpa-DN40-1ks  

17. Vodoměr 5 m3/h-DN25-1ks  

18. Tlakoměr 0 až 600kPA-2ks  

19. Tlakoměr 0 až 400kPA-3ks  

20. Teploměr typ DTR 0-100°C  

21. Uzavírací klapky DN300 s elektropohonem-2ks  

22. Teploměry 0 až 500°C-2ks  

23. Tlakoměry 0 až 500Pa-2ks  

24. Siemens RVA 43. 222/109 Regulátor (pro dvě klapky,dva čerpadla) 

25. Spalinový ventilátor Cipres typ F25-6T 
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11. Ekonomické zhodnocení 

 
- Výkon předaný výměníkem v zásobníku TUV 

 

                     [kW] 

- Celkový spotřebovaný výkon na ohřev TUV za rok 

 

QC SP - spotřebovaný výkon na ohřev TUV   [MWh·rok-1] 

QTUV - výkon výměníku v zásobníku TUV   [W] 

h - počet hodin provozu zásobníku TUV za rok [hod·rok-1] 

 

                               [MWh·rok-1] 

 

- Náklady na ohřev TUV 

 

Nz - nynější náklady na ohřev TUV   [Kč·rok-1] 

czp - náklady na zemního plynu nad 4200   [MWh/rok]-  

 pro rok 2013 = 1172      [Kč·MWh-1] 

 

                                [Kč·rok-1] 

 

 

11.1 Tabulka investičních nákladu 

 

Zařízení Cena [Kč] 

Výměník spaliny - voda 82 000 

Oběhové a cirkulační čerpadlo 39 800 

Spalinový ventilátor 16 700 

Akumulační nádoba 98 000 

Tlakové nádoby 22 500 

Klapky spalinové DN 300 2 300 

Servopohony spalinových klapek 4 500 

Ventily a kohouty 35 500 

Vodoměr 2 500 

Regulátor  10 500 

Náklady na instalaci a zapojení 60 000 

Celkem Ni 374 300 
tab. 5 investiční náklady 
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Celkové náklady  investiční na tento projekt jsou cca 374 300Kč (cena se pohybuje 

různě podle zvoleného dodavatele) 

 

- Hrubá návratnost 

 

- představuje dobu, za kterou se zaplatí investiční náklady. 

 

- Výpočet hrubé návratnosti 

 

r - návratnost 

Ni - investiční náklady 

Nz - přínos 

 

  
  

  
 

       

       
                        

 

Předpokládaná návratnost je zhruba 3 měsíce 
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12. Závěr 

 
 V mojí diplomové práci sem se zabýval využitím horkých spalin z průmyslové 

pece, spalující zemní plyn, toho teplo jsem využil k ohřevu teplé užitkové vody. V první 

části jsem popisoval různé typy a možnosti využití DEZ jako takových. V další části je 

popis průmyslových pecí spalující topné plyny, typy hořáků, účinnost pecí a možnost 

úspor při jejich provozování. Dále se zabývám druhy výměníků a teoretickými výpočty. 

Pomocí zadaných hodnot sem provedl výpočet a konstrukční návrh výměníku tepla. 

 Tento výměník je zapojený do okruhu ohřevu TUV, včetně akumulačního 

zásobníku, čerpadel, expanzních nádob, měřících, regulačních a uzavíracích armatur. 

 Nákres regulačního schématu výměník tepla-zásobník TUV. Dále je spočítáno 

teoretické ekonomické zhodnocení. 

 V době kdy je energii potřeba šetřit, je nutné využít veškeré možnosti ke zvýšení 

tepelné účinnosti energetických strojů. V praxi se do těchto renovací nikomu moc 

nechce investovat peníze a přitom návratnost je jak ekonomická tak pro ochranu 

životního prostředí prosperující, v tomto případě se jedná o úsporu neobnovitelného 

zdroje což je zemní plyn. 

 Problém a nevýhoda u takových to projektů v EU je rychlá změna v zákonech, 

legislativách a normách. V praxi to znamená, že navrhovaný projekt dle platných 

norem a legislativ v tomto roce, nemusí být už platný v době realizace. 
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