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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá výpočtem praktických spalných teplot ve společnosti 

ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. Výpočet byl zaměřen na pět paliv různého chemického 

sloţení a různé výhřevnosti při měnící se vlhkosti paliva. 

ABSTRACT 

This work is concerned with the calculation of practical combustion temperatures in 

ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. Calculation was focused on five fuels of different 

chemical compositions and calorific values with different calorific fuel humidity. 
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Isp – entalpie spalin (J∙kg
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      – skutečné mnoţství vzduchu pro dokonalé spalování (m
3
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-1
) 
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3
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-1
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n – součinitel přebytku vzduchu (1) 

O – obsah kyslíku v palivu (kg∙kg
-1

) 

Omin – teoretické mnoţství kyslíku pro dokonalé spalování (m
3
.kg

-1
) 

Qdis – disociační teplo (      ) 

Qch – chemické teplo paliva (      ) 

Qi – výhřevnost paliva (      ) 

Qi,zvyš – navýšení výhřevnosti paliva (%) 

Qned  – teplo ztracené nedopalem paliva (      ) 

Qod – teplo odvedené (      ) 

Qu – uţitné teplo (      ) 

Qzpp – ztráty tepla pracovního prostoru pece (      ) 

∆Qi – rozdíl výhřevnosti paliva (       ) 
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-1

) 
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-1

) 
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-1

) 
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    – teplota spalin (°C) 

    – teplota vzduchu (°C) 
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3∙kg

-1
) 

    
         

     
 – objem jednotlivých sloţek spalin (m

3∙kg
-1

) 

        – minimální objem spalin (m
3
.kg

-1
) 

V
vl

sp  – objem vlhkých spalin (m
3
.kg

-1
) 

W – obsah vody v palivu (kg∙kg
-1

) 

p – palivo 

vz – vzduch 

sp – spaliny 

EKO – ekonomisér 
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1 ÚVOD 

V parním kotli se realizuje pomocí spalování paliva přeměna energie vázané v palivu 

na energii tepelnou a její následný přenos do pracovní látky. Paliva mohou být různá, jak 

kapalná, tak plynná nebo tuhá. Při vyuţívání tuhých paliv se většinou spaluje černé uhlí 

různých druhů. Lišit se mohou například výhřevností, chemickým sloţením, kde významnou 

roli hraje obsah hořlaviny, popelovin, vlhkosti a z ekologického hlediska pak v hořlavině 

obsahem síry. V této diplomové práci je úkolem stanovení praktických spalných teplot pro 

parní kotel K8 společnosti ArcelorMittal Energy s.r.o., kde se jako palivo spaluje černé uhlí a 

posoudit, jak se mění její hodnota úpravou paliva – sušením. 

Teoretická část se ve své první polovině zabývá rozdělením parních kotlů, jejich 

základními charakteristikami a specifickými součástmi těchto kotlů. Dále jsou popsána paliva 

pouţívající se pro spalování v parních kotlích, jejich chemické charakteristiky a hlavně 

příprava uhlí před spalováním, kde musí palivo projít palivovým hospodářstvím, neţ se začne 

spalovat. Příprava tuhého paliva pro spalování, spočívá především v úpravě velikosti částic a 

velký důraz se klade právě na sušení tohoto paliva. 

Ve druhé teoretické části je popsáno spalování paliv, výhřevnost a stanovení spalných 

teplot, které jsou v této diplomové práci nejdůleţitější. Tato část je doplněna 

stechiometrickým výpočtem spalování, podle kterého je počítáno v praktické části.  

Praktická část se zabývá popisem kotle K8 ze společnosti ArcelorMittal Energy s.r.o., 

jeho základními údaji a dále výběrem paliva pro spalování v tomto kotli, pro které budou 

počítány praktické spalné teploty. 

V další části je uvedený vzorový výpočet praktické spalné teploty pro vybrané palivo. 

Výpočet je stanoven pro palivo daného chemického sloţení a dané podmínky spalování a 

stanovení spalné teploty pro měnící se obsah vlhkosti od 1 % do 9 %. Výpočty pro ostatní 

moţná paliva jsou uvedeny v tabulkách v příloze. 

Poslední část se zabývá vyhodnocením výsledků spalných teplot pro zadaná paliva. 

Hodnocení z hlediska vlhkosti paliv, jejich výhřevností, praktických spalných teplot a obsahu 

a produkce SO2, vzhledem k významu emisních limitů. 
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2 KOTLE 

Kotel je zařízení, v němţ se teplo získává spalováním paliva nebo přivedením 

odpadních plynů (spalinové kotle, kotle na odpadní teplo), teplo se pak předává do pracovního 

média, kterým je většinou pára a voda (parní kotle) nebo jen voda (horkovodní kotle). Kotel 

se skládá ze spalovacího zařízení s příslušenstvím (ohniště, hořáky, rošt, palivové 

hospodářství, ohříváky vzduchu) a z výměníkové části (ohřívák vody, výparník, přehřívák).  

Neoddělitelnou součástí kotle je celá řada zařízení a přístrojů slouţících k měření, 

regulaci a zajištění spolehlivého a bezpečného provozu. 

Teplo se většinou získává spalováním paliva, neboli hmoty, ze které se uvolňuje teplo 

pomocí chemické reakce. V některých speciálních případech se k ohřevu media vyuţívá tepla 

jiného média, elektřiny nebo odpadního tepla, čímţ odpadá spalování. 

V kotli tedy dochází k přeměně chemické energie paliva na tepelnou energii spalin a 

k přenosu tepla ze spalin do pracovního media (pára, voda). Výsledkem můţe být horká voda, 

teplá voda a pára (přehřátá nebo sytá) s potřebným tlakem [15]. 

2.1 Příklady parních kotlů 

Za celou dobu vývoje parních kotlů (více neţ 200 let), vzniklo nepřeberné mnoţství 

variant jednotlivých typů kotlů, ze kterých celá řada byla překonána a přestala se stavět. Proto 

budou uvedeny pouze příklady, které se dnes uţívají. 

2.1.1 Velkoprostorové kotle 

Velkoprostorové kotle se vyznačují velkým akumulačním číslem, coţ je poměr mezi 

hmotnostní kotelní vody a výkonností. Bývá uváděn v hodinách, většinou 10 aţ 20 h. Plynou 

z toho značné výhody jako mírné kolísání tlaku páry při náhlých velkých odběrech, necitlivost 

na kvalitu napájecí vody. Také tu jsou nevýhody, například nízký poměr výhřevné plochy 

k obestavěnému prostoru, malý jmenovitý výkon, nízký tlak (do 1,6 MPa), velká tepelná 

ztráta, atd. Z mnoha, typů jako je válcový přes plamencový, ţárotrubný, skříňový, se do 

dnešní doby staví pouze kotel kombinovaný, většinou v baleném provedení, pro svou 

kompaktnost, snadnou instalaci a přepravitelnost, výjimečně kotel skříňový [3]. 

2.1.2 Vodotrubné kotle 

Vodotrubné kotle zajišťují stavbu jednotkových výkonů od nejmenších aţ do několika 

1000 t∙h
-1

, tzn. pro blok aţ do 2000 MW. Vodotrubné kotle se dají kombinovat s ohništi všech 

typů na paliva podřadná i vyšší kvality. Vyznačují se malým akumulačním číslem (v 

desítkách minut). Náhlé změny odběru jsou způsobovány kvalitou napájecí vody a kolísáním 

tlaku. Musí se konstrukčně zajistit, aby proudění vody a páry bylo jednoznačné, coţ 

způsobuje lepší přestup tepla a zmenšuje výhřevnou plochu, tím zajišťuje lepší chlazení [3]. 

Podle způsobu proudění vody a parovodní směsi se vyrábějí kotle s přirozeným nebo 

nuceným oběhem vody. Dále mohou být vodotrubné kotle průtočné a průtočné se 

superponovanou cirkulací. 
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2.2 Rozdělení kotlů 

Obecně lze kotle rozdělit podle pouţití v energetické centrále na: 

 kotle elektrárenské, 

 kotle teplárenské, 

 kotle výtopenské. 

Kromě výše uvedených typů se v praxi ještě pouţívá termín kotle na odpadní teplo 

(utilizační kotle), případně kotle mobilních prostředků jako jsou lodní nebo lokomotivní kotle. 

Dále se kotle rozdělují: 

 podle pouţitého paliva a druhu ohniště se kotle rozdělují na tuhá, kapalná a plynná 

paliva, kotle roštové, práškové (granulační resp. výtavné), cyklónové, fluidní, olejové, 

plynové a kombinované, 

 dle oběhu vody ve výparníku lze kotle rozdělit na kotle s přirozeným oběhem, 

nuceným oběhem, průtočné, se superponovanou cirkulací, 

 podle způsobu spalování na kotle roštové s klasickým roštem, fluidní s fluidním 

roštem a kotle práškové jako jsou granulační nebo výtavné, 

 podle tlaku se někdy dělí kotle na nízkotlaké (do 15 MPa), středotlaké a vysokotlaké 

kotle pro výrobu páry nad 15 MPa [6], 

 podle způsobu nasazení se vyrábějí kotle jako špičkové, pološpičkové a pro základní 

zatíţení [4], 

 podle uloţení jsou parní kotle stabilní, převozné a parní kotle polostabilní, které se dají 

přemístit na různá místa bez demontáţe, 

 podle velikosti jmenovitého výkonu jsou kotle malé do výkonu 3 kg∙s
-1

, střední do 

výkonu 15 kg∙s
-1

, velké s výkonem od 15 do 45 kg∙s
-1

 a kotle největší s výkonem nad 

45 kg∙s
-1 

[5], 

 podle konstrukce a způsobu oběhu vody jako jsou kotle plamencové, ţárotrubné, 

vodotrubné, dále vodotrubné kotle mohou být s přirozeným oběhem vody, s nuceným 

oběhem vody, s nuceným průtokem vody a kotle speciální [5]. 

Roštové kotle 

Spalování na roštu je nejjednodušším, základním způsobem spalování tuhých paliv. 

Podle způsobu obsluhy se rozdělují na dvě skupiny: 

U kotlů s pevným roštem palivo vyhořívá v první nasypané vrstvě a zbytky po 

spalování se odstraňují ručně. Pevné rošty se dále dělí na rošty stupňové a rovinné. 

Dalším druhem jsou kotle s mechanickým roštem. Pomocí posunování paliva v ohništi 

dochází k lepšímu vyhoření neţ u roštů pásových. Vynášení zbytků po spalování probíhá 

mechanicky. Další typy těchto roštů jsou rošty přesuvné, pásové a vratisuvné. Tyto rošty jsou 

nejpouţívanějšími rošty pro spalování tuhých paliv.  

Kotle fluidní 

Kotle, které pracují na principu spalování paliva ve fluidní vrstvě (obr. 1), byly 

vyvinuty pro spalování různých paliv, jako jsou uhlí, biomasa nebo kaly z čistíren odpadních 

vod. Fluidní spalování je obecně děj, kde je soubor pevných látek udrţován ve vznosu pomocí 
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proudu tekutiny. Fluidní vrstva tvoří disperzní systém, který se vytváří za pomocí průtoku 

plynu vrstvou částic nasypaných pod pórovité dno, tzv. fluidní rošt. Náplň fluidní vrstvy tvoří 

palivo, odsiřovací aditivum ve většině vápenec a aditivum pro stabilitu fluidní vrstvy nějaký 

inertní materiál například písek [21]. 

Výhody fluidního spalování zahrnují moţnost dávkování vápence do kotle za účelem 

částečného odsíření spalin. Účinnost odsíření je v rozmezí od 40 % do 95 %, záleţí na typu 

kotle, kvalitě promísení paliva s aditivem a mnoţství dávkovaného vápence. Fluidní kotle 

tedy nevyţadují budování odsiřovacího zařízení za kotlem. Na redukci NOx ve spalinách mají 

příznivý dopad nízké teploty ve fluidní vrstvě a odstupňovaný přívod vzduchu do ohniště [4]. 

Ve fluidních kotlích lze spalovat i paliva a odpady s nízkou výhřevností, která jsou v 

jiných typech kotlů nespalitelné. Komínová ztráta je niţší, protoţe odsířené spaliny na konci 

kotle mohou mít niţší rosný bod a tím niţší teplotu. Účinnost kotlů bývá zhruba 92–94 % [4]. 

 

Obr. 1 Fluidní kotel [11] 

Práškové kotle 

 Povrch prachového uhlí je 100 aţ 1000 krát větší neţ u uhlí pouţívaného u roštového 

ohniště. Hlavní je kratší doba spalování u práškového ohniště. Spalují rozemletý uhelný 

prášek ve vznosu v rozměru pod 1mm. Mletí by mělo být součástí kotle. Při spalování vzniká 

velmi jemný popílek, který je unášen spolu se spalinami. V dnešní době se pouţívají dva 

druhy ohniště tzv. výtavné a granulační. Práškové kotle nemají rošt, který omezuje teplotu 

primárního vzduchu a zatíţení ohniště. Proto jsou pouţívány pro nejvyšší výkony. 

Uhlí se na prášek mele v mlecích okruzích, přičemţ mlýny mohou být trubnaté, 

kladkové nebo ventilátorové. V mlýnicích dochází k vysušení paliva. Rozemletý prášek se ze 

zásobníku do ohniště přivádí pneumaticky pomocí nosného média, které se nazývá primární 

směs. Nosným médiem můţe být vzduch, spaliny nebo jejich směs. Primární směs 

a sekundární vzduch vstupuje do kotle práškovými hořáky. Různé druhy uspořádání hořáků 

jsou zobrazeny na obr. 2. Směs se mísí v prostoru ohniště s další částí vzduchu tzv. terciárním 

vzduchem. Doba spalování u práškových kotlů je 0,5–3 s, zatímco při spalování na roštu bývá 

aţ v desítkách minut. Spalovací vzduch se ve většině případů předehřívá na 300–450 °C [4]. 
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Obr. 2 Druhy hořáků v ohništích kotlů [3] 

Nevýhody práškových ohnišť jsou zvýšení investičních nákladů na mlecí okruhy a 

sníţení účinnosti celého zařízení kvůli vyšší spotřebě. Další nevýhodou práškových ohnišť je 

vysoké znečištění spalin popílkem, kde se kladou vysoké poţadavky na odprašovací zařízení. 

Rozeznávají se dva typy práškových kotlů: 

a) Granulační ohniště. 

Granulační ohniště jsou vhodné pro spalování méněhodnotných paliv. Spalování 

probíhá při nízkých teplotách tak, aby nedocházelo k překročení teploty tečení popela, coţ 

vyţaduje neustálé chlazení spalovací komory. Teplota plamene v granulačním ohništi se 

pohybuje v závislosti na typu paliva mezi 1100 aţ 1500 °C. Uvolněné teplo se intenzivně 

odvádí stěnami spalovací komory. Stěny jsou tvořeny membránovými stěnami, tvořících 

plochu výparníku, v horní části mohou být vestavěny další teplosměnné plochy, např. sálavé 

přehříváky [3]. 

b) Výtavné ohniště. 

Ve výtavném ohništi se úmyslně překračuje teplota tečení popele, pro dobré odvádění 

takto vzniklé strusky z kotle v tekutém stavu. Výtavné kotle se vyrábějí jako jednoprostorové 

nebo dvouprostorové, kde je výtavný prostor od vychlazovacího prostoru oddělen struskovou 

mříţí. 

Výtavný prostor slouţí ke spálení paliva a odvodu tekuté strusky, vychlazovací prostor 

zajišťuje vychlazení spalin pod teplotu měknutí popele, aby nedocházelo k nalepování 

popílku na teplosměnné plochy a stěny dalších tahů.  

Dalšími typy ohnišť jsou cyklónová ohniště, olejová ohniště a ohniště plynová. 
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 Cyklónové ohniště 

Cyklónová ohniště spalují uhlí nevhodné pro práškové spalování. Popel z těchto uhlí 

má velmi nízkou teplotu tání. Vzhledem k extrémním podmínkám uvnitř spalovací komory, 

cyklónové kotle podléhají vysokou mírou korozi a erozi [2]. 

V podstatě jde o horizontální nakloněný cyklónový hořák, za kterým se zařazuje 

velkoprostorové dohořívací ohniště. Doporučuje se pro spalování uhlí s obsahem prchavých 

látek minimálně 10 % a s vysokým obsahem popelovin, které mají bod tavení aţ 1800 °C. 

Palivo pro spalování se pouţívá nemleté, zrno by mělo mít nejvíce na výšku 5 mm a průměr 

kolem 1 mm. Cyklónové ohniště má mírně nakloněný válcový spalovací prostor, jehoţ stěny 

jsou chlazené kotlovými trubicemi. 

U cyklónového spalování (obr. 3) je buď jedna, nebo více spalovacích komor, které 

jsou namontovány na stěny hlavní pece [14].  

 

Obr. 3 Cyklónový kotel [14] 

 Olejové ohniště 

Kapalná paliva mají vysokou výhřevnost při velmi malém obsahu popelovin, a proto 

umoţňují velké měrné spalovací výkony. Pro spalování stačí jen malý prostor, proto jsou 

vhodné pro mobilní kotle. Výhodou olejových ohnišť je malý přebytek vzduchu a s tím 

související malé mnoţství spalin, vyšší výhřevnost a tedy i vyšší účinnost kotle. 

Na těchto kotlích se ve většině případů pouţívá tlakové rozprašování, které vyţaduje 

poměrně málo energie. Rozprašování vzduchem se pouţívá jen pro malé výkony, pro malé 

průmyslové pece. Oleje pro tlakové rozprašování se musí rovnoměrně ohřát na teplotu od 

70 do 150 °C, aby se daly dobře čerpat. 

Při spalování olejů s vysokým obsahem síry a vanadu, při velkých zatíţeních 

spalovacích prostorů a vysokých teplotách přehřátí páry, se zvyšuje výskyt závaţných korozí 

a zanášení teplosměnných ploch kotle. Částečně se to odstraňuje odstřeďováním, praním a 

čištěním oleje například různými inhibičními přísadami. 

 Plynové ohniště 

Spalování plynu je objemová reakce probíhající velmi rychle. Důleţitý je způsob a 

rychlost míšení paliva se vzduchem. Plynové hořáky se dělí na nízkotlaké a vysokotlaké. 

Plynové ohniště pracují s co nejmenším přebytkem spalovacího vzduchu, vyznačují se 
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čistotou a jednoduchým provozem. Výhodou je vysoké měrné zatíţení spalovacího prostoru a 

lehká regulace a provoz a tím jsou niţší investiční a provozní náklady. Plynová ohniště se 

často stavějí jako přetlaková bez moţnosti přisávání falešného vzduchu. 

2.3 Základní charakteristiky kotlů 

Kotle jsou charakterizovány určitými soubory údajů, které se rozdělují na základní 

parametry a na technické ukazatele kotlů. 

Základní parametry 

Jmenovitý tepelný výkon kotle [kW] - je tepelný výkon předaný vodě a páře 

uvaţovaný na výstupu z kotle za jednotku času [5]. 

Tlak přehřáté páry [MPa] – tlak páry na výstupu z kotle. Měří se před hlavním 

uzávěrem kotle. Pokud není hlavní uzávěr, měří se na výstupu z tlakového celku kotle. 

Teplota přehřáté páry [°C] – teplota páry na výstupu z kotle. Měří se na stejném místě 

jako tlak páry. 

Teplota přihřáté páry [°C] – měří se na výstupu z přihříváku. 

Teplota napájecí vody [°C] – měří se před místem, kde začíná přívod tepla z paliva do 

napájecí vody, tj. obvykle před ohřívákem vody, u kotlů bez ohříváku vody před vstupem do 

kotlového bubnu. 

Tepelný příkon [kW] – mnoţství energie, dodané do zařízení v palivu. 

Technické ukazatele kotlů 

Technické ukazatele kotle usnadňují návrh, nebo posouzení funkce částí kotle. 

a) Spalovací zařízení – měrné tepelné zatíţení objemu ohniště, teplota nechlazeného 

plamene, teoretická spalovací teplota, teplota spalin na výstupu z ohniště, atd. 

b) Výměníková část kotle – teplota vody na výstupu z ohříváku vody, oběhové číslo 

výparníku. 

2.4 Součásti parního kotle 

Kotelní zařízení se skládá z výparníku, přehříváku, mezipřehříváku, ohříváku vody 

(ekonomizér), ohříváku spalovacího vzduchu a armatury kotle, jak je zobrazeno na obr. 4. 
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Obr. 4 Schéma parního kotle [21] 

a) Výparník 

Výparník kotle tvoří zařízení, kde se z napájecí vody přivedené z ohříváku vody 

vyrábí sytá pára. Podle teploty a tlaku páry a napájecí vody přijme výparník 30 aţ 60 % tepla 

předaného v kotli [3]. 

Základem výparníku jsou vlastní varnice, kde se odehrává příjem tepla ze spalin a 

v nichţ se odpařuje voda. Součástí výparníku je buben, recirkulační trubky, čerpadla, 

odlučováky, atd. Výparník má plnit primární funkci, kterou je výroba technicky čisté syté 

páry v mnoţství, které se rovná okamţitému parnímu výkonu kotle. Dobrá funkce výparníku 

je zaloţena na kvalitním chlazení stěn a moţnosti volné dilatace, aby nevznikla příliš velká 

pnutí. K chlazení stěn se ve většině případů pouţívá voda s dostatečnou rychlostí a 

mnoţstvím [3]. 

b) Přehřívák 

V kotli slouţí přehřívák ke zvýšení teploty páry na potřebnou hodnotu. Na vstupu 

přehříváku se přivádí sytá pára z výparníku a z výstupu pak přehřátá pára pokračuje z kotle ke 

spotřebičům.  

Přehřívák se dělí na několik dílů z různých materiálů, které jsou odstupňovány podle 

jejich nejvyšší moţné pracovní teploty. Mezi určitými díly se provádí promíchávání páry, 

čímţ se vyrovnává gradient teploty páry za jednotlivými hady. Mezi stupně se musí zařadit 

ještě regulátor teploty páry. Regulaci teploty lze provádět chlazením páry vstřikováním vody, 

recirkulací spalin, naklápěním hořáků nebo částečným obtokem páry kolem jednoho dílu 

přehříváku [4]. 

Jistou modifikací přehříváku je přihřívák, neboli mezipřehřívák. Přihřívák se pouţívá 

u vysokotlakých kotlů pro opakované přehřívání páry po její částečné expanzi v turbíně. Dále 

se pára vrací z turbíny a tím se přihřívá na teplotu stejnou nebo vyšší neţ byla teplota ostré 

páry. 
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c) Ohřívák vody 

Ohřívák vody, který je na obr. 5, se nazývá také ekonomizér, je první výhřevnou 

plochou v parovodním soustrojí kotle. Kde pracovním médiem je voda. Ekonomizéry se 

navrhují jako svazky převáţně v leţatém provedení, které zaručují dobrou odvodnitelnost. 

Ekonomizér slouţí k vychlazení teploty spalin za kotlem. Při ději, kdy se sniţuje teplota 

spalin, je teplo předáváno napájecí vodě. Tak dochází k vyuţití odpadního tepla a zvýšení 

účinnosti kotle. Je nutno dbát, aby teplota stěny kotle neklesla pod teplotu rosného bodu. 

 

Obr. 5 Ohřívák vody [20] 

d) Ohřívák spalovacího vzduchu 

Ohřívání vzduchu má velký význam pro chudá a málo výhřevná paliva, neboť působí 

stejně jako zvýšení jejich výhřevnosti. Ohřívák vzduchu proto tvoří nezbytnou součást 

dnešních kotlů. Ohřívání vzduchu zvyšuje střední teplotu v ohništi a tím zvyšuje i celkovou 

teplotu spalin, která proudí kotlem. Tím je docíleno zvýšení teplotního spádu v plochách a 

jejich rozměry jsou proto menší. 

Aby se ve vzduchu do ohniště přivedlo co nejvíce tepla, je důleţité předehřívat i 

primární vzduch, hlavně tedy pro paliva s nízkou výhřevností. Tím se dosahuje zvýšené 

ochlazení spalin, neboť ohřívákem pak jde veškerý spalovací vzduch. Vyšší teplota směsi 

primárního vzduchu s práškem zabraňuje orosení stěn práškových potrubí a tím tvoření 

práškových nánosů, které mohou ucpat potrubí.  

Typy ohříváků vzduchu se dělí například na regenerační, kde se teplo přenáší 

zprostředkujícím členem, který je střídavě ohříván proudem spalin a ochlazován proudem 

vzduchu (působí jako akumulátor) a rekuperační, kde teplo prochází teplosměnnou plochou, 

která odděluje obě prostředí. Ohříváky vzduchu se pouţívají pro urychlení sušení tuhých paliv 

pro spalování v prostoru i na roštu. Pro zmenšení komínové ztráty a zlepšení průběhu 

vzněcování a hoření paliva. Pouţívají se pro zvýšení spalovací teploty v ohništi. [14]. 

e) Armatura kotle 

Armatura kotle slouţí jako zařízení a přístroje pro kontrolu a řízení provozu tlakové 

části kotle, zařízení ochranná a zařízení pro odpojování a připojování parního i vodního kotle. 



20 

 

 

Zařízení, určené pro kontrolu a regulaci kotle, se nazývá hrubou armaturou, ostatní části se 

nazývají armaturou jemnou. Ze zákona musí armatury obsahovat: 

 minimálně dva pojistné ventily, 

 nejméně dva přímé vodoznaky, 

 manometr, opatřený závitem pro připojení kontrolního manometru, 

 zařízení zajišťující spolehlivé napájení [13]. 

Pojistný ventil zamezuje překročení nejvyššího dovoleného pracovního přetlaku 

v jednotlivých částech parního kotle. Bubnový kotel musí mít nejméně dva pojistné ventily, 

jeden je připojený na parní prostor bubnu, druhý na výstupní komoru přehříváku. Pojistné 

ventily se provádějí buď pruţinové, nebo ventily zatíţené pomocí závaţí. 

K armatuře kotle se také počítá s odvzdušňovacími ventily a hlavním uzavíracím 

orgánem. Odvzdušňovací ventily se pouţívají pro vypouštění vzduchu z kotle při jeho plnění 

vodou a roztápění. Jako hlavní uzávěr se pouţívá buď šoupátko, nebo ventil. Výhodou 

šoupátek je malý průtočný odpor, jsou však méně těsná, nákladnější a hůře se zabrušují. 

Pokud jsou hlavní uzávěry větších rozměrů, pouţívá se u nich motorový pohon. 

Regulace parních kotlů 

Jako u všech energetických zařízení, tak i u parního kotle, je hlavním účelem přeměna 

a přenos energie. Tyto procesy probíhají v regulované soustavě. V jednotlivých regulovaných 

soustavách dochází ke změnám charakteristik veličin, které popisují stav a průběh procesu. 

Tyto veličiny se dělí do tří hlavních skupin. První jsou veličiny vstupní, ovlivňující průběh a 

stav procesu. Za druhé jsou to stavové veličiny, které jsou uvnitř soustavy. Poslední jsou 

veličiny výstupní. Mohou být regulované (řízené) nebo neregulované. 

Vyzdívka parních kotlů 

U parních kotlů se pouţívají ţárobetony se středním obsahem cementu a klasifikační 

teplotou od 1400 °C do 1450 °C. Ţárobetony se středním obsahem cementu se řadí mezi 

významné a progresivní ţárovzdorné materiály se zlepšenými parametry. Jako zlepšené 

parametry mohou být například vysoká mechanická pevnost, sníţená pórovitost, dobrá 

tepelná stálost, apod. Tyto vlastnosti předurčují ţárobetony se středním obsahem cementu pro 

náročné provozní podmínky. Kvalita ţárobetonů se středním obsahem cementu a jejich 

ţivotnost v provozu závisí na kvalitě zpracování směsi, jejich ošetřování, uloţení a uvedení do 

provozu. Ţárobetonové směsi se proto musí zpracovávat obzvláště pečlivě. 

Pouţívají se například [17,18]: 

 MEBET 1450 – lehce zpracovatelný ţárobeton pro vyzdívky s vysokou pevností a 

otěruvzdorností. Přípravek je homogenní suchou směsí na bázi nízkoţelezitého 

šamotu. 

 MEBET 1400-BS-SIC-15 - lehce zpracovatelný ţárobeton pro vyzdívky s vysokou 

pevností a otěruvzdorností. Přípravek je homogenní suchou směsí na bázi šamotu, 

bauxitu a karbidu křemíku. 
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 ZBM 140 - Suchá ţárobetonová směs s normálním obsahem vysocehlinitanového 

cementu a se ţárovzdorným ostřivem, která se po zamíchání s vodou zpracovává 

vibrací. Obsahuje polypropylenová vlákna pro rychlejší a bezpečnější sušení. 

 

Tabulka 1  Sloţení a vlastnosti ţárobetonů [17,18] 

Žárobeton 

Chemické složení [%] Klasifikační 

teplota  

[°C] 

Spotřeba 

materiálu 

[t∙m-3
] 

Únosnost 

v žáru [°C] Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO SiC TiO2 

MEBET 

1450 
47 43 1,1 4,2   1450 2,3 min. 1370 

MEBET 

1400 
53 21 2 5 15  1400 2,5 min. 1300 

ZBM 140 50  0,9 3,5  0,6 1400 2,25 není uvedeno 

 

V tab. 1 je uvedeno chemické sloţení, některých ţárobetonů pouţívajících se u parních 

kotlů jako vyzdívky. Dále je uvedena klasifikační teplota, spotřeba materiálu na 1 m
3
 a 

únosnost v ţáru, neboli odolnost materiálu proti deformaci v ţáru. Klasifikační teplotou se 

rozumí teplota, při níţ hodnota délkových změn pálením není vyšší neţ ± 1,5 % a slouţí jako 

údaj pro provádění zkoušek znaků jakosti po výpalu. 

2.5 Rozdělení paliv 

Základní dělení paliv se provádí podle různých kritérií. Například se dělí podle jejich 

fyzikálních vlastností, obsahu energie, vlivu na ţivotní prostředí apod. Důleţité rozdělení je 

podle: 

 stáří (fosilní nebo recentní), 

 skupenství (tuhá, kapalná, plynná), 

 původu (přírodní, umělá). 

2.5.1 Paliva tuhá 

Základním tuhým palivem je uhlí skládající se ze tří sloţek. Hořlavina (H), popelovina 

(A
r
) a voda (W

r
). Platí: 

                      (1) 

Index r značí, ţe se jedná o hmotnostní obsahy v surovém palivu. 

Hořlavina je v uhlí nositelem tepla uvolněného pomocí spalování. Sloţení tuhých 

paliv se určuje hrubým rozborem nebo elementárním obsahem hořlaviny. 



22 

 

 

Obsah popelovin v palivu je přibliţně rovný obsahu tuhých zbytků po spálení, např. 

škváry a popílku ve spalinách. U paliv s obsahem A
r
 > 10  %, je zapotřebí ve výpočtech 

počítat s popelovým faktorem, tj. podíl popelovin a tuhých zbytků, který je 1,03 – 1,10. 

Voda v palivu je obsaţena ve většině tuhých paliv. Voda negativně působí na 

výhřevnost paliva a je zdrojem různých potíţí. Čím je uhlí geologicky starší, tím méně vody 

obsahuje. Voda způsobuje usazování uhlí na dopravních cestách, navíc v zimě můţe zamrzat 

a způsobovat potíţe při vyskladňování vagónů. Paliva obsahující vyšší mnoţství vody se hůře 

zapalují, tudíţ se musí na zapálení vynaloţit více energie. Voda navíc zvětšuje objem spalin a 

způsobuje korozi. 

Popelovina v palivu obsahuje minerální látky (uhličitany, křemičitany a další) 

obsaţené v tuhém palivu před spálením. Spálením vznikne tuhý zbytek, kterému se říká 

popel. 

Popel v palivu vzniká spalováním a následným zahříváním popelovin. Mění se jejich 

hmotnost i sloţení. Hmotnost popeloviny je různá v důsledku ztráty hydrátové vody a úniku 

některých prchavých látek. Můţe vznikat škvára, struska nebo popílek. 

Hořlavina paliva se skládá z uhlíku, vodíku, síry, dusíku a kyslíku. Uhlík, vodík a 

síra jsou aktivní prvky hořlaviny, protoţe jejich oxidací se uvolňuje teplo. 

2.6 Příprava uhlí před spalováním 

Před spalováním paliva v ohništi, musí palivo projít palivovým hospodářstvím, tzn. 

mnoţstvím operací od transportu, skladování, sušení, mletí, atd. 

Příprava tuhého paliva pro spalování, spočívá především v úpravě velikosti částic 

s ohledem na způsob spalování nebo jeho sušení. Pro spalování uhlí na roštu nebo ve fluidní 

vrstvě většinou stačí předřazení drtiče pro vytvoření stejně velikých zrn před přívodem do 

kotle. Drtič lze vypustit v případě pouţití tříděných uhlí. Při spalování uhlí ve formě prášku 

musí mít zrna paliva poţadovanou jemnost, ale také vlhkost, pro dosaţení co nejkratší doby 

jejich vzněcování. Toho se dosahuje pomocí mletí, většinou za současného sušení v mlecím 

okruhu kotle [3]. 

Příprava a skladování paliva musí zajistit trvalou a homogenní dodávku neboli 

dostatečnou dodávku pro nepřerušovaný a bezpečný provoz zdroje. V případě poruch, které 

mohou způsobit přerušení dodávky, se počítá s odstavením zdroje. Následující opatření 

zabraňují odstávku a poruchy zdroje: 

 vytvořením retenčních objemů paliva (skládky) u provozovatele nebo dodavatele, 

 zálohováním hlavních dopravních tras a obsluţných technologií skládky, vykládky a  

zauhlení,  

 dimenzováním provozních technologií na vyšší kapacity, 

 zvýšením dohledu a servisu nad stavem zařízení. Instalací ochranných prvků. 
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Mletí paliva 

Pouţívá se u práškových kotlů, jde o velmi jemné drcení. Mletí je přímo svázáno se 

spalovacím procesem, ve většině případů s ventilátorovým mlýnem a kvalitou mletí. Kvalitou 

paliva je ovlivňována účinnost kotle a výkon kotle. Na rozemletí paliva je třeba vydat určitou 

energii, tzv. mlecí práci. Melitelnost se určuje za pomoci laboratorních mlýnů napodobující 

mlecí proces ve skutečném mlýně. Mletí se pak provádí v mlýnech ventilátorových, 

trubnatých, odrazových nebo kuţelových. 

Drcení paliva se vyskytuje většinou u fluidních kotlů a kotlů roštových. Drcení se 

provádí většinou v drtičích kuţelových, klecových, válcových a kladivových. 

Číselná hodnota melitelnosti je součinitel vyjadřující velikost odporu, jaký zkoušené 

uhlí klade rozpojovacím silám působícím na něj. V České republice se uţívají tři metody 

stanovení melitelnosti. Metody vyuţívající trubnatý mlýnek VTI, krouţkový mlýnek 

Hardgrove a tlukadlový mlýnek VÚK. 

U uhlí se musí dávat pozor na vzněcování a výbušnost. Palivo ve styku se vzduchem 

oxiduje za všech okolností. Při nízkých teplotách je oxidace tak pomalá, ţe vznikající teplo se 

odvede do okolí bez zvýšení teploty oxidující částice. Pokud je odvod tepla pomalý, teplota 

narůstá a tím můţe dojít k samovznícení. Na výbušnost uhelného prášku má významný vliv 

velikost částic a obsah vody. Výbušnost rychle stoupá u přesušeného prášku a je nezbytné 

udrţovat doporučenou vlhkost prášku. 

Kritérium výbušnosti práškového paliva je spodní mez výbušnosti, rychlost stoupání 

tlaku při výbuchu, maximální tlak dosaţený při výbuchu práškového mraku v uzavřeném 

prostoru a optimální koncentrace směsi [5]. 

Sušení paliva 

Jediný moţný prostředek pro zkvalitnění méněhodnotných mokrých uhlí je sušení 

paliva. Vysušení paliva má vliv na skladování, melitelnost, podávání a transport paliva. 

K sušení paliva se u mlecích okruhů pouţívá kontaktní sestupná suška ve formě trouby 

určitého průměru a vzduch přivedený z ohříváku vzduchu, spaliny odebírané z koncových 

částí spalovací komory nebo jejich směs. Pro velice vlhká uhlí a centrální mlýnice je 

vyuţíváno parních rotačních sušek. 

Sušící médium zároveň slouţí na dopravu mlecího prášku do zásobníku nebo 

k hořákům. Volba sušícího média bývá ovlivňována druhem paliva, typem mlecího okruhu a 

obsahem vlhkosti. Vlastní sušení je nejvíce efektivní současně při mletí. Sušení samostatné se 

vyskytuje jen velmi málo, jen ve starších mlýnech. Při mletí mokrých paliv, kde teplota 

sušícího a nosného média převyšující hodnoty od 350 do 400 °C, se musí pouţít proudové 

sušičky. Nejznámější jsou spádové a vzestupné sušící trubky umístěné v mlecím okruhu. 

Prášek z černého uhlí a antracitu se vysušují na obsah vody vyšší o 1 % - 2 %, neţ 

odpovídá hydroskopické vodě. Prášek z hnědého uhlí a lignitu obsahuje kolem 15 % vlhkosti. 

Za konečnou teplotu se rozumí teplota za třídičem [5]. 

Důleţitým parametrem je stupeň vysušení paliva v sušce. Obvyklé doporučení 

vysušení je od 8 do 12 % zbytkové vlhkosti v palivu, která prakticky odpovídá obsahu 

hydroskopické vlhkosti. V praxi se vyskytují naměřené hodnoty vlhkosti kolem 2 %. To se 
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blíţí obsahu vody chemicky vázané. V těchto případech se jiţ palivo pokládá za přesušené, 

coţ se projevuje zhoršeným vzněcováním. U reaktivních paliv sušených spalinami se 

kontroluje koncentrace kyslíku. Doporučený obsah vody v palivu jsou uvedeny v tab. 2 [4]. 

Vysoký obsah vody vede k zalepení práškovodů, váznutí prášku v práškových 

podavačích a zásobnících. Naopak přesušení prášku navyšuje nebezpečí samovznícení a 

výbušnosti. 

 

Tabulka 2  Doporučený obsah vody [4] 

Mlecí okruh Palivo Vlhkost [%] 

s přímým foukáním 

Antracit 2 – 2,5 

Černé uhlí 2,5 – 4,5 

Hnědé uhlí a lignity 9 -17 

s práškovým zásobníkem 
Antracit a černé uhlí 2,5 – 3,5 

Hnědé uhlí a lignity 11 - 15 

 

Celou koncepci mlecího okruhu výrazně ovlivňuje typ sušky. Dříve prováděný způsob 

sušení ve spalinových suškách nebo v bubnových parních suškách je nehospodárný a sloţitý. 

Pro lepší způsob sušení se pouţívá sestupná, popřípadě vzestupná kontaktní suška vzduchová 

nebo spalinová. Druh sušícího média se volí podle výbušnosti uhlí nebo podle obsahu vody. 

Pro obsah vody vyšší neţ 35 % se vyuţívají spaliny nasávané přímo z ohniště, nebo směs se 

vzduchem, který se ohřívá od 300 do 450 °C, coţ k vysušení paliva nestačí. Spaliny směs 

inertizují, tím klesá nebezpečí výbuchu [4]. 

Výpočet délky sušky je velmi obtíţný a v praxi se volí větší nebo rovna 6 – 8 m. 

Průměr se počítá z průtoku sušícího média a rychlosti, která se mění po celé délce. 

Třídění paliva 

Z mlýnů odchází prášek, který můţe obsahovat i vetší částice od 0,3 do 5 mm. Tato 

frakce se musí oddělit od ostatního prášku v třídičích a vrací se zpět do mlýna pro nové 

pomletí. Rozeznávají se dva druhy třídičů proudové a gravitační, podle síly, která na ně 

působí. Buď je to síla odstředivá, nebo zemská přitaţlivost [4]. 

Dále se třídění provádí v dynamických třídičích, které jsou většinou velmi blízko 

kotle, nebo ve stacionárních třídičích, kde třídění probíhá na cestě zauhlování. Ve většině 

případů je předsunuto drcení před tříděním nebo je třídění přímo v okruhu s drcením. 
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3 SPALOVÁNÍ 

Kapitola 3 se zabývá významem výhřevnosti paliva z hlediska dosaţitelné spalné 

teploty v pracovním prostoru pece. Spalná teplota závisí na průběhu spalování paliva. 

Spalování je silně exotermická reakce, jejíţ tepelný efekt se většinou projeví 

vytvořením plamene. Probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a 

jejich hoření. Vliv na velikost tepelného efektu mají vstupující sloţky hoření a vystupující 

produkty. 

3.1 Výhřevnost 

Výhřevnost je teplo uvolněné dokonalým spálením měrné jednotky paliva, přičemţ ve 

spalinách nenastává kondenzace vodní páry. Proti spalnému teplu není ve výhřevnosti 

obsaţeno měrné skupenské teplo páry vyskytující se ve spalinách. Počítá se s tím, ţe teplo 

uniká v plynném stavu se spalinami. V praktické části diplomové práce je počítána 

výhřevnost pro pět paliv. Pro přesnější výsledky výpočtu výhřevnosti je pouţito více 

empirických rovnic, například Dulongova, svazová, rovnice podle Boie, Schustera nebo 

Mendělejeva, například v podobě následujících rovnic: 

Svazová rovnice: 

              (  
 

 
)                 (       ) (2) 

Dulongova rovnice: 

              (  
 

 
)             (  

 

 
  )     (       ) (3) 

Mendělejevova rovnice: 

                                     (       ) (4) 

3.2 Spalná teplota 

Spalná teplota patří mezi jednu ze základních vlastností, charakterizující palivo 

vzhledem k jeho technologickému pouţití. Na dosaţitelné teplotě plamene je totiţ závislá 

dosaţitelná teplota v pracovním prostoru pece. Ta určuje pouţití optimálního technologického 

výrobního procesu. Dosaţitelná teplota plamene není v ţádném určitém vztahu k výhřevnosti 

paliva. Spalná teplota tedy charakterizuje palivo z hlediska jeho technologického vyuţití. Lze 

ji stanovit z bilance tepelné rovnováhy mezi přijatým (levá strana rovnice) a vydaným teplem 

(pravá strana rovnice) při spalování paliva [19]: 

                                 (J∙kg
-1

), ( J∙m
-3

) (5) 

Příjem paliva: 

            (    
  ) (6) 

Entalpie předehřátého paliva závisí především na teplotě předehřátého paliva, 

               (J∙kg
-1

), ( J∙m
-3

)  (7) 
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Entalpie předehřátého vzduchu, je závislá především na teplotě a mnoţství předehřátého 

vzduchu, 

                         (J∙kg
-1

), ( J∙m
-3

)  (8) 

Výdej tepla: 

Entalpie spalin odcházejících ze spalovacího procesu se určuje vztahem 

                      (J∙kg
-1

), ( J∙m
-3

)  (9) 

Teplo ztracené nedopalem paliva vzniká, kdyţ se chemické teplo paliva zcela neuvolní ve 

spalovacím procesu. Nedopal paliva se dělí na: 

 chemický nedopal způsobený nedostatkem kyslíku (n < 1) 

 nedopal mechanický vznikající nedokonalým smísením paliva s oxidovadlem (n ≥ 1, 

n ≤ 1) nebo přímou mechanickou ztrátou při jeho spalování. 

Disociační teplo se spotřebuje při disociačním rozkladu některých sloţek spalin při teplotách 

nad 1500 °C. 

Z provedeného rozboru jednotlivých poloţek rovnice tepelné rovnováhy vyplývá, ţe 

spalná teplota určitého spalovacího procesu se vyjadřuje teplotou odcházejících spalin a 

vyjadřuje se obecnou rovnicí pro spalnou teplotu [19]: 

  
                        

         
     (°C)  (10) 

Spalná teplota je tedy teplotou spalin při spálení paliva za podmínky dokonalého 

spalování. Skutečnou spalnou teplotu je obtíţné prakticky stanovit, protoţe závisí na 

vlastnostech spalovaného paliva, průběhu a podmínkách spalování. Proto se stanovuje 

přibliţná spalná teplota vystihující skutečnou spalnou teplotu [20]. 

Spalná teplota je závislá nejen na samotných vlastnostech paliva, ale také na 

podmínkách spalovacího procesu. Spalná teplota závisí na chemickém sloţení paliva, kde 

významnou roli hraje vlhkost a kyslík v palivu. Čím je vlhkosti v palivu méně, tím více 

stoupne spalná teplota a výhřevnost. 

Dále je spalná teplota závislá na součiniteli přebytku vzduchu n a na předehřátí 

spalovacího vzduchu. Při zvýšení součinitele přebytku vzduchu se výrazně zvyšuje objem 

spalin a sniţuje se spalná teplota. Pokud se předehřev spalovacího vzduchu bude sniţovat, 

bude entalpie spalin záviset na výhřevnosti paliva a objemu spalin, tzn. významné sníţení 

spalné teploty. 

3.3 Druhy spalných teplot 

Podmínky spalovacího procesu jsou určovány jednotlivými poloţkami rovnice tepelné 

rovnováhy Qch, Ip, Ivz, Qned, Qdis a hodnotou součinitele přebytku vzduchu n. Pro přebytek 

vzduchu n < 1 je spalování s nedostatkem vzduchu, n > 1 spalování s přebytkem vzduchu. 

Z uvedeného rozboru vychází, ţe mnohé teploty se mezi sebou vzájemně liší pouze v určitých 

nepodstatných znacích spalovacího procesu, takţe počet teplot je moţno sníţit a omezit. 

Stanovení základních druhů teplot se provádí podle účelu, pro který budou teploty pouţívány.  
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Z tohoto hlediska je potřebná teplota: 

 která by určovala vlastnosti paliva, 

 kterou by bylo moţno pouţít jako srovnávací pro stejná nebo podobná paliva při 

různých nebo stejných podmínkách spalovacího procesu, 

 která by charakterizovala praktické spalovací podmínky [19]. 

3.3.1 Adiabatická spalná teplota 

Adiabatická spalná teplota tad slouţí k určení vlastností paliva při adiabatických 

podmínkách přívodu i odvodu tepla. Stanovuje se pro dokonalé spalování paliva při 

stechiometrické spotřebě vzduchu, kdy přebytek vzduchu je n = 1. Tuto teplotu navrhl 

Mendělejev. U ostatních teplot nejsou adiabatické podmínky vzhledem k samotnému palivu 

dodrţeny, protoţe se uvaţuje přívod tepla předehříváním spalovacích sloţek. Počítá se tedy 

s adiabatickými podmínkami, pouze s ohledem na vlastní spalovací proces, ale ne na palivo. 

Adiabatická spalná teplota jednoznačně určuje teplotu, která charakterizuje vlastnosti paliva. 

Z vlastností adiabatických dějů vyplývá: 

                        

   
  

                                             

      (°C) (11) 

Předchozí vztah je moţno zjednodušit, protoţe měrná tepelná kapacita spalin 

z různých paliv má přibliţně stejnou hodnotu, 

   
  

             
     (°C)  (12) 

Adiabatická teplota je závislá pouze na vlastnostech samotného paliva, takţe je 

tepelnou charakteristikou paliva, která vyjadřuje mezní hodnotu teploty pro dané palivo. 

3.3.2 Teoretická spalná teplota 

Pro účely porovnání různých podmínek spalovacího procesu je vhodná teplota, která 

umoţňuje měnit hodnoty entalpie předehřátého paliva, spotřeby spalovacího vzduchu a 

entalpie spalovacího vzduchu. Tato teplota, která charakterizuje moţné změny ve spalovacím 

procesu za teoretických vypočtených podmínek, se označuje jako teoretická teplota – tt. 

Pomocí teoretické spalné teploty lze tedy porovnávat paliva, spotřebu spalovacího 

vzduchu a podmínky spalování. Při stechiometrické a nadstechiometrické spotřebě vzduchu 

platí pro její výpočet rovnost: 

                 

Teoretická teplota tedy srovnává různé podmínky spalovacího procesu: 

   
         

                                                       

     (°C) (13) 

Zjednodušený vztah: 
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    (°C)  (14) 

Výpočet teoretické teploty a ostatních teplot je poněkud obtíţný, protoţe hodnota 

měrné tepelné kapacity v rovnicích se mění v závislosti na teplotě. Je moţné pouţít několik 

způsobů výpočtu například z grafického řešení, řešení pomocí měrných entalpií, atd. 

3.3.3 Teoretická teplota s disociací 

Ke stejným účelům jako je teoretická teplota se můţe pouţít teoretická teplota 

s disociací. Tato teplota se určuje za úplně stejných podmínek jako teplota teoretická, jenom 

s tím rozdílem, ţe počítá s vlivem disociace uplatňující se nad teplotou 1500 °C. Zavedení 

teoretické teploty s disociací spočívá v tom, ţe její průběh se nejvíce přibliţuje průběhu 

teploty praktické. Hodnota této teploty leţí mezi teplotou teoretickou a teplotou praktickou. 

               (°C)  (15) 

Teoretická teplota s disociací se od teoretické teploty odlišuje disociací spalin, kde 

nastává disociační rozklad, který pro svůj průběh spotřebuje disociační teplo a nastane změna 

objemu spalin. 

Zjednodušená rovnice: 

       
              

         
     (°C)  (16) 

3.3.4 Praktická spalná teplota 

Nejdůleţitější pro praxi je teplota praktická, mající nejniţší hodnotu, protoţe 

respektuje skutečné podmínky spalování, včetně odvodu tepla do vsázky a do okolí. 

Charakterizuje tedy skutečné spalovací poměry ( n ≥ 1, n ≤ 1). Praktická teplota je niţší neţ 

teplota teoretická s disociací. Při výpočtu je nutno počítat i se ztrátami tepla, vzniklými při 

chemickém a mechanickém nedopalu. Výpočet této teploty se určuje z obecného vztahu: 

   
                       

         
     (°C)  (17) 

Obtíţnost propočtu spočívá ve stanovování hodnoty Qod, která při provozu pecí 

obsahuje zejména tyto poloţky vztaţené na jednotku paliva. 

                (°C) (18) 

Sloţitost řešení stanovení Qod vedla k zavedení zjednodušeného orientačního propočtu 

pomocí pyrometrického efektu ηpyr, charakterizujícímu tepelné ztráty. 

               (°C) (19) 

Pyrometrický efekt se ve většině případů pohybuje v rozmezí ηpyr=0,6 – 0,85. 
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3.3.5 Stanovení spalné teploty 

Řešení pomocí měrných entalpií vychází prakticky z definičních rovnic měrné entalpie 

spalin, přičemţ je nutno respektovat podmínky charakterizující výpočet spalné teploty. Po 

dosazení do obecné rovnice měrné entalpie spalin: 

                   (J∙m
-3

) (20) 

se získá praktický tvar řešení: 

         
  

   
 

       

   
 

                

   
     (J∙m

-3
) (21) 

                  (J∙m
-3

)  (22) 

   
       

   
     (J∙m

-3
)  (23) 

    
                

   
     (J∙m

-3
) (24) 

3.4 Stechiometrie spalování 

Spalování paliv probíhá převáţně vzduchem, předpokládá se dokonalé spalování 

paliva. Tuhá paliva mohou mít různé stavy (původní r, analytický a, bezvodý d, bez vody a 

popela daf, organický o). Nejčastěji se pouţívají tři stavy: 

 r (real) – původní (někdy surový) případně provozní stav, 

 d (dry) – bezvodý stav (hořlavina H + popelovina A), 

 daf (dry ash free) – stav bez vody a popela (jen hořlavina H) [4]. 

Při stechiometrických výpočtech se obvykle předpokládá dokonalé spalování paliva. 

Výpočet se zde provádí zjednodušeně zaokrouhlením molárních hmotností, molárních objemů 

a odvozených součinitelů. Při stechiometrických výpočtech se uvaţuje se suchým vzduchem 

zjednodušeného sloţení: 

 objemově 21 % O2 a 79 % N2, 

 hmotnostně 23,1 % O2 a 76,9 % N2. 

Stechiometrické výpočty 

Stechiometrické výpočty zjišťují mnoţství vzduchu, které je nutno dodat ke spálení 

paliva a pouţívají se ke zjištění mnoţství spalin vznikající tímto spálením. Základem jsou 

následující exotermní chemické reakce: 

Uhlík: 

C + O2 = CO2 (25) 

12 kg C + 32 kg O2 = 44 kg
 
CO2 

12 kg C + 22,4 m
3
 O2 = 22,4 m

3 
CO2 

1 mol C+1 mol O2 = 1 mol CO2 
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Vodík: 

H2 + 0,5 O2 =H2O (26) 

2 kg H2 + 16 kg O2 = 18 kg
 
H2O 

2 kg H2 + 11,2 m
3
 O2 = 22,4 m

3 
H2O 

1 mol H2+0,5 mol O2 = 1 mol H2O 

 

Síra: 

S + O2 = SO2 (27) 

32 kg S + 32 kg O2 = 64 kg
 
SO2 

32 kg S + 22,4 m
3
 O2 = 22,4 m

3
 SO2 

1 mol S+1 mol O2 = 1 mol SO2 

 

Kyslík: 

O2 = O2 (28) 

32 kg O2 = 32 kg O2 

32 kg O2 = 22,4 m
3
 O2

sp 

1 mol O2 = 1 mol O2 

 

Dusík: 

N2 = N2 (29) 

28 kg N2 = 22,4 kg N2 

28 kg N2 = 22,4 m
3
 N2 

1 mol N2 = 1 mol N2 

 

Vlhkost: 

H2Okap= H2Opára (30) 

18 kg H2O= 18 kg H2O 

18 kg H2O= 22,4 m
3
 H2O 

1 mol H2O = 1 mol H2O 

Výpočet spalování se zjednodušuje zaokrouhlením molárních hmotností a molárních 

objemů a z nich odvozených součinitelů. Tato kapitola se zabývá různými spalnými 

teplotami. V praktické části diplomové práce jsou počítány spalné teploty teoretické a 

praktické. Podle předešlých exotermických rovnic se v praktické části dále počítá. 
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4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE KOTLE 

Tato kapitola se zabývá základními údaji kotle K8, kterým se zabývá tato diplomová 

práce. Kotel je granulační, má 6 práškových hořáků umístěných na polostropu, kde se spaluje 

práškové uhlí. Jako dodatkové palivo se spaluje vysokopecní plyn ve 3 čelních hořácích. 

Kotel má 11 stabilizačních hořáků na koksárenský plyn a 2 brýdové hořáky umístěné v 

bočních stěnách kotle, které jsou součástí mlýnského okruhu. Spaliny jsou filtrovány v 

elektrickém odlučovači [7]. V následující tabulce jsou popsány technické parametry kotle K8. 

Tabulka 3  Technické parametry kotle K8 [16] 

Jmenovitý výkon kotle 100 t∙h
-1

, 

Tepelný příkon 89,5 MWt 

Tlak přehřáté páry 9,6 MPa 

Teplota přehřáté páry 520 °C 

Jmenovitý tlak páry 9,6 MPa 

Teplota napájecí vody 150 °C 

Účinnost kotle podle 

výrobce 
86,5 % 

 

4.1 Konstrukční řešení kotle 

Kotelní válec a topné plochy 

Kotel je dvoutahový, jednobubnový s dvoustupňovým přehřívákem s granulačním 

topeništěm, přirozenou cirkulací vody a třídílným ohřívákem napájecí vody. V bubnu je pro 

snazší a dokonalejší odloučení páry od vody zabudovaná vestavba. 

Topeniště (spalovací komora) 

Spalovací komora je obdélníkového tvaru a je tvořena ţebrovanými trubkami 

(várnicemi). Z bubnu se kotelní voda přivádí pomocí spádového potrubí do zavodňovacích 

komor a várnicemi stoupá vzhůru do bubnu. Pomocí sálavého tepla, vznikajícím spalováním 

paliva v topeništi, se ve várnicích hromadí pára, která se v bubnu odděluje od vody a tím se 

vytváří sytá pára, která se následně upravuje na poţadovanou kvalitu. 

Stabilizace hoření je zajištěna trvalým spalováním koksárenského plynu ve 

stabilizačních hořácích. Stabilizační hořáky jsou přivedeny jak k uhelným, tak k plynovým a 

brýdovým hořákům. 

Přehřívák páry 

Přehřívák páry je dvoustupňový. První přehřívák, který je konvekční, je uloţen ve 

druhém tahu kotle. Druhý přehřívák (sálavý) je v mezi tahu za průchodovou mříţí.  
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Sytá pára se z bubnu vede mnoţstvím trubek do nulté parní komory, kde se odlučuje 

část vody. Z nulté komory se pára vede závěsnými trubkami do konvekčního přehříváku, ve 

kterém se ohřeje na teplotu kolem 450°C. Z konvekčního přehříváku je pára vedena pomocí 

spojovacího potrubí do přehříváku sálavého, kde se přehřeje na konečných 520°C.  

Do spojovacího potrubí mezi prvním a druhým přehřívákem je vřazena vstřiková 

regulace teploty přehřáté páry. Jako vstřikovací médium slouţí kondenzát přiváděný potrubím 

od vyčleněných kondenzačních strojů ze strojovny teplárny. Teplota se reguluje ručně z místa 

u kotle nebo dálkově z obsluţného velína, která můţe být ovládána ručně nebo automaticky. 

Ohřívák vody neboli ekonomisér 

Pro zvýšení účinnosti kotle a sníţení tepelných ztrát jsou do zadních tahů přidány, tzv. 

dodatkové teplosměnné plochy. 

Jednou z teplosměnných ploch je ohřívák vody, neboli ekonomisér (zkráceně EKO). 

Ohřívák vody je dvoudílný, umístěný za konvekčním přehřívákem páry. V ekonomiséru se 

voda ohřívá ze 150 °C na 290 °C. 

Ohřívák vzduchu (LUVO) 

Ohřívák vzduchu se nachází v zadním tahu kotle. Ohřívák je dvoudílný, vyrobený 

z trubek, které jsou zavařeny do trubkovnicových desek. Uvnitř trubek procházejí kouřové 

plyny a na vnější straně trubek vzduch. V ohřívácích vzduchu se vzduch nasátý z prostoru 

kotelny o teplotě asi 30 °C ohřívá aţ na 250 °C. Teplota kouřových plynů se sníţí na cca 

170 °C. 

Odstruskování 

Pro odstruskování spalovací komory slouţí dva drtiče a vyhrnovače strusky typu 

"MARTIN". 

Drtič typu MARTIN je tvořen dvěma drtícími válci a vyhrnovací lopatou. Proti 

přetíţení slouţí pojistka, působící ve směru tahu. Pro případné čištění martinu je ve spodní 

části skříně drtiče umístěn vypouštěcí poklop, upevněný na dvou závěsech. Vyhrnovaná 

struska je vlhčena vodou pro dokonalé chlazení a k omezení prašnosti. Z drtiče struska putuje 

na pásový dopravník, který je umístěn na plošině. 

Odprášení 

K odprášení se pouţívá horizontální elektrický odlučovač ZVVZ Milevsko ve 

třísekčním provedení. 

Spalinový ventilátor 

Axiální spalinový ventilátor odsává z kotle kouřové plyny. Mnoţství odsátých spalin z 

kotle se řídí nastavením regulačních klapek na výstupu vzdušiny z ventilátoru. 

Vzduchové ventilátory 

Vzduchové ventilátory jsou zde dva axiální sekundární ventilátory dodávající 

spalovací vzduch přes ohříváky do vzduchových kanálů, ze kterých je pak rozdělován buď 

jako sekundární (spalovací) vzduch nebo jako vzduch primární (nosný). 
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Primární ventilátory 

U kotle K8 jsou dva kusy primárních radiálních ventilátorů slouţících ke zvýšení tlaku 

primárního neboli nosného vzduchu pro dopravu uhelného prášku do kotle. Ventilátory 

odebírají vzduch ze vzduchových kanálů a přivádějí jej do společné komory, kde jsou 

napojeny odbočky pro šest práškovodů. Práškovody jsou opatřeny regulačními klapkami, 

které řídí mnoţství primárního vzduchu pro jednotlivé hořáky. 

4.2 Zařízení pro úpravu paliva 

Pro mletí, sušení a třídění paliva na poţadovanou jemnost se pouţívá mlýnský okruh. 

Mlýnský okruh je uzavřený, s mezizásobníkem prášku. Samotný mlýn je trubnatý, 

pancéřovaný s dutými loţisky pro přívod a odsávání vzdušiny. Jako náplň se pouţívají 

ocelové koule průměru 60 mm a váze kolem 1 kg. 

Surové uhlí je ze zásobníků odebíráno dvěma podavači, padá do mlýna, kde je 

rozemíláno a sušeno proudem spalin o teplotě kolem 350 °C. Takto vzniklá směs je odsávána 

do třídiče, kde se oddělí jemný prášek od hrubé frakce, která se vrací zpět do mlýna. Jemnější 

prášek pokračuje do dvou cyklonů, kde se odloučí větší část prášku od brýd. Zbývající brýdy 

proudí přes mlýn. Odloučený prášek z cyklonů padá přes turnikety do řetězového dopravníku 

nebo do zásobníku prášku. 

Palivová směs se mele na doporučenou jemnost. Jemnost mletí je nastavována 

nahrubo teleskopickou rourou v třídiči a jemně regulačním věncem třídiče. Jako sušící a 

nosné médium se pouţívají horké kouřové plyny s moţností regulace teploty. Teplota 

mlýnského okruhu se reguluje podle teploty za třídičem. 

Pro dobrou průchodnost výsypek a spádovek surového uhlí jsou instalována 

vzduchová děla. Ovládání celého mlýnského okruhu je ze stanoviště topiče s automatikou 

najíţdění, odstavování a regulace.  

Zařízení mlýnského okruhu je sloţeno z: 

 mlýna, mlýnského ventilátoru, 

 třídiče, zásobníku surového uhlí a proplastku, dvou cyklonů, 

 podavačů surového uhlí, zásobníku uhelného prášku, 

 potrubí mlýnského okruhu a ostatního zařízení jako hradítek, regulačních a 

uzavíracích klap, mihálky ve vratném potrubí z třídiče, rošt před třídičem a měřících 

přístrojů. 

Provoz mlýna 

Při provozu mlýna topič sleduje měřicí přístroje mlýnského okruhu a dává pozor na 

maximální vytíţení zařízení. Kontroluje nastavený poměr mezi uhlím a proplastkem (většinou 

1:1). Zodpovídá za dodrţení maximální teploty za třídičem (90°C) a obsahu kyslíku v 

mlýnském okruhu max. 15%. Sleduje teplotu uhelného prášku v zásobníku a proudové 

zatíţení mlýnského ventilátoru a mlýna.  
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Obr. 6  Průřez kotle K8 [7] 

4.3 Výběr paliva pro spalování v kotli K8 

Pro potřebu teplárny ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., jsou vyuţívána tuhá a 

kapalná paliva. Jako tuhé palivo je pouţíváno černé práškové uhlí. Pro spalování v tomto kotli 

byla vybrána paliva, která jsou od různých dodavatelů a která se liší svým chemickým 

sloţením a výhřevností. Paliva jsou sušena na sníţený obsah vlhkosti aţ na 1 %. Praktická 

část se zabývá výpočty teoretických spalných teplot následujících paliv (tab. 4). Jejich 

chemická sloţení, která byla poskytnuta, se musí přepočítat na původní stav (tab. 5). 

Tabulka 4  Zadané sloţení paliv 

Číslo 

paliva 
W

r
t A

d
 A

r
 S

d
t C

d
 H

d
 N

d
 V

daf
 Q

a
s Q

r
i 

 [% hm] [MJ/kg] [MJ/kg] 

19985 9,32 19,98 18,12 0,57 68,63 3,91 1,12 29,27 27,38 23,97 

19988 9,24 26,98 24,49 0,49 62,81 3,65 0,93 27,62 25,19 22,02 

Lazy 

ESP 
7 5,99 5,57 0,45 83,58 4,67 1,36 26,92 33,58  

19991 12,68 17,18 15 0,51 72,17 4,09 1,1 27,99 28,69 24,14 

19989 12,04 41,58 34,52 0,42 47,98 3,05 0,75 34,52 19,03 15,93 
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Tabulka 5  Faktory pro přepočet sloţení uhlí [8] 

                Přepočet na:  

Přepočet z: 
původní stav r bezvodé palivo d hořlavinu daf 

původního stavu r 
1 

 

    
  

 

    
    

 

bezvodého stavu d 
    

  1 
 

    
 

hořlaviny daf     
          1 

 

V tab. 4 lze vidět 5 paliv, která jsou rozdílného chemického sloţení, rozdílné 

výhřevnosti nebo rozdílného obsahu hořlaviny. V následující kapitole, budou tato paliva 

porovnána z hlediska obsahu vlhkosti, která je sníţena sušením aţ na 1 % vlhkosti. Faktory 

pro přepočet uhlí slouţí pro převod paliva z hořlaviny na bezvodé palivo, na původní stav, 

nebo naopak. 
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5 STANOVENÍ SPALNÉ TEPLOTY 

Spalné teploty budou počítány pro 5 paliv uvedených v tab. 6. Výpočet spalných 

teplot bude proveden pro kaţdé palivo s původním chemickým sloţením, dále se spalné 

teploty vypočítají pro měnící se vlhkost aţ do 1 %. Před výpočtem spalné teploty se musí 

znát původní chemické sloţení zadaných paliv. K tomu slouţí faktory pro přepočet uhlí 

uvedené v tab. 5. Přepočet paliva na původní stav se zadanou vlhkostí (9,32 hm%) a s 

vlhkostí 1 % je uveden v tab. 6. Při přepočtu sloţení uhlí mohou být jednotlivé hmotnostní 

podíly paliva vztaţeny buď na sušinu, hořlaviny nebo surové uhlí.  

Tabulka 6  Přepočtené sloţení paliv 

Číslo 

paliva 
W

r
t A

r
 S

r
 C

r
 H

r
 N

r
 O

r
 

 [% hm] 

Přepočet pro zadanou vlhkost 

19985 9,32 18,12 0,52 62,23 3,55 1,02 5,25 

19988 9,24 24,49 0,44 57,01 3,31 0,84 4,66 

Lazy ESP 7 5,57 0,41 77,73 4,34 1,26 3,68 

19991 12,68 15 0,45 63,02 3,57 0,96 4,32 

19989 12,04 36,57 0,37 42,20 2,68 0,66 5,47 

Přepočet pro vlhkost 1 % 

19985 1 19,78 0,56 67,94 3,87 1,11 5,73 

19

988 
1 26,71 0,49 62,18 3,61 0,92 5,09 

Lazy ESP 1 5,63 0,42 78,57 4,39 1,28 3,71 

19991 1 17,01 0,5 71,45 4,05 1,09 4,9 

19989 1 41,16 0,42 47,50 3,02 0,74 6,16 

 

V předešlé tab. 6, lze vidět, ţe při sníţení vlhkosti se zvyšuje obsah zbylých sloţek, 

síra, uhlík, vodík dusík i kyslík v palivu. Tedy čím niţší vlhkost, tím vyšší podíl spalitelných 

sloţek v palivu a tím tedy vyšší výhřevnost. 

Po přepočtení paliva se stanoví výhřevnost paliva. Výhřevnost se stanovuje výpočtem 

ze známého sloţení paliva. Pro přesnější výsledky výpočtu výhřevnosti paliva je pouţito více 

empirických rovnic, například Dulongova, svazová, rovnice podle Boie, Schustera nebo 

Mendělejeva. Tyto rovnice se od sebe odlišují různými hodnotami konstant. 

Dalšími body výpočtu je objemové spalování, kde se vypočítají jednotlivé sloţky 

paliva a určí se mnoţství vzniklých spalin pomocí stechiometrických rovnic a empirických 

vztahů. 
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Posledním bodem výpočtu je teoretická a praktická spalná teplota pro 5 uvedených 

paliv. Výpočet spalných teplot bude pro měnící se obsah vlhkosti aţ na 1 %. Nejdříve se 

vypočítá teplo předehřátí vzduchu, které se vypočítá z entalpie vzduchu a skutečného objemu 

vzduchu potřebného ke spálení jednotky paliva. Měrná entalpie vzduchu se nachází v Tepelně 

technických tabulkách [1]. Poté se měrná entalpie spalin stanoví podle rovnice (20). 

Výsledkem je hodnota měrné entalpie spalin, podle které se v tabulkách najde horní a dolní 

teplotní mez, ze které se počítá měrná entalpie spalin pro dvě různé teploty. Tyto entalpie se 

spočítají pomocí objemu spalin a měrných entalpií jednotlivých sloţek, jejich součtem a 

vydělením objemem vlhkých spalin. Po spočítání těchto entalpií se pomocí interpolace získá 

teoretická spalná teplota pro zadané palivo. Ve výpočtech bude respektován součinitel 

přebytku vzduchu (n=1,25), předehřev spalovacího vzduchu (tvz=250 °C) a pyrometrický efekt 

(ηpyr=0,85). Dále bude uveden vzorový výpočet pro palivo 19985 pro výše uvedené podmínky 

spalování. Chemické sloţení paliva 19985 je uvedeno v tab. 7. Výpočty pro ostatní paliva 

budou provedeny analogicky a budou zařazeny v tabulkách a graficky zpracovány. Výsledky 

by měly vést k posouzení vlivu hodnoty výhřevnosti na výši spalné teploty. Výhřevnost se 

bude měnit podle pouţitého typu paliva a skutečné vlhkosti v palivu. 

Se změnou sloţení paliva a taky výhřevnosti souvisí produkce emisí SO2 i tuhých 

znečišťujících látek. Hodnota spalné teploty bude mít vliv na opotřebení vyzdívky. 

V závěru této části budou rovněţ porovnány hodnoty vypočtených praktických 

spalných teplot s teplotami naměřenými. 

Tabulka 7  Sloţení paliva č. 19985 

Číslo 

vzorku 
W

r
t A

d
 A

r
 V

daf
 S

d
t C

d
 H

d
 N

d
 

 
[% hm] [% hm] [% hm] [% hm] [% hm] [% hm] [% hm] [% hm] 

19985 9,32 19,98 18,12 29,27 0,57 68,63 3,91 1,12 

 

5.1 Stanovení spalné teploty pro palivo 19985 s obsahem vlhkosti 9,32 % 

Přepočet sloţení paliva, obsahu prchavých látek a spalného tepla je moţné vykonat 

vztahy uvedenými v následujících rovnicích [9] : 

  
    

       
                                (kg∙kg

-1
) (31) 

           
                                (kg∙kg

-1
) (32) 

           
                                (kg∙kg

-1
) (33) 

           
                                (kg∙kg

-1
) (34)

 

       
              (35) 
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Pro totéţ palivo s vlhkostí 1 % se přepočet sloţení uhlí provádí stejnými rovnicemi, 

ale místo zadané vlhkosti 9,32 % se dosazuje vlhkost 1 %. V tab. 8 jsou výsledky 

přepočteného paliva pro vlhkost 1 %.  

Tabulka 8  Provozní stav a stav paliva po sušení 

Číslo 

vzorku 
W

r
t A

r
 S

r
 C

r
 H

r
 N

r
 O

r
 

19985 [% hm] [% hm] [% hm] [% hm] [% hm] [% hm] [% hm] 

Přepočet na 

původní stav 
9,32 18,12 0,52 62,23 3,55 1,02 5,25 

Přepočet na      

1 % 
1 19,78 0,56 67,94 3,87 1,11 5,73 

 

VÝHŘEVNOST – Qi 

Tabulka 9  Výhřevnost paliva 

výhřevnost dle 

rovnice pro palivo 

19985: 

pro původní stav se 

zadanou vlhkostí (9,32%)    

[kJ∙kg
-1

] 

s vlhkostí (1%) 

[kJ∙kg
-1

] 
[%] 

svazová 24422,68 26896,19 1,89 

Dulongova 24326,67 26791,30 1,49 

Mendělejevova 

1.rce 
23999,52 26431,50 0,12 

Mendělejevova 

2.rce 
23999,87 26431,93 0,12 

Gumze 24196,43 26646,55 0,94 

Boie 24725,69 26994,06 3,15 

Schuster 24358,08 26822,91 1,62 

 

V tab. 9 lze vidět výpočty výhřevnosti podle různých empirických rovnic. 

V posledním sloupci je v procentech spočítána odchylka od výhřevnosti zjištěné laboratorní 

zkouškou. Výpočet výhřevnosti paliva se tedy provádí pro palivo 19985 pomocí 

Mendělejevovy rovnice (4), protoţe její odchylka od zadané hodnoty výhřevnosti je nejmenší 

ze všech zde uvedených empirických rovnic. 

V následující tab. 10, je uvedena výhřevnost paliva č. 19985 v závislosti na vlhkosti. 

Ve třetím sloupci lze vidět procentuální zvýšení výhřevnosti se sniţující se vlhkostí. Pro 

výpočet se uvaţuje jako 100 % výhřevnost pro vlhkost paliva 9,32 %. Sníţení vlhkosti o 1 

procentní bod znamená zvýšení výhřevnosti o 1,22 %. Při sníţení vlhkosti ze zadané 

hodnoty (9,32 %) aţ na 1 %, výhřevnost stoupne o 10,18 %. Změna výhřevnosti na nízký 
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obsah vlhkosti (1 %) je navýšena o 2442,03 kJ∙kg
-1

 V posledním sloupci je vypočten rozdíl 

výhřevnosti paliva proti původnímu stavu paliva. 

Tabulka 10  Výhřevnost v závislosti na vlhkosti 

Vlhkost 

[%] 

Qi 

[       ] 

Procentuální zvýšení 

výhřevnosti 

[%] 

Rozdíl 

výhřevnosti 

[       ] 

1 26431,55 10,18 2442,03 

2 26139,21 8,96 2149,69 

3 25746,87 7,33 1857,30 

4 25554,53 6,52 1565,01 

5 25262,20 5,31 1272,68 

6 24969,86 4,09 980,34 

7 24677,52 2,87 687,99 

8 24385,17 1,65 395,65 

9,32 23989,52   

 

      
     (

            

        
)                 

                                                           (36) 

Mendělejevova rovnice viz rovnice (4) : 

                                                 

                          )  

OBJEMOVÉ SPALOVÁNÍ 

Objemové spalování se počítá podle stechiometrických rovnic (26, 27, 28, 29, 30). 

Počítají se všechny sloţky hoření v palivu a objem spalin vzniklý jejich spálením. Výpočet 

sloţek v palivu se provádí následujícími rovnicemi: 

Omin se vypočítá podle stechiometrických rovnic pomocí minimálního mnoţství 

kyslíku ve sloţce uhlíku, vodíku, síry a odečte se minimální mnoţství kyslíku v palivu. 

         
      

      
      

                (37) 

     
    

  
    

    

 
    

    

  
    

    

  
                   (38) 

     
    

  
        

    

 
        

    

  
        

    

  
                            )  

Chemické sloţky v palivu se vypočítají z teoretického mnoţství kyslíku, součinitele 

přebytku vzduchu a ze stechiometrických rovnic. 
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                 (39) 

        
  

  
     

    

  
      

          
  

  
      

    

  
                               

  
                                                     (40) 

    
    

  
    

    

  
                               (41) 

    
    

 
    

    

 
                              (42) 

    
    

  
    

    

  
                              (43) 

Skutečné a teoretické mnoţství vzduchu pro dokonalé spalování se spočítá 

z teoretického mnoţství kyslíku pro dokonalé spalování, konstanty pro výpočet a u 

skutečného mnoţství vzduchu ještě ze součinitele přebytku vzduchu. 

                                                          (44) 

                                                 (45) 

Objem vlhkých spalin, spočítaný ze součtu všech sloţek objemů spalin paliva 19985 při 

obsahu vlhkosti 9,32 %. 

V
vl

sp= VCO2 + VSO2 + VH2O + VN2 + VO2     (m
3∙kg

-1
) (46) 

V
vl

sp =1,1617+0,0036+0,3971+6,2488+0,3318= 8,2590     (m
3∙kg

-1
) 

Teoretická spalná teplota se vypočítá pomocí entalpie spalin (tab. 11). Počítáno je 

s obsahem vlhkosti 9,32 %. Nejdříve se vypočítá teplo předehřátí vzduchu, poté se stanoví 

měrná entalpie vzduchu. Dále se měrná entalpie spalin stanoví podle rovnice (20). Výsledkem 

je hodnota měrné entalpie spalin, podle které se v tabulkách najde horní a dolní teplotní mez, 

ze které se počítá měrná entalpie spalin pro dvě různé teploty. Po spočítání těchto entalpií se 

pomocí interpolace získá teoretická spalná teplota pro zadané palivo, ze které se získá 

praktická spalná teplota, viz rovnice (15). 

                                        (kJ      ) (47) 

                           hodnota z tabulek [1] 

    
       

   
   

                

     
                         (48) 
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Tabulka 11  Entalpie spalin [1] 

Složka 

Hodnota entalpie 

pro teplotu: 

[       ] 

1900 °C 2000°C 

CO2 4574,0 4845,5 

H2O 3690,8 3928,5 

SO2 4886,8 5333,0 

N2 2821,7 2984,6 

O2 2843,4 3007,3 

 

Na základě výsledku z rovnice (48) byl zvolen interval teplot pro výpočet teoretické 

spalné teploty 1900 – 2000 °C. 

   
       

 

   
   [    

       

            
       

            

       

           

      

           

      

       ]  

   
       

 

     
 [                                                      

             ]                          (49) 

   
       

 

   
   [    

       

            
       

            

       

           

      

           

      

       ]  

   
       

 

     
 [                                                      

             ]                           (50) 

Pomocí interpolace se získá teoretická spalná teplota: 

tt = 1957,45     (°C) 

Z teoretické spalné teploty se podle pyrometrického efektu vypočte praktická spalná 

teplota, která je skutečná a vyskytuje se v kotli při spalování práškového uhlí. 

                                           (55) 

5.2 Stanovení spalné teploty pro palivo 19985 s obsahem vlhkosti 1 % 

VÝHŘEVNOST – Qi 

Výhřevnost se vypočítá podle Mendělejevovy rovnice, viz rovnice (4). Pro palivo 

19985 s obsahem vlhkosti 1 %.: 

                           

OBJEMOVÉ SPALOVÁNÍ 
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Objemové spalování je provedeno pro palivo 19985 s obsahem vlhkosti 1 %. 

Výpočty: 

         
      

      
      

  
    

  
        

    

 
        

    

  
        

    

  
 

                              

     
     

                 (39) 

        
  

  
     

    

  
      

          
  

  
      

    

  
                               

  
                                                      

    
    

  
    

    

  
                               

    
    

 
    

    

 
                               

    
    

  
    

    

  
                               

           
   

  
          

   

  
                               

          
   

  
        

   

  
                        

V
vl

sp = VCO2 + VSO2 + VH2O + VN2 + VO2  

V
vl

sp =1,2683+0,0040+0,4460+6,8220+0,3622= 8,9025     (m
3
.kg

-1
) 

Teoretická spalná teplota se vypočítá pomocí entalpií spalin. 

                                          (kJ      ) 

                           hodnota z tabulek [1] 

    
       

   
   

                    

      
                          

Teoretická spalná teplota vychází pro 1 % vlhkost: 

tt = 1998,54     (°C) 

Skutečná teplota pak podle pyrometrického efektu vychází: 

                                           

V tab. 12 jsou uvedeny vypočítané spalné teoretické teploty s předehřevem 

spalovacího vzduchu a bez předehřevu spalovacího vzduchu a také spalné praktické teploty 
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s předehřevem a bez předehřevu pro palivo č. 19985. Výpočet byl proveden analogicky se 

vzorovým výpočtem. Výsledky pro další paliva jsou uvedena v příloze jako tabulky 20, 21, 

22, 23. 

Tabulka 12  Spalné teploty pro palivo č. 19985 

Vlhkost 

[%] 

Spalná 

teoretická 

teplota 

s předehřevem 

[°C] 

Spalná 

praktická 

teplota 

s předehřevem 

[°C] 

Spalná 

teoretická 

teplota bez 

předehřevu 

[°C] 

Spalná 

praktická 

teplota bez 

předehřevu 

[°C] 

1 1998,54 1698,75 1818,88 1546,04 

2 1993,91 1694,82 1814,57 1542,38 

3 1989,19 1690,81 1810,18 1538,65 

4 1984,39 1686,73 1805,72 1534,86 

5 1979,51 1682,58 1801,18 1531,00 

6 1974,55 1678,36 1799,34 1529,43 

7 1969,50 1674,07 1798,42 1528,65 

8 1964,36 1669,70 1797,49 1527,86 

9,32 1957,44 1663,82 1796,23 1526,79 

Z tab. 12 je patrné, ţe jak teoretická, tak praktická spalná teplota se s klesající 

vlhkostí paliva zvyšuje. Spalné teploty s předehřevem spalovacího vzduchu jsou vyšší o 

zhruba 150 °C. Při poklesu vlhkosti paliva na 1 % se spalná praktická teplota s předehřevem 

navýší o cca 35 °C. 

Tabulka 13  Objem spalin pro různou vlhkost paliva 19985 

Vlhkost 
[%] 

VO2
 

[m
3
∙kg

-1
] 

VN2
 

[m
3
∙kg

-1
] 

VH2O 

[m
3
∙kg

-1
] 

Vco2 

[m
3
∙kg

-1
] 

Vso2 

[m
3
∙kg

-1
] 

V
v
lsp 

[m
3
∙kg

-1
] 

1 0,3622 6,8220 0,4460 1,2683 0,0040 8,90 

2 0,3586 6,7531 0,4541 1,2555 0,0039 8,82 

3 0,3549 6,6842 0,4621 1,2427 0,0039 8,74 

4 0,3412 6,6153 0,4702 1,2298 0,0038 8,67 

5 0,3476 6,5464 0,4782 1,2170 0,0038 8,59 

6 0,3439 6,4775 0,4863 1,2042 0,0038 8,52 

7 0,3403 6,4086 0,4944 1,1914 0,0037 8,43 

8 0,3366 6,3397 0,5024 1,1786 0,0037 8,36 

9,32 0,3318 6,2488 0,5131 1,1617 0,0036 8,25 
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V tab. 13 jsou uvedeny sloţky paliva a objem spalin v závislosti na vlhkosti paliva Lze 

vidět, ţe při zvyšování vlhkosti  paliva se objem spalin sniţuje. Je to dáno sniţováním sloţek 

Vco2, Vso2, VN2, VO2 navyšuje se jen sloţka VH2O, která nenarůstá tak moc, aby se objem spalin 

zvyšoval. Při poklesu vlhkosti paliva ze zadané hodnoty 9,32 % na procento 1 se sloţky 

paliva zvýší Vco2 8,4 %, Vso2 o 11,11 %, VN2 o 9,18 % a objem spalin se navýší o 7,76 %. Při 

nejvyšší vlhkosti paliva (9,32 %) je objem spalin 8,25 m
3
.kg

-1
 a při vlhkosti 1 % je objem 

spalin 8,90 m
3
.kg

-1
, to je o cca 7,9 % více. Síra je v palivu neţádoucí, i kdyţ zvyšuje 

výhřevnost paliva. Produkty hoření síry (SO2, SO3) zhoršují vlastnosti ohřívaného materiálu, 

zvyšují propal a znečišťují okolní atmosféru. Zvětšený podíl sirných sloučenin ve spalinách 

působí nepříznivě na ţivotnost ocelových částí zařízení. Při zvýšení těchto sloţek se musí 

dbát na správné odstranění těchto sloţek ze spalin, coţ zvyšuje náklady s tím spojené. 

 

 

Graf 1  Závislost uvedených sloţek ve spalinách na vlhkosti pro palivo 19985 

V grafu 1, jsou graficky znázorněny jednotlivé sloţky spalin závisející na vlhkosti 

paliva. Tabulky s vypočtenými hodnotami pro ostatní paliva se nacházejí v příloze. Sloţka 

CO2 má vyšší hodnoty, neţ ostatní sloţky spalin, proto byly do grafu vyneseny hodnoty 

CO2∙10
-1

. Pro sloţku SO2, která má naopak nejniţší hodnoty, byla vynesena do grafu SO2∙10
2
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6 VYHODNOCENÍ VÝPOČTŮ SPALNÉ TEPLOTY 

V praktické části byly počítány praktické spalné teploty pro pět zadaných paliv. Tato 

kapitola se bude zabývat vyhodnocením výpočtů těchto spalných teplot. Hodnocení bude 

probíhat vzhledem k vlhkosti, výhřevnosti, sloţení paliva, jeho spalným teplotám a 

naměřeným teplotám v kotli. 

Se sniţováním vlhkosti paliva narůstá výhřevnost paliva a s tím související praktická 

spalná teplota. Při zadané vlhkosti 9,32 %, coţ je vlhkost paliva dodávaného od dodavatele je 

praktická spalná teplota 1663,82 °C, při vysušení paliva na 1 % naroste spalná teplota o 2,1 % 

a výhřevnost se navýší o 9,24 %. V následujících grafech budou ukázány závislosti 

jednotlivých sloţek ve spalinách na vlhkosti paliva. 

Další nechtěnou sloţkou v palivu je popel. Popel je podíl paliva, který se získá jeho 

dokonalým spálením. Při spalování paliva se popeloviny teplem rozkládají v oxidační 

atmosféře a těkavé podíly přecházejí do spalin. Popel je tedy netěkavá součást popelovin. 

Popel stejně jako voda je neţádoucí sloţkou paliva, jak z hlediska výhřevnosti, tak z hlediska 

chování paliva, můţe docházet k jeho spékání, struskování, nalepování na plochy a to můţe 

vést ke korozi. 

V následujících grafech budou nejdříve zobrazeny různé závislosti paliva 19985, např. 

závislosti výhřevnosti, spalné teploty, objemu spalin, spotřeby uhlí, produkce SO2 na vlhkosti 

paliv. Poté budou následovat grafy se stejnými závislostmi pro pět paliv. Hodnoty pro tyto 

závislosti jsou z tabulky 10, 12, 13, pro palivo 19985 a z tabulek nacházejících se v příloze 

(ostatní paliva). 

 

Graf 2  Závislost praktické spalné teploty na vlhkosti paliva 19985 
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V grafu 2 je závislost spalné teploty na vlhkosti paliva 19988 s předehřevem 

spalovacího vzduchu a bez předehřevu. Je vidět, ţe mezi spalovacími teplotami je rozdíl 

teplot cca 200 °C. Spalná teplota s předehřevem klesá lineárně a rozdíl pro vlhkost 1 % a pro 

12 % je skoro 100 °C. Spalná teplota bez předehřevu má mírnější klesání zhruba o 40 °C. 

 

Graf 3  Závislost spalné teploty a objemu spalin na vlhkosti pro palivo 19985 

 

Graf 4  Závislost spalné teploty a výhřevnosti na vlhkosti pro palivo 19985 

Výše uvedený graf 3 znázorňuje závislost spalné teploty a objemu spalin na obsahu 

vlhkosti paliva. Lze vidět, ţe spalná teplota i objem spalin s narůstající vlhkostí klesá. Spalná 
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teplota má vyšší klesající tendenci s vyšším obsahem vlhkosti, neţ objem spalin. Podobně to 

vypadá i u grafu 4, kde je znázorněna závislost výhřevnosti paliva a praktické spalné teploty 

na vlhkosti paliva. Výhřevnost má menší sestupující tendenci se zvyšující se vlhkostí, neţ 

spalná teplota, klesající výrazně více. 

Tabulka 14  Spalná teplota a sloţky paliva č. 19985 pro n=1,1 

Vlhkost 

[%] 

V
vl

sp Omin Vco2 Vso2 VH2O VN2 VO2 
Spalná 

praktická 

teplota 

[°C] 
[m3∙kg-1] 

1 7,8676 1,4489 1,2683 0,0040 0,4460 6,0045 0,1449 1859,32 

2 7,8007 1,4342 1,2555 0,0039 0,4541 5,9438 0,1434 1854,23 

3 7,7338 1,4196 1,2427 0,0039 0,4621 5,8832 0,1420 1849,73 

4 7,6669 1,4050 1,2298 0,0038 0,4702 5,8225 0,1405 1844,82 

5 7,6000 1,3903 1,2170 0,0038 0,4782 5,7619 0,1390 1839,83 

6 7,5331 1,3757 1,2042 0,0038 0,4863 5,7012 0,1376 1834,75 

7 7,4662 1,3611 1,1914 0,0037 0,4944 5,6106 0,1361 1829,59 

8 7,3993 1,3464 1,1786 0,0037 0,5024 5,5799 0,1346 1824,34 

9,32 7,3110 1,3271 1,1617 0,0036 0,5131 5,4999 0,1327 1817,28 

 

Tabulka 15  Spalná teplota a sloţky paliva č. 19985 pro n=1,25 

Vlhkost 
[%] 

V
vl

sp Omin Vco2 Vso2 VH2O VN2 VO2 
Spalná 

praktická 

teplota 
[°C] 

[m3∙kg-1] 

1 8,90 1,4489 1,2683 0,0040 0,4460 6,8220 0,3622 1698,75 

2 8,82 1,4342 1,2555 0,0039 0,4541 6,7531 0,3586 1694,82 

3 8,74 1,4196 1,2427 0,0039 0,4621 6,6842 0,3549 1690,81 

4 8,67 1,4050 1,2298 0,0038 0,4702 6,6153 0,3412 1686,731 

5 8,59 1,3903 1,2170 0,0038 0,4782 6,5464 0,3476 1682,58 

6 8,52 1,3757 1,2042 0,0038 0,4863 6,4775 0,3439 1678,36 

7 8,4384 1,3611 1,1914 0,0037 0,4944 6,4086 0,3403 1674,07 

8 8,3610 1,3464 1,1786 0,0037 0,5024 6,3397 0,3366 1669,70 

9,32 8,2590 1,3271 1,1617 0,0036 0,5131 6,2488 0,3318 1663,82 

 

V tab. 14 a 15 jsou uvedeny vypočtené hodnoty paliva 19985 pro dva součinitele 

přebytku vzduchu n. Při porovnání obou tabulek, vyplývá sniţování součinitele přebytku 

vzduchu n, čímţ se objem spalin sniţuje a praktická spalná teplota roste. V tomto případě, 

kdy klesne součinitel přebytku vzduchu n z 1,25 na 1,1, klesne objem spalin o 11,57 % a 

spalná teplota naroste o 9,45 %. 
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Graf 5  Závislost spalné teploty na vlhkosti paliva pro palivo 19985 

V předešlém grafu 5 je zobrazena závislost spalné teploty na vlhkosti paliva č. 19985 

pro dva součinitele přebytku vzduchu a to pro n=1,25 a n=1,1. Z grafu je zřejmé, ţe při 

sniţování n narůstá spalná teplota. V tomto případě je nárůst o necelých 200 °C. 

 

Graf 6  Závislost spalné teploty na vlhkosti paliva s předehřevem pro uvedené typy 

paliv 
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Graf 7  Závislost spalné teploty na vlhkosti bez předehřevu pro uvedené typy paliv 

 

Graf 8  Spalná teplota uvedených paliv 
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Nejvyšší praktickou spalnou teplotu má palivo Lazy ESP, které má také nejvyšší hodnotu 

výhřevnosti paliva. Nejniţší spalnou teplotu má palivo 19985, disponuje také nejniţší 

výhřevností ze všech pěti paliv. S předehřevem je spalná teplota o cca 200 °C vyšší, neţ bez 

předehřevu. S předehřevem se spalovací teploty pohybují v rozmezí od 2000 °C aţ 1900 °C. 

U paliva bez předehřevu je rozmezí teplot 1825 °C aţ 1790 °C. 

Graf 8 znázorňuje spalné teploty pro pět uvedených paliv. Spalná teplota (1%), značí 

spalnou teplotu paliva při obsahu vlhkosti 1 %, pak spalná teplota (puv), značí spalnou teplotu 

s původní teplotou, která je pro kaţdé palivo jiná. 

6.1 Hodnocení vzhledem k výhřevnosti 

Výhřevnost je teplo uvolněné dokonalým spálením měrné jednotky paliva, přičemţ ve 

spalinách nenastává kondenzace vodní páry. Proti spalnému teplu není ve výhřevnosti 

obsaţeno měrné skupenské teplo páry vyskytující se ve spalinách. Počítá se s tím, ţe teplo 

uniká v plynném stavu se spalinami. Výhřevnost je důleţitá charakteristika, vyjadřující 

vyuţití paliva. 

 

Graf 9  Závislost výhřevnosti paliv na vlhkosti pro uvedené typy paliv 

V grafu 9 jde zřejmé, ţe palivo Lazy ESP má nejvyšší výhřevnost a palivo 19988 má 

nejniţší výhřevnost. Výhřevnost se zmenšuje s narůstající vlhkostí. Vypadá to na lineární 

sniţování výhřevnosti se zvyšujícím se obsahem vlhkosti paliva. 
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Graf 10  Výhřevnost pěti uvedených paliv 

Graf 10, znázorňuje výhřevnost pěti uvedených paliv. Qi (1 %), znázorňuje výhřevnost 

paliv pro obsah vlhkosti 1 % a Qi (puv), znázorňuje výhřevnost paliv pro původní obsah 

vlhkosti, který mají paliva různý. Nejniţší rozdíl mezi těmito výhřevnostmi je u paliva Lazy 

ESP, můţe to být dáno původním obsahem vlhkosti, která je 7 %. 

 

Graf 11  Závislost objemu spalin na vlhkosti pro uvedené typy paliv 
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V grafu 11 je znázorněna závislost objemu spalin na vlhkosti paliva pro pět zadaných 

paliv. Se zvyšováním vlhkosti se objem spalin sniţuje. Je to dáno sniţováním spalitelných 

sloţek v palivu a tím klesá Omin a objem spalovacího vzduchu. Palivo s nejvyšší výhřevností 

má nejvyšší praktickou spalnou teplotu a tím i nejvyšší mnoţství objemu spalin. Takţe pro 

palivo s nejvyšší výhřevností, tedy palivo Lazy ESP, by mělo docházet k větší míře odstranění 

neţádoucích látek ve spalinách. 

6.2 Hodnocení vzhledem k vlhkosti paliva 

Vlhkost paliva hraje významnou roli pro spalovací procesy v parních kotlích. Pro 

porovnání paliv byl proveden přepočet paliva na 1 %, aby se paliva mohli navzájem 

vyhodnotit. Z hlediska původního obsahu vlhkosti v palivu má nejniţší vlhkost palivo Lazy 

ESP. Dalo by se tedy říct, ţe toto palivo bude mít vyšší spalné teploty, ale zároveň vyšší 

produkci SO2, která je neţádoucí pro společnost, protoţe emisní limity jsou přísné a pro 

plnění těchto limitů by se musely vynaloţit určité finance. Z grafu 12, 13, je zřejmé, ţe se 

sniţováním vlhkosti paliva se zvyšuje obsah síry v palivu a tím se zvyšuje produkce SO2, 

jenţe se sniţováním vlhkosti také klesá mnoţství potřebného paliva, díky zvyšováním 

výhřevnosti a spalné teploty. Při sníţení obsahu vlhkosti paliva Lazy ESP na 1 % se sníţí 

roční spotřeba uhlí o 10870 t∙rok
-1

, tím se sníţí produkce SO2 o 11,15 tSO2∙rok
-1

. 

6.3 Hodnocení vzhledem k praktické spalné teplotě 

U všech uvedených paliv praktická spalná teplota lineárně roste se sniţující se 

vlhkostí paliva, jak je uvedeno v grafu 6, 8. Paliva jsou porovnány na stejný obsah vlhkosti, 

tedy na 1 %. Palivo s nejvyšší výhřevností má nejvyšší spalnou teplotu. Teoretická i 

praktická spalná teplota se s klesající vlhkostí paliva zvyšuje. Spalné teploty s předehřevem 

spalovacího vzduchu jsou vyšší o zhruba 150 °C. Při poklesu vlhkosti paliva na 1 % se 

spalná praktická teplota s předehřevem navýší o 2,1 %. 

Z tab. 16 vyplývá, ţe nejvyšší praktickou spalnou teplotu má palivo Lazy ESP, které 

má také nejvyšší hodnotu výhřevnosti paliva, jak uţ bylo napsáno. Nejniţší spalnou teplotu 

pak má palivo 19989. Disponuje také nejniţší výhřevností (15,93 %) ze všech pěti paliv. 

S předehřevem spalovacího vzduchu je spalná teplota asi o 200 °C vyšší, neţ bez předehřevu, 

dalším navýšením spalné teploty by došlo se sníţením součinitele přebytku vzduchu n. 
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Tabulka 16  Praktické spalné teploty 

Vlhkost 

[%] 

Palivo 

19985 
Palivo 19988 

Palivo Lazy 

ESP 
Palivo 19991 Palivo 19989 

Praktická spalná teplota 

[°C] 

1 1698,75 1698,24 1702,74 1700,39 1691,11 

2 1694,82 1693,94 1699,47 1696,60 1685,55 

3 1690,81 1689,58 1696,18 1692,80 1679,90 

4 1686,73 1685,15 1692,84 1688,92 1674,17 

5 1682,58 1680,64 1689,43 1684,98 1668,36 

6 1678,36 1676,06 1685,96 1680,97 1662,44 

7 1674,07 1671,39 1682,43 1676,88 1656,44 

8 1669,70 1666,65 

 

1672,74 1650,34 

9 

  

1668,51 1644,14 

10 1664,20 1637,84 

11 1659,82 1631,45 

12 1655,36 1624,95 

6.4 Hodnocení z hlediska síry 

Síra v uhlí je obsaţena jak v hořlavině, tak v popelovině. Jsou čtyři chemické formy 

síry. Ve spalitelné formě jako síra elementární (např. pyrit), sirníková (FeS) a organická. 

V nespalitelné formě jako síra síranová (sádrovec). 

Obsah síry v uhlí bývá poměrně vysoký. Při spálení uhlí přejde síra do SO2 ve 

spalinách, kde se musí zpětně odstranit. Navíc síra ovlivňuje chemické reakce, které probíhají 

mezi jednotlivými sloţkami s teplosměnnou plochou kotle, kde můţe vznikat popílkový 

nános, následné natavení popílku a koroze vyzdívky kotle. V tab. 17 jsou uvedeny hodnoty 

produkce SO2, spotřeba uhlí, měrná sirnatost pro paliva 19985. 

Tabulka 17  Spotřeba paliva a produkce SO2 pro palivo 19985 

Palivo 

19985 

s vlhkostí 

[%] 

Qi 

[MJ∙kg-1] 

Spotřeba 

uhlí 

[kg∙hod-1] 

Roční spotřeba 

uhlí 

[t∙rok-1] 

Vyprodukované 

SO2 

[tSO2∙rok-1] 

Měrná 

sirnatost 

[gsíry∙MJpaliva
-1] 

1 26,43 12189 106784,20 1205,16 0,2135 

2 26,14 12326 107978,47 1206,33 0,2137 

3 25,85 12465 109199,76 1207,53 0,2139 

4 25,54 12608 110448,98 1208,75 0,2141 

5 25,26 12754 111727,08 1210 0,2144 

6 24,97 12903 113035,15 1211,28 0,2146 

7 24,68 13056 114374,22 1212,59 0,2148 

8 24,39 13212 115745,38 1213,93 0,2150 

9,32 23,99 13430 117654,37 1216,31 0,2155 
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V tab. 17 a z grafu 13 lze vidět, ţe spotřeba paliva se sniţující se vlhkostí klesá. Při 

vysušení paliva na 1 % z 9,32 % se spotřeba uhlí za rok sníţí o 9,23 %, coţ představuje 

10870,17 t.. Dále je patrné, ţe obsah SO2 Z těchto výsledků vzniká otázka, zdali se má palivo 

sušit na nízkou vlhkost pro vyšší spalné teploty na úkor zvyšování nechtěných sloţek ve 

spalinách a následné ničení vyzdívky kotle. Sníţení tvorby SO2 ve spalinách se provádí 

několika způsoby. Například sníţením spotřeby paliva, náhradou stávajícího paliva za paliva 

s niţším obsahem síry (zemní plyn), odsířením uhlí nebo odsířením spalin. 

Výpočet spotřeby uhlí a produkce SO2: 

Výpočet je uveden pro palivo 19985 s obsahem vlhkosti 1 %. Spotřeba paliva se 

vypočte podílem tepelného příkonu kotle a výhřevnosti paliva. Následná roční spotřeba se 

vynásobí počtem dnů v roce a počtem sekund těchto dní. 

                
 

  
 

    

     
                  (56) 

                    
                           

    
                        (57) 

Zastoupení síry v palivu 19985: 

                                       
    (58) 

Výpočet vyprodukované SO2 v palivu vychází s následující rovnice a chemické 

rovnice. Vyprodukovaná síra vzniká převáţně jako vedlejší produkt při spalování fosilních 

paliv. 

                   
     

    
  

              

    
                    (59) 

Vyprodukované SO2,rok vychází z chemické rovnice: 

32 (S)+2∙16 (O2) = 64 (SO2)     (g∙mol
-1

) (60) 

SO2,rok = 1205,16     (tSO2∙rok
-1

) 

Měrná sirnatost se vypočítá následujícím vztahem: 

 ̅  
  

  
 

     

     
            (gsíry∙MJpaliva

-1
) (61) 
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Graf 12  Závislost vyprodukované SO2 na vlhkosti paliva pro uvedená paliva 

V grafu 12 plyne jasná závislost mezi produkcí SO2 a vlhkostí paliva, kde s narůstající 

vlhkostí roste produkce SO2, která je vyjádřena v tunách vyprodukované SO2 za rok. Také lze 

vidět, ţe nejniţší produkci SO2 má palivo s názvem Lazy ESP, která se pohybuje v rozmezí 

750 – 800 tSO2∙rok
-1

. Nejvyšší roční produkci SO2 má palivo 19989, i kdyţ z tab. 6 je vidět, ţe 

má nejniţší mnoţství síry v palivu (S
d

t = 0,42 hm %) ze všech pěti zkoumaných paliv. 

 

Graf 13  Závislost spotřeby paliva 19985 na vlhkosti 

V grafu 13 je vynesena závislost mezi spotřebou paliva za rok a vlhkostí uvedených 

paliv. Je evidentní, ţe při nárůstu vlhkosti paliva se výrazně zvyšuje spotřeba paliva, tedy při 

sušení paliva dochází k úspoře spalovacího paliva. Nejniţší spotřebu paliva má palivo Lazy 
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ESP, která se pohybuje kolem 90000 tun ročně. Nejvyšší spotřeba pak má palivo 19989, které 

má taky nejvyšší roční produkci SO2. 

 

Graf 14  Produkce SO2 pro uvedená paliva 

V grafu 14, je uvedena produkce SO2 pro pět uvedených paliv. SO2 (1 %), znázorňuje 

produkci SO2 s obsahem vlhkosti 1 % a SO2 (puv), znázorňuje produkci SO2 s obsahem 

původní vlhkosti. Nejvyšší produkci SO2 má palivo 19989, nejniţší pak Lazy ESP. 

6.5 Hodnocení z hlediska popeloviny 

Mnoţství a chování popelovin při vysokých teplotách v ohništi je u většiny paliv 

jedním z významných faktorů jak z hlediska provozovatele, tak i konstruktéra. Zvětšení 

obsahu popela v palivu zhoršuje melitelnost a tím zvyšuje opotřebení mlýnů a mlecích 

okruhů. Popelové části ve spalinách způsobují opotřebení kovových materiálů. V následující 

tab. 18, budou porovnána uvedená paliva z hlediska závislosti popelovin na vlhkosti paliva. 

Výpočet popeloviny v palivu 19985 pro obsah vlhkosti 1 %: 

Pro výpočet popeloviny v palivu je pouţita tabulka (5) pro přepočet paliva na stav pro 

obsah vlhkosti 1 %. 

           
                              (kg∙kg

-1
) (62) 

Výpočet pro další obsah vlhkosti v palivu a pro další paliva byl proveden analogicky a 

hodnoty jsou uvedeny v tab. 18. 
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Tabulka 18  Obsah popelovin pro uvedená paliva 

Vlhkost 

[%] 

Palivo 

19985 
Palivo 19988 

Palivo Lazy 

ESP 
Palivo 19991 Palivo 19989 

Obsah popelovin 

[hm %] 

1 19,78 26,71 5,93 17,01 41,16 

2 19,58 26,44 5,87 16,83 40,74 

3 19,38 26,17 5,81 16,66 40,33 

4 19,18 25,90 5,75 16,49 39,91 

5 18,98 25,63 5,69 16,32 39,50 

6 18,78 25,36 5,63 16,14 39,08 

7 18,58 25,09 5,57 15,97 38,66 

8 18,38 24,82 

 

15,80 38,25 

9 

  

15,63 37,83 

10 15,46 37,42 

11 15,29 37,01 

12 15,11 36,59 

 

Z tab. 18 lze vidět, ţe nejmenší obsah popelovin má paliva Lazy ESP a naopak 

největší obsah popelovin má palivo 19989. Rozdíl popelovin mezi těmito palivy je přibliţně 

85,5 %, coţ je značný rozdíl. 

 

Graf 15  Závislost popelovin na vlhkosti uvedených paliv 

V grafu 15 je zobrazena závislost popelovin uvedených paliv na vlhkosti těchto paliv. 

Při sniţování vlhkosti obsah popelovin v palivu narůstá. Nejvyšší nárůst popelovin se 
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sniţující se vlhkostí je u paliva 19989, které má zároveň celkový nejvyšší podíl popelovin. 

Jako nejlepší paliva z hlediska mnoţství popelovin je palivo Lazy ESP, kde se mnoţství 

popelovin pohybuje od 5 do 6 hm %. 

 

Graf 16  Popelovina pro uvedená paliva 

Graf 16, znázorňuje popelovinu pro pět uvedených paliv, která se mezi sebou 

porovnávají. Popelovina (1 %), uvádí popelovinu paliva s obsahem vlhkosti 1 % a popelovina 

(puv), znázorňuje popelovinu paliva při obsahu vlhkosti původním v palivu. Palivo 19989, má 

nejvyšší mnoţství popeloviny. Paliva s obsahem vlhkosti 1 %, mají vyšší míru popelovin 

v palivu, proti původnímu obsahu vlhkosti. 

6.6 Hodnocení z hlediska naměřených teplot 

Následující hodnocení bude provedeno pro vypočtené hodnoty spalné teploty a pro 

hodnoty spalné teploty naměřené na kotli K8. Měření spalných teplot probíhala o cca 2 m 

níţe, neţ je ústí hořáku, protoţe se ve výšce hořáku nenachází okno v kotli. Dále nebyly 

dodrţeny stejné podmínky pro přebytek spalovacího vzduchu, kvůli rozloţení výkonu hořáků, 

to všechno můţe způsobit rozdíl teplot mezi naměřenými a vypočtenými spalnými teplotami. 

V následující tab. 19, budou uvedeny hodnoty naměřených a vypočtených spalných teplot pro 

pět paliv s obsahem vlhkosti 1 %. 
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Tabulka 19  Vypočtené a naměřené spalné teploty pro zadaná paliva 

Palivo 

Naměřené spalné 

teploty 

[°C] 

Vypočtené spalné 

teploty 

[°C] 

19985 1652 1698 

19988 1640 1698 

19991 1652 1700 

Lazy ESP 1627 1702 

 

V tab. 19 jsou uvedeny naměřené a vypočtené praktické spalné teploty pro 4 paliva, 

palivo 19989 bylo ze zkoušky vyřazeno. Naměřené spalné teploty jsou niţší, neţ vypočtené. 

Chyby mohli vzniknout špatným měřením teplot, jak uţ bylo napsáno. 

6.7 Hodnocení z hlediska keramické vyzdívky pece 

U parních kotlů se pouţívají ţárobetony se středním obsahem cementu a klasifikační 

teplotou od 1400 °C do 1450 °C. Klasifikační teplota značí teplotu, při které hodnota 

délkových změn není vyšší neţ 1,5 % a slouţí jako údaj pro provádění zkoušek znaků jakosti 

výpalu. Ţárobetony se středním obsahem cementu se řadí mezi významné a progresivní 

ţárovzdorné materiály se zlepšenými parametry. Porovnání vlivu výhřevnosti na teplotě 

hoření se provádí z hlediska opotřebování vyzdívky v kotli. Klasifikační teplota keramických 

materiálů je od 1400 do 1450 °C. Spalné teploty jsou vyšší, neţ klasifikační teploty vyzdívek, 

jak lze vidět z tab. 12 a z tabulek v příloze. Tím můţe docházet k narušení vyzdívek. Pro 

sníţení spalné teploty, se můţe vyuţít palivo s niţší výhřevností. Nevýhodou je zvýšení 

spotřeby uhlí, tedy navýšení produkce SO2, které sebou přináší velké finanční opatření proti 

vypouštění emisí. 

6.8 Shrnutí výsledků 

Předešlé grafy představují různé charakteristiky paliv 19985, 19988, 19989, 19991 a 

Lazy ESP v závislosti na vlhkosti paliva, která v této diplomové práci hraje významnou roli. 

Důleţitým faktorem je praktická spalná teplota, která silně závisí právě na vlhkosti paliva. 

Uvedené paliva mají rozdílné výhřevnosti a rozdílné chemické sloţení, ale pro všechna tyto 

paliva platí, jak lze vidět z předešlých grafů, ţe hodnota spalné teploty roste se sniţující se 

vlhkostí uvedených paliv. 

Při porovnání paliv z hlediska výhřevnosti a spalné teploty při obsahu vlhkosti 1 %, je 

nevýhodnějším palivem palivo Lazy ESP, které disponuje nejvyšší výhřevností a spalnou 

teplotou. Nevýhodou je, ţe při vyšší spalné teplotě je vyzdívka kotle namáhána daleko více, 

neţ u paliv s niţší hodnotou spalné teploty. Palivem s nejniţší výhřevností, tedy i nejniţší 

spalnou teplotou je palivo 19989. 
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Z grafu 13 a z tabulek v příloze lze vidět, ţe se sníţením vlhkosti paliva se sniţuje 

spotřeba uhlí pro spalování, je to dáno zvyšováním výhřevnosti a praktické spalné teploty. Při 

rovnocenném porovnání paliv, tedy s obsahem vlhkosti 1 % má nejniţší spotřebu uhlí palivo 

Lazy ESP, které má spotřebu uhlí o 46,5 % niţší, neţ palivo 19989. Nejvyšší roční spotřebu uhlí 

má palivo 19989, které má tuto spotřebu při vlhkosti paliva 12,04 % 174103,58 t∙rok-1, coţ je 

poměrně vysoké číslo. 

Z ekologického hlediska byly paliva porovnány produkcí SO2 a spotřebou uhlí, které 

se spaluje v kotli. Jako nejvhodnější uhlí pro spalování v kotli K8 je palivo Lazy ESP, které 

disponuje nejvyšší výhřevností a nejniţší produkcí SO2 ze všech pěti paliv, jak lze vidět 

v grafu 9, 14, a také nejniţším mnoţstvím popelovin, jak lze vidět v tab. 18 a grafu 16. 

Dosaţením vysoké výhřevnosti se dosahuje také vysokých spalných teplot v kotli. Z tab. 16 

lze vidět, ţe praktická spalná teplota při vysušení paliva na 1 % dosahuje teploty 1702,74 °C. 

Z grafu 15, 16, a tab. 17 vyplývá, ţe z hlediska popelovin je nejvýhodnějším palivem Lazy 

ESP. Odpovídající nejniţší hodnotě při obsahu vlhkosti 7 % i pro obsah vlhkosti 1 %. 
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7 ZÁVĚR 

Spalná teplota je jednou ze základních vlastností, charakterizující palivo vzhledem k 

jeho technologickému pouţití. Na dosaţitelné teplotě plamene je totiţ závislá dosaţitelná 

teplota v pracovním prostoru pece, určující pouţití vhodného technologického výrobního 

postupu. 

Tato diplomová práce se zabývá výpočtem praktické spalné teploty ve spalovací 

komoře kotle K8 o výkonu 100 t∙h
-1

 společnosti Arcelor Mittal Energy Ostrava s.r.o. Cílem 

výpočtů bylo stanovení praktických spalných teplot pro pět různých zadaných paliv pro 

rozdílné vlhkosti paliva a srovnání spalných teplot s naměřenými hodnotami, s vlhkostí 

paliva, s výhřevností a srovnání s produkcí SO2, spotřebou uhlí a s keramickou vyzdívkou.  

Společnost Arcelor Mittal Energy Ostrava s.r.o. přijímá od dodavatele výše uvedené 

paliva (tab. 4) s určitou vlhkostí. Pro vyuţívání těchto paliv společnost Arcelor Mittal provádí 

sušení těchto paliv na niţší hodnotu vlhkosti, proto aby se dosáhlo navýšení spalné teploty ve 

spalovacím prostoru kotle. Vyšší spalné teploty mají za příčinu natavování usazeného popílku 

na vyzdívce kotle a hořáku. U hořáku můţe dojít k natavení skruţe a to vede k vysypání 

vnitřní vyzdívky hořáku a následnému zničení. 

Porovnáním výsledků zadaných paliv, kterými jsou palivo 19985, palivo 19988, palivo 

Lazy ESP, palivo 19991 a palivo 19989, bylo zjištěno, ţe palivo Lazy ESP, s nejvyšší 

výhřevností má zároveň nejvyšší praktickou spalnou teplotu. Při přepočtu paliva na niţší 

vlhkosti stoupá výhřevnost paliva i praktická spalná teplota, ale zároveň stoupá podíl objemu 

spalin, popela a nechtěných chemických sloţek ve spalinách jako jsou Vco2, Vso2, VN2. Pro síru 

platí velmi přísné emisní poţadavky, proto se dbá na to, aby její hodnota ve spalinách byla co 

nejmenší, jinak se musí vynaloţit prostředky na její odstranění, které přináší podniku další 

výdaje. 

Hodnocení paliv z hlediska síry v tab. 17, graf 12, 14 a z tabulek v příloze je patrné, ţe 

při vyšší spotřebě uhlí pro spalování narůstá obsah síry v palivu. Vysušováním paliva, stoupá 

výhřevnost a spalná teplota, takţe se spotřeba uhlí rapidně sniţuje, coţ sniţuje i produkci SO2. 

Popel je neţádoucí sloţkou paliva, jak z hlediska výhřevnosti, tak z hlediska chování 

paliva, můţe docházet k jeho spékání, struskování, nalepování na plochy a to můţe vést ke 

korozi Hodnocení z hlediska popelovin tab. 18, graf 15, 16, vyplývá, ţe nejmenší mnoţství 

popelovin v palivu má palivo Lazy ESP, které se pohybuje v rozmezí 5 aţ 6 hm %. Při 

vysušení paliva na 1 % se obsah popeloviny v palivu zvýší o 6,4 %. 

Porovnáním naměřených a vypočtených spalných teplot z tab. 19 je zřejmé, ţe 

naměřené hodnoty jsou niţší. Je to dáno měřením o 2 m níţe, neţ jsou hořáky a nedodrţením 

přebytku spalovacího vzduchu. Při nedodrţení těchto podmínek se teploty naměřené od 

vypočtených liší o cca 50 °C. 
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