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Abstrakt 

Práce obsahuje přehled kotlů a pecí užívaných v energetickém a hutním průmyslu a 

blíže se zaměřuje na ohříváky spalovacího vzduchu. Vysvětluje, proč jsou tyto výměníky u 

kotlů a pecí používány. Charakterizuje funkční principy ohříváků. V poslední části práce je 

uveden příklad výpočtu velikosti teplosměnné plochy trubkového ohříváku spalovacího 

vzduchu. 

Klíčová slova: kotel, pec, ohřívák, spalovací vzduch 

Abstract 

Thesis contains an overview of boilers and furnaces used in power and metallurgy 

industries, and closer focuses on the heaters of combustion air. Thesis explains, why the heat 

exchangers are used in boilers and furnaces. It characterizes the functional principles of 

heaters. There is also presented an example of heat transfers surface calculation of tubular 

heater of combustion air in the final part of thesis. 
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1 ÚVOD  

S rozvojem průmyslu souvisejí stále větší nároky na množství tepelné energie, která je 

získávána spalováním převážně fosilních paliv v kotlích a pecích.  

V hutním průmyslu při výrobě surového železa potřebujeme teplo k tavení vsázky 

ve vysokých pecích nebo kuplovnách. Surové železo je následně zpracováno na ocel 

například v konvertorech. Hotová ocel je odlita do polotovarů, které poté procházejí procesy 

tváření. Je tedy nutné tyto polotovary ohřát na požadovanou teplotu v ohřívacích pecích. Pece 

pro tepelné zpracování v poslední fázi výroby umožňují docílit požadované povrchové jakosti 

výrobku působením řízené, tzn. ochranné nebo aktivní atmosféry. V hutnictví se používají 

veškerá standartní paliva dle typu technologie. 

Elektrárny v ČR převážně spalují pevná paliva (nejčastěji uhlí). Spalují se v kotlích na 

práškové uhlí a v kotlích s fluidní vrstvou. Dříve užívané roštové kotle se odsunuly do oblasti 

spaloven (energetické využití odpadu) a spalování biomasy. Pro menší výkony se užívají 

plynná a kapalná paliva. 

Informační portál IPPC (Integrated pollution prevention and control) Ministerstva 

průmyslu a obchodu uvádí, že 27 % primárních paliv (v EU) se využívá ve veřejných 

tepelných elektrárnách. Další dva sektory, které jsou nejnáročnější na energii, jsou průmysl 

pro výrobu železa, oceli a chemický průmysl, které spotřebují 19 %, respektive 18 % energie 

využité v průmyslu [22]. Je tedy snaha spotřebu paliv v těchto průmyslech co nejvíce snižovat 

nejen proto, že jejich množství je omezené, ale také proto, že jejich spalování má velké 

dopady na životní prostředí. Z paliva se snažíme získat co nejvíce tepla a získané teplo 

musíme co nejlépe využít. Snažíme se tedy navrhovat zařízení s co největší účinností.  

Při spalování v průmyslových provozech vzniká obrovské množství horkých spalin, 

jejichž odpadní teplo lze ještě využít. Pro tento účel se mezi pec, respektive spalovací komoru 

a komín umisťuje ohřívák spalovacího vzduchu. Spaliny na výstupu z pracovního prostoru 

dosahují vysokých teplot a jsou schopny spalovací vzduch předehřát. Ohřátý vzduch 

umožňuje spalovat méně kvalitní palivo a zvyšuje výkon pece, nebo může být využit k sušení 

paliva. 

Cílem této práce je vytvořit přehled jednotlivých typů kotlů, pecí a zejména ohříváků 

vzduchu v energetickém a hutním průmyslu a na příkladu ukázat výpočet teplosměnné plochy 

trubkového ohříváku spalovacího vzduchu. První část obsahuje stručnou charakteristiku 

parních kotlů a jejich dělení podle typu ohniště. Dále se věnuje také hutnickým pecím. 

V druhé části jsou uvedeny principy regeneračních a rekuperačních ohříváků vzduchu. 

Poslední část je věnována výše zmíněnému výpočtu. 
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2 PŘEHLED KOTLŮ A PECÍ 

Existuje celá řada různých typů kotlů a pecí v závislosti na jejich účelu. Liší 

se způsobem, kterým předávají teplo do vsázky nebo pracovního média. Mají odlišné tepelné 

parametry a spalují různá paliva. V následujících kapitolách bude uvedena charakteristika 

těchto zařízení, se kterými jsme se mohli nebo můžeme setkat v běžné praxi.  

2.1 Parní kotle v energetice 

Podle typu paliva, které v daném spalovacím zařízení spalujeme, kotle dělíme takto: 

- Kotle na tuhá paliva: Spalují převážně hnědé a černé uhlí, kde výhřevnost 

například u černého ostravského uhlí dosahuje až 30 MJ.kg
-1

. Výhřevnost 

severočeského uhlí se pohybuje průměrně okolo 16 MJ.kg
-1

. Podle typu ohniště 

můžeme tyto kotle dále členit: 

 - kotle s roštovým ohništěm 

 - kotle s práškovým ohništěm se spalováním ve vznosu 

 - kotle s fluidním ohništěm 

- Kotle na kapalná paliva: Spalují topné oleje a dehty. Výhřevnost těchto paliv je 

větší než u paliv pevných. Topné oleje - extra lehký, lehký, střední a těžký - mají 

výhřevnost 40 – 43 MJ.kg
-1

. Hodnota výhřevnosti u dehtů je okolo 37,7  MJ.kg
-1

. 

- Kotle na plynná paliva: Mezi paliva těchto kotlů patří například zemní (výhřevnost 

je až 30 MJ.kg
-1

) a koksárenský plyn (výhřevnost 15,62 MJ.kg
-1

). Jedná se o 

skupinu vysokovýhřevných plynů. Druhou skupinou jsou chudé plyny, mezi něž 

patří například vysokopecní plyn (výhřevnost je okolo 4,21 MJ.kg
-1

). 

2.1.1 Kotle na tuhá paliva s roštovým ohništěm 

Jejich spalovací prostor je vybaven roštem, na který je vháněno kusové palivo (uhlí, 

dřevo, biomasa, odpad). V dnešní době jsou těmito rošty vybaveny zejména kotle určené 

ke spalování odpadů a biomasy a malé kotle spalující uhlí. V praxi se objevuje několik 

konstrukčních typů roštů. Od typu se odvíjí způsob prohořívání paliva.  

Mezi nejjednodušší patří pevné, tedy nepohyblivé rošty, a to buď rovinné, nebo 

stupňovité. 

2.1.1.1 Pevné rošty 

Rošt se skládá z nosné konstrukce, na kterou jsou vyskládány roštnice z ohnivzdorné 

litiny. Mezi roštnicemi se nachází vzduchová mezera, která slouží jak pro přívod vzduchu 

k palivu tak k odvodu popela. Tyto mezery však nesmí být příliš velké, aby palivo 

nepropadávalo. Palivo na tomto roštu hoří ve vrstvách. Kotle vybavené těmito rošty dosahují 

nejmenších výkonů. V dnešní době se už prakticky nevyužívají. Jinou variantou jsou 

pohyblivé rošty. 

2.1.1.2 Pohyblivé rošty 

Kromě nosné konstrukce a roštnic jsou pohyblivé rošty vybaveny hnacím zařízením. 

Mezi tyto rošty patří pásový rošt, přesuvný rošt a jiné. Pás pásového roštu byl vyvinut 

s řetězového roštu (tzv. Gallova řetězu). Nevýhoda řetězu byla ta, že při poškození článku 
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se musel měnit celý řetěz. Proto je pásový rošt tvořen roštnicemi, které se dají jednoduše 

jednotlivě vyměnit. Palivo se na pás dopraví buď pomocí výsypky a výška vrstvy paliva 

se upraví hradítkem, nebo pomocí mechanického eventuálně pneumatického pohazovacího 

zařízení. Palivo na pohyblivém roštu nehoří ve vrstvě, ale vyhořívá postupně při průchodu 

přes ohniště. Při využití mechanického pohazování se palivo pohazuje proti směru pohybu 

pásu, protože nejtěžší a největší kusy hoří nejdéle, ale zároveň doletí nejdále, což poskytne 

dostatek času na vyhoření velkých kusů. U pneumatického pohazování je to opačně, tzn. 

ve směru pohybu pásu. Velké kusy paliva nedoletí tak daleko jako ty malé. Tímto je rovněž 

zajištěn dostatek času pro jejich spálení. Rozdíl mezi těmito druhy pohazování je znázorněn 

na obr. 1. [13], [14] 

 
Obr. 1  Schéma pásových roštů [13] 

Přesuvný rošt má místo nekonečného pásu řadu roštnic, které se navzájem částečně 

překrývají. Každá druhá roštnice je pohyblivá ve vodorovném směru a je napojená na klikový 

mechanizmus (viz obr. 2). 

 
Obr. 2  Schéma přesuvného roštu [13] 

Vodorovný pohyb roštnic zajišťuje přesun paliva přes prostor ohniště a promíchávání 

vrstev paliva. Tyto rošty jsou využívány ke spalování biomasy a odpadů. 

2.1.2 Kotle na tuhá paliva s práškovým ohništěm se spalováním ve vznosu 

Práškové nebo také granulační kotle jsou určeny ke spalování jemně namletého tuhého 

paliva. V minulosti se objevovaly převážně kotle roštové, které nedokázaly spálit zbytkový 

jemný uhelný prach. Ten totiž přes rošt propadl. Z tohoto důvodu se začaly stavět kotle 

granulační, které to umožňovaly. Dnes je to jeden z nejvyužívanějších způsobů spalování. 

Takovéto kotle poskytnou mnohem větší výkon, než kotle s roštovými ohništi. Uhelný prach 

oproti kusovému palivu má mnohem větší měrný povrch. V publikaci [13] je uvedeno 

srovnání 1 kg tříděného uhlí a 1 kg prášku. 1 kg tříděného uhlí má měrný povrch 1 až 2 m
2
 a 

doba hoření tohoto množství je přibližně 15 až 20 minut. Zatímco 1 kg uhelného prášku má 
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povrch 100 až 2000 m
2
 a doba hoření je 0,5 až 2 s. Dalším důležitým parametrem u 

práškových kotlů je teplota spalování. Při relativně nízké teplotě u kotlů s granulačním 

ohništěm nedochází k tavení popela a ten je odváděn ve formě škváry. Při vyšších teplotách 

spalování dochází k tavení popela na stěnách ohniště a vzniká tekutá struska. Tak je tomu u 

kotlů s výtavným ohništěm. 

2.1.2.1 Kotle s granulačním ohništěm 

Jak už bylo naznačeno výše, teplota plamene u těchto kotlů nepřesahuje teplotu tání 

popela, tedy okolo 1300 °C, a ten odchází ve formě škváry a popílku. Okolo 25 % popela 

odchází výsypkou, která je umístěná pod ohništěm a zbytek odejde ve spalinách. Kvůli tomu 

musí být mezi kotlem a komínem umístěn odlučovač pevných částic, který spaliny vyčistí. 

Prostor ohniště je vybaven hořáky na práškové uhlí. Jejich umístění se může lišit. Jedním 

ze způsobů je umístění ve stěně kotle v několika řadách. Výkon těchto kotlů je omezen délkou 

plamene, protože ten se nesmí dotýkat protější stěny. Jinou variantou je umístění tangenciální 

pro středně výkonné kotle anebo umístění hořáků ve stropě kotle. Poslední možnost nám 

dovolí použít výkonné hořáky, protože plamen může být rozložen po celé výšce ohniště. Na 

obr. 3 jsou znázorněny možné způsoby umístění hořáků. [13] 

 
Obr. 3  Umístění hořáků [13] 

2.1.2.2 Kotle s výtavným ohništěm  

U těchto kotlů je v ohništi dosaženo tak vysoké teploty, že dochází k tavení popela a 

vzniku strusky. Tomu musí být přizpůsobeny stěny ohniště. Spodní část je opatřena 

keramickou izolací, která zajistí, že se roztavený popel nezchladí a neztuhne. Může tak stéct 

do vodou naplněné granulační nádrže, kde se struska zchladí. Horní část ohniště izolována 

není, aby se drobný popílek zchladil a odešel ve spalinách. 

2.1.3 Kotle s fluidním ohništěm 

Základním principem fluidních kotlů je vytvoření tzv. fluidní vrstvy v ohništi pomocí 

spalovacího vzduchu (fluidační tekutiny). To znamená, že rychlost a množství přivedeného 

spalovacího vzduchu musí být tak velká, aby se částice paliva a přídavného inertního 

materiálu (písek a jemná struska) vznášely, ale zároveň neodletěly. Rychlost vzduchu překročí 

mez fluidace, ale nedosáhne meze úletu. Pří nízké rychlosti fluidační tekutiny je fluidní vrstva 

nižší, má větší hustotu a tvoří hladinu. V tomto případě se jedná o stacionární fluidní vrstvu. 

Prostor, ve kterém se fluidní vrstva nachází, se směrem nahoru rozšiřuje. Zamezí se tak úletu 
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menších částic paliva, protože čím je průřez ohniště větší, tím se při daném průtočném 

objemu fluidační tekutiny snižuje její rychlost (viz obr. 4). 

 
Obr. 4  Řez fluidním ohništěm [13] 

Popel je odváděn ve formě škváry. V případě vyšší rychlosti fluidní tekutiny fluidní 

vrstva expanduje a zaplní celý prostor ohniště. Toto se nazývá cirkulující fluidní vrstva. Horní 

část není ukončena hladinou ale cyklónem, který oddělí spaliny od popela a nedopáleného 

paliva. Spaliny pokračují přes tepelné výměníky a odlučovače do komína. Ostatní materiál je 

vrácen zpět do ohniště. Za účelem odsíření spalin se do prostoru ohniště dopravuje i vápenec, 

který zároveň nahradí část inertního materiálu. [13] 

2.1.4 Kotle na kapalná a plynná paliva 

Koncepce těchto kotlů je podobná jako u kotlů práškových s tím rozdílem, že spalují 

kapalná a plynná paliva. Výhodou spalování těchto paliv je vyšší výhřevnost, téměř žádný 

obsah popela a jednoduchá skladovatelnost. I tak ale česká energetika využívá převážně 

hnědého uhlí. Kapalná a plynná paliva se často využívají při najíždění kotle nebo jako 

alternativní paliva k uhlí. 

2.2 Hutnické pece 

Hutnické pece slouží ke zpracování materiálu a jeho přípravě pro další technologické 

procesy. V publikaci [15] je uvedeno základní dělení podle technologického určení na pece: 

- tavící, 

- ohřívací, 

- pece pro tepelné zpracování, 

- vypalovací, 

- sušící, 

- destilační. 

2.2.1 Tavící pece 

Existuje celá řada tavících pecí, které slouží k různým účelům. Pro výrobu surového 

železa jsou používány vysoké pece. Litina ze surového železa je vyráběna v kuplovnách. 

Výroba oceli probíhá ve vzduchových a kyslíkových konvertorech, Siemens-martinských a 

tandemových pecích. Při výrobě oceli se využívá také elektřiny v elektrických obloukových a 

indukčních pecích. 
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2.2.1.1 Vysoké pece 

Jsou to pece šachtového typu, určené k výrobě surového železa. Výrobnost největších 

pecí dosahuje až 14000 t za den. Ve vysoké peci probíhají dva redukční děje. 

- Nepřímá redukce: 

24332 COO2FeCOO3Fe   (A) 

243 CO3FeOCOOFe   (B) 

- Přímá redukce: 

2COFeCOFeO   (C) 

2COCCO2   (D) 

Vsázkovým materiálem je koks, ruda a struskotvorné přísady. Železná ruda se do pecí 

dávkuje ve formě pelet, které mají vhodnější vlastnosti než surová ruda. Dosahují požadované 

pevnosti, kusovitosti a mají vysoký obsah železa. Koks se vyrábí z černého uhlí procesem, 

který se nazývá karbonizace (koksování). Jedná se o zahřívání uhlí na vysoké teploty bez 

přístupu vzduchu. Jako struskotvorná přísada se používá vápenec. 

Vysokou pec tvoří šachta vysoká až 40 m. Horní část se nazývá sazebna. Od sazebny 

směrem dolů se šachta rozšiřuje až po rozpor, což je nejširší část. Od rozporu se šachta zase 

zužuje. Tento úsek se jmenuje sedlo, na kterou navazuje nístěj. V úrovni sedla se nacházejí 

dyšny pro přívod předehřátého vzduchu. Nístěj je uzavřena dnem a je uzpůsobena pro odvod 

roztaveného surového železa a strusky. Plášť pece je opatřen žáruvzdornou keramickou 

vyzdívkou s chladícím potrubím. V horní části se nachází odvod vysokopecního (kychtového) 

plynu. Schéma vysoké pece je znázorněno na obr. 5. [15] 

 
Obr. 5  Schéma vysoké pece [15] 

2.2.1.2 Kuplovny 

Surové železo vyrobené ve vysoké peci má vysoký obsah uhlíku (až 4 %) a má proto 

špatné mechanické vlastnosti. Proto se dále různými způsoby zpracovává. Například 

v kuplovně se přetavuje na litinu. Šachta této pece má válcový tvar se sázecím otvorem. 

Ve spodní části šachty, která je ukončena dnem, se nachází dyšny. U dna je kanálek vedoucí 

do tzv. předpecí, kam vytéká litina se struskou. Předpecí je vybaveno kanálky pro odpich. 

V šachtě se nachází pásmo předehřívací, tavící, přehřívací a nístějové. Vsázkou je zde 

kovonosný materiál, koks a struskotvorné přísady. Výrobnost se pohybuje až okolo 40 t za 

hodinu. [15] 
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2.2.1.3 Konvertory 

V konvertorech se ze surového železa a dalších přísad, například šrotu vyrábí ocel.  

Jedním zdrojem tepla pro tavbu v konvertorech je teplo roztaveného surového železa. Dalším 

zdrojem je exotermická reakce, která vzniká při okysličování některých prvků obsažených 

v surovém železe. Jedná se o fosfor, uhlík, křemík a jiné. Podle okysličovadla rozlišujeme dva 

základní typy konvertorů a to vzduchové nebo kyslíkové. 

U vzduchových konvertorů záleží na obsahu křemíku a fosforu v surovém železe, 

protože při oxidaci těchto prvků se uvolňuje nejvíce tepla. Vzduchové konvertory můžeme 

dále členit na kyselé nebo zásadité. V případě kyselých pochází většina tepla z oxidace 

křemíku, v případě zásaditých z oxidace fosforu. Plášť i dno konvertorů jsou chráněny 

vyzdívkou. Ve dně nebo ve stěnách se nacházejí dyšny pro přívod okysličovadla. Výhodou 

konvertorů je vysoká odolnost, která umožňuje vysoký počet taveb bez oprav. 

Kyslíkové konvertory můžeme rovněž rozdělit na dva základní typy podle toho, jakým 

způsobem je do nich vháněn kyslík (viz obr. 6). Konvertory využívající vhánění oxidovadla 

vrchem jsou označovány zkratkou LD (Linz-Donawitz). U konvertorů označovaných 

zkratkou OBM (Oxygen Boden Maxhütte) [15] se trysky nacházejí ve dně konvertoru. Každá 

tryska je opatřena ještě jednou vnější trubkou, která slouží pro přívod uhlovodíkového 

chladícího média. 

 
Obr. 6  Schéma kyslíkových konvertorů [15] 

2.2.1.4 Siemens – martinské pece 

Výhodou této pece je, že může pracovat s vysokým podílem železného šrotu 

ve vsázce. Hmotnost tavby se pohybuje v rozmezí od 200 do 600 t [15]. Pec je tvořena 

pracovním prostorem, ke kterému jsou z obou stran připojeny kanálky. Jeden slouží k dopravě 

ohřátého paliva a vzduchu do hořákové hlavy, druhý slouží k odvodu spalin do regeneračního 

ohříváku a do komína. Z přední strany pracovního prostoru jsou umístěny dvířka pro dopravu 

vsázky. Na zadní straně se nachází prostor pro odpich. 

2.2.1.5 Tandemové pece 

Tandemová pec se skládá ze dvou otočných nístějí, které jsou navzájem propojeny. 

Toto propojení umožňuje proudění spalin z jedné nístěje, ve které právě probíhá tavba, do 

druhé nístěje, kde se předehřívá vsázka. Využívá se tak přebytečné teplo. Podíl šrotu 

ve vsázce může být až 50 %. Tandemová pec je znázorněna na obr. 7. 
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Obr. 7  Schéma tandemové pece [15] 

2.2.1.6 Obloukové pece 

Princip obloukových pecí spočívá v přestupu tepla na vsázku z elektrického oblouku 

vytvářeného mezi dvěma elektrodami. V případě, že oblouk prochází přes vsázku, jedná se o 

závislý oblouk. Nezávislý oblouk přechází pouze mezi elektrodami, vsázka není jeho součástí. 

Nístěj této pece je sklopná. To umožňuje odpich oceli. Vnitřní povrch pece je opatřen 

vyzdívkou. Horní klenba s elektrodami je odnímatelná. Kapacita tavby bývá od 10 do 400 t. 

[15] 

2.2.1.7 Indukční pece 

Při průchodu střídavého elektrického proudu cívkou se kolem cívky indukuje 

elektromagnetické pole. Pokud se v okolí cívky nachází vodivý materiál, bude na něj toto pole 

působit a vyvolá vířivé proudy uvnitř materiálu, čímž způsobí jeho ohřev. Na tomto principu 

pracují indukční pece. Kanálková indukční pec je tvořena nádobou na tavený materiál a 

induktorem z vodou chlazených měděných závitů. Ve spodní části nádoby vychází 

žáruvzdorně vyzděný kanálek, který musí být naplněn roztaveným kovem, aby tvořil vodivou 

smyčku (železné jádro). Tento kanálek je veden okolo induktoru. K ohřevu kovu dochází 

pouze v něm, proto je vhodné pec dobře zaizolovat, aby nedocházelo k tepelným ztrátám. Pec 

pojme až 60 t kovu. Kelímková indukční pec železné jádro nemá. Je vložena dovnitř závitu 

(induktoru). Elektromagnetické pole, vyvolávající vířivé proudy a tím ohřev, prochází přes 

stěnu kelímku. Tloušťka stěny proto nesmí být příliš velká, aby nedocházelo k energetickým 

ztrátám. Účinnost této varianty je nižší. Obě varianty jsou zobrazeny na obr. 8. [15] 

 
Obr. 8  Indukční pec (vlevo kanálková, vpravo kelímková) [15] 

2.2.2 Ohřívací pece 

Účelem ohřívacích pecí je ohřev ingotů a jiných polotovarů a jejich příprava pro 

následné tváření pěchováním, válcováním a dalšími způsoby. Tyto polotovary při relativně 

nízké teplotě mají příliš velký deformační odpor, proto je nutné je zahřát na požadovanou 

tvářecí teplotu v ohřívacích pecích. 
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2.2.2.1 Hlubinné pece 

Tyto pece jsou tvořeny několika komorami, které jsou zapuštěny v zemi. V jedné stěně 

komory je umístěn hořák, v protější je pak odtah spalin. Takto je to v případě jednocestné 

hlubinných pecí. U vícecestných se hořáky a odtahy nacházejí v obou čelních stěnách naproti 

sobě (viz obr. 9). Hlubinné pece bývají většinou napojeny na rekuperační ohříváky 

spalovacího vzduchu. Čtyřstranný ohřev ingotů je výhodný z důvodu velké tloušťky ingotů. 

Díky němu se rovnoměrněji prohřívají. I tak se ale využívá dvojfázového ohřevu. V první fázi 

pec pracuje s maximálním výkonem pro dosažení požadované teploty. Povrch ingotu 

se prohřeje mnohem rychleji než jeho jádro. Materiál proto nemá po celém svém průřezu 

stejné vlastnosti a vznikají také tepelná pnutí. Tyto nedostatky musí být eliminována. K tomu 

slouží druhá fáze ohřevu, při které pec udržuje konstantní teplotu po dobu, než se teplota 

povrchu a jádra ingotu vyrovnají. Hlubinné pece existují také jako elektrické. [15] 

 
Obr. 9  Hlubinná pec dvoucestná (vlevo) a jednocestná (vpravo) [15] 

2.2.2.2 Komorové pece 

Komorové pece jsou využívány převážně v kovárnách. Mívají obvykle obdélníkový 

půdorys. Existují dva základní typy. První, sloužící pro ohřev menších polotovarů, má pevnou 

nístěj. Její délka bývá do 3 metrů. V druhé variantě těchto pecí, s pohyblivou nístějí, 

se ohřívají mnohem větší předkovky o hmotnosti až několika stovek tun. Pohyblivá nístěj 

může být vytažena z komory, což je praktické z důvodu lepší dostupnosti k materiálu. 

Komora je vyzděna žáruvzdorným materiálem, nejčastěji šamotem. Komorové pece mají 

malou účinnost, protože spaliny odváděné z pece mají vysokou teplotu. Tuto nevýhodu lze o 

něco zmírnit použitím ohříváku vzduchu. [15] 

2.2.2.3 Strkací pece 

Slouží k ohřevu bram před válcováním. Jsou tvořeny podlouhlou obdélníkovou nístějí. 

V přední části jsou umístěna dvířka pro dopravu materiálu. Uvnitř nístěje se nacházejí 

kolejnice (kluznice), po kterých se vsázka posunuje. Chybí zde dopravník. Posun vsázky je 

zajištěn tzv. tlačkou. Nevýhodou tohoto způsobu je, že se ohřívané bramy navzájem dotýkají 

a dochází tak k nerovnoměrnému prohřátí a někdy také k poškození povrchu materiálu. 

Ohřev bývá oboustranný a spaliny proudí proti směru pohybu vsázky. Strkací pece se navrhují 

jako třízónové. První zóna je předehřívací, která pomalu ohřívá materiál na teplotu okolo 

500 °C. Tato zóna využije teploty spalin, což zvýší účinnost, a poté jsou spaliny odvedeny do 

rekuperátoru. Při této teplotě 500 °C se ocel stává plastičtější a tepelná pnutí, která v ní 

vzniknou, jsou pohlcena. V druhé, ohřívací zóně, je dosaženo požadované teploty a 

ve vyrovnávací zóně jsou vyrovnány teploty centra a povrchu materiálu. Nístěj je ukončena 

dvířky, kterými se materiál vytlačí ven. Strkací pece jsou však již zastaralé a jsou 

nahrazovány krokovými pecemi. [15] 
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2.2.2.4 Krokové pece 

Pracují na podobném principu jako strkací pece. Rozdíl spočívá v dopravě materiálu. 

Nepohyblivé kluznice a tlačka byly nahrazeny systémem nosníků (trámců), z nichž některé 

jsou pohyblivé a některé pevné. Při posunu je materiál nadzvedáván a posouván pohyblivými 

trámci a je pokládán na trámce pevné. V tomto případě nedochází ke vzájemnému kontaktu 

mezi jednotlivými bramami a ty jsou ohřívány ze všech stran. Oproti strkacím pecím mají 

krokové pece mnohem větší výrobnost. [15] 

2.2.2.5 Karuselové pece 

Tyto pece jsou často využívány ve válcovnách bezešvých trub. Jejich nístěj má tvar 

prstence a je otočná. V průměru mívají i 40 m. V jednom místě jsou vedle sebe umístěny 

dveře pro vstup a výstup vsázky a jsou od sebe odděleny. V bočních stěnách jsou umístěny 

hořáky a spaliny proudí proti směru pohybu nístěje a vsázky. Z prostoru nístěje jsou spaliny 

odvedeny u vstupních dveří do rekuperátorů. Vsázka se pohybuje po celém obvodu přes 

několik zón (viz obr. 10). [15] 

 
Obr. 10  Schéma karuselové pece [15] 

Jednotlivé zóny zde mají podobnou úlohu jako zóny u krokových a strkacích pecí. 

Paliva se v tomto případě používají plynná a kapalná. Vyzdívky jsou tvořeny šamotovými 

segmenty nebo monoliticky. Nevýhodou karuselových pecí jsou vysoké požadavky na 

prostor. 

2.2.3 Pece pro tepelné zpracování 

Jedná se o skupinu pecí sloužících k tepelnému zpracování způsoby, jako jsou 

například kalení, žíhání a popouštění. Pro tyto účely jsou pece schopny ohřát materiál na 

různé požadované teploty a ovlivňovat tak jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Tepelné 

zpracování probíhá v různých atmosférách podle toho, o jaký způsob jde. V případě, že 

nepotřebujeme čistý a nezoxidovaný povrch materiálu, ohříváme vsázku v atmosféře tvořené 

spalinami, jedná se o černé žíhání. Je to tzv. přímé tepelné zpracování. Nepřímé tepelné 

zpracování probíhá v pecích, ve kterých je vsázka od pecních plynů oddělena poklopem, který 

přenáší teplo získané ze spalin do materiálu. Pod poklopem je řízená atmosféra. Řízené 
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atmosféry mohou být aktivní, podporující žádoucí chemické reakce na povrchu vsázky, nebo 

ochranné, které například zabraňují oxidaci (tvorbu okují). [15] 

2.2.3.1 Poklopové pece 

Jsou často využívány k tepelnému zpracování drátových svitků. Poklopová pec 

se skládá ze dvou poklopů, z nichž jeden slouží jako ochranný. Pod ochranný poklop je 

přiváděna požadovaná atmosféra. Využívá se také k regulaci rychlosti chladnutí. Druhý 

poklop je topný. Jeho stěny jsou vyzděny žáruvzdorným materiálem. Schéma je zobrazeno na 

obr. 11. [15] 

 
Obr. 11  Schéma poklopové pece [15] 

2.2.3.2 Průběžné pece 

Horizontální nebo vertikální průběžné pece jsou vhodné k tepelnému zpracování 

válcovaných pásů. Schéma obou typů je uvedeno na obr. 12. Před vstupem do pracovního 

prostoru pásy procházejí přes zarovnávací nůžky, svářečku a smyčkový prostor. Tato sekce 

se stará o spojování pásů a zajišťování dostatečné zásoby pásu pro plynulý chod. Nístěj 

horizontální pece je vybavena chlazenými válečky, po kterých se pás pohybuje. Pod i nad 

pásem se nacházejí hořáky. Tyto pece často fungují také s elektro ohřevem.  

 

Obr. 12  Průběžná pec horizontální (vlevo), vertikální (vpravo) [15] 

Podobně jako u předchozích typů pecí i v této prochází pás několika zónami – 

ohřívací, udržovací, řízeného chlazení a rychlého ochlazení [15]. Na výstupu z pece 

se nachází smyčkový zásobník, nůžky a pásové navíječky. Pracovní prostor vertikálních 

(věžových) pecí se od horizontálních liší tvarem a rozmístěním vodících válců. Tyto pece jsou 

vyšší a válečky jsou umístěny střídavě nahoře a dole. Tvoří dvě horizontální řady. Pás mezi 

nimi prochází vertikálně. Mezi jednotlivými záhyby pásu se nacházejí sálavé trubky nebo 

hořáky. 
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3 ROZDĚLENÍ OHŘÍVÁKŮ VZDUCHU A JEJICH POPIS 

Spalováním paliv je uvolňována tepelná energie, která je v nich chemicky vázána. 

Takto získané teplo je využito pro různé průmyslové procesy. Nikdy však nejsme schopni 

využít veškeré teplo získané z paliva. Během procesů dochází ke ztrátám a množství 

získaného tepla je vždy větší, než množství tepla využitého. Jednou ze základních 

charakteristik kotlů a pecí je účinnost, která udává poměr mezi množstvím dodané a využité 

tepelné energie. Čím vyšší hodnota účinnosti, tím lépe. U kotlů a pecí dochází k obrovským 

tepelným ztrátám odvodem horkých spalin do komína. Proto se mezi kotel (pec) a komín 

vloží ohřívák vzduchu. Jsou to zařízení, které účinnost značně zvyšují. Pracují na principu 

odebírání tepla ze spalin a jejich předávání zpět do spalovacího procesu, tedy do spalovacího 

vzduchu. V případě spalování plynných a kapalných paliv jsou ohřívána i paliva. U kotlů 

v energetickém průmyslu je k předehřevu spalovacího vzduchu využívána také pára. V praxi 

všeobecně dělíme ohříváky na regenerační a rekuperační. Mezi sebou se liší způsobem, jakým 

předávají teplo mezi médii. Stejně jako pece jsou i ohříváky charakterizovány účinností, která 

udává, jaké množství tepla jsou schopny předat z jednoho média druhému. 

3.1 Rekuperátory 

Rekuperátory mají teplosměnnou plochu (stěnu), která odděluje vzduch a spaliny. 

Teplo mezi médii je přenášeno touto stěnou. Rekuperátory neobsahují pohyblivé části a jsou 

tedy těsné. Kladou však vyšší nároky na prostor. Teplosměnné plochy se zanášejí, je tedy 

nutné je čistit, aby neztrácely svou funkci. 

V literatuře [15] je uvedeno rozdělení rekuperátorů podle několika hledisek:  

a) Podle materiálu teplosměnné plochy se dělí na kovové a keramické. Nevýhodou 

keramických je velká hmotnost a rozměry, jsou však schopny pracovat s většími 

teplotami. V hutích jsou schopny předehřívat vzduch až na teplotu 900 °C. 

b) Podle způsobu sdílení tepla lze rekuperátory členit na radiační, konvekční a 

radiačně konvekční. 

c) Podle směrů toků médií se rozlišují rekuperátory souproudé, protiproudé, 

se zkříženým proudem a vícenásobně zkříženým proudem. Výhodnější zapojení 

je protiproudé. Je schopné ohřát vzduch na vyšší teplotu než v případě souproudu 

(viz obr. 13). 

 
Obr. 13  Schéma zapojení ohříváků [15] 

3.1.1 Rekuperátory v energetice 

V energetice se vyskytují různé typy těchto ohříváků. Liší se svou konstrukcí. 

Jednotlivé typy budou uvedeny v následujících odstavcích. 
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3.1.1.1 Trubkové ohříváky vzduchu 

Základním prvkem trubkových ohříváků jsou trubky z uhlíkové nebo nízkolegované 

oceli. Rovnoběžné trubky se spojují (v řadách nebo přesazeně) pomocí tzv. trubkovnic, což 

jsou ocelové plechy s otvory k protažení trubek. V tomto případě existují dvě možnosti 

zapojení spalin a vzduchu. V případě první možnosti proudí spaliny v trubkách a vzduch 

proudí přes ně. Druhou variantou je zavedení spalovacího vzduchu do trubek a spalin okolo 

nich. Uspořádání trubek ve svazku v řadách za sebou po směru spalin je výhodnější z hlediska 

zanášení popílkem, který je obsažen ve spalinách. U přesazeného uspořádání dochází 

k většímu zanášení, ale přestup tepla je intenzivnější. K čištění je nutno použít ofuky. 

K trubkovnicím jsou trubky přivařeny a dohromady tvoří svazek. Tyto svazky bývají 

skládány k sobě a tvoří tak požadovanou velikost teplosměnné plochy. Celá tato sestava je 

opláštěná ocelovým pouzdrem. Ocelový plášť a trubkovnice jsou spojovány pomocí 

kompenzátorů. Při zahřívání se totiž roztahují. Kompenzátory tyto expanze pohlcují a 

umožňují nejen dilataci, ale fungují také jako těsnění. Tím je zabráněno pronikání jednoho 

média do druhého. Opláštění vymezuje prostor pro tok jednoho z médií. Proudění médií přes 

trubky způsobuje jejich rozvibrování a může tak dojít k poškození ohříváku. Je proto nutné 

jednotlivé svazky vyztužit antivibračními plechy. Pro výrobu takovýchto výměníků 

se používají trubky o průměru 38 až 102 mm, s tloušťkou stěny 1,24 až 3,05 mm [6]. Spaliny 

kromě zanášení vytvářejí ve výměníku agresivní prostředí, a tím roste riziko koroze. Korozi 

způsobuje hlavně síra obsažená ve spalinách. Tomu lze zabránit udržením teploty spalin nad 

teplotou rosného bodu. Trubkové ohříváky jsou poslední teplosměnnou plochou v kotli. 

Princip trubkového ohříváku je uveden na obr. 14. 

 
Obr. 14  Schéma trubkového ohříváku [6] 

3.1.1.2 Litinové výměníky 

Jejich výhodou oproti ocelovým je větší odolnost proti korozi. Jsou ale mnohem větší 

a těžší. Jednotlivé tvarovky jsou tvořeny obdélníkovým nebo oválným profilem. Na koncích 

jsou opatřeny přírubou, díky které mohou být upevněny v nosném rámu. Velikost 

teplosměnné plochy je zvětšena žebry. Pohledy a řezy jedné části litinového ohříváku jsou 

zobrazeny na obr. 15. [1] 
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Obr. 15  Pohledy a řezy litinovým výměníkem [1] 

3.1.1.3 Plášťový trubkový ohřívák 

Teplosměnná plocha je tvořena svazkem rovných trubek, který je z obou stran 

ukončen trubkovnicemi. K trubkovnicím jsou z každé strany přišroubovány hlavy pro přívod 

a odvod jednoho média. Celý svazek je zabalen do ocelového pláště, který je na každé straně 

osazen armaturou pro přívod a odvod druhého média. V prostoru mezi trubkami jsou vloženy 

přepážky. Tyto přepážky prodlužují dráhu, kterou musí vzduch nebo spaliny urazit. Tím 

se zlepšuje přenos tepla. [4] 

3.1.1.4 Deskové výměníky 

Deskové výměníky jsou tvořeny obdélníkovými kovovými deskami, které obsahují 

prolisy. V každém rohu desek jsou otvory, které po stažení vytvoří kanálky. Jednotlivé desky 

jsou k sobě těsně přiloženy. Požadovaný výkon je dosažen seskládáním odpovídajícího 

množství desek. Mezi všechny části se vkládá těsnění. Poskládaný výměník se stáhne 

závitovými tyčemi. Prolisy a kanálky vytvářejí prostor pro proudění médií. Výměník je 

zapojen do protiproudu pro lepší přenos tepla. Těsnění mezi desky se klade tak, aby vždy 

v každém lichém mezideskovém prostoru proudila jedna látka a v každém sudém druhá látka. 

Princip je znázorněn na obr. 16. 

 
Obr. 16  Deskový výměník [4] 

Plechy používané na výrobu těchto výměníků jsou od 0,4 do 1 mm. [4] Jejich 

výhodami jsou malé rozměry, dobrý přenos tepla a regulovatelnost. Jsou však určeny pro 

menší tlaky. 

Firma Babcock & Wilcox ve svých materiálech [6] uvádí jiné řešení tohoto typu 

výměníku. Jako teplosměnnou plochu využívá duté desky vyskládané do svazků. Desky mají 

mezi sebou mezery, které tvoří prostor pro proud vzduchu. Dutinami v deskách proudí 

spaliny. Jedná se o uspořádání do křížového protiproudu (viz obr. 17). 
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Obr. 17  Deskový výměník (Babcock & Wilcox) [6] 

3.1.2 Rekuperátory v hutnictví 

V hutním průmyslu se vyskytují rekuperátory kovové, tzn. litinové nebo ocelové a 

rekuperátory keramické pro použití ohřevu médií na vyšší teploty. Litinové výměníky byly 

popsány v kapitole 3.2.2. 

3.1.2.1 Trubkové rekuperátory z rovných trubek 

Fungují na podobném principu jako trubkové ohříváky užívané v energetice. Teplota 

předehřátého vzduchu je zde vyšší. Může dosahovat až 700 °C [15]. Svazky trubek jsou 

ukládány vertikálně nebo horizontálně. Uvnitř většinou proudí vzduch. Schéma je zobrazeno 

na obr. 18.  

 
Obr. 18  Schéma rovnotrubého výměníku [15] 

Jinou variantou klasického trubkového ohříváku je plamencový ohřívák spalovacího 

vzduchu. Je tvořen svazkem rovnoběžných trubek, do kterých jsou zavedeny spaliny. Při 

proudění spalin v rovných trubkách nedochází k tak velkému zanášení. Vzduch proudí na 

vnější straně trubek. Výměník je vybaven přepážkami nejen pro zvětšení dráhy, kterou musí 

látka urazit, ale také pro jeho zpomalení. [15] 

3.1.2.2 Smyčkové rekuperátory 

Dalším typem trubkových ohříváků jsou tzv. smyčkové. Teplosměnnou plochu tvoří 

zahnutá trubka ve tvaru smyčky, kterou proudí ohřívaný vzduch. Smyčka je umístěná do 

prostoru s proudícími spalinami. Pro větší výkon se užívá více smyček. Oba případy jsou 

uvedeny na obr. 19.  
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Obr. 19  Schéma smyčkového rekuperátoru [15]  

Vícesmyčkové ohříváky sice mají větší teplosměnnou plochu, problémy ale působí 

různá délka jednotlivých trubek. Delší trubky mají větší hydraulický odpor, proto se pro jejich 

výrobu používají trubky větších průřezů. [15] 

3.1.2.3 Fieldovské rekuperátory 

Jsou nákladnější variantou trubkových ohříváků. Místo smyček je zde použito řešení 

trubky v trubce. Vnitřní trubka slouží pro přívod studeného vzduchu. Na ní je nasazená vnější 

trubka, která je zakončená půlkulatým dnem. Tvoří vnější plášť a teplosměnnou plochu, 

protože je v kontaktu se spalinami. Zároveň odvádí ohřátý vzduch z ohříváku. Toto řešení je 

náročnější na výrobu, ale nedochází zde k problémům s tepelnou roztažností (viz obr. 20). 

 
Obr. 20  Fieldovský rekuperátor [15] 

3.1.2.4 Válcové rekuperátory 

Jsou navrhovány na teploty spalin 900 až 1500 °C. Ohřátý spalovací vzduch dosahuje 

teplot 400 až 950 °C [15]. Z důvodu vysokých teplot zde z větší části dochází k přenosu teplot 

sáláním. Spaliny zde proudí plechovým válcem nízkou rychlostí. Tento vnitřní válec je 

obtékán ohřívaným vzduchem. Pro dosažení lepšího přenosu tepla je teplosměnná plocha 

opatřena žebrováním. Vzduch proudí mnohem větší rychlostí než spaliny. Vyšší rychlost 

spolu s žebrováním vytváří turbulentní proudění, což také napomáhá ohřevu. Z důvodu hladké 

stěny na straně spalin dochází k menšímu zanášení těchto výměníků. Schéma je zobrazeno na 

obr. 21.  
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Obr. 21  Schéma válcového rekuperátoru [15] 

Pro vyšší tlaky nad 8 kPa jsou určeny ohříváky typu INKA [15]. Jsou tvořeny 

kovovým válcem, ke kterému jsou po obvodu přivařeny trubky pro proud vzduchu (viz 

obr. 22). Tyto ohříváky jsou chráněny vyzdívkou. 

 

Obr. 22  Rekuperátor INKA [15] 

Radiační výměníky nedokážou využít teplo spalin, pokud jejich teplota klesne pod 

zhruba 700 °C, spaliny se dostatečně neochladí a dochází k velkým tepelným ztrátám. Tento 

problém řeší radiačně - konvekční  výměníky. Patří mezi ně například Schackův rekuperátor. 

Je tvořen jednou šachtou, ve které je umístěna jak část radiační tak i konvekční. 

3.1.2.5 Keramické rekuperátory 

Jednou z mála výhod těchto rekuperátorů je možnost předehřevu vzduchu na vyšší 

teplotu než dokážou ocelové výměníky. Teplosměnná plocha je tvořena šamotovými 

tvarovkami, které se spojují maltou. Ve výsledku je tedy výměník tvořen mřížovím 

z dlouhých keramických trubek. Z důvodu spojů zde dochází k únikům vzduchu do spalin. Je 

tedy snaha o výrobu delších trubek z korundu. Přestup tepla na jednom m
2
 je u těchto 

výměníku velmi malý, proto jsou příliš rozměrné a drahé. [15] 
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3.2 Regenerátory 

Jejich základním rozdílem oproti rekuperátorům je způsob přenosu tepla z jednoho 

média na druhé. Společné pro energetiku a hutnictví jsou dva typy. Typ Ljungström obsahuje 

rotující keramickou nebo kovovou výplň. Typ Rothemühle je vybaven podobnou výplní, která 

se ale nepohybuje. V hutním průmyslu jsou využívány ještě tzv. Cowpery a regenerátory 

Siemens - martinských pecí. 

3.2.1 Regenerátory Ljungström 

Regenerační výměníky jsou vybaveny kruhovou rotující výplní. Tato výplň je tvořena 

mřížovím, které má schopnost akumulovat teplo. Rotor je systémem kovového těsnění a 

ocelovým rámem rozdělen na dvě části. I při použití těsnění dochází k pronikání médií. Přes 

jednu jeho část proudí spaliny. Přes druhou proudí opačným směrem spalovací vzduch. 

Ve spalinovém proudu se mřížoví postupně ohřívá a přechází do vzduchového proudu, 

ve kterém mu předá teplo. Rotor je poháněn elektromotorem a za minutu se otočí jedenkrát až 

třikrát.  

V závislosti na velikosti bývají umístěny vertikálně nebo horizontálně. Vertikální 

uložení umožňuje osazení větších výměníků. Toto řešení je šetrnější k ložiskům a konstrukce 

není namáhána tak velkými ohybovými momenty jako v případě horizontálního uložení. 

I tyto výměníky trpí na zanášení mřížoví, proto jsou vybaveny ofuky s párou nebo 

stlačeným vzduchem. Schéma je zobrazeno na obr. 23. [11], [6] 

 
Obr. 23  Schéma Ljungstromöva regenerátoru [11] 

3.2.2 Regenerátory Rothemühle 

Na rozdíl od typu Ljungström tvoří základ tohoto výměníku stator, tedy válcové 

nepohyblivé těleso vyplněné profilovanými teplosměnnými plechy. Celý regenerátor je 

opatřen ocelovým pláštěm, který zároveň vymezuje prostor pro přívod a odvod horkých 

spalin. Do tohoto prostoru je zavedena trubka pro přívod vzduchu pod stator. Nad statorem je 

druhá část této trubky sloužící pro odvod ohřátého vzduchu. Těsné propojení mezi statorem a 

trubkami je zajištěno rotačním krytem, který zabírá pouze určitou část horní a dolní podstavy 

statoru. Tím jsou vymezeny oblasti pro oba proudy a rotací krytu je zajištěna změna 

vyhřívané a ochlazované části výplně. Viz obr 24. [6] 
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Obr. 24  Regenerátor Rothemühle [11] 

3.2.3 Cowpery 

Jedná se o ohřívače vysokopecního větru, které obsahují pevné teplosměnné mřížoví. 

Pracují však trochu jinak než klasické regenerátory. K ohřevu vzduchu nevyužívají spalin, ale 

jsou vytápěny vysokopecním (kychtovým) plynem, který vzniká ve vysokých pecích při 

tavbě. Tento plyn má vysoký obsah oxidu uhelnatého a je možné jej spalovat. Kychtový plyn 

ale obsahuje velké množství prachu, musí se proto před využitím vyčistit. 

Cowpery jsou tvořeny ocelovým pláštěm ve tvaru válce. Ve vrchní části je válec 

ukončen kopulí. Tyto ohřívače dosahují obrovských rozměrů. Staví se 30 až 60 m vysoké 

s průměrem válce od 8 do 13 m. Vnitřní stěna pláště je chráněna šamotovou a dinasovou 

vyzdívkou. Šachta ohřívače je rozdělena na dvě části. Jednou z nich je spalovací komora 

vybavena keramickými nebo kovovými hořáky, a přívodem plynu. V druhé části se nachází 

keramická teplosměnná plocha s přívodem a odvodem ohřívaného vzduchu. 

Výměníková část a spalovací komora je rozdělena stěnou. Rozdílné teploty na obou 

jejich stranách způsobují tepelné namáhání a můžou se v ní tvořit trhliny. Z tohoto důvodu 

se začaly spalovací komory od výměníkové části oddělovat. Toto řešení odstranilo problémy 

s praskáním zdiva, zlepšila se účinnost, nevýhodou je ale vyšší cena. [15] 
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4 PŘÍKLAD VÝPOČTU TEPLOSMĚNNÉ PLOCHY 

OHŘÍVÁKU VZDUCHU 

Jak už bylo popsáno v předchozích kapitolách, ohřev spalovacího vzduchu provádíme 

pro zlepšení účinnosti celého spalovacího procesu. Abychom dosáhli požadovaných 

parametrů výměníku, musíme jej správně navrhnout. Základem návrhu je výpočet velikosti 

teplosměnné plochy, což je cílem následujícího výpočtu. Všechny podklady pro tento příklad 

jsou uvedeny v kapitole 4.1. 

4.1 Podklady pro výpočet 

Jedná se o trubkový ohřívák vzduchu s uspořádáním do křížového protiproudu. Do 

trubek je zaveden vzduch, spaliny trubky obtékají. Ohřívák se skládá ze tří sériově zapojených 

svazků trubek. Z bilančního výpočtu kotle jsou známy následující údaje: 

- teplota spalin na vstupu do ohříváku C295SV t , 

- teplota spalovacího vzduchu na vstupu do ohříváku je parním předehřevem 

ohřívána na teplotu C,50VV t   

- teplota spalovacího vzduchu na výstupu z ohříváku C,240VV t   

- spotřeba paliva ,kg.h171400 1

pal

m  

- rychlost spalin ,m.s7 1

SV

w  

- rychlost vzduchu 10VV w  m.s
-1

, 

- tlak vzduchu MPa,1,0VV p  

- relativní vlhkost vzduchu %,61  

- součinitel přebytku vzduchu, stanovený projektantem spalovacího procesu 

k zajištění dokonalého vyhoření paliva je 1,3,  

- ztrátový součinitel
z =0,78,  

- předpoklad počtu řad trubek je z > 10, 

- předpoklad délky trubek je lt > 5 m, 

- trubky nejsou na koncích zaobleny, 

- trubky budou vyrobeny z uhlíkové oceli s obsahem uhlíku 0,2 %. 

Rozvržení trubek je uvedeno na obr. 30. Jako palivo je použit lignit, jehož garantované 

kvalitě odpovídá následující složení: 

- Uhlík rC  – 23,27 % 

- Vodík rH  – 1,69 % 

- Kyslík rO  – 6,01 % 

- Dusík rN  – 0,83 % 

- Síra rS  – 2,02 % 

- Popel A – 37,45 % 

- Vlhkost W – 28,73 % 

Schéma navrhovaného ohříváku je uvedeno na obr. 25. 
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Obr. 25  Schéma navrhovaného ohříváku 

4.2 Výpočet 

Nejprve bude vypočteno množství a složení spalin při spálení zadaného množství 

paliva. Na základě těchto informací budou stanoveny následující tepelné parametry: množství 

tepla předané v ohříváku ze spalin do vzduchu, součinitel prostupu tepla a střední 

logaritmický teplotní spád. Toto jsou nezbytné podklady pro výpočet velikosti teplosměnné 

plochy. 

4.2.1 Určení složení spalin 

Pomocí stechiometrických výpočtů vyplývajících ze spalovacích rovnic bude 

proveden výpočet množství spalin, jejich chemické složení a bude určena entalpie spalin. Zde 

uvedené výpočty jsou převzaty z literatury [2], [7], [18], [19], [20], [21].   

4.2.1.1 Stechiometrický objem kyslíku potřebný pro spálení 1 kg paliva 



































m(O)

r

m(S)

r

m(H)

r

m(C)

r

)m(OminO

M2100

O

M100

S

M4100

H

M100

C

V
22

O      (m
3
.kg

-1
) (1) 

kde minO2
O  je minimální objem kyslíku pro spálení 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
), 

 mV  - molární objem  (m
3
.kmol

-1
), 

 Mm - molární hmotnost  (kg.kmol
-1

), 






















32100

6,01

32,06100

2,02

4,032100

1,69

12,01100

23,27
39,22minO2

O

 
-13

minO .kgm 0,4997
2

O  
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4.2.1.2 Stechiometrický objem suchého vzduchu pro spálení 1 kg paliva 

VZ,O

minO

VSmin

2

2

V

O
V 

     

(m
3
.kg

-1
) (2) 

kde VSminV  je minimální objem suchého vzduchu na 1 kg paliva  (m
3
.kg

-1
), 

 VZ,O2
V  - podíl kyslíku ve vzduchu  (1), 

 minO2
O  - minimální objem kyslíku pro spálení 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
). 

13

VSmin .kgm38,2
0,21

4997,0 V  

4.2.1.3 Objem vlhkého vzduchu pro spálení 1 kg paliva 

Objem vodní páry ve vlhkém vzduchu je stanoven součinitelem χv, který určíme podle 

vztahu 3. 

pp

p
χ






100

100
1

VV

v 


     (1) (3) 

kde 
vχ  je součinitel objemu vodní páry ve vzduchu  (1),  

   - relativní vlhkost vzduchu  (%), 

 p   - parciální tlak vodní páry na mezi sytosti pro určitou teplotu vzduchu (MPa), 

 VVp  - tlak vzduchu ve výměníku  (MPa). 

Pro výpočet garantovaných parametrů se standardně užívá součinitel χv, vypočítaný 

pro teplotu nasávaného vlhkého vzduchu VVt = 50 °C při tlaku 0,1 MPa. Hodnotu parciálního 

tlaku vodní páry na mezi sytosti p  najdeme v tab. 1. 

Tab. 1  Závislost parciálního tlaku vodní páry na teplotě vzduchu [2] 

VVt  (°C) 0 10 20 30 40 50 

p  (MPa) 0,0006108 0,0012277 0,0023368 0,0042416 0,0073742 0,0123316 

 

08,1

0123316,0
100

61
1,0

0123316,0

100

61
1v 



χ  

Výsledný objem vlhkého vzduchu dostaneme ze vztahu 4. 

VSminvVVmin VV        (m
3
.kg

-1
) (4) 

kde 
VVminV  je minimální objem vlhkého vzduchu na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
), 

 
v  - součinitel objemu vodní páry ve vzduchu  (1), 

 
VSminV  - minimální objem suchého vzduchu na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
). 
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13

VVmin .kgm57,238,208,1 V  

4.2.1.4 Objem vodní páry ve spalovacím vzduchu 

Objem vodní páry ve spalovacím vzduchu (pro spálení 1 kg paliva) získáme rozdílem 

suchého a vlhkého vzduchu (viz rovnice 5). 

VSminVVminOminHVV, 2
VVV       (m

3
.kg

-1
) (5) 

kde OminHVV, 2
V  je objem vodní páry ve vzduchu při spálení 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
), 

 
VVminV  - minimální objem vlhkého vzduchu na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
), 

 
VSminV  - minimální objem suchého vzduchu na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
). 

13

OminHVV, .kgm19,038,257,2
2

V  

4.2.1.5 Stechiometrický objem suchých spalin 

Stechiometrický (minimální) objem suchých spalin při spálení 1 kg paliva je dán 

rovnicí 6. Ze spalovacích reakcí uhlíku a síry jsou známy následující informace. Spálením 

12,01 kg (1 kmolu) uhlíku vznikne 22,26 m
3
 oxidu uhličitého. Spálením 32,06 kg (1 kmolu) 

síry vznikne 21,89 m
3
 oxidu siřičitého. 28,016 kg (1 kmol) dusíku z paliva přejde do spalin 

jako 22,4 m
3
 plynu. Musí se také přičíst dusík ze vzduchu, jehož podíl ve vzduchu je 78,97 %. 

 
VSminVZ,N

r

)m(N

Nm

r

m(S)

)m(SO
r

m(C)

)m(CO

SSmin 2

2

222 V
100

N

M

V

100

S

M

V

100

C

M

V
VV       (m

3
.kg

-1
) (6) 

Kde 
SSminV  je minimální objem suchých spalin na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
), 

 mV  - molární objem  (m
3
.kmol

-1
), 

 mM  - molární hmotnost  (kg.kmol
-1

), 

 VZ,N2
V  - podíl dusíku ve vzduchu  (1). 

38,27897,0
100

83,0

016,28

4,22

100

02,2

06,32

89,21

100

27,23

01,12

26,22
SSmin V

 13

SSmin .kgm3312,2 V   

4.2.1.6 Stechiometrický objem vodní páry ve spalinách 

Podobně jako u předchozích složek (C, S, N) známe ze spalovacích rovnic množství 

vodní páry, které se dostane do spalin. Spálením 4,032 kg (2 kmolu) vodíku obsaženého 

v palivu vznikne 44,8 m
3
 vodní páry. Z 18,016 kg vody v palivu (vlhkosti) se do spalin 

dostane 22,4 m
3
 páry. Stechiometrický objem vodní páry ve spalinách vypočteme z rovnice 7. 

OminHVV,

r

O)m(H

O)m(H
r

)m(H

O)m(H

OminHSV, 2

2

2

2

2

2 100

W

M

V

100

H

M2

V2
VV 




      (m

3
.kg

-1
) (7) 

kde OminHSV, 2
V  je objem vodní páry ve spalinách při spálení 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
),  
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 mV  - molární objem vodní páry  (m
3
.kmol

-1
), 

 Mm - molární hmotnost  (kg.kmol
-1

), 

 OminHVV, 2
V  - objem vodní páry ve vzduchu při spálení 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
). 

19,0
100

73,28

016,18

4,22

100

69,1

032,4

8,44
OminHSV, 2

V

 13

OminHSV, .kgm735,0
2

V   

4.2.1.7 Stechiometrický objem vlhkých spalin při spálení 1 kg paliva 

Součtem objemu vodní páry ve spalinách a objemu suchých spalin dostaneme objem 

vlhkých spalin (viz rovnice 8). 

OminHSV,SSminSVmin 2
VVV       (m

3
.kg

-1
) (8) 

kde 
SVminV  je minimální objem vlhkých spalin na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
), 

 SSminV  - minimální objem suchých spalin na 1 kg paliva  (m
3
.kg

-1
), 

 OminHSV, 2
V  - objem vodní páry ve spalinách při spálení 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
). 

13

SVmin .0662,3735,03312,2  kgmV  

4.2.1.8 Skutečný objem suchého vzduchu při spálení 1 kg paliva 

Abychom dostali skutečný objem suchého vzduchu, musíme objem suchého vzduchu 

vynásobit součinitelem přebytku vzduchu, který do výpočtu zahrnuje navýšení množství 

vzduchu potřebné pro dokonalé spálení paliva a přisátí vzduchu netěsnostmi (viz rovnice 9). 

VSminVS VV        (m
3
.kg

-1
) (9) 

kde VSV  je skutečný objem suchého vzduchu na 1 kg paliva  (m
3
.kg

-1
), 

   - součinitel přebytku vzduchu  (1), 

 
VSminV  - minimální objem suchého vzduchu na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
). 

13

VS .kgm094,338,23,1 V   

4.2.1.9 Skutečný objem vlhkého vzduchu při spálení 1 kg paliva 

Skutečný objem vlhkého vzduchu, který vznikne při spálení 1 kg paliva, spočítáme 

podle rovnice 10. 

VVminVV VV        (m
3
.kg

-1
) (10) 

kde 
VVV  je skutečný objem vlhkého vzduchu na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
), 

 
VVminV  - minimální objem vlhkého vzduchu na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
), 

   - součinitel přebytku vzduchu  (1). 
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13

VV .kgm341,357,23,1 V  

4.2.1.10 Skutečný objem suchých spalin při spálení 1 kg paliva 

  VSminSSminSS 1 VVV        (m
3
.kg

-1
) (11) 

kde 
SSV  je skutečný objem suchých spalin na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
), 

 
SSminV  - minimální objem suchých spalin na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
), 

   - součinitel přebytku vzduchu  (1), 

 
VSminV  - minimální objem suchého vzduchu na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
). 

  13

SS .kgm0452,338,213,13312,2 V  

4.2.1.11 Skutečný objem vlhkých spalin při spálení 1 kg paliva 

  VVminSVminSV 1 VVV        (m
3
.kg

-1
) (12) 

kde 
SVV  je skutečný objem suchých spalin na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
), 

 
SVminV  - minimální objem vlhkých spalin na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
), 

   - součinitel přebytku vzduchu  (1), 

 
VVminV  - minimální objem vlhkého vzduchu na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
), 

  13

SV .kgm837,357,213,10662,3 V  

4.2.1.12 Složení skutečných (vlhkých) spalin při spálení 1 kg paliva 

100

X

M

V

m(X)

)m(X

X

r

V       (m
3
.kg

-1
) (13) 

kde XV  je skutečný objem dané složky ve spalinách při spálení 1 kg paliva  (m
3
.kg

-1
), 

 mV  - molární objem  (m
3
.kmol

-1
), 

 Mm - molární hmotnost  (kg.kmol
-1

). 

100

C

M

V

m(C)

)m(CO

CO
2

2

r

V       (m
3
.kg

-1
) (14) 

13

CO .kgm4313,0
100

27,23

01,12

26,22
2

V  

100

S

M

V

m(S)

)m(SO

SO
2

2

r

V       (m
3
.kg

-1
) (15) 

13

SO .kgm0138,0
100

02,2

06,32

89,21
2
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VSVZ,N

)m(N

)m(N

N 2

2

2

2
V

100

N

M

V
VV

r

      (m
3
.kg

-1
) (16) 

13

N .kgm45,2094,37897,0
100

83,0

016,28

4,22
2

V  

  VSminVZ,OO 22
V1 VV        (m

3
.kg

-1
) (17) 

  13

O .kgm1499,038,221,013,1
2

V  
 

  VS

O)m(H

O)m(H

)m(H

O)m(H

OH 1
100

W

M

V

100

H

M2

V2

2

2

2

2

2
VV v

rr





       (m

3
.kg

-1
) (18) 

  13

OH .kgm793,0094,31014,1
100

73,28

016,18

4,22

100

69,1

032,4

8,44
2

V   

4.2.1.13 Objemové podíly složek ve spalinách 

Dosazením jednotlivých složek do rovnic 19 a 20 získáme objemové podíly složek 

v suchých a vlhkých spalinách. Výsledky jsou uvedeny v tab. 2. 

SS

X
XSS,
V

V
      (1) (19) 

SV

X
XSV,

V

V
      (1) (20) 

kde XSS,  je objemový podíl složky v suchých spalinách  (1), 

 XSV,  - objemový podíl složky ve vlhkých spalinách  (1), 

 XV  - skutečný objem dané složky ve spalinách při spálení 1 kg paliva  (m
3
.kg

-1
), 

 
SSV  - skutečný objem suchých spalin na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
), 

 
SVV  - skutečný objem vlhkých spalin na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
). 

Tab. 2  Objemové podíly složek ve spalinách 

Podíl Složky X V suchých spalinách ( XSS, ) Ve vlhkých spalinách ( XSV, ) 

CO2 0,1416 0,1124 

SO2 0,0045 0,0036 

N2 0,8045 0,6385 

O2 0,0492 0,0391 

H2O - 0,2067 

∑ 19998,0   10003,1   

4.2.2 Určení entalpie vlhkého vzduchu 

Entalpie je vlastnost materiálu vyjadřující množství energie uložené v hmotnostní 

nebo objemové jednotce určité látky, v tomto případě vlhkého vzduchu. Při výpočtu entalpie 

vlhkého vzduchu musí být zohledněna entalpie suchého vzduchu 
VSi  i entalpie vodních par 

Vi  

(viz rovnice 21). [21] 
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VhmVSVV idii        (kJ.kg
-1

) (21) 

kde 
VVi  je entalpie vlhkého vzduchu  (kJ.kg

-1
), 

 
VSi  - entalpie suchého vzduchu  (kJ.kg

-1
), 

 hmd  - měrná vlhkost  (kg.kg
-1

), 

 
Vi  - entalpie vodní páry  (kJ.kg

-1
). 

Rovnici 21 je možno rozepsat na následující tvar rovnice 22. 

 VVOHhmVVVSVV 2
tcldtci       (kJ.kg

-1
) (22) 

kde 
VVi  je  entalpie vlhkého vzduchu  (kJ.kg

-1
), 

 
VSc  - měrná tepelná kapacita suchého vzduchu  (kJ.kg

-1
.K

-1
), 

 OH2
c  - měrná tepelná kapacita vodní páry  (kJ.kg

-1
.K

-1
), 

 
VVt  - teplota vlhkého vzduchu  (°C), 

 l - výparné teplo vody  (kJ.kg
-1

.K
-1

), 

 hmd  - měrná vlhkost  (kg.kg
-1

).  

Měrná vlhkost dhm udává hmotnost páry, která je obsažena v jednom kilogramu 

vlhkého vzduchu a při ohřevu vzduchu je konstantní. Je určena rovnicí 23. [20] 

pp

p
d










VVVS

OH

hm
r

r
2      (kg.kg

-1
) (23) 

kde hmd  je měrná vlhkost  (kg.kg
-1

), 

 OH2
r  - plynová konstanta pro vodní páru  (kJ.kg

-1
.K

-1
), 

 
VSr  - plynová konstanta pro vzduch  (kJ.kg

-1
.K

-1
), 

   - relativní vlhkost vzduchu  (%), 

 p   - parciální tlak vodní páry na mezi sytosti pro určitou teplotu vzduchu (MPa), 

 VVp  - tlak vzduchu ve výměníku  (MPa). 

 1

hm kg.kg050604,0
0123316,061,01,0

0123316,061,0

0,46150

0,28711 



d  

4.2.2.1 Entalpie vzduchu na vstupu do ohříváku 

Teplota vlhkého vzduchu na vstupu do ohříváku je 50 °C, entalpie vlhkého vzduchu na 

vstupu do ohříváku 
´

VVi  tedy bude: 

 
1

VV

VV

kJ.kg03,181

5084,12500050604,05099729,0





i

i
 

kde VVi  je entalpie vzduchu na vstupu do ohříváku  (kJ.kg
-1

). 
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4.2.2.2 Entalpie vzduchu na výstupu z ohříváku 

Teplota vlhkého vzduchu na výstupu z ohříváku je 240 °C, entalpie vlhkého vzduchu 

na výstupu z ohříváku VVi   tedy bude: 

 
1

VV

VV

kJ.kg30,399

24084,12500050604,02400435,1





i

i
 

kde VVi   je entalpie vzduchu na výstupu z ohříváku  (kJ.kg
-1

). 

4.2.2.3 Přepočet objemového průtoku spalovacího vzduchu na hmotnostní 

Pro výpočet množství tepla předaného v ohříváku za čas je nutné převést objem 

vlhkého spalovacího vzduchu potřebného na spálení 1 kg paliva na hmotnost vlhkého 

spalovacího vzduchu. K tomu je potřeba vypočítat hustotu vlhkého vzduchu při výstupní 

teplotě z ohříváku K15,513VV T (viz rovnice 24). 

  OH

00

VS

00VV

VV0

0
VV

2 


 ppp
Tp

T
     (kg.m

-3
) (24) 

kde VV   je hustota vlhkého vzduchu pro výstupní teplotu  (kg.m
-3

), 

 0T  - termodynamická teplota pro normální podmínky  (K), 

 
0p  - atmosférický tlak pro normální podmínky  (MPa), 

 VVT   - termodynamická teplota vlhkého vzduchu na výstupu  (K), 

 
VVp  - tlak vzduchu ve výměníku  (MPa), 

 
VS

0  - hustota suchého vzduchu pro normální podmínky  (kg.m
-3

), 

  
OH

0
2  - hustota vodních par pro normální podmínky  (kg.m

-3
), 

 0p   - tlak nasycených vodních par pro normální podmínky  (MPa), 

   - relativní vlhkost vzduchu  (%). 

 
  

3

VV

VV

kg.m687,0

8040,0000611,061,0293,1000611,061,01,0
15,5131,0

15,273











 

Pro spálení 1 kg paliva je zapotřebí 3,341 m
3
 spalovacího vzduchu. Součinem tohoto 

objemu a hustoty vlhkého vzduchu získáme hmotnost spalovacího vzduchu ,VVm  potřebnou 

pro spálení 1 kg paliva (viz rovnice 25). 

VVVVVV Vm        (kg.kg
-1

) (25) 

kde 
VVm  je hmotnost spalovacího vzduchu pro spálení 1 kg paliva  (kg.kg

-1
), 

 VV   - hustota vlhkého vzduchu pro výstupní teplotu  (kg.m
-3

), 

 
VVV  - skutečný objem vlhkého vzduchu na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
).  
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1-

VV

VV

kg.kg295,2

341,3687,0





m

m
 

4.2.3 Výpočet množství tepla předaného za jednotku času 

Nejprve je nutné vypočítat hmotnostní průtok vlhkého vzduchu, který je zapotřebí 

ke spálení zadaného množství lignitu (viz rovnice 26). 

VVpalVV mmm       (kg.h
-1

) (26) 

kde VVm  je hmotnostní průtok spalovacího vzduchu  (kg.h
-1

), 

 palm  - spotřeba paliva  (kg.h
-1

), 

 VVm - hmotnost spalovacího vzduchu pro spálení 1 kg paliva  (kg.kg
-1

). 

393363295,2171400VV m  kg.h
-1

 

Převedeme na kg.s
-1

: 

27,109
3600

393363
VV m  kg.s

-1
 

Nyní můžeme z rovnice (27) určit množství předaného tepla v ohříváku za jednotku 

času. 

 VVVVVV iimQ        (kW) (27) 

Kde Q je množství tepla za čas  (kW), 

 VVm  - hmotnostní průtok spalovacího vzduchu (kg.s
-1

), 

 VVi  - entalpie vzduchu na vstupu do ohříváku  (kJ.kg
-1

), 

 VVi   - entalpie vzduchu na výstupu z ohříváku  (kJ.kg
-1

). 

   36,2385003,18130,39927,109 Q  kW 

4.2.4 Určení entalpie spalin 

Pomocí entalpie spalin můžeme vypočítat neznámou teplotu spalovacího vzduchu na 

výstupu z výměníku. 

4.2.4.1 Určení entalpie spalin na vstupu do ohříváku 

Teplota spalin na vstupu do ohříváku je 295SV t  °C. Na základě hodnot objemových 

podílů složek ve vlhkých spalinách, uvedených v tab. 1 a tabulek [12], určíme entalpii spalin 

SVi pro dané složení dosazením do rovnice 28. V tab. 3 jsou uvedeny hodnoty entalpií 

jednotlivých složek při teplotě 295SV t  °C. 
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Tab. 3  Entalpie složek vlhkých spalin při teplotě 295 °C 

Složka X Entalpie složky Xi pro teplotu 295 °C  (kJ.m
-3

) 

´

CO2
i  548,9 

´

SO2
i  577,02 

´

N2
i  388,42 

´

O2
i  390,19 

´

OH 2
i  456,66 

 


222222 NNSV,SOSOSV,COSV,COSV iiii       (kJ.m

-3
) (28) 

OHOHSV,OSV,O 2222
ii    

kde SVi  je entalpie spalin na vstupu do ohříváku  (kJ.m
-3

), 

 XSV,  - objemový podíl složky ve vlhkých spalinách  (1), 

 
Xi  - entalpie složky  (kJ.m

-3
). 

3

SV

kJ.m43,421

66,4562067,0

19,3900391,042,3886385,002,5770036,09,5481124,0







SVi

i

 

4.2.4.2 Určení entalpie spalin na výstupu z ohříváku 

Objemový průtok spalin, vzniklých spálením zadaného množství paliva dostaneme 

součinem množství uhlí a skutečného množství vlhkých spalin (viz rovnice 29). 

SVpalSV VmV       (m
3
.h

-1
) (29) 

kde SVV
  je objemový průtok vlhkých spalin  (m

3
.h

-1
), 

 palm  - spotřeba paliva  (kg.h
-1

), 

 
SVV  - skutečný objem vlhkých spalin na 1 kg paliva  (m

3
.kg

-1
) 

8,657661837,3171400SV V  m
3
.h

-1
 

Průtok spalin převedeme na m
3
.s

-1
: 

68,182
3600

8,657661
SV V  m

3
.s

-1
 

Z následující rovnice 30 si vyjádříme a vypočítáme entalpii spalin na výstupu 

z ohříváku. Nesmíme zanedbat ztrátový součinitel z , který udává ztráty tepla do okolí 

rekuperátoru. 



31 

 

  zSVSVSV  iiVQ       (kW) (30) 

kde Q  je množství tepla za čas  (kW), 

 SVV
  - objemový průtok vlhkých spalin  (m

3
.s

-1
), 

 SVi  - entalpie spalin na vstupu do ohříváku  (kJ.m
-3

), 

 SVi   - entalpie spalin na výstupu z ohříváku  (kJ.m
-3

), 

 z  - ztrátový součinitel  (1). 

ZSV

SVSV



V

Q
ii

      (kJ.m
-3

)

 

 3

SV kJ.m05,254
78,068,182

36,23850
43,421 


i  

Z entalpie spalin SVi   můžeme dopočítat teplotu spalin na výstupu .SVt   

4.2.5 Určení teploty spalin na výstupu z ohříváku 

Teplotu spalin na výstupu z ohříváku určíme z rovnice křivky, kterou získáme z grafu 

vyjadřujícího závislost entalpie zadaného složení vlhkých spalin a teploty a z vypočítané 

hodnoty entalpie spalin (viz obr. 26). Nejdříve zjistíme hodnoty entalpií pro několik různých 

teplot podle rovnice 28. 

 

100 °C: 

4,1502067,00,1300391,08,1296385,04,1810036,09,1691124,0SV i       

3

SV kJ.m80,138 i  

200 °C: 

1,3052067,02,2620391,04,2616385,07,3770036,09,3561124,0SV i  

3

SV kJ.m70,281 i  

300 °C: 

4,4642067,08,3960391,00,3956385,08,5860036,02,5581124,0SV i  

 
3

SV kJ.m57,428 i  

400 °C: 

5,6282067,08,5330391,06,5306385,03,8060036,04,7711124,0SV i  

 
-3

SV kJ.m579,18i  

500 °C: 

6,7972067,02,6730391,05,6686385,01,10340036,04,9941124,0SV i  

3

SV kJ.m52,733 i   

600 °C: 

8,9712067,01,8150391,07,8086385,01,12680036,04,12251124,0SV i  

3

SV kJ.m40,891 i  
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Na základě zjištěných hodnot 
SVi  sestavíme graf závislosti entalpie na teplotě, viz 

Obr. 26. 

 
Obr. 26  Závislost entalpie na teplotě pro dané složení spalin 

Na x-ové ose jsou uvedeny hodnoty entalpie, na y-ové ose jsou teploty. Z tohoto grafu 

byla zjištěna rovnice pro výpočet teploty na výstupu z ohříváku (viz rovnice 31). Známou 

hodnotu SVi   dosadíme a vypočteme SVt  . 

9639,0

SVSV 8661,0 it       (°C) (31) 

kde SVt   je teplota spalin na výstupu z ohříváku  (°C), 

 SVi   - entalpie spalin na výstupu z ohříváku  (kJ.m
-3

). 

C16,180

05,2548695,0

SV

9639,0

SV





t

t
 

4.2.6 Střední logaritmický rozdíl teplot 

Při návrhu teplosměnné plochy se mimo jiné počítá s teplotami médií.  Ty se během 

průchodu ohřívákem mění, a proto je nutné stanovit tzv. střední logaritmický rozdíl teplot. Pro 

protiproudé zapojení zobrazené na obr. 27 platí následující vztah 32.  

 
Obr. 27  Protiproudé zapojení 

   
 
 VVSV

VVSV

VVSVVVSV

ln
tt

tt

tttt
t






      (K) (32) 

y = 0,8661x0,9639 

R² = 0,9999 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 200 400 600 800 1000

tSP (°C) 

iSP (kJ.m-3) 

180,16 

254,05 
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kde t  je střední logaritmický rozdíl teplot  (K), 

 SVt  - teplota spalin na vstupu do ohříváku  (K), 

 SVt   - teplota spalin na výstupu z ohříváku  (K), 

 VVt   - teplota vzduchu na výstupu z ohříváku  (K), 

 VVt  - teplota vzduchu na vstupu do ohříváku  (K). 

   
 
 

K25,87

15,32331,453

15,51315,568
ln

15,32331,45315,51315,568







t  

Bylo zadáno, že se ohřívák bude skládat ze třech sériově zařazených svazků. Tomu 

bude odpovídat schéma číslo 3 na obr. 28 a také křivce 3 na obr. 29. 

 
Obr. 28  Schéma řazení svazků [5] 

V takovém případě musíme zavést korekční součinitel na trojnásobný křížový 

protiproud .Ψ  Jeho hodnotu odečteme z níže uvedeného diagramu obr. 29 na základě 

parametrů P a R, které vypočteme podle rovnic 33 a 34. 

 
Obr. 29  Korekční součinitel Ψ [5] 

21

m

tt
P





     (1)  (33) 
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Kde 
m  je menší rozdíl vstupní a výstupní teploty jednoho média  (°C), 

 1t   - nejvyšší hodnota teploty z obou médií  (°C), 

 2t   - nejnižší hodnota teploty z obou médií  (°C). 

C84,11416,180295m   

47,0
50295

84,114



P  

m

v




R      (1)  (34) 

Kde v  je větší rozdíl vstupní a výstupní teploty jednoho média  (°C), 

 
m  - menší rozdíl vstupní a výstupní teploty jednoho média  (°C). 

C19050240v   

65,1
84,114

190
R  

Dle hodnot P, R byl z obr. 29 odečten korekční součinitel 96,0Ψ . Skutečná hodnota 

středního logaritmického rozdílu teplot bude podle rovnice 35: 

Ψtt  kor      (K) (35) 

kde  kort  je skutečná hodnota středního logaritmického rozdílu teplot  (K), 

 t  - střední logaritmický rozdíl teplot  (K), 

 Ψ  - korekční součinitel na trojnásobný křížový protiproud  (1). 

K76,8396,025,87kor t  

4.2.7 Součinitele pro přestup tepla konvekcí a součinitel využití 

Při proudění spalin a vzduchu rekuperátorem dochází k přestupu tepla převážně 

konvekcí. V tomto případě se jedná o přestup tepla konvekcí mezi proudící látkou (vzduch, 

spaliny) a přilehlým pevným tělesem (trubkami výměníků). Pro výpočet velikosti 

teplosměnné plochy je potřeba znát součinitel přestupu tepla na straně spalin a vzduchu. Čím 

vyšší je součinitel, tím intenzivnější je přesup tepla.  

Určení tohoto součinitele je poměrně složité. Je stanoven na základě experimentů, 

z jejichž výsledků byly vytvořeny kriteriální rovnice a nomogramy. Tyto nomogramy 

odpovídají jednotlivým případům, které při návrhu výměníků nastávají. Jsou doplněny o 

opravné součinitele, zohledňující různé faktory ovlivňující hodnotu součinitele přestupu tepla. 

Nomogramy uvedené v této práci jsou převzaty z literatury [2], [5].   

Na obr. 30 je uvedeno rozvržení trubek, jejich průměr a směr proudu spalin, který 

trubky příčně obtéká. Ohřívaný vzduch proudí uvnitř trubek. 
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Obr. 30  Rozvržení trubek 

4.2.7.1 Součinitel pro přestup tepla konvekcí na straně spalin 

Součinitel na straně spalin je stanoven hodnotou nomogramového součinitele αn. 

V této hodnotě jsou zahrnuty průměry trubek a rychlost proudění spalin. Vzhledem k tomu, že 

spaliny obtékají trubky z vnější strany, je určující velikostí, nebo-li charakteristickým 

rozměrem hodnota vnějšího průměru. Rychlost spalin je v tomto případě 7 m.s
-1

. 

Součinitel je dále upřesněn opravnými součiniteli zahrnující počet řad trubek, obsah 

vody ve spalinách, průměry a rozteče trubek. Součinitel přestupu tepla pro spaliny určíme 

podle rovnice 36. [2] 

 cccα sznSV      (W.m
-2

.K
-1

) (36) 

kde 
SV  je součinitel přestupu tepla na straně spalin  (W.m

-2
.K

-1
), 

 n  - nomogramový součinitel přestupu tepla  (W.m
-2

.K
-1

), 

 zc  - korekce na počet řad  (1), 

 
sc  - korekce na uspořádání svazku (1), 

 c  - korekce na obsah vody ve spalinách  (1). 

Pro odečtení opravného součinitele na uspořádání svazku z obr. 31 je potřeba spočítat 

parametry σ1 a σ2 podle rovnic 37 a 38. Tyto parametry zahrnují horizontální a vertikální 

rozteče trubek a jejich vnější průměr. 

d

s
σ 1

1       (1) (37) 

d

s
σ 2

2       (1) (38) 

kde 1s  je horizontální rozteč trubek  (mm), 

 2s   - vertikální rozteč trubek  (mm), 

 d  - vnější průměr trubek  (mm). 
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66,1
3,48

80
1 σ  

24,1
3,48

60
2 σ  

Na základě těchto hodnot z obr. 31 odečteme hodnotu cs = 0,97. 

 
Obr. 31  Korekce na uspořádání svazku [5] 

Rychlost spalin je SVw = 7 m.s
-1

 a vnější průměr trubky je d = 48,3 mm. Podle obr. 32 

odečteme hodnotu nomogramového součinitele αn = 57 W.m
-2

.K
-1

. 

 
Obr. 32  Nomogramový součinitel přestupu tepla [5] 

Korekční součinitel na počet řad ve svazku cz odečteme z obr. 33. Protože je v tomto 

případě počet řad z větší než 10, bude hodnota cz = 1. 
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Obr. 33  Korekce na počet řad [5] 

Korekční součinitel cϕ, zahrnující vliv obsahu vody ve spalinách odečteme z obr. 34 na 

základě teploty a objemového podílu vody ve spalinách. Teploty spalin na vstupu a výstupu 

z a do ohříváku jsou známy. Pro odečtení tohoto součinitele bude použita jejich střední 

hodnota, což je 237,85 °C. Objemový podíl vody ve spalinách je patrný z tab. 2. Korekční 

součinitel cϕ tedy bude 1,18. 

 
Obr. 34  Korekce podíl vody ve spalinách [5] 

Hodnoty součinitelů dosadíme do rovnice 36 a vypočítáme součinitel přestupu tepla na 

straně spalin. 

12

SV .KW.m24,6518,197,0157 α  

4.2.7.2 Součinitel pro přestup tepla konvekcí na straně vzduchu 

Podobně jako u spalin, stanovíme součinitel přestupu tepla i na straně vzduchu. 

Vzduch proudí uvnitř trubek. Jedná se o přestup tepla konvekcí při podélném obtékání. 

Rovnice pro stanovení součinitele přestupu tepla na straně vzduchu se bude lišit od rovnice 

pro spaliny (viz rovnice 39, která je platná pro případ ohřevu vzduchu). Stejně tak se bude 

lišit i nomogram pro stanovení nomogramového součinitele přestupu tepla pro vzduch (viz 

obr. 37).  

lnVV ccαα        (W.m
-2

.K
-1

) (39) 

kde  
VVα  je součinitel přestupu tepla na straně vzduchu  (W.m

-2
.K

-1
), 

 nα  - nomogramový součinitel pro přestup tepla  (W.m
-2

.K
-1

), 

 
c  - korekce na teplotu stěny trubky  (1), 

 lc  - korekce na poměrnou délku  (1). 

Pro zjištění korekčního součinitele 
c  použijeme průměrnou teplotu středních teplot 

obou proudů. Ze známých vstupních a výstupních teplot obou médií je tedy zjištěna teplota 
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stěny tst = 191,29 °C. Střední teplota vzduchu je 145 °C. Z obr. 35 je odečtena hodnota 

korekce na teplotu stěny 
c = 1,04. 

 
Obr. 35  Korekce na teplotu stěny [2] 

Pokud vzduch vstupuje do trubek přímo bez zaoblení trubky, zavádí se korekce na 

poměrnou délku cl, která vyjadřuje poměr mezi vnitřním průměrem trubky a délkou 

trubky (viz rovnice 40). 

65,117
5,42

5000

vnitř

t 
d

l
      (1) (40) 

kde 
tl  je délka trubky  (m), 

 dvnitř - vnitřní průměr trubek  (m). 

Z obr. 36 je patrné, že pokud je tento poměr větší než 50, je lc  = 1. 

 
Obr. 36  Korekce na poměrnou délku [2] 

Rychlost vzduchu je
1

VV m.s10 w . Vnitřní průměr trubky je dvnitř = 42,5 mm.  

Z obr. 37 je odečtena hodnota součinitele přestupu tepla αn = 33 W.m
-2

.K
-1

. Součinitel 

přestupu tepla na straně vzduchu tedy bude: 

32,34104,133VV   W.m
-2

.K
-1
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Obr. 37  Nomogramový součinitel přestupu tepla pro vzduch [2] 

4.2.8 Součinitel využití   

Prostup tepla výrazně ovlivňuje zanesení teplosměnných ploch v ohříváku popílkem. 

Z tohoto důvodu se do výpočtu přidává tzv. součinitel využití. Udává míru čisté, nezanesené 

plochy. Součinitel využití je patrný z tab. 4. 

Tab. 4  Součinitel využití [1] 

 Ohříváky vzduchu 

Trubkové Kapsové Litinové, žebrové 

Mazut 0,65 0,75 0,7 

Zemní plyn a dřevo 0,70 0,80 0,7 

Ostatní paliva 0,75 0,85 0,8 

4.2.9 Výpočet součinitele prostupu tepla 

Lineární součinitel prostupu tepla lk , zahrnuje přestup tepla konvekcí ze spalin do 

plochy stěny, přestup tepla vedením ve stěně trubky a nánosech a přestup tepla konvekcí 

z plochy stěny do vzduchu. [2] Součinitel lk  je úměrný množství tepla předaného na jednom 

metru trubky při teplotním spádu 1 K. Vypočítáme jej podle rovnice 41, do které nebudou 

započítány vrstvy nánosů. Tyto vrstvy budou zohledněny součinitelem využití ξ z tab. 4. 

V tomto případě bude ξ = 0,75. Rovnice uvedené v kapitolách 4.2.9 a 4.2.10 jsou převzaty 

z literatury [17]. 

vnitřVVvnitřmSV

l 1
ln

2

11

1

dαd

d

λαd

ξk









      (W.m
-1

.K
-1

) (41) 

kde lk  je lineární součinitel prostupu tepla  (W.m
-1

.K
-1

), 
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 d  - vnější průměr trubek  (m), 

 vnitřd  - vnitřní průměr trubek  (m), 

 
SVα  - součinitel přestupu tepla na straně spalin  (W.m

-2
.K

-1
), 

 
VVα  - součinitel přestupu tepla na straně vzduchu  (W.m

-2
.K

-1
), 

 mλ  - součinitel tepelné vodivosti materiálu  (W.m
-1

.K
-1

), 

 ξ - součinitel využití  (1). 

Z tabulek [16] byl stanoven součinitel tepelné vodivosti pro uhlíkovou ocel s obsahem 

uhlíku 0,2 %, λ = 48,7 W.m
-1

.K
-1

. Součinitel tepelné vodivosti materiálu je závislý na teplotě. 

Pro jeho stanovení byla zvolena střední teplota látek proudících v ohříváku tstl = 191,29 °C. 

Hodnota součinitele prostupu tepla, vypočítaná podle rovnice 41 bude vztažena k vnějšímu 

povrchu trubky. Proto velikost teplosměnné plochy, kterou na základě této hodnoty 

vypočteme, bude odpovídat celkovému vnějšímu povrchu trubek. 
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l

l

.KW.m74,0

0425,032,34

1

0425,0

0483,0
ln

48,52

1

24,650483,0

1

1
75,0













k

k

 

Součinem lineárního součinitele prostupu tepla, konstanty π a logaritmického teplotního 

rozdílu stanovíme lineární hustotu tepelného toku pro válcovou stěnu lq  (viz rovnice 42). 

korll π tkq       (W.m
-1

) (42) 

kde lq  je lineární hustota tepelného toku  (W.m
-1

), 

 lk  - lineární součinitel prostupu tepla  (W.m
-1

.K
-1

), 

 kort  - skutečná hodnota středního logaritmického rozdílu teplot  (K). 

1

l

l

W.m72,194

76,83π74,0





q

q
 

4.2.10 Výpočet velikosti teplosměnné plochy 

Z rovnice 43 si nejprve vypočítáme celkovou délku trubek, které budou tvořit 

teplosměnnou plochu. Potom ze vzorce 44 pro výpočet povrchu válce určíme celkovou 

plochu. 

tcl lqQ       (W) (43) 

Rovnici 41 upravíme na tvar: 

l

tc
q

Q
l   

kde Q  je množství tepla za čas  (W), 



41 

 

 lq  - lineární součinitel prostupu tepla  (W.m
-1

), 

 tcl  - celková délka trubek ve výměníku  (m).  

m42,122485
72,194

23850360
tc l  

tcπ ldS       (m
2
) (44) 

2m81,18585

42,1224850483,0π





S

S
  

Minimální velikost teplosměnné plochy daného trubkového ohříváku spalovacího 

vzduchu je 18585,81 m
2
. Tato plocha se vztahuje na vnější povrch trubek. Na obr. 38 je pro 

představu znázorněna orientační velikost obestavěného prostoru takového ohříváku, do 

kterého je započtena odhadnutá velikost nosné konstrukce. 

 

Obr. 38  Velikost obestavěného prostoru navrženého ohříváku 
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5 ZÁVĚR 

V průmyslu je pro zvýšení účinnosti spalovacích zařízení užíváno relativně velké 

množství různých typů ohříváků vzduchu. Lze je zařadit do dvou hlavních skupin na 

regenerátory a rekuperátory. V případě regenerátorů si v první řadě představíme typ 

Ljungstrom, u kterého je teplosměnná plocha střídavě omývána proudem spalin a vzduchu. 

Dále se jedná o ohříváky Rothemuhle (v energetice) a střídavě vytápěné Cowpery, užívané 

pro předehřev větrů pro vysoké pece. Za základní rekuperátor může být považován trubkový 

výměník, u kterého se můžeme setkat s různými variantami provedení. 

V této práci byl uveden způsob zachycení odpadního tepla, obsaženého ve spalinách a 

jeho využití při spalovacích procesech za pomoci ohříváků spalovacího vzduchu. Byl 

vytvořen přehled a charakteristika jednotlivých typů těchto tepelných výměníků a také 

přehled kotlů a pecí, které jsou nebo byly v hutnických a elektrárenských provozech 

využívány. 

V poslední části je uveden příklad návrhu teplosměnné plochy trubkového ohříváku 

spalovacího vzduchu. Pro návrh této plochy je třeba znát vstupní a výstupní teploty médií, 

jejich hmotnostní nebo objemové průtoky, chemické složení a součinitel prostupu tepla. 

V úvodu návrhu byl proveden stechiometrický výpočet pro zjištění potřebných 

informací o spalinách a vzduchu. Na základě známého množství, složení a entalpie vzduchu 

bylo vypočteno množství tepla předané mezi médii za jednotku času Q = 23850,36 kW a byla 

dopočtena, ze zadání neznámá, teplota vystupujících spalin C16,180SV t . 

Další nezbytnou veličinou je střední logaritmický rozdíl teplot K76,83kor t , který 

byl stanoven na základě již známých vstupních a výstupních teplot obou médií. Pro zjištění, 

jaké množství tepla bude předáno ze spalin do vzduchu na jednom metru trubky, bylo potřeba 

určit hodnotu součinitele prostupu tepla. Hodnota lineárního součinitele prostupu tepla je 

v tomto případě 
11

l .KW.m74,0 k . 

Pomocí lineárního součinitele prostupu tepla, tepelného výkonu ohříváku a středního 

logaritmického rozdílu teplot byla vypočtena celková délka trubek v ohříváku 

m42,122485tc l , z níž byla dále stanovena celková plocha trubek S = 18585,81 m
2
. Na tuto 

plochu byl navržen ohřívák vzduchu, jehož orientační rozměry jsou 11,5 x 7 x 10,56 m.  

Cílem této práce bylo stanovení velikosti teplosměnné plochy výměníku, které 

odpovídá zadání z kapitoly 4.1. V praxi by se na tuto plochu dále provedl konstrukční návrh 

podle dostupného materiálu a hydraulický výpočet. Konečný návrh je nutno znovu přepočítat 

a provést kontrolu, zda splní nejen teplotní požadavky, ale také požadavky na tlakové ztráty. 
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