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KIČMER, O. Výpočet účinnosti kotlů na TČA v Karviné: bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2014, 49 s. 

Vedoucí práce: Čech, B. 

 

Bakalářská práce se zabývá měřením a výpočtem účinnosti kotlů na TČA nepřímou 

metodou. V úvodu je popsána historie teplárny TČA a jsou popsány instalované kotle. 

Je popsána problematika měření účinností kotlů jak metodou přímou, tak i nepřímou 

metodou. Pro výpočet účinnosti je použita metoda nepřímá, pro kterou je nutné vypočítat 

velikost ztrát z naměřených veličin. Je popsáno také měření těchto veličin s měřící 

skupinou doc. Čecha. Z vypočítaných ztrát je navrhnuto několik možných řešení jak zlepšit 

celkovou účinnost a zároveň snížit ztráty a emise. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

KIČMER, O. Develop evaluation the effectiveness of the heating plant Boilers in the 

TČA Karviná: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty 

of Mechanical Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 2014, 49 

p. Thesis head: Čech, B. 

 

 The Bachelor‘s thesis follows up the measurement and the calculation of the boilers 

efficiency at TČA with indirect method. Introduction describes the history of TČA and 

installed heating plant boilers are described. The problematic of the measurement of the 

efficiency of the boilers is described both by direct and indirect method. The indirect 

method is used for the calculation of the efficiency, and for this method it is necessary to 

calculate the magnitude of the losses from the measured quantities. The measurement of 

these quantities, which are measured by the measuring group of doc. Čech, is described 

too. From the calculated losses there are suggested the several possible solutions to make 

the overall efficiency better and make losses and emissions lower. 
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POUŽITÉ OZNAČENÍ 

𝐴𝑟 obsah popela v palivu v surovém stavu [%] 

𝐶  koncentrace (hořlaviny, popeloviny)  [%] 

𝐶𝑟 obsah uhlíku v palivu v surovém stavu [%] 

𝐻𝑟 obsah vodíku v palivu v surovém stavu [%] 

𝑁𝑟 obsah dusíku v palivu v surovém stavu [%] 

𝑂𝑟 obsah kyslíku v palivu v surovém stavu [%] 

𝑃𝑝 příkon [kW] 

𝑃𝑣 výkon [kW] 

𝑄𝑖
ℎ výhřevnost hořlaviny  [kJ/kg] 

𝑄𝑖
𝑟 výhřevnost paliva v surovém stavu [kJ/kg] 

𝑆𝑟 obsah síry v palivu v surovém stavu [%] 

𝑉𝑂2,𝑡 teoretické množství kyslíku [m3
N/kgp] 

𝑉𝑣𝑧,𝑡
𝑠   teoretické množství suchého vzduchu [m3

N/kgp] 

𝑉𝑣𝑧,𝑠𝑘
𝑠  skutečné množství suchého vzduchu  [m3

N/kgp] 

𝑉𝑠𝑝,𝑡
𝑠  teoretické množství suchých spalin [m3

N/kgp] 

𝑉𝑠𝑝,𝑠𝑘
𝑠  množství skutečných suchých spalin [m3

N/kgp] 

𝑉𝑠𝑝,𝑠𝑘
𝑣  objem vlhkých spalin vzniklých spálením 1kg paliva  [m3

N/kgp] 

𝑊𝑟 obsah vody v palivu v surovém stavu [%] 

𝑋 bilance popela (struska, popílek)  [%] 

 

𝑐 tepelná kapacita [kJ/(kg·°C)] 

𝑚𝑝  množství páry [kg/s]  

𝑚𝑝𝑎𝑙 množství paliva [kg/s] 

𝑚𝑣 množství vody  [kg/s] 

n přebytek vzduchu   [-] 

𝑡 teplota [°C] 

 

∆𝑖 rozdíl entalpie vstupní vody a výstupní páry  [kJ/kg] 

∆𝑡 rozdíl teplot [°C] 

υ součinitel zvětšení objemu spalin vzdušnou vlhkostí  [-] 

𝜁𝑀𝑁 ztráta mechanickým nedopalem [%] 
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𝜁𝐶𝑀 ztráta chemickým nedopalem [%] 

𝜁𝑓 ztráta citelným teplem tuhých zbytků [%] 

𝜁𝑘 ztráta citelným teplem spalin (komínová) [%] 

𝜁𝑠𝑣 ztráta sdílením tepla do okolí [%] 

𝜔𝐶𝑂 koncentrace oxidu uhelnatého ve spalinách  [%] 
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ÚVOD 

Teplárna TČA v Karviné vyrábí tepelnou a elektrickou energii. Je hlavním 

dodavatelem tepla pro město Karviná a společně s Teplárnou Karviná pro město 

Havířov. Další významný odběratel je Důl ČSA. Teplárna je v době mimo topné sezóny 

zařazena jako náhradní zdroj. Teplárna má čtyři kotle K1, K2, K6 a K7. Díky 

zateplování, snižování tepelných ztrát budov a díky tomu, že se s vodou více šetří, 

než v letech minulých se snižuje spotřeba tepla a teplé vody. Posouzení účinnosti 

se tedy nebude týkat kotle K2, protože po roce 2016 se s jeho provozem již nepočítá.  

 

 

 

obr. 1 TČA a důl ČSA v Karviné 
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1. HISTORIE TČA 

V historii této teplárny můžeme rozlišit tři období, v nichž byla výroba elektřiny 

zajišťována na třech oddělených samostatných zdrojích, jejichž výstavba, provoz 

a odstavování na sebe určitým způsobem navazovaly. 

Počátek prvního období je datován do roku 1902, kdy byl na jámě Jan postaven 

plynový čtyřválcový čtyřtaktní motor 420kW na koksárenský plyn s alternátorem 3kV 

a 30Hz střídavého proudu. Stejné hodnoty měly i alternátory dvou parních strojů 

o výkonech 520kW, postavené v létech 1903 a 1904. V roce 1905 zde přibyl další 

plynový motor 520kW a v roce 1907 pak turbína 1MW opět s alternátorem 3kV, 30Hz. 

V kotelně vytápěné uhlím a koksárenským plynem bylo zprvu šest kotlů Babcock – 

Villcox na 12at a 300 - 350°C, později doplněných o další dva o něco větší kotle. Tato 

„Centrála 1“ byla udržována v provozu do roku 1925, kdy došlo k její likvidaci.  

Vzhledem k potížím, které na „centrále 1“ způsobovaly důlní poklesy, byla nová 

strojovna s většími jednotkami, nazývaná „Centrála 2“, postavena na ochranném pilíři 

jámy Jan. Zde byla postupně instalována turbosoustrojí o parametrech 3MW, 3kV 

a 30Hz v roce 1910, 3MW, 5kV a 50Hz v roce 1919, 3MW, 5kV a 50 i 30Hz při změně 

otáček v roce 1920 a konečně v roce 1934, po likvidovaném prvním soustrojí z roku 

1910, nové soustrojí o výkonu 6MW. Tento poslední stroj byl odstaven v roce 1949 

a později, v roce 1952, přenesen na tehdejší elektrárnu Generál Svoboda (dnes Teplárna 

Přívoz). Ve strojovně pracovaly rovněž dva turbokompresory po 10 000m3/h 

pro potřeby dolu. „Centrála 2“ využívala výfukovou páru dvou těžních strojů 

a kompresorů a pára 12at a 300°C byla vyráběna v původní kotelně na jámě, která byla 

rozšířena na osm kotlů. Po druhé světové válce byl provoz „Centrály 2“ postupně 

likvidován a definitivně skončil v roce 1955.  

Projekční záměry a příprava nové, již velkoryseji koncipované elektrárny, započaly 

během války u několika projektových organizací. Po válce na projektech pokračovaly 

Škodovy závody, Vítkovice a další. Parametry této elektrárny, která dostala jméno 

Elektrárna President Beneš, byly 49ata, 435°C. Postupně zde byly postaveny a uvedeny 

do provozu roštové kotle K4 (1948) a K3 (1949) o výkonu 50t/h každý, granulační kotle 

K1, K2 (1952) a K5 (1955) o výkonu 75t/h, a konečně granulační kotle K6 (1967) a K7 

(1969) o výkonu 75t/h na spalování proplástků. Ve strojovně byla postavena 

kondenzační soustrojí TG1 o výkonu 12MW (1950), kondenzační soustrojí TG2 

o výkonu 25,5MW (1954), protitlaká soustrojí TG3 o výkonu 12MW (1966) a TG4 
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o výkonu 12MW (1966). Pro potřeby dolu byly ve společné strojovně postaveny tři 

turbokompresory po 60 000m3/h, TBK1 (1949), TBK2 (1950) a TBK3 (1956). 

Při vzniku oblastní správy elektráren – Trustu Ostrava ke dni 31. 12. 1951 byla 

elektrárna přejmenována na Elektrárnu Československé armády. Elektrárna, která 

od svého počátku představovala dodávkami elektřiny, páry a stlačeného vzduchu 

energetický zdroj pro sousední důl a koksovnu, se časem stala základním zdrojem tepla 

pro město Karviná, což plně respektovala i koncepce rozvoje elektrárny přechodem na 

teplárenský provoz. Po již dříve likvidovaném kondenzačním soustrojí TG1 bylo 

likvidováno i kondenzační soustrojí TG2. Přechod na teplárenský provoz přinesl 

i podstatné zhospodárnění výroby. Jako ve všech elektrárnách postavených v této době, 

bylo i zde nutno provést celou řadu racionalizačních, technických a ekologických úprav 

a opatření. Byly to zejména rekonstrukce odprášení, zrušení nízkých plechových 

komínů a stavba nového železobetonového komína, nové zauhlování a odstruskování, 

měření a regulace s centrálním řízením a další. V období let 1990 – 2007 byly zrušeny 

kotle K3, K4 a K5 a rovněž tak všechny tři turbokompresory. 

V současné době jsou v provozu 4 kotle (K1, K2, K6, K7) a provozovány jsou dva 

turbogenerátory (TG3,TG4).  

V roce 2011 byly instalovány nové vysokotlaké napájecí čerpadla, na zauhlování 

bylo postaveno nové míchací centrum biomasy, v tomto centru se přimíchává biomasa 

k fosilnímu palivu v požadovaném, nastavitelném poměru. 

V chemické úpravně vody byly v roce 2011 zrušeny katexové změkčovače 

a nainstalovány dvě linky reverzní osmózy. V roce 2013 byla uvedena do provozu nová 

předúprava vody pomocí kyselého číření „Actiflo“. Touto modernizací chemické 

úpravny vody došlo k výraznému zlepšení kvality kotelní vody a páry pro TG.  
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2. POPIS KOTLŮ K1 A K2 V TČA 

Kotle K1 a K2 jsou s granulační spalovací komorou, mají buben a varný systém 

s přirozenou cirkulací, nad bubnem je tzv. malý buben (čistič páry). Spaliny v horní 

části spalovací komory přecházejí přes trubkovou mříž, tvořenou trubkami zadní stěny 

varného systému, do druhého tahu kotle. Kde následuje přehřívák páry č. 2 (visutý), 

poté je na převáděcích trubkách z parního (malého) do parní komory PK1, zavěšen 

(ležatý) přehřívák páry č. 1. Dále následuje ekonomizér č. 2 a za ním ekonomizér č. 1. 

Jako poslední teplosměnná plocha po směru spalin, je zařazen kapsový ohřívač vzduchu 

– LUWO. Na kotli jsou pro regulaci teploty páry, instalovány dva vstřiky vlastního 

kondenzátu, kondenzát vzniká v kondenzátoru páry, který je na stropu kotle. 

V topeništi kotle je dvanáct rohových práškových hořáků, ve třech výškových 

úrovních nad sebou, od každého ze tří mlýnských okruhů a dva plynové najížděcí 

a stabilizační hořáky v bočních stěnách kotle na kótě +7,5m. V případě kotle K1 je levý 

plynový hořák na zemní plyn, při maximální spotřebě 510m3
N/h zemního plynu má 

výkon 5MWt. Pravý plynový hořák při spotřebě 950m3
N/h degazačního plynu má 

rovněž výkon 5MWt. V případě kotle K2 je to naopak. Stěny spalovací komory jsou 

tvořeny várnicemi (ø83 x 4,5 mm), které jsou zaválcovány do bubnu. Přední a zadní 

stěna je tvořena 40ks várnic a boční stěny mají po 34ks trubek. Dolní komory varného 

systému jsou zavodněny ze spodní části bubnu takto: komora V VI 12 x ø 83x4,5, 

komora V VII 14 x ø 83x4,5, komora V VIII 14 x ø 83x4,5 mm a komora V IX 12 x ø 

83x4,5. 

Z parního prostoru hlavního bubnu je vyvedeno 97 propojovacích trubek o rozměru 

ø83x4 mm do parního bubnu. Z dolní části parního bubnu jsou vyvedeny 2 trubky o 

rozměru ø83x4 mm do velkého bubnu pro odvod případného kondenzátu zpět. 

Sytá pára z horní části malého bubnu je převáděcími trubkami zavedena do vstupní 

komory PK1, ležatého přehříváku. Ležatý přehřívák č. 1, je řazen ke spalinám jako 

protiproudý. Na hoře je ležatý přehřívák č. 1 zakončen parní komorou PK2.  Z obou 

stran parní komory PK2 je po vnějších bočních stěnách vedeno parní potrubí do parní 

komory PK3, která je vstupní komorou visutého parního přehříváku č. 2, ten je ke 

spalinám řazen jako souproudý. Spojovací parovody parních komor PK2 a PK3 jsou po 

vnějších bočních stranách kotle vedeny nejprve dolů na kótu +7,5m a potom zpět 

nahoru, vznikne tímto tzv. „lyra“ a ta je využita pro vstřik vlastního kondenzátu do páry 

pro regulaci teploty páry. Místo vstřiku je voleno před dosažením nejnižší polohy lyry, 
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aby bylo využito hydrostatického tlaku vstřikového kondenzátu a zároveň došlo 

k úplnému odpaření kondenzátu. Kondenzát pro vstřik vzniká ze syté páry přivedené 

z horní části velkého bubnu do kondenzátoru. Kondenzátor a zásobník kondenzátu jsou 

na stropě kotle. Pro zkondenzování syté páry se používá napájecí voda z výstupní 

komory EKO I. Ohřátá napájecí voda je z kondenzátoru zavedena zpět do vstupní 

komory EKO II.  

Tento způsob regulace teploty přehřáté páry (systém „Doležal“) využívá tlakové 

ztráty páry v přehříváku mezi vlastním místem vstřiku kondenzátu a malým bubnem 

(0,38MPa při výkonu 75t/h). Navíc je tento tlakový rozdíl zvýšen o hydrostatickou 

výšku tím, že vstřik je umístěn co nejníž, a tím získáno dalších 0,17MPa.  

Teplota páry za přehřívákem I před vstřikem dosahuje cca 390 – 430°C. Vstřikem 

se ochladí na cca 330°C. 

Instalace této regulace teploty přehřáté páry si vyžádala rovněž snížení velikosti 

teplosměnné plochy přehříváku páry, protože v případě zachování její původní velikosti 

by teplota páry za přehřívákem I (před vstřikem) dosahovala nepřípustných hodnot 

z důvodu snížení průtoku páry přes tento přehřívák o množství vstřiku chladícího 

kondenzátu, který je zaveden mezi přehřívák I a II. 

Po těchto úpravách by se zvýšila komínová ztráta z důvodu zmenšení výhřevné 

plochy přehříváku I a tím by bylo menší vychlazení spalin. Proto byla zvětšena 

teplosměnná plocha ekonomizéru II. 

Tlakový celek kotle je vybaven dvěma pojišťovacími armaturami na hlavním bubnu 

a dvěma na výstupní komoře kotle PK5. Tyto armatury musí zajistit bezpečný odvod 

páry při náhlém přerušení odběru z plného výkonu kotle.  

Spalovací komora kotle má středně těžkou zazdívku a je navíc izolován minerální 

vatou a oplechováním. V tomto prostoru mezi zazdívkou a izolací jsou od bubnu 

svedeny zavodňovací trubky do dolních komor varného systému. 

Celkový vzduch do kotle je dodáván dvěma ventilátory, každý o výkonu 

cca 45000m3
N/h při tlaku 2,5kPa. Tento se potom dělí na nosný a spalovací (primární, 

sekundární, terciární a dohořívací). Ventilátory jsou mezi sebou propojeny 

vzduchovody a uzavíracími klapkami tak, aby bylo možno v případě poruchy jednoho 

ventilátoru provozovat kotel jen s jedním ventilátorem. Výkon pohonu ventilátoru 

je 70kW při 980ot/min. 

Pro vynášení strusky je kotel vybaven dvěma odstruskovači typu Martin.  
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Ovládání kotle je soustředěno do centrální dozorny, umístěné na kótě 7,5m před 

kotli K1 a K2. K ovládání regulačních orgánů je použito elektrických pohonů 

ovládaných z řídicího počítače. 

Podtlak ve spalovací komoře a v celém kotli zajišťuje axiální kouřový ventilátor, 

který je umístěn na kótě +22m. Před ventilátorem je látkový hadicový filtr. Výtlak 

z kouřového ventilátoru je do komína. Komín je společný pro všechny kotle teplárny, 

je postaven na střeše kotelny a je vysoký 120m. 

Výkon kouřového ventilátoru je cca 77m3/s při teplotě 180 - 200°C. Výkon motoru 

kouřového ventilátoru je 360kW při 990ot/min. 

 

2.1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTLŮ K1 A K2 

 Jmenovitý výkon 57MW (75t/h) 

 Minimální výkon bez stabilizace  34,2MW (45t/h) 

 Minimální výkon se stabilizací 26,6MW (35t/h) 

 Jmenovitý tlak páry 3,80MPa 

 Teplota přehřátí páry - jmenovitá 450 -15, +10°C 

 Teplota napájecí vody 105 - 110°C 

 

2.2 POPIS MLÝNICE KOTLŮ K1 A K2 

Mletí a sušení paliva pro kotly K1 a K2 probíhá na kroužkových mlýnech typu 

Fuller E38. Na každém z kotlů K1 a K2 jsou tři mlýny. Palivo je v mlýnech sušeno, 

mleto a přímo dopravováno práškovody do hořáků. Dopravu prášku zabezpečuje 

mlýnský ventilátor, který nasává pro dopravu a sušení ohřátý vzduch z kapsového 

ohříváku vzduchu (nosný vzduch, primární), k tomuto horkému vzduchu je přisáván 

studený vzduch z mlýnice, regulace probíhá tak, aby výsledná teplota směsi za mlýnem 

byla cca 90°C. Součásti mlýnu je i třídič, který zabání úletu hrubé frakce namletého 

paliva do práškovodů. Tento způsob úpravy paliva, bez mezizásobníku namletého 

prášku, se nazývá přímé foukání paliva.  

2.2.1 Parametry mlýnů kotlů K1 a K2 

 Typ mlýna Kroužkový typ Fuller E38 

 Výkon mlýna 5t/h 

 Otáčky mlýna 107ot/min 
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 Sušící médium horký vzduch 

 

Mlýnské ventilátory kotlů K1 a K2 

 Jmenovité množství 4, 7m3/s 

 Výkon motoru 75kW 

 Otáčky motoru 2970ot/min 

 

3. POPIS KOTLŮ K6 A K7 V TČA 

Parní kotle K6 a K7 mají jmenovitý výkon 75t/h, mají jeden buben s vnitřní 

vestavbou pro separaci páry, s přirozenou cirkulací vody a regulací teploty přehřáté páry 

vstřikem vlastního kondenzátu. Kotle mají obrácenou spalovací komoru (práškové 

hořáky jsou umístěny pod stropem kotle). Spalovací komora je tvořena bočními 

stěnami, přední stěnou a mezistěnou, pod mezistěnou se spaliny otáčejí směrem nahoru 

a tento prostor je vychlazován částmi bočních stěn, mezistěnou a zadní stěnou, tento 

celek tvoří varný systém kotle. Komory varného systému jsou zavodňovány z dolní 

části bubnu dvojicemi zavodňovacích trubek, vedenými vně kotle, o průměrech 159, 

194 a 219 mm. Zavodňovací trubky jsou k bubnu přivařeny pomocí nástavců. 

Várnice uvnitř spalovací komory, jsou nahoře vyvedeny mimo spalovací komoru 

do sběrných komor, tyto jsou propojeny spojovacími trubkami s bubnem – boční stěny, 

nebo jsou zavedeny přímo do bubnu kotle – přední a zadní stěna.  

Do prostoru přechodu spalin z prvého do druhého tahu tj. za spalovací komorou 

je přehřívák páry č. 3 a následně přehřívák č. 2. Přehřívák č. 1 je jako další ve směru 

proudění spalin v horní části druhého tahu. Sytá pára je převáděcími trubkami z horní 

části bubnu vyvedena do vstupní komory PK1 přehříváku č. 1 páry. Přehřívák č. 1 

je ležatý a je řazen jako protiproudý ke spalinám. Z přehříváku č. 1 je pára zavedena 

do visutého přehříváku č. 2. Přehřívák č. 2 je tvořen dvěma částmi, část „A“ je z oceli 

15 020.1 a část „B“ je z oceli 12 022.1 a je řazen jako souproudý ke spalinám. Hady 

přehříváku č. 2 jsou zavedeny do parní komory PK2, tato je jedním propojovacím 

potrubím na pravé straně kotle, spojena se vstupní parní komorou PK3 přehříváku páry 

č. 3. Do tohoto potrubí je zaústěn vstřik vlastního kondenzátu pro regulaci teploty 

přehřáté páry. Přehřívák č. 3 je rovněž visutý, ale je řazen jako protiproudý ke spalinám.  

Z výstupní komory přehříváku č. 3 tj. parní komory PK4, je pára spojovacími trubkami 

zavedena do výstupní parní komory kotle PK5 umístěné na výstupní plošině. 
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Za výstupní parní komorou je uzavírací armatura. Z výstupní armatury je pára 

vedena parovodem do vysokotlakého rozdělovače páry, kde je další parní armatura 

pro připojení kotle k parní síti. 

Kondenzát pro regulaci teploty přehřátí vzniká kondenzací syté páry ve dvoudílném 

kondenzátoru, který je na stropě kotle. Pro zkondenzování syté páry je použita napájecí 

vody vyvedená z výstupní komory ekonomizéru č. 1, ohřátá voda se vrací do vstupní 

komory ekonomizéru č. 2. 

Tento způsob regulace teploty přehřáté páry (systém „Doležal“) využívá tlakové 

ztráty páry v přehříváku mezi vlastním místem vstřiku kondenzátu a bubnem (0,45MPa 

při výkonu 75t/h). Navíc je tento tlakový rozdíl zvýšen o hydrostatickou výšku tím, 

že vstřik je umístěn co nejníž, a tím získáno dalších 0,12MPa  

V případě, že pro regulaci přehřátí není dostatek vlastního kondenzátu, je možno 

použít tzv. pomocného vstřiku. Voda pro pomocný vstřik kotlů je vyvedena z napájecí 

vody kotlů, z napájecího rozdělovače vody před nadávkováním konzervačního amínu, 

voda má tlak 5,6MPa.  

Ohřívák vzduchu (LUWO) je trubkový a má dva stupně. Trubky jsou zaválcovány 

do trubkovnic.  

Spalovací komory kotlů K6 a K7 mají tzv. lehkou zazdívku (betonový torkret 

na pletivu na opraporkovaných várnicích, s izolací minerální vatou a zaplechováním. 

Kotle mají v bočních stěnách celkem 4 práškové hořáky umístěné pod stropem, dále 

jsou v bočních stěnách 2,5 m pod práškovými hořáky 2 brýdové hořáky na kótě 

cca +17,5m) a dále 2 dýzy dohořívacího vzduchu (kóta +12,4m). V čelní stěně 

spalovací komory na pod práškovými hořáky jsou  2 najížděcí a stabilizační plynové 

hořáky fy SAACKE, každý o výkonu 5MW. V případě K6, levý plynový hořák 

je na degazační plyn, spotřeba plynu na plný výkon je 950m3
N/h a pravý na zemní plyn, 

jehož spotřeba plynu na plný výkon je 510m3
N/h, u kotle K7 je to opačně.  

Odpopílkování kotlů je dvoustupňové, první stupeň jsou mechanické odlučovače 

a druhý stupeň jsou hadicové filtry, kde dochází na tkanině hadic (rukávců) k zachycení 

popílku na výslednou hodnotu nižší než 10mg/m3
N, přičemž norma stanoví v současné 

době hodnotu 50mg/m3
N. 

Podtlak v kotli zajišťuje radiální kouřový ventilátor. Jehož výtlak je do společného 

komína. 
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3.1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOTLŮ K6 A K7 

 Jmenovitý výkon 57MW (75t/h) 

 Minimální výkon bez stabilizace 34,2 MW (45t/h) 

 Minimální výkon se stabilizací 26,6 MW (35t/h) 

 Jmenovitý tlak páry 3,80MPa 

 Teplota přehřátí páry – jmenovitá 450°C,( -15,+10°C) 

 Teplota napájecí vody 105 - 110°C 

 

3.2 POPIS MLÝNICE KOTLŮ K6 A K7 

Pro kotel jsou instalovány dva trubnaté mlýny. Mlýnské okruhy jsou otevřené 

s mezizásobníky uhelného prášku, čili s nepřímým foukáním paliva. Palivo 

je ve mlýnech sušeno a následně dopravováno spalinami, jež se odebírají z druhého tahu 

kotle, z prostoru za přehříváky a za ekonomizérem č. 2. Odběrná místa spalin, 

jsou vybavena klapkami, jejichž pomocí lze nastavit požadovanou teplotu spalin pro 

sušení paliva v mlýnech. 

 Každý mlýn má svůj zásobník surového paliva, ze zásobníků surového paliva 

je uhlí dopravováno talířovými podavači na vstup do trubnatých mlýnů. Po semletí 

paliva ve mlýnech je palivo unášeno do třídiče, kde se oddělí těžší frakce, která padá 

potrubím zpět do mlýna, toto potrubí je vybaveno oddělovací zpětnou klapkou 

tzv. „mihalkou“, tato klapka svou činností udržuje správnou ventilaci mlýnského 

okruhu. Jemná směs uhelného prášku a brýd pokračuje dále do cyklónů, kde se odloučí 

uhelný prášek od nosné vzdušiny-brýd. Ventilace mlýna je zajištěna brýdovým 

ventilátorem, který je zařazen za cyklónem a výtlak z ventilátoru je zaveden 

do brýdových hořáků, které jsou nainstalovány v bočních stěnách kotle cca 2,5m 

pod práškovými hořáky. Část brýd z výtlaku brýdového ventilátoru je zavedena zpět 

na vstup mlýna a tato tzv. recirkulace brýd, slouží k udržování požadované teploty 

směsi za mlýnem. 

Odloučený uhelný prášek z cyklónu je gravitačně dopraven do zásobníků uhelného 

prášku. Vzájemné oddělení zásobníku uhelného prášku a cyklónu je zajištěno pomocí 

systému dvou klapek, mezi nimiž je prostor o objemu cca 200l, střídavé otvírání 

a zavírání klapek je zajištěno časovačem tak, aby vždy jedna klapka zůstala uzavřena. 

Uhelný prášek ze zásobníků uhelného prášku je pomocí komůrkových podavačů, 

které jsou vybavené motory s frekvenčními měniči, kontinuálně dávkován 



19 

 

do směšovacích ejektorů v práškovodech pro jednotlivé hořáky. Práškové hořáky jsou 

na kotli 4, z toho 2 pro každý mlýnský okruh. Mlýnský okruh na pravé straně kotle 

je označen "A". Mlýnský okruh na levé straně je označen "B". 

3.2.1 Parametry mlýnů kotlů K6 a K7 

 Typ mlýna 24/390 trubnatý 

 Výkon mlýna 9,5t/h 

 Otáčky mlýna 20ot/min 

 Sušící médium spaliny 

 

Brýdový ventilátor 

Typ ventilátoruRVK 1250 

 Jmenovité množství 7m3/s 

 Jmenovitý tlak 7050Pa 

 Výkon motoru 65kW 

 Otáčky motoru 1480ot/min 

 

4. PALIVO PRO TČA 

Teplárna TČA jako hlavní palivo používá černé energetické uhlí a granulované 

černouhelné kaly. Dodavatelem paliva je OKD, a.s. 

Černé energetické uhlí je palivo, které vzniká prvotním suchým tříděním těženého 

uhlí na sítových separátorech o průměru ok 0 - 20mm.  

Granulované kaly jsou kaly vytěžené z kalových rybníků a jsou následně 

vysušované na suškách OKD, Doprava, a.s, proto je žádoucí, aby toto předsušené palivo 

bylo zařazeno přímo do spotřeby. 

Najížděcím a stabilizačním palivem je zemní plyn z TRANSGAZU, a.s. 

 a degazační plyn z důlní degazace, dodávaný firmou Greengaz, a.s. 

Doplňkovým palivem je tzv. biomasa, jsou to nekontaminované dřevní piliny, 

extrahovaný šrot z rostlinných semen, peletky z cíleně pěstovaných rostlin, dřevního 

odpadu apod. 
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4.1 HLAVNÍ PALIVO ČERNÉ UHLÍ 

Průměrné kvalitativní znaky černého energetického uhlí z OKD, a.s. 

 Výhřevnost Qr
i 24MJ/kg 

 Obsah vody Wr 8% 

 Obsah popela Ar 22% 

 Obsah popela Ad 24% 

 Obsah síry Sr 0,4% 

 Prchavá hořlavina Vdaf 31,0% 

 Melitelnost 70 - 90 Hardgrove* 

 Granulometrie 0 - 30mm 

 

Prvkový rozbor - (sušina "d"): 

A − 28%, St − 0,5%, Ct − 62%, Ht − 3,6%, N − 0,9%, O − 5,2% 

Složení popela: 

SiO2 − 53,7%, AlO3 − 24,6%, CaO − 3,6%, MgO − 1,67%, TiO2 − 1,03%, Fe2O3 −

7,9%, SO3 − 0,96%, Na2O − 0,85%, K2O − 2,62%, P2O5 − 0,25% 

 

4.2 HLAVNÍ PALIVO GRANULOVANÉ KALY 

Průměrné kvalitativní granulovaných kalů OKD, a.s. 

 Výhřevnost Qi
r 18,89MJ/kg 

 Obsah vody Wr 12,10% 

 Obsah popela Ar 30,82% 

 Obsah popela Ad 35,07% 

 Obsah síry Sr 0,53% 

 Prchavá hořlavina Vdaf 27,7% 

 

 

 

 

 

 

*index melitelnosti Hardgrove je měřítkem odolnosti uhlí proti drcení  
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5. PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY PARNÍCH KOTLŮ (ČSN 07 0302) 

Pro výpočet účinnosti elektrárenských a teplárenských kotlů se používá Norma 

ČSN 07 0302. 

Tato norma slouží pro přípravu, provádění a vyhodnocování přejímacích 

nebo záručních zkoušek kotlů s tepelným výkonem nad 10MW pracují s přetlakem 

nad 0,7MPa a nebo s teplotou vody nad 115°C. 

Tato norma se nevztahuje na kotle spalující neobvyklá paliva (např. odpadky) 

a na parní kotle s ohništěm pracující s vyšším přetlakem než 2,5kPa. Tato norma může 

být použita jako vodítko pro zkoušky na výše uvedených zařízeních zvláštní konstrukce 

anebo pracujících s neobvyklou teplonosnou látkou, nebo i na jiných teplosměnných 

zařízeních, jen tehdy pokud budou respektovat specifické podmínky a vlastnosti daných 

zařízení.  

Při méně významných zkouškách na parních kotlech o menším výkonu se může 

s cílem snížení finančních, materiálových, personálních a časových nároků zkrátit 

rozsah zkoušek i počet měřených veličin. Přitom však nesmí nejistota naměřených 

hodnot překročit předem stanovenou eventuálně dohodnutou mez.  

 

5.1 ÚČEL A ROZSAH 

Účelem této normy je zadat jasně daná pravidla k prokázání plnění parametrů 

(výkon parního kotle, parametry přehřáté i mezipřehřáté páry a účinnost popřípadě 

jmenovitě popsané ztráty).  

Norma dále určuje pokyny pro přípravu a provedení přejímacích zkoušek, určení 

bilančních hranic zkoušeného zařízení a definici účinnosti, směrnice pro určení nejistoty 

měření a přepočet výsledků na smluvní podmínky. 

Doporučuje se, aby ustanovení této normy byla používaná i provádění běžných 

i kontrolních zkoušek za normálního provozu kotlů. 
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6. ÚČINNOST SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ  

„Spalovací zařízení slouží k transformaci chemicky vázané energie paliv 

na tepelnou energii média, vhodného k žádoucí distribuci tepla pro vytápění (kotle 

pro vytápění, lokální topeniště), nebo pro další transformaci na jiné formy energie 

(parní kotle). Pracovním médiem je ve většině případů voda (všechny druhy kotlů) 

nebo vzduch (lokální topeniště). 

Účinnost transformace energie je nejvýznamnějším technicko - ekonomickým 

parametrem uvedených zařízení, neboť udává míru využití energie paliva a je logické, 

že nevyužitá energie představuje ztráty, ať už ve formě tepla, nebo nespáleného paliva. 

Obecně je definována účinnost jako poměr výkonu k příkonu, lze tedy zapsat 

𝜂 =
𝑣ý𝑘𝑜𝑛

𝑝ří𝑘𝑜𝑛
=

𝑃𝑣

𝑃𝑝
 (7.1) 

a v uvažovaných případech bude příkonem vždy množství energie, dodané do zařízení 

v palivu, zatímco výkonem bude množství tepla, obsaženého ve vyrobené páře, horké 

vodě nebo v ohřátém vzduchu.“[4] 

 

6.1 PŘÍMÁ METODA STANOVENÍ ÚČINNOSTI 

Výpočet účinnosti vychází z definičního vztahu, ale musíme znát, jaký příkon 

v palivu dodáváme a jaký tepelný výkon spalovací zařízení má. Jedná se zdánlivě 

o nejjednodušší a nejpřesnější postup.  

 

6.1.1 Výpočet příkonu 

𝑃𝑝 = �̇�𝑝𝑎𝑙 ∙ 𝑄𝑖
𝑟 [kW] (7.2) 

�̇�𝑝𝑎𝑙 - množství paliva [kg/s]  

𝑄𝑖
𝑟 - výhřevnost paliva [kJ/kg] 

 

Tepelný výkon kotlů, lze snadno vyjádřit jako množství tepla obsaženého v horké 

vodě nebo páře. Musíme však počítat s tím, že voda na vstupu již nějaké teplo obsahuje, 

proto počítáme s rozdílem teplot mezi vstupem do kotle a výstupem z kotle. 
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6.1.2 Výpočet výkonu horkovodního kotle 

𝑃𝑣 = �̇�𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ ∆𝑡 [kW]  (7.3) 

�̇�𝑣 - množství vody  [kg/s]  

𝑐𝑣 - tepelná kapacita vody [kJ/(kg·°C)] 

∆𝑡 - rozdíl teplot [°C] 

 

6.1.3 Výpočet výkonu parního kotle 

 Pro parní kotle je praktičtější vyjádřit tepelný obsah páry entalpií. 

𝑃𝑣 = �̇�𝑝 ∙ ∆𝑖  [kW]  (7.4) 

�̇�𝑝 - množství páry [kg/s]  

∆𝑖 - rozdíl entalpie vstupní vody a výstupní páry  [kJ/kg] 

 

 Tento způsob výpočtu účinnosti je na první pohled nejlepší, ale nemůžeme 

ho vždy použít. Například pro kotle na tuhá paliva je velice těžké přesně určit množství 

spotřebovaného paliva pro stanovení tepelného příkonu. Bohužel, také nemá 

dostatečnou vypovídací hodnotu, to znamená, že sice zjistíme nízkou účinnost, 

ale nevíme proč je tak nízká a kde ztráty energie jsou. 

 

6.2 NEPŘÍMÁ METODA STANOVENÍ ÚČINNOSTI 

Je sice méně přesná, ale vychází ze ztrát. Víme, jak velké ztráty jsou 

a kde je vhodné ztráty snížit. V mé práci budu dále počítat jen s touto metodou. Běžně 

počítáme s pěti základními ztrátami. 

Účinnost je dána vztahem 𝜂 = 1−𝜁𝑀𝑁 − 𝜁𝐶𝑀 − 𝜁𝑓 − 𝜁𝑘 − 𝜁𝑠𝑣 [%]  (7.5) 

 

6.2.1 Druhy ztrát 

 Ztráta mechanickým nedopalem hořlavinou v tuhých zbytcích 

Tato ztráta určuje podíl hořlaviny, kterou se nepodařilo spálit a opouští kotel 

v tuhých zbytcích (popílek, škvára, úlet, propad). 
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𝜁𝑀𝑁 = Σ𝜁𝑀𝑁𝑖 = Σ
𝐶𝑖

100−𝐶𝑖
∙

𝑋𝑖

100
∙

𝐴𝑟

𝑄𝑖
𝑟 ∙ 𝑄𝑖

ℎ
 [%] (7.6) 

𝑄𝑖
ℎ – výhřevnost hořlaviny v tuhém zbytku, 32600  [kJ/kg] 

𝐴𝑟 – obsah popela v palivu v surovém stavu [%] 

𝑋𝑖 – bilance popela (struska, popílek)  [%] 

𝐶𝑖 – obsah hořlaviny (struska popílek)  [%] 

𝑄𝑖
𝑟– výhřevnost paliva v surovém stavu  [kJ/kg] 

 

 Ztráta chemickým nedopalem hořlavinou ve spalinách 

Hořlavina ve spalinách je únik neshořelých plynů převážně CO a v malé míře 

v některých uhlovodících. 

 

𝜁𝐶𝑀 =
(100−𝛴𝜁𝑀𝑁𝑖)

100
∙

𝑄𝑖𝐶𝑂∙𝜔𝐶𝑂∙𝑉𝑠𝑝,𝑠𝑘
𝑠

𝑄𝑖
𝑟  [%] (7.7) 

𝜔𝐶𝑂– koncentrace oxidu uhelnatého ve spalinách  [%] 

𝑄𝑖𝐶𝑂– výhřevnost oxidu uhelnatého, 12610  [kJ/kg] 

𝑉𝑠𝑝,𝑠𝑘
𝑠  – množství skutečných suchých spalin  [m3

N/kg] 

 

 Ztráta citelným teplem tuhých zbytků 

Podobně jako ztráta 𝜁𝑀𝑁 se rozděluje na ztrátu v tuhých zbytcích (popílek, škvára, 

úlet, propad), ale obsahuje nezanedbatelné teplo, které jde jen těžko využít. 

 

𝜁𝑓 = 𝛴𝜁𝑓𝑖 = 𝛴
𝑋𝑖

100−𝐶𝑖
∙

𝐴

𝑄𝑖
𝑟 ∙ 𝑐𝑖 ∙ 𝑡𝑖  [%] (7.8) 

𝑡𝑖– teplota (popílek, škvára) [°C] 

𝑐𝑖– střední měrná tepelná kapacita tuhých zbytků [%] 

𝑐𝑖 = 0,712 + 0,502 ∙ 10−3 ∙ 𝑡𝑖  [kJ/(kg·K)] 
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 Ztráta citelným teplem plynných spalin (komínová) 

Tato ztráta je většinou největší. Je to ztráta teplem spalin za poslední teplosměnnou 

plochou, která odchází komínem do ovzduší. 

 

𝜁𝑘 =
(100−𝜁𝑀𝑁)∙𝑉𝑠𝑝,𝑠𝑘

𝑣 ∙𝑐𝑝,𝑠𝑝∙(𝑡𝑠−𝑡𝑣)

𝑄𝑖
𝑟   [%] (7.9) 

𝑉𝑠𝑝,𝑠𝑘
𝑣 – objem vlhkých spalin vzniklých spálením 1kg paliva  [m3

N/kg] 

𝑐𝑝,𝑠𝑝 – střední měrné teplo vlhkých spalin při teplotě ts [kJ/(m3·°C)] 

𝑡𝑠 – teplota spalin [°C] 

𝑡𝑣 – teplota nasávaného vzduchu [°C] 

 

 Ztráta tepla do okolí 

Vychází z normy ČSN 070305 – Hodnocení kotlových ztrát 

(viz. obr. 2) 

obr. 2 Určení ztráty podle výkonu 
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7. ÚČINNOST KOTLE K1 

  Uhlí       Tuhé zbytky     

  Výhřevnost kJ.kg-1 26 140   Nedopal popel % 4,20  

  Popel Ar   % 16,37    Nedopal popílek % 26,93  

  Voda Wr    % 8,40    zachycení popela % 15,0  

  Uhlík Cr  % 67,61  
  zachycení 

popílku  
% 85,0  

  Vodík Hr  % 3,45    Teplota popela oC 600,0  

  Síra Sr  % 0,34    Spaliny     

  Dusík Nr  % 0,99    Teplota oC 190,0  

  Kyslík Or   % 2,84    O2  % 7,3  

  Další údaje       CO ppm 62  

  Jmenovitý výkon kotle MW 57,00    SO2 ppm 0  

  Srovnávací tepl. vzduchu oC 20,00  

     Naměřená teplota 

vzduchu 
oC 18,00  

    

tab. 1 Vstupní údaje K1 

Přebytek vzduchu n je 1,417 

Součinitel zvětšení objemu spalin vzdušnou vlhkostí υ=1,013 

 

 Výpočet spalovacího vzduchu a množství spalin (objemově) 

Teoretické množství kyslíku pro spálení 1kg paliva 

𝑉𝑂2,𝑡 =
22,4

12
∙ 𝐶𝑟 +

22,4

32
∙ 𝑆𝑟 +

22,4

4
∙ 𝐻2

𝑟 −
22,4

32
∙ 𝑂2

𝑟  =
22,4

12
∙ 0,6761 +

22,4

32
∙ 0,0034 +

+
22,4

4
∙ 0,0345 −

22,4

32
∙ 0,0284 = 1,438 𝑚𝑁

3 𝑘𝑔𝑝⁄  (8.1) 

 

Teoretické množství suchého vzduchu pro spálení 1kg paliva 

𝑉𝑣𝑧,𝑡
𝑠 =

𝑉𝑂2,𝑡

0,21
=

1,438

0,21
= 6,847 𝑚𝑁

3 𝑘𝑔𝑝⁄  (8.2) 

 

Skutečné množství suchého vzduchu pro spálení 1kg paliva 

𝑉𝑣𝑧,𝑠𝑘
𝑠 = 𝑉𝑣𝑧,𝑡

𝑠 ∙ 𝑛 = 6,847 ∙ 1,417 = 9,701 𝑚𝑁
3 𝑘𝑔𝑝⁄  (8.3) 

 

Teoretické množství suchých spalin po spálení 1kg paliva 

𝑉𝑠𝑝,𝑡
𝑠 =

22,4

12
∙ 𝐶𝑟 +

22,4

32
∙ 𝑆𝑟 +

22,4

28
∙ 𝑁2

𝑟 + 0,79 ∙ 𝑉𝑣𝑧,𝑡
𝑠 =

22,4

12
∙ 0,6761 +

22,4

32
∙ 

∙ 0,0034 +
22,4

28
∙ 0,0099 + 0,79 ∙ 6,847 = 6,76 𝑚𝑁

3 𝑘𝑔𝑝⁄  (8.4) 
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Skutečné množství suchých spalin po spálení 1kg paliva 

𝑉𝑠𝑝,𝑠𝑘
𝑠 = 𝑉𝑠𝑝,𝑡

𝑠 + (𝑛 − 1) ∙ 𝑉𝑣𝑧,𝑡
𝑠 = 6,76 + (1,417 − 1) ∙ 6,847 = 9,531 𝑚𝑁

3 𝑘𝑔𝑝⁄  

 (8.5) 

Skutečné množství spalin po spálení 1kg paliva 

𝑉𝑠𝑝,𝑠𝑘
𝑣 = 𝑉𝑠𝑝,𝑠𝑘

𝑠 + [
44,8

4
∙ 𝐻2

𝑟 +
44,8

36
∙ 𝑊𝑡

𝑟 + (𝜐 − 1) ∙ 𝑉𝑣𝑧,𝑠𝑘
𝑠 ] = 9,531 + [

44,8

4
∙ 0,0345 +

+
44,8

36
∙ 0,084 + (1,013 − 1) ∙ 9,701] = 10,148 𝑚𝑁

3 𝑘𝑔𝑝⁄  (8.6) 

 

 Ztráta mechanickým nedopalem hořlavinou v tuhých zbytcích 

𝜁𝑀𝑁𝑝𝑜𝑝𝑖𝑙𝑒𝑘 =
26,93

100−26,93
∙

85

100
∙

16,37

26140
∙ 32600 = 6,396% (8.7) 

𝜁𝑀𝑁𝑝𝑜𝑝𝑒𝑙 =
4,2

100−4,2
∙

15

100
∙

16,37

26140
∙ 32600 = 0,134% (8.8) 

 𝜁𝑀𝑁 = Σ𝜁𝑀𝑁𝑖 = 𝜁
𝑀𝑁𝑝𝑜𝑝𝑖𝑙𝑒𝑘

+ 𝜁
𝑀𝑁𝑝𝑜𝑝𝑒𝑙

= 6,396 + 0,134 = 6,53% (8.9) 

 

 Ztráta chemickým nedopalem hořlavinou ve spalinách 

 𝜁𝐶𝑀 =
(100−6,53)

100
∙

12610∙0,0062∙9,531

26140
= 0,028% (8.10) 

 

 Ztráta citelným teplem tuhých zbytků 

𝑐𝑝𝑜𝑝𝑖𝑙𝑒𝑘 = 0,712 + (0,502 ∙ 10−3) ∙ 190 = 0,807  (8.11) 

 𝑐𝑝𝑜𝑝𝑒𝑙 = 0,712 + (0,502 ∙ 10−3) ∙ 600 = 1,0132  (8.12) 

 𝜁𝑓𝑝𝑜𝑝í𝑙𝑒𝑘 =
85

100−26,93
∙

16,37

26140
∙ 0,807 ∙ 190 = 0,111% (8.13) 

 𝜁𝑓𝑝𝑜𝑝𝑒𝑙 =
15

100−4,2
∙

16,37

26140
∙ 1,0132 ∙ 600 = 0,04% (8.14) 

 𝜁𝑓 = 𝛴𝜁𝑓𝑖 = 𝜁𝑓𝑝𝑜𝑝í𝑙𝑒𝑘 + 𝜁𝑓𝑝𝑜𝑝𝑒𝑙 = 0,111 + 0,04 = 0,151% (8.15) 

 

 Ztráta citelným teplem plynných spalin (komínová) 

 𝜁𝑘 =
(100−6,53)∙10,148∙1,4∙(190−18)

26140
= 8,74% (8.16) 
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 Ztráta tepla do okolí 

Vychází z normy ČSN 070305 – Hodnocení kotlových ztrát (viz. obr. 2) 

Pro jmenovitý výkon 57MW je ztráta 𝜁𝑠𝑣 ≈ 0,6% 

𝜂 = 100 − 6,53 − 0,028 − 0,151 − 8,74 − 0,6 = 83,951% (8.17) 

7.1.1 Výpočet tepelného příkonu kotle K1 

𝜂 =
𝑃𝑣

𝑃𝑝
⟹ 𝑃𝑝 =  

𝑃𝑣

𝜂
=

57

0,83951
= 68,189𝑀𝑊 (8.18) 
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8. ÚČINNOST KOTLE K6 

  Uhlí       Tuhé zbytky     

  Výhřevnost kJ.kg-1 23 440   Nedopal popel % 0,24  

  Popel Ar   % 21,24    Nedopal popílek % 16,59  

  Voda Wr    % 8,10    zachycení popela % 15,0  

  Uhlík Cr  % 62,92  
  zachycení 

popílku  
% 85,0  

  Vodík Hr  % 5,36    Teplota popela oC 600,0  

  Síra Sr  % 0,37    Spaliny     

  Dusík Nr  % 1,05    Teplota oC 125,4  

  Kyslík Or   % 0,97    O2  % 9,8  

  Další údaje       CO ppm 114  

  Jmenovitý výkon kotle MW 57,00    SO2 ppm 50  

  Srovnávací tepl. vzduchu oC 25,00  

     Naměřená teplota 

vzduchu 
oC 25,00  

    

tab. 2 Vstupní údaje K6 

 

Přebytek vzduchu n = 1,753 

Součinitel zvětšení objemu spalin vzdušnou vlhkostí υ = 1,013 

 

 Výpočet spalovacího vzduchu a množství spalin (objemově) 

Teoretické množství kyslíku pro spálení 1kg paliva 

𝑉𝑂2,𝑡 =
22,4

12
∙ 𝐶𝑟 +

22,4

32
∙ 𝑆𝑟 +

22,4

4
∙ 𝐻2

𝑟 −
22,4

32
∙ 𝑂2

𝑟  =
22,4

12
∙ 0,6292 +

22,4

32
∙ 0,0037 +

+
22,4

4
∙ 0,0536 −

22,4

32
∙ 0,0097 = 1,47 𝑚𝑁

3 𝑘𝑔𝑝⁄  (9.1) 

 

Teoretické množství vzduchu pro spálení 1kg paliva 

𝑉𝑣𝑧,𝑡
𝑠 =

𝑉𝑂2,𝑡

0,21
=

1,47

0,21
= 7 𝑚𝑁

3 𝑘𝑔𝑝⁄  (9.2) 

 

Skutečné množství vzduchu pro spálení 1kg paliva 

𝑉𝑣𝑧,𝑠𝑘
𝑠 = 𝑉𝑣𝑧,𝑡

𝑠 ∙ 𝑛 = 7 ∙ 1,753 = 12,271 𝑚𝑁
3 𝑘𝑔𝑝⁄  (9.3) 

 

Teoretické množství suchých spalin po spálení 1kg paliva 

𝑉𝑠𝑝,𝑡
𝑠 =

22,4

12
∙ 𝐶𝑟 +

22,4

32
∙ 𝑆𝑟 +

22,4

28
∙ 𝑁2

𝑟 + 0,79 ∙ 𝑉𝑣𝑧,𝑡
𝑠 ==

22,4

12
∙ 0,6292 +

22,4

32
∙

0,0037 +
22,4

28
∙ 0,0105 + 0,79 ∙ 7 = 6,7 𝑚𝑁

3 𝑘𝑔𝑝⁄   (9.4) 
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Skutečné množství suchých spalin po spálení 1kg paliva 

 𝑉𝑠𝑝,𝑠𝑘
𝑠 = 𝑉𝑠𝑝,𝑡

𝑠 + (𝑛 − 1) ∙ 𝑉𝑣𝑧,𝑡
𝑠 = 6,7 + (1,753 − 1) ∙ 7 = 11,971 𝑚𝑁

3 𝑘𝑔𝑝⁄  

 (9.5) 

Skutečné množství spalin po spálení 1kg paliva 

𝑉𝑠𝑝,𝑠𝑘
𝑣 = 𝑉𝑠𝑝,𝑠𝑘

𝑠 + [
44,8

4
∙ 𝐻2

𝑟 +
44,8

36
∙ 𝑊𝑡

𝑟 + (υ − 1) ∙ 𝑉𝑣𝑧,𝑠𝑘
𝑠 ] = 9,531 + [

44,8

4
∙

0,0345 +
44,8

36
∙ 0,084 + (1,013 − 1) ∙ 9,701] = 12,89 𝑚𝑁

3 𝑘𝑔𝑝⁄  (9.6) 

 

 Ztráta mechanickým nedopalem hořlavinou v tuhých zbytcích 

 𝜁𝑀𝑁𝑝𝑜𝑝𝑖𝑙𝑒𝑘 =
16,59

100−16,59
∙

85

100
∙

21,24

23440
∙ 32600 = 4,994% (9.7) 

 𝜁𝑀𝑁𝑝𝑜𝑝𝑒𝑙 =
0,24

100−0,24
∙

15

100
∙

21,24

23440
∙ 32600 = 0,011% (9.8) 

 𝜁𝑀𝑁 = Σ𝜁𝑀𝑁𝑖 = 𝜁
𝑀𝑁𝑝𝑜𝑝𝑖𝑙𝑒𝑘

+ 𝜁
𝑀𝑁𝑝𝑜𝑝𝑒𝑙

= 4,994 + 0,011 = 5,005% (9.9) 

 

 Ztráta chemickým nedopalem hořlavinou ve spalinách 

 𝜁𝐶𝑀 =
(100−5,005)

100
∙

12610∙0,0114∙11,971

23440
= 0,073% (9.10) 

 

 Ztráta citelným teplem tuhých zbytků 

𝑐𝑝𝑜𝑝𝑖𝑙𝑒𝑘 = 0,712 + (0,502 ∙ 10−3) ∙ 125,4 = 0,775 [𝑘𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾)]  (9.11) 

𝑐𝑝𝑜𝑝𝑒𝑙 = 0,712 + (0,502 ∙ 10−3) ∙ 600 = 1,0132 [𝑘𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾)]  (9.12) 

 𝜁𝑓𝑝𝑜𝑝í𝑙𝑒𝑘 =
85

100−16,59
∙

24,24

23440
∙ 0,775 ∙ 125,4 = 0,09% (9.13) 

 𝜁𝑓𝑝𝑜𝑝𝑒𝑙 =
15

100−0,24
∙

21,24

23440
∙ 1,0132 ∙ 600 = 0,083% (9.14) 

 𝜁𝑓 = 𝛴𝜁𝑓𝑖 = 𝜁𝑓𝑝𝑜𝑝í𝑙𝑒𝑘 + 𝜁𝑓𝑝𝑜𝑝𝑒𝑙 = 0,09 + 0,083 = 0,173% (9.15) 

 

 Ztráta citelným teplem plynných spalin (komínová) 

 𝜁𝑘 =
(100−5,005)∙12,89∙1,3∙(125,4−25)

23440
= 6,818% (9.16) 
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 Ztráta tepla do okolí 

Vychází z normy ČSN 070305 – Hodnocení kotlových ztrát (viz. obr. 2) 

Pro jmenovitý výkon 57MW je ztráta 𝜁𝑠𝑣 ≈ 0,6% 

 𝜂 = 100 − 5,005 − 0,073 − 0,173 − 6,818 − 0,6 = 87,331% (9.17) 

8.1.1 Výpočet tepelného příkonu kotle K6 

𝜂 =
𝑃𝑣

𝑃𝑝
⟹ 𝑃𝑝 =  

𝑃𝑣

𝜂
=

57

0,87331
= 65,269𝑀𝑊 (9.18) 
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9. ÚČINNOST KOTLE K7 

  Uhlí       Tuhé zbytky     

  Výhřevnost kJ.kg-1 22 280   Nedopal popel % 1,33  

  Popel Ar   % 24,76    Nedopal popílek % 15,41  

  Voda Wr    % 9,70    zachycení popela % 15,0  

  Uhlík Cr  % 58,62  
  zachycení 

popílku  
% 85,0  

  Vodík Hr  % 3,33    Teplota popela oC 600,0  

  Síra Sr  % 0,36    Spaliny     

  Dusík Nr  % 0,87    Teplota oC 122,5  

  Kyslík Or   % 2,36    O2  % 8,5  

  Další údaje       CO ppm 71  

  Jmenovitý výkon kotle MW 57,00    SO2 ppm 0  

  Srovnávací tepl. vzduchu oC 20,00  

     Naměřená teplota 

vzduchu 
oC 18,00  

    

tab. 3 Vstupní údaje K7 

 

Přebytek vzduchu n = 1,567 

Součinitel zvětšení objemu spalin vzdušnou vlhkostí υ = 1,013 

 

 Výpočet spalovacího vzduchu a množství spalin (objemově) 

Teoretické množství kyslíku pro spálení 1kg paliva 

𝑉𝑂2,𝑡 =
22,4

12
∙ 𝐶𝑟 +

22,4

32
∙ 𝑆𝑟 +

22,4

4
∙ 𝐻2

𝑟 −
22,4

32
∙ 𝑂2

𝑟 = =
22,4

12
∙ 0,5862 +

22,4

32
∙

0,0036 +
22,4

4
∙ 0,0333 −

22,4

32
∙ 0,0236 == 1,267 𝑚𝑁

3 𝑘𝑔𝑝⁄  (10.1) 

 

Teoretické množství vzduchu pro spálení 1kg paliva 

𝑉𝑣𝑧,𝑡
𝑠 =

𝑉𝑂2,𝑡

0,21
=

1,267

0,21
= 6,033 𝑚𝑁

3 𝑘𝑔𝑝⁄  (10.2) 

 

Skutečné množství vzduchu pro spálení 1kg paliva 

𝑉𝑣𝑧,𝑠𝑘
𝑠 = 𝑉𝑣𝑧,𝑡

𝑠 ∙ 𝑛 = 6,033 ∙ 1,567 = 9,454 𝑚𝑁
3 𝑘𝑔𝑝⁄  (10.3) 

 

Teoretické množství suchých spalin po spálení 1kg paliva 

𝑉𝑠𝑝,𝑡
𝑠 =

22,4

12
∙ 𝐶𝑟 +

22,4

32
∙ 𝑆𝑟 +

22,4

28
∙ 𝑁2

𝑟 + 0,79 ∙ 𝑉𝑣𝑧,𝑡
𝑠 ==

22,4

12
∙ 0,5862 +

22,4

32
∙

0,0036 +
22,4

28
∙ 0,0087 + 0,79 ∙ 6,033 = 5,865 𝑚𝑁

3 𝑘𝑔𝑝⁄  (10.4) 
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Skutečné množství suchých spalin po spálení 1kg paliva 

𝑉𝑠𝑝,𝑠𝑘
𝑠 = 𝑉𝑠𝑝,𝑡

𝑠 + (𝑛 − 1) ∙ 𝑉𝑣𝑧,𝑡
𝑠 = 5,865 + (1,567 − 1) ∙ 6,033 = 9,286 𝑚𝑁

3 𝑘𝑔𝑝⁄  

 (10.5) 

Skutečné množství spalin po spálení 1kg paliva 

𝑉𝑠𝑝,𝑠𝑘
𝑣 = 𝑉𝑠𝑝,𝑠𝑘

𝑠 + [
44,8

4
∙ 𝐻2

𝑟 +
44,8

36
∙ 𝑊𝑡

𝑟 + (υ − 1) ∙ 𝑉𝑣𝑧,𝑠𝑘
𝑠 ] = 9,286 + [

44,8

4
∙

0,0333 +
44,8

36
∙ 0,097 + (1,013 − 1) ∙ 9,454]  = 9,903 𝑚𝑁

3 𝑘𝑔𝑝⁄  (10.6) 

 

 Ztráta mechanickým nedopalem hořlavinou v tuhých zbytcích 

 𝜁𝑀𝑁𝑝𝑜𝑝𝑖𝑙𝑒𝑘 =
15,41

100−15,41
∙

85

100
∙

24,76

22280
∙ 32600 = 5,61% (10.7) 

 𝜁𝑀𝑁𝑝𝑜𝑝𝑒𝑙 =
1,33

100−1,33
∙

15,41

100
∙

24,76

22280
∙ 32600 = 0,073% (10.8) 

 𝜁𝑀𝑁 = Σ𝜁𝑀𝑁𝑖 = 𝜁
𝑀𝑁𝑝𝑜𝑝𝑖𝑙𝑒𝑘

+ 𝜁
𝑀𝑁𝑝𝑜𝑝𝑒𝑙

= 5,61 + 0,073 = 5,683% (10.9) 

 

 Ztráta chemickým nedopalem hořlavinou ve spalinách 

 𝜁𝐶𝑀 =
(100−5,683)

100
∙

12610∙0,0071∙9,286

22280
= 0,037% (10.10) 

 

 Ztráta citelným teplem tuhých zbytků 

𝑐𝑝𝑜𝑝𝑖𝑙𝑒𝑘 = 0,712 + (0,502 ∙ 10−3) ∙ 122,5 = 0,774  (10.11) 

𝑐𝑝𝑜𝑝𝑒𝑙 = 0,712 + (0,502 ∙ 10−3) ∙ 600 = 1,0132   (10.12) 

 𝜁𝑓𝑝𝑜𝑝í𝑙𝑒𝑘 =
85

100−15,41
∙

24,76

22280
∙ 0,774 ∙ 122,5 = 0,106% (10.13) 

 𝜁𝑓𝑝𝑜𝑝𝑒𝑙 =
15

100−1,33
∙

24,76

22280
∙ 1,0132 ∙ 600 = 0,103% (10.14) 

 𝜁𝑓 = 𝛴𝜁𝑓𝑖 = 𝜁𝑓𝑝𝑜𝑝í𝑙𝑒𝑘 + 𝜁𝑓𝑝𝑜𝑝𝑒𝑙 = 0,106 + 0,103 = 0,209% (10.15) 

 

 Ztráta citelným teplem plynných spalin (komínová) 

 𝜁𝑘 =
(100−5,683)∙9,903∙1,3∙(122,5−18)

22280
= 5,695% (10.16) 
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 Ztráta tepla do okolí 

Vychází z normy ČSN 070305 – Hodnocení kotlových ztrát (viz. obr. 2) 

Pro jmenovitý výkon 57MW je ztráta 𝜁𝑠𝑣 ≈ 0,6% 

 𝜂 = 100 − 5,683 − 0,037 − 0,209 − 5,695 − 0,6 = 87,776% (10.17) 

9.1.1 Výpočet tepelného příkonu kotle K1 

𝜂 =
𝑃𝑣

𝑃𝑝
⟹ 𝑃𝑝 =  

𝑃𝑣

𝜂
=

57

0,87776
= 64,938𝑀𝑊 (10.18) 

 

10. CELKOVÝ TEPELNÝ PŘÍKON 

Celkový tepelný příkon kotlů v teplárně TČA od roku 2016 bude: 

𝑃𝑡𝑝,𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝑃𝑡𝑝,𝐾1 + 𝑃𝑡𝑝,𝐾6 + 𝑃𝑡𝑝,𝐾7 = 68,189 + 65,269 + 64,938 = 198,396𝑀𝑊 

 (11.1) 
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11. MÁ ÚČAST NA MĚŘENÍ ÚČINNOSTI 

Měření účinnosti jsem se účastnil v rámci mé bakalářské práce, abych lépe poznal 

praktickou stránku měření. Měření probíhalo na kotli K7 dne 27.11.2013 s měřící 

skupinou doc. Bohumíra Čecha. Odebírali jsme vzorky paliva (viz. obr. 3), spalin 

(viz. obr. 4, 5, 6), popela (viz. obr. 7) a popílku (viz. obr. 8). Dále jsme měřili teplotu 

spalin pomocí termočlánků typu „K“ (viz. obr. 9). Mohl jsem si také projít měřící vůz 

od VŠB (viz. obr. 10,11). 

Pro ilustraci je zde několik fotografií. 

 

 

obr. 3 Odebírání vzorků paliva 
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obr. 4 Odebírání vzorků spalin 

 

obr. 5 Vzduchotěsný ventilátor 
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obr. 6 Odlučovač vlhkosti a analyzátor Servomex 

 

obr. 7 Odebírání vzorků strusky 
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obr. 8 Výsypky z tkaninových filtrů 

 

obr. 9 Termočlánky typu „K“ 



39 

 

 

obr. 10 Měřící přístroje ve voze VŠB-TU 

obr. 11 Zapisující se data ve voze VŠB-TU 
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12. MĚŘENÍ ÚČINNOSTI NA KOTLÍCH K1, K6 A K7 

Měření účinnosti na kotli K1 byly provedeny dne 2.12.2013 

Měření účinnosti na kotli K6 byly provedeny dne 27.1.2014 

Měření účinnosti na kotli K7 byly provedeny dne 27.11.2013 

 Kontrola seřízení spalovacího procesu kotle s dosažením maximální účinnosti 

spalování.  

 Sledování parního výkonu kotle s cílem dosažení jmenovitého tepelného výkonu 

kotle dle podmínek sítě centralizovaného zásobování teplem. 

 Plynné emise (CO, NOx, a vztažný kyslík). Kontinuální měření nezávislými přístroji 

po dobu 3 hodin (VŠB)  

 Stanovení účinnosti kotle dle ČSN 07 0302 

 Odběr vzorků paliva, popela a popílku 
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13. ZPŮSOB MĚŘENÍ ÚČINNOSTI A VÝBĚR MĚŘÍCÍCH MÍST V 

TČA 

13.1  ZPŮSOB MĚŘENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH EMISÍ  

Plynné emise (CO, NOx) se měřily na výstupu z odlučovače za kouřovým 

ventilátorem kotle. Měření prováděla akreditovaná a autorizovaná měřicí skupina  

VŠB - TU Ostrava. 

  

13.2 VZORKY PALIVA, POPELA A POPÍLKU 

Uhlí bylo odebíráno z dopravních tras paliva do mlýnů. U kotle K6 a K7 bylo uhlí 

odebíráno z talířových podavačů surového uhlí do mlýnů (viz. obr. 3). Pomocí kvartace 

byly vytvořeny průměrné laboratorní vzorky o hmotnosti kolem 5kg. 

Popel byl odebírán z výsypek drtičů před vstupem na dopravní pás (viz. obr. 7). 

Hrubý popílek kotlů K6 a K7 byl odebrán z komorového podavače dopravní trasy 

hrubého popílku na pravé straně kotlů.  

Popílek z tkaninových filtrů byl odebírán z dopravní trasy popílku pod tkaninovými 

odlučovači (viz. obr. 8).  

Rozbory jednotlivých vzorků prováděla akreditovaná laboratoř AmpluServis, a.s., 

Ostrava Třebovice. 

 

13.3 MĚŘENÍ TEPLOTY SPALIN 

Teplota spalin se měřila v kouřovodu za kotlem a měření probíhalo v souladu 

s normou pro síťovou metodu. Ve zvolených měřicích přímkách, v levém a pravém 

spalinovém kanálu na výstupu z kotlů byly rovnoměrně umístěny vždy 2 termočlánky 

typu „K“ (plášťovaný termočlánek NiCr-Ni  3 mm), které byly před měřením 

kalibrovány. Měřené hodnoty byly svedeny kompenzačním vedením do měřícího 

systému firmy NATIONAL INSTRUMENTS a zaznamenávány v intervalu 30s 

(viz. obr. 9). 

 

13.4 ZPŮSOB STANOVENÍ PLYNNÝCH SLOŽEK SPALIN O2 A CO  

Měření koncentrace plynných složek spalin O2 a CO za kotlem bylo prováděno 

síťovou metodou. V předem zvolených bodech průřezu vnitřního kouřovodu L a P 

strana (umístění bylo shodné s umístěním termočlánků pro stanovení teploty spalin 
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za vnitřními žaluziemi) byla umístěna odběrová sonda, k níž bylo připojeno vedení 

vzorku. Pomocí této sondy a vzduchotěsného ventilátoru byl odsáván vzorek spalin přes 

odlučovač vlhkosti do odběrových vaků rychlostí cca 10 l.min-1. V odebraném vzorku 

spalin bylo po odloučení tuhých nečistot stanoveno množství O2 a CO pomocí 

analyzátoru SERVOMEX, pracujícího na principu paramagnetických vlastností kyslíku 

a stanovení koncentrace CO v infračervené oblasti (viz. obr. 4, 5, 6).  

 

13.5 STANOVENÍ POPELOVÉ BILANCE  

Bilance popela byla provedena podle normy ČSN 07 0302 – Hodnocení kotlových 

ztrát 15 % popel, 85 % popílek. 

 

13.6 ÚDAJE PROVOZNÍCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ 

Průběh zkoušky byly snímány údaje z měřících přístrojů v dohodnutém rozsahu 

v intervalu 1 minuta. 
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14. PRŮBĚH MĚŘENÍ 

26.11.2013 

18:00 Příjezd pracovníků měřicí skupiny na kotelnu TČA. 

 Zahájení instalace měřicí techniky na kotli K7. 

20:30 Ukončení instalace měřicí techniky na kotli K7. Odjezd pracovníků 

VŠB-TU z TČA. 

27.11.2013 

05:45 Příjezd měřicí skupiny VŠB-TU na Teplárnu Československé armády 

v Karviné. Oživení měřicí techniky, kalibrace emisního měřicího vozu. 

08:00 Zahájení měření účinnosti na kotli K7. 

08:10 Zahájeno vzorkování surového uhlí, strusky a popílků. 

08.20 Zahájeno měření koncentrace O2 a CO na výstupu spalin z kotle. 

10:50 Ukončeno vzorkování popela a popílků. 

11:00 Ukončeno měření emisí při zkoušce účinnosti. 

11:00 Ukončení měření účinnosti na kotli K7. 

 

2.12.2013 

07:00 Příjezd pracovníků měřicí skupiny na kotelnu TČA. 

 Zahájení instalace měřicí techniky na kotli K1. 

Oživení měřicí techniky, kalibrace emisního měřicího vozu. 

11:30 Ukončení instalace měřicí techniky na kotli K1.  

12:00 Zahájení měření účinnosti na kotli K1. 

12:10 Zahájeno vzorkování surového uhlí, popela a popílku. 

12.20 Zahájeno měření koncentrace O2 a CO na výstupu spalin z kotle K1. 

14:50 Ukončeno vzorkování strusky a popílků. 

15:00 Ukončeno měření emisí při zkoušce účinnosti. 

15:15 Demontáž měřicí techniky z kotle K1. 

16:30 Odjezd pracovníků VŠB-TU Ostrava z TČA. 
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26.1.2014 

18:00 Příjezd pracovníků měřicí skupiny na kotelnu TČA. 

 Zahájení instalace měřicí techniky na kotli K6. 

20:30 Ukončení instalace měřicí techniky na kotli K6. Odjezd pracovníků 

VŠB-TU z TČA. 

27.1.2014 

05:45 Příjezd měřicí skupiny VŠB-TU na Teplárnu Československé armády 

v Karviné. Oživení měřicí techniky, kalibrace emisního měřicího vozu. 

07:15 Zahájení měření účinnosti na kotli K6. 

07:10 Zahájeno vzorkování surového uhlí, strusky a popílků. 

07:20 Zahájeno měření koncentrace O2 a CO na výstupu spalin z kotle. 

09:50 Ukončeno vzorkování popela a popílků. 

10:15 Ukončení měření účinnosti na kotli K6. 

10:15 Demontáž měřicí techniky z kotle K6. 

11:30 Odjezd pracovníků VŠB-TU Ostrava z TČA. 
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15. NAVRH MOŽNÝCH ZLEPŠENÍ KOTLŮ V TČA 

15.1 KOTEL K1 

Vysoká teplota kouřových plynů = vysoká komínová ztráta, je způsobená jednak 

dřívějšími úpravami, tj. instalací regulace teploty přehřátí vstřikem vlastního 

kondenzátu typu „Doležal“, při instalaci této regulace bylo nutno snížit velikost 

teplosměnné plochy přehříváku a tím došlo ke zvýšení teploty spalin na konci kotle 

i přes zvětšení teplosměnné plochy ekonomizéru II. Dalšímu zvětšení teplosměnné 

plochy ekonomizéru brání prozatím prostorové možnosti v druhém tahu kotle. Teplota 

vody za EKO II dosahuje jen cca 180°C, což je málo, teplota vody za EKO II by mohla 

být cca 220 – 230°C, protože teplota varu ve varném systému je, při tlaku 4,2MPa, 

250°C. Tato teplota je nejvyšší možná pro zachování samotížného oběhu ve varném 

systému kotle.  

Druhou příčinou vysoké teploty spalin na konci kotle je neseřízené spalování, 

o čemž svědčí i vysoký nedopal v popílku je někdy až 30%. 

 Další možností zvýšení účinnosti kotle je zvětšení teplosměnné plochy varného 

systému, např. zvětšením plochy stávající trubkové mříže na konci varného systému 

v přechodu do druhého tahu.  

Nebo při větší rekonstrukci kotle nahradit várnice s polotěžkou zazdívkou, 

membránovými stěnami,  

Pro snížení nasávání falešného vzduchu, by bylo vhodné, při rekonstrukci nebo GO 

spalovací komory a varného systému, nahradit ve výsypce stávající dva odstruskovače 

jedním.  

 

15.2 KOTLE K6 A K7 

Kotle májí spalovací komoru obrácenou, hoření probíhá shora dolů, poté se dole 

spaliny otočí za mezistěnu a proudí nahoru do druhého tahu kotle. Zde je slabinou 

tzv. lehká zazdívka, kdy opraporkované várnice jsou z vnější strany potaženy drátěným 

pletivem na které je nastříkán, v několikacentimetrové vrstvě jemný beton – tzv. 

„Torkret“. Poté je provedena obezdívka tenkými šamotovými cihlami a následuje 

izolace minerální vatou a oplechování. Toto provedení spalovací komory je oproti těžké 

zazdívce nebo membránové stěně, nejvíce problémové, co se týče přisávání falešného 

vzduchu a případného hledání poškození. 
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V případě K6 je poškození zazdívky a tím i přisávání falešného vzduchu, větší 

než K7. O čemž svědčí vyšší objem spalin a O2 ve spalinách a vyšší teplota spalin 

na konci kotle. U obou kotlů by bylo žádoucí seřídit spalování a distribuci spalovacích 

vzduchů, kdy nedopal v popílku je cca 15 – 20%. Rovněž u těchto kotlů by bylo 

přínosem, při velké rekonstrukci, přejít od opraporkovaných várnic k membránovým 

stěnám a výsypku upravit tak, aby místo dvou odstruskovačů, byl pouze jeden. Těmito 

opatřeními dojde k maximálnímu snížení nasávání falešného vzduchu do kotle. 
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16. ZÁVĚŘ 

V mé bakalářské práci jsem z naměřených hodnot počítal účinnost parních kotlů 

v TČA. Před samotným počítáním jsem se zúčastnil měření potřebných hodnot s měřící 

skupinou doc. Čecha. Pro výpočet jsem použil nepřímou metodu výpočtu, 

která se převážně používá pro výpočet kotlů na tuhé paliva a můžeme přesně definovat 

ztráty. Před výpočtem ztrát jsem použil spalovací rovnice na zjištění objemu spalin 

a množství spalovacího vzduchu. Podle předpokladů byla u všech kotlů největší 

komínová ztráta. Účinnost vyšla vyšší než byla takzvaná „papírová“. Po výpočtu 

účinnosti na jednotlivých kotlích jsem se zabýval možným zlepšením a zvýšením 

účinnosti, které bude vést i ke snížení emisí.  
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18. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A – Schéma tlakového celku K1 

Příloha B – Schéma tlakového celku K6 

Příloha C – Schéma tlakového celku K7 

 


