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Abstrakt 

Práce řeší problém tepelného mostu ve stěně parního kotle s membránovou stěnou. 

Tepelným mostem je ocelový trn, který přenáší teplo z membránové stěny a zvyšuje tak 

povrchovou teplotu oplechování. Kotel je izolován materiálem s minerální vlny, který je 

překrytý trapézovým plechem s ochranným antikorozním nátěrem. K řešení byl pouţit 

program ANSYS, ve kterém byl vytvořen numerický model izolační vrstvy s ocelovým trnem 

uprostřed. Celkem bylo vytvořeno osm simulací lišících se polohou trapézového plechu vůči 

trnu. Výsledkem simulací je maximální povrchová teplota, rozloţení teplot na povrchu kotle 

a teplotní spád po délce ocelového trnu. Součástí práce je také iterační výpočet součinitele 

přestupu tepla z trapézového plechu do okolí.  

Klíčová slova 

parní kotel, ocelový trn, tepelný most, plastový nátěr, tepelné izolace, minerální vlna, 

součinitel tepelné vodivosti, součinitel přestupu tepla, numerický model 

Abstract 

This paper solves the problem of thermal bridge in the wall of the steam boiler with 

membrane wall. Thermal bridge is a steel pin which transfers heat from the membrane wall 

and increases the surface temperature of coverage. The boiler is insulated with mineral wool 

material which is covered with trapezoidal sheet with a protective anti-corrosion coating. For 

the solution was used ANSYS in which was created a numerical model of the insulating layer 

with a steel pin in the middle. It was created eight simulations which differ in position of 

trapezoidal sheet against the pin. The results of the simulation are the maximum surface 

temperature, temperature distribution on the surface of the boiler and the temperature gradient 

along the length of the steel pin. This paper also includes an iterative calculation of heat 

transfer coefficient of trapezoidal sheet to the surroundings. 

Keywords 

steam boiler, steel pin, thermal bridge, plastic coating, thermal insulation, mineral 

wool, thermal conductivity, heat transfer coefficient, numerical model 

  



   

SEZNAM POUŢITÝCH VELIČIN 

Název Značka Jednotka 

součinitel tepelné vodivosti λ W∙m
-1

∙K
-1 

objemová hmotnost ρ kg∙m
-3 

Celsiova teplota  t °C 

souřadnice pravoúhlého systému x m 

hustota tepelného toku q W∙m
-2 

teplo Q J 

plocha S m
2 

čas τ s 

měrná tepelná kapacita cp J∙kg
-1

∙K
-1 

vydatnost vnitřního objemového tepelného zdroje qv W∙m
-3 

součinitel teplotní vodivosti a m
2
∙s

-1 

Laplaceův operátor 2  m
-2 

součinitel přestupu tepla  α W∙m
-2

∙K
-1

 

tloušťka  s m 

měrný tepelný odpor R m
2
∙K∙W

-1 

tepelný tok P W 

Nusseltovo kritérium Nu 1 

Prandtlovo kritérium Pr 1 

Grashofovo kritérium Gr 1 

kinematická viskozita ν m
2
∙s

-1
 

tíhové zrychlení g m∙s
-2 

termodynamická teplota T K 

charakteristický rozměr l m 

teplotní objemová roztaţnost γ K
-1 

intenzita vyzařování E W∙m
-2

 

intenzita vyzařování černého tělesa E0 W∙m
-2

 

součinitel vyzařování dokonale černého tělesa C0 W∙m
-2

∙K
-4 

emisivita ε 1 

pohltivost A 1 

odrazivost R 1 

průteplivost T 1 

index směrovosti φ 1 

průměr d m 



  1 

OBSAH 

1 ÚVOD 3 

2 TEPELNÉ IZOLACE 4 

2.1 Vlastnosti izolačního materiálu 4 

2.1.1 Pórovitost 5 

2.1.2 Reakce na oheň 5 

2.2 Pouţívané izolační materiály 5 

2.2.1 Materiály z plastické hmoty 6 

2.2.2 Vláknité materiály 6 

2.2.3 Kompozitní materiály 7 

2.2.4 Betony 7 

2.2.5 Tvarovky 8 

2.3 Způsoby izolování povrchu kotlů 8 

2.3.1 Izolování membránové stěny kotle minerální vlnou 8 

2.3.2 Izolování stropu kotle minerální vlnou 10 

3 TEORIE PŘESTUPU TEPLA 11 

3.1 Sdílení tepla vedením 11 

3.1.1 Součinitel tepelné vodivosti 12 

3.1.2 Fourierova rovnice vedení tepla 12 

3.1.3 Podmínky jednoznačnosti 13 

3.1.4 Stacionární vedení tepla sloţenou rovinnou stěnou 13 

3.2 Sdílení tepla konvekcí 15 

3.2.1 Fourierova-Kirchhoffova rovnice 16 

3.2.2 Teorie podobnosti 17 

3.3 Sdílení tepla zářením 17 

3.3.1 Stefanův-Boltzmannův zákon 17 

3.3.2 Kirchhoffův zákon 18 

3.3.3 Sálání mezi tělesy 18 

4 VÝPOČET SOUČINITELE PŘESTUPU TEPLA 20 

4.1 Podmínky jednoznačnosti 20 

4.2 Postup výpočtu 21 



  2 

5 NUMERICKÝ MODEL VLIVU TEPELNÉHO MOSTU NA VNĚJŠÍ 

 POVRCHOVOU TEPLOTU KOTLE 24 

5.1 Simulace A 26 

5.2 Simulace B 29 

5.3 Simulace C 30 

5.4 Simulace D 33 

5.5 Simulace E, F, G 35 

5.6 Simulace H 38 

6 ZÁVĚR 41 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY 43 

SEZNAM OBRÁZKŮ 44 

SEZNAM TABULEK 45 



  3 

1 ÚVOD 

Izolace tepelných zařízení je nedílnou součástí jejich výstavby, které je třeba věnovat 

náleţitou pozornost. Práce se zabývá izolací stěn parního kotle. Tepelně izolačních materiálů 

existuje řada různých druhů, stejně tak existuje několik odlišných způsobu jejich instalace na 

tepelné zařízení. Obsahem práce je také přehled tepelně izolačních materiálů a popis způsobu 

izolování stěn a stropu kotle minerální vlnou.  

Kaţdé tepelné zařízení má určité parametry pro svůj provoz, a také omezující 

podmínky, dané pouţitými materiály. Řešený parní kotel s membránovou stěnou je izolován 

materiálem z minerální vlny DP 80. Tato izolace se napichuje ve třech vrstvách na ocelové 

trny o průměru 5 mm, které jsou navařené na membránu kotle. Izolační materiál je zakrytý 

trapézovým plechem s tloušťkou 0,8 mm. Povrchovou ochranu plechu tvoří plastový nátěr, 

který podmiňuje teplotu povrchu vnějšího opláštění trapézovým plechem, jejíţ hodnota by 

neměla překročit 50 °C.  

Praktická část této práce se zabývá místem na stěně kotle, kde je největší 

pravděpodobnost překročení této limitní teploty. Právě v místě, kde se trn přibliţuje k plechu 

(nebo se ho rovnou dotýká), je velký předpoklad překročení teploty 50 °C. V tomto místě 

ocelový trn funguje jako tepelný most mezi membránou a oplechováním kotle. Toto kritické 

místo bylo předmětem řešení předloţené práce. K řešení byla zvolena metoda numerické 

simulace programem ANSYS. Pro simulaci teplotního pole na trapézovém plechu byl 

vytvořen numerický model stěny kotle. 
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2 TEPELNÉ IZOLACE 

V dnešní době existuje velké mnoţství různých izolačních systémů a hmot. Izolační 

materiály můţeme rozlišovat z několika hledisek, například podle jejich chemického sloţení, 

uţitných vlastností, pevnosti, velikosti, tloušťky, způsobu pouţití.  

2.1 Vlastnosti izolačního materiálu 

Dobrý tepelně izolační materiál by měl především zabránit tepelným ztrátám na 

zařízení, které izoluje. Důleţitým parametrem tepelně izolačního materiálu je mezi jinými 

součinitel tepelné vodivosti. Čím menší součinitel, tím jsou tepelné ztráty menší a zároveň je 

niţší i teplota povrchu izolace. Součinitel tepelné vodivosti pro tepelně izolační materiály se 

pohybuje v hodnotách pod 0,25 W∙m
-1

∙K
-1

.  

Dalším sledovaným parametrem je nejvyšší provozní teplota. Teplota pouţití 

izolačních materiálů pro izolaci tepelných zařízení se pohybuje od několika set stupňů Celsia 

aţ po cca 1600  °C. Tato teplota je v některých případech závislá na fázové přeměně hlavní 

chemické sloţky, ze které je tepelná izolace vyrobena. Takovou chemickou sloţkou je 

například oxid křemičitý SiO2, který spolu s oxidem hlinitým Al2O3 tvoří základní strukturu, 

na které je postavena většina izolačních systémů. Přehled pouţívaných materiálů spolu 

s jejich nejvyššími provozními teplotami je v tabulce 1. 

Tab. 1.  Přehled izolačních materiálů s jejich nejvyššími provozními teplotami [1]. 

Materiál 
Nejvyšší provozní 

teplota  (°C) 
Materiál 

Nejvyšší provozní 

teplota  (°C) 

Křemičitan hlinitý 1260 Silikátová cihla 800 

Křemičitan vápenatý 1000 Dinasová cihla 800 

Zpěněné sklo (hlinito-

křemičité) 
430 Šamotová cihla 800 

Sklo borosilikátové 500 Křemelinové hmoty 500 

Minerální vlna (skleněné 

vlákno) 
230-400 Keramická vlákna 1600 

Minerální vlna 

(minerální vlákno) 
230-1100 Ţárovzdorné betony 1450 

Skleněná vlna 1000 Vermikulit 1600 

Dalšími parametry, které jsou většinou uváděny na technických listech konkrétních 

tepelně izolačních materiálů, jsou pevnost v tahu, lineární smrštění, měrná tepelná kapacita, 
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krátkodobá nasákavost, odpor proti proudění vzduchu, zvuková pohltivost, objemová 

hmotnost, bod tání a reakce na oheň. Většina těchto parametrů je řízená normami. 

Izolační výrobek by měl být také chemicky a biologicky odolný. Neměl by se vlivem 

teploty příliš tvarově deformovat. Výrobek by se měl dát snadno pouţívat, to znamená snadno 

nainstalovat a připevnit k izolovanému povrchu, ale také snadno demontovat nebo opravit. 

2.1.1 Pórovitost 

Pórovitost materiálu souvisí s objemovou hmotností. Čím niţší je objemová hmotnost 

materiálu a vyšší pórovitost, tím niţší je také jeho tepelná vodivost. Izolační materiály mají 

skutečnou pórovitost menší neţ 45 obj. %. Tvarové izolační materiály se získávají záměrným 

vytvořením pórů v materiálu. Mezi tvarovými izolačními materiály rozlišujeme lehké 

ţárovzdorné výrobky se skutečnou pórovitostí v mezích 45 aţ 75 % a ultralehké se skutečnou 

pórovitostí nad 75 % [2]. 

Na pórovitost izolačních materiálů se lze dívat z makro- i mikropohledu. Zahraniční 

studie pozoruje souvislost mezi pórovitou mikro- a makrostrukturou, pevnostními vlastnostmi 

a elasticitou tepelně izolačních materiálů. K vyvinutí ideální struktury pouţívá metodu BESO. 

Podstatou této metody je sjednocení obou struktur. V ideální struktuře tepelně izolačního 

materiálu musí být vytvořen zvlášť vzhled jednotlivé buňky pro mikrostrukturu a následně 

celkové sloţení buněčné struktury do výsledné makrostruktury o poţadovaných pevnostních 

i tepelně izolačních vlastnostech [3]. 

2.1.2 Reakce na oheň 

Většina technických listů uvádí pouze nejvyšší provozní teplotu a bod tání materiálu, 

některé firmy ale uvádějí další materiálovou vlastnost, a to reakci na oheň. Tento parametr se 

řídí normou ČSN EN 13501-1. Materiál DP 80, pouţitý v našem případě, se podle této normy 

řadí do kategorie A1. Materiály třídy A1 jsou v této normě určený jako výrobky, které 

nenapomáhají k šíření poţáru v ţádné jeho formě, a to ani plně rozvinutého poţáru [4]. 

V Číně měřili chování šesti různých izolačních materiálů (minerální vlna, adhezní 

polystyrenové granule, fenolová pryskyřice, EPS, XPS a RPU) v kalorimetru. EPS, XPS, 

a RPU jsou materiály s poměrně nízkou hustotou (17,06; 31,52; 43,99 kg.m
-3

) a průměrným 

součinitelem tepelné vodivosti (0,041; 0,030; 0,024 W∙m-1∙K-1). Výsledkem studie bylo mezi 

jinými změření rychlosti uvolňování tepla během spalování v kalorimetru. Měřili také čas 

potřebný k prvnímu zaţehnutí, uvolňování toxických plynů a mnoţství vyprodukovaného 

oxidu uhelnatého. Ze všech výsledných hodnot jsou pozorované materiály sestaveny do řady 

podle indexu poţárního nebezpečí (fire danger index), sestupně: XPS>RPU>EPS>adhezní 

polystyrenové granule>fenolová pryskyřice>minerální vlna [5]. 

2.2 Pouţívané izolační materiály 

 Většina vyráběných tepelně izolačních materiálů je vyráběna na bázi systému Al2O3 –

 SiO2 s dalšími příměsemi, např. CaO, MgO, oxidy ţeleza, alkálií, TiO2 apod. Materiály 
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pouţívané pro izolaci tepelných zařízení můţeme rozdělit do pěti skupin podle jejich 

struktury, tvaru a formy.  

2.2.1 Materiály z plastické hmoty 

Plastické izolační hmoty jsou tvořeny více sloţkami. Hlavní sloţkou můţe být 

kamenivo anebo vlákna z minerální vlny. Do směsi se přidává pojivo nebo několik pojiv, 

které jsou organické nebo neorganické. Podle procesu tuhnutí rozlišujeme hydraulická, 

keramická, chemická a organická pojiva [2]. 

Hydraulická pojiva tvrdnou při teplotě okolí, reakcí cementu a vody vzniká 

hydraulická vazba. Keramická pojiva tvrdnou slinováním při výpalu, během sušení dochází ke 

zpevnění. Keramickou vazbu tvoří hlavně plastické jíly, u kterých v důsledku zvyšující se 

teploty dochází k jílovým přeměnám. Chemická vazba se pouţívá pro směsi s fosfátovým 

pojivem, vodním sklem, chloridem nebo síranem hořečnatým. Ke zpevnění a tvrdnutí dochází 

chemickou reakcí. 

Materiály obsahující minerální vlnu se pouţívají k izolování tvarově nepříznivých 

ploch s teplotou překračující 550 °C. Vhodné jsou například pro izolaci parních turbin 

a potrubí. Izolační hmotu tvoří vhodně vybraná minerální vlákna spojená anorganickým 

pojivem. Materiál se dobře spojuje s povrchem zařízení, proto někdy postačí vytvořit pouze 

jednu vrstvu nátěru nebo nástřiku. Díky této vlastnosti se eliminují ztráty tepla vznikající na 

spojích a v mezerách. 

Plastické hmoty na keramickém základu jsou vhodné k izolaci kotlů. Pouţívá se 

ţárovzdorný keramický tmel nebo sypké hmoty pojené vodou. Výhodou těchto materiálů je 

dobrá přilnavost k povrchu a malé smrštění během výpalu. Odolávají prudkým teplotním 

změnám a nepraskají. Materiály se pouţívají k opravám předchozích izolací, k izolaci 

ocelových konstrukcí, pánví nebo se nanáší jako další izolační a mechanicky odolnější vrstva 

na minerální rohoţe.  

2.2.2 Vláknité materiály 

Vláknité materiály se prodávají v různých tvarových provedeních. Materiál ze 

skleněné nebo minerální vaty se instaluje nejčastěji v několika vrstvách. Vata, ze které je 

izolace vytvořena, můţe být po stranách připevněna k síti z pocínovaného drátu anebo 

k hliníkové fólii. Vrstvy se k sobě mohou přišít skleněným vláknem s wolframovým jádrem.  

Vláknité materiály se vyrábějí z taveniny směsi surovin rozstřikováním na rotujícím 

kotouči nebo rozfukováním proudem vodní páry nebo vzduchu. Takto se vyrábějí vlákna 

kaolinová a vysoce hlinitá. Dalším způsobem je výroba chemickou cestou. Skleněná vlákna 

lze pouţívat do teploty 500 °C, minerální vlákna do 650 °C, speciální minerální vlákna do 

850 °C a ţárovzdorná keramická vlákna do teplot 1000 aţ 1900 °C [2]. 

Vláknité materiály mají řadu výhod, zejména nízkou tepelnou vodivost, malou měrnou 

vodivost, malou měrnou tepelnou kapacitu, vysokou odolnost vůči vibracím a otřesům, 

odolnost proti změnám teplot, nízkou objemovou hmotnost, dobrou elasticitu a jsou elektricky 

nevodivé.  
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Mezi vláknitými tepelně izolačními materiály rozlišujeme výrobky jako: 

 minerální vlna – tvoří ji všesměrně izolovaná vlákna, slouţí pro izolaci plochých 

povrchů pecí, do 700 °C; 

 rohoţe – vyrábějí se z vlny buď jehlováním, nebo slisováním, vlákna jsou zde plošně 

orientována; rozlišujeme rohoţe ze skleněných vláken; rohoţe z minerální vlny na 

síti z pozinkovaného drátu pro izolaci různých druhů potrubí; rohoţe z minerální vlny 

obšité síti z pozinkovaného drátu pro tepelnou a akustickou izolaci vysokoteplotních 

kotlů, potrubí, komínů; rohoţe z minerální vlny s hliníkovou fólií pro tepelnou, 

akustickou a částečně vlhkostní izolaci ventilačních potrubí a agregátů, bojlerů, kotlů, 

výměníků; 

 plsti – vyrábějí se z vlny a malého mnoţství organického pojiva, po vyformování 

a vysušení pojivo ztvrdne a plsť ztrácí formovatelnost, organické pojivo vyhoří při 

teplotě do 350 °C, takţe nepříznivě neovlivní vlastnosti výrobku za vysoké teploty; 

 desky – mají větší hustotu a tuhost neţ rohoţe nebo plsti, během ohýbání se mohou 

mechanicky poškodit, jejich měrná tepelná vodivost je však při vyšších teplotách 

menší, jsou odolnější proti vibracím a otěru, méně se smršťují; s pouţitím 

organického pojiva, které později vyhoří a materiál zvětší svůj objem, se pouţívají 

jako těsnění, například pro vyplnění dilatačních spár v keramickém zdivu.  

2.2.3 Kompozitní materiály 

Kompozitní materiály mají vynikající tepelně izolační vlastnosti. Jsou tvořeny 

speciálním tvrdým jádrem z tepelně odolné minerální vlny. Jádro je z obou stran obloţené 

deskami. Pouţívají se k izolaci průmyslových zařízení, konstrukcí, stěn a stropů. K pouţití 

tohoto materiálu není třeba velké podpůrné konstrukce, materiál má samonosnou funkci. 

Dalšími výhodami kompozitních materiálů jsou chemická, biologická a korozní odolnost. 

Kompozit izoluje také zvuk a vibrace, má nízkou tepelnou rozpínavost, je rozměrově 

stálý [1]. 

2.2.4 Betony 

Betony mohou být hutné nebo izolační. Jsou to směsi ţárovzdorných kameniv, pojiva 

a vody nebo jiné kapaliny. Jako pojivo se většinou pouţívá cement. Zpevňují se uţ při 

pokojové teplotě, poté ale musí následovat důkladné vysušení za pomalého zvyšování teploty, 

kdy z materiálu odchází zbytková fyzikální voda a pak chemicky vázaná voda. Teplota 

pouţití ţárobetonů závisí na druhu pouţitého cementu a druhu kameniva. Betony 

s portlandským cementem lze pouţít v rozmezí teplot 1000 aţ 1200 °C. Pokud pouţijeme 

jako kamenivo korund a jako pojivo hlinitanový cement, můţe teplota dosahovat aţ 

2000 °C [2]. 

Speciálním druhem minerálu pouţívaného pro výrobu tepelně izolačních betonů je 

vermikulit. Chemické sloţení vermikulitu je podobné jiným izolačním materiálům, obsahuje 

také SiO2 (38-46 %), Al2O3 (10-16 %), MgO (16-35 %), Fe2O3 (6-13 %), ale oproti jiným 

materiálům obsahuje větší mnoţství krystalické vody (8-16 %) [6]. Při zahřátí nad 100 °C se 

voda mění v páru, která rozděluje jednotlivé destičky slídy od sebe. Toto lupínkování se 
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zvětšuje se stoupající teplotou. Štěpením na destičky se mění objem. Největší zvětšení nastává 

při teplotách 800 aţ 1100 °C, kdy se objem zvětšuje 15 aţ 25krát, podle druhu suroviny [7]. 

Vermikulit se běţně pouţívá v jeho expandované formě, má malou objemovou hmotnost (64-

160 kg∙m
-3

), nízký součinitel tepelné vodivosti (0,058-0,071 W∙m
-1

∙K
-1

) a je nehořlavý. 

Vyuţívá se jako tepelný izolátor, ale má také schopnosti zvukového a poţárního izolantu. 

Vermikulit se k tepelné izolaci pouţívá i v kombinaci s dalšími materiály, jako je polystyren 

nebo ţivice. Pro svoji objemovou roztaţnost se pouţívá k vyplnění dutin zdiva. Materiál je 

pouţitelný do teploty 1200 °C [6]. 

2.2.5 Tvarovky 

Tvarové izolační materiály se vytvářejí vakuováním. Z vodné suspenze s obsahem 

keramických vláken se přes husté síto odsává voda. Takto vznikají výrobky jako trubky 

s kruhovým nebo hranatým průřezem, ţlábky, hlavice hořáků, kelímky, misky. Hotové 

výrobky mají velmi dobrou chemickou a tepelnou odolnost, mají přesný tvar a rozměr 

a nízkou objemovou hmotnost. Díky výborné chemické odolnosti lze tyto materiály pouţít 

v pecích s ochrannou atmosférou. Pokud k chemické odolnosti přidáme také moţnost vyrobit 

libovolně sloţitý, ale přesný tvar, najdou tvarovky uplatnění pro izolaci mechanických 

zařízení [1; 2]. 

2.3 Způsoby izolování povrchu kotlů 

Způsob izolování se liší podle druhu pouţité izolace. Jinak se izolují technologická 

zařízení minerálními vlnami a jinak nátěry. Technologie izolování závisí také na pevnostních 

vlastnostech daného tepelně izolačního materiálu. Pokud izolační materiál nemá dostatečnou 

nosnost, je třeba pouţít mimo vlastní izolace také konstrukční prvky. Pouţití nosných 

konstrukcí se týká hlavně vláknitých izolačních materiálů.  

Jako nosnou konstrukci se obvykle pouţívá výrobky z ţárovzdorné oceli. Je třeba mít 

na paměti, ţe ocel vlivem vzduchu, vlhkosti a některých plynů má tendenci korodovat. Proto 

musíme ocel opatřit ochrannými nátěry. Nátěry se nejčastěji skládají ze tří vrstev. První, 

podkladová vrstva, plní antikorozní funkci. Druhá vrstva má obvykle zásaditý charakter, 

chrání ocel před ţárem. Třetí, povrchová vrstva, plní dekorační funkci a chrání před okolním 

prostředím [1]. 

Antikorozní zabezpečení je třeba aplikovat také na oplechování tepelných zařízení. 

Rychlost ničení kovového materiálu korozí závisí na mnoha parametrech, jsou to mezi jinými 

fyzikální a chemické vlastnosti materiálu, jeho kvalita a povrchová struktura a korozní 

charakter okolního prostředí. K ochraně oplechování se pouţívají antikorozní chlorkaučukové 

nátěry, epoxidové barvy a barvy na bázi modifikované alkydové pryskyřice [1]. 

2.3.1 Izolování membránové stěny kotle minerální vlnou 

Na membránovou stěnu kotle se navaří trny o průměru 5 mm a délce, která se rovná 

tloušťce izolace s 10 mm rezervou. V místech studených bandáţí se vytvoří konstrukce 

z drátu o průměru 6,3 mm a pletiva s šestihrannými oky tak, ţe pod bandáţ se kolmo na stěnu 
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přivaří v roztečích cca 500 mm podpěrné konzoly z drátu o průměru 6,3 mm, přepojí se po 

celé délce bandáţi minimálně dvakrát drátem (ø 6,3 mm), na ně se uloţí pletivo 

s šestihrannými oky a celý prostor se důkladně vyplní minerální vlnou.  

Na navařené trny se napichují vrstvy izolačních rohoţí a kaţdá vrstva se zajistí 

naráţecími podloţkami. Za poslední vrstvou rohoţí se namontuje hliníková fólie a na ni 

pletivo, které se zajistí naráţecími podloţkami. Všechny spoje rohoţí je nutno důkladně sešít 

pozinkovaným drátem o průměru 1 mm. Trny se navaří na praporky membránových stěn. 

Technický výkres takto provedené izolace je na obrázku 1 [8]. 

 

Obr. 1.  Izolace stěn kotle [8] 

Takto izolovaná stěna se ještě oplechuje trapézovým plechem. Trapézové plechy jsou 

pak mezi studené bandáţe nahoře vloţeny za přivařený úhelník a nad spodní bandáţí 

přichyceny k parapetu bandáţe pomocí samořezných šroubů [9]. 

 Izolace komory membránových stěn se upevní na pomocnou konstrukci z ocelových 

pásů připevněných k trubkám pomocí objímek. Konstrukce je pak překryta před izolací 

pletivem s šestihrannými oky a hliníkovou fólií. Oplechování komor se provádí hladkým 

plechem připevněným na úchytnou konstrukci z lišt z pozinkovaného plechu [9]. 
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2.3.2 Izolování stropu kotle minerální vlnou 

Izolace stropu kotle se provádí podobným způsobem jako izolace stěny kotle. Izolace 

se realizuje na předem zhotovenou kostru z pásu a ocelových tyčí kruhového průřezu, která se 

navaří na nosnou konstrukci. Vyztuţení kostry se vykoná z ocelových tyčí kruhového průřezu 

navařených do profilu pro oplechování. Trny se navaří na pás. Na takto vytvořenou kostru se 

namontuje pletivo s šestihrannými oky a hliníková fólie. Izolační rohoţe se napíchnou na trny 

a zajistí naráţecími podloţkami za kaţdou vrstvou izolace. Při vícevrstvové izolaci se spáry 

jednotlivých vrstev navzájem šachovnicovitě překryjí. Případné vzniklé mezery mezi 

jednotlivými rohoţemi se důkladně zaplní volnou minerální vlnou. Rohoţe se sešijí 

pozinkovaným drátem. Za poslední vrstvou rohoţe se umístí hliníková fólie a pletivo 

s šestihrannými oky, vše se zajistí naráţecími podloţkami. Poslední vrstvou je oplechování 

hladkým nebo trapézovým plechem [8]. Technický výkres izolace stropu nad spalovací 

komorou představuje obrázek 2. 

Obr. 2  Izolace stropu nad stropem spalovací komory [8] 
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3 TEORIE PŘESTUPU TEPLA 

Rozlišujeme tři způsoby sdílení tepla, a to vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) 

a zářením (radiací, sáláním). V izolované stěně parního kotle se uplatňují všechny tři způsoby.  

Izolace je tvořena především materiály z tuhých látek, mezi kterými se teplo předává 

vedením. To souvisí s tepelným pohybem a vzájemným energetickým působením molekul.  

V prostoru mezi tuhými tělesy se teplo šíří vedením a konvekcí ve vzduchu. Tedy 

proudící vzduch předává teplo z povrchu izolační rohoţe na trapézový plech a odebírá teplo 

z plechu do okolí kotle. Ve vzduchu se rovněţ uplatňuje sdílení tepla vedením.  

Sdílení tepla zářením se uskutečňuje pomocí elektromagnetického vlnění šířícího se 

prostorem. Vlnění pohlcené okolními tělesy se poté mění na energií tepelnou. Záření se 

v řešeném případě uskutečňuje mezi trnem a izolací, mezi izolací a trapézovým plechem 

a mezi trapézovým plechem a okolím.  

3.1 Sdílení tepla vedením 

Vedení tepla se realizuje v izolační rohoţi, vzduchové mezeře a v trapézovém plechu. 

Proces sdílení tepla vedením můţe způsobovat změnu teploty jak v prostoru, tak v čase. 

Budeme předpokládat, ţe kotel je jiţ v provozu a teplota uvnitř se s časem nemění, teplotní 

pole bude tedy stacionární. Teplotní pole je mnoţina hodnot teploty všech bodů zkoumaného 

prostoru v kaţdém časovém okamţiku [10]. Rozlišujeme jednosměrné, dvousměrné (rovinné) 

a trojsměrné (prostorové) teplotní pole. Řešený případ lze zjednodušit na podmínky 

jednosměrného stacionárního teplotního pole. Rovnice k popisu pole 

)C()(  xft  (1) 

Nárůst teploty po tloušťce izolační vrstvy je dán gradientem teploty, coţ je vektor 

směřující na stranu vzrůstu teploty. Pro jednosměrné stacionární teplotní pole  

)m(K
d

d
 grad 1

x

t
t  (2) 

Opačným směrem neţ vektor teplotního gradientu směřuje vektor hustoty tepelného 

toku q, přičemţ oba leţí na stejné přímce. První Fourierův zákon popisuje závislost hustoty 

tepelného toku na záporném gradientu teploty 

)m(W
d

d
 grad 2-

x

t
tq   (3) 

kde λ je konstanta úměrnosti zvaná součinitel tepelné vodivosti  (W∙m
-1

∙K
-1

). 
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3.1.1 Součinitel tepelné vodivosti 

Součinitel tepelné vodivosti je mnoţství tepla, které projde za jednotku času 

jednotkovou plochou izotermického povrchu, přičemţ v tělese je jednotkový teplotní 

gradient [10]. Tato definice vychází z rovnice (4) 

)Km(W
dd grad

d 11- 






St

Q
 (4) 

Součinitel tepelné vodivosti je materiálová vlastnost, je závislý na teplotě, tlaku 

a sloţení látky. U plynných látek je závislost na tlaku jen mimo oblast platnosti kinetické 

teorie plynů, přibliţně v rozmezí tlaků 10
2
 aţ 10

6
 Pa. Vedení tepla v plynech při obvyklých 

teplotách a tlacích je určeno přenosem kinetické energie při sráţkách molekul. Součinitel 

tepelné vodivosti je úměrný součinu hustoty ρ a střední volné dráhy molekul l , ale 

s rostoucím tlakem se ρ zvětšuje a l zmenšuje a jejich součin zůstává stejný. Střední rychlost 

molekul v plynech je funkcí odmocniny teploty, tedy se zvyšující se teplotou součinitel 

tepelné vodivosti plynů roste. Pro vzduch při teplotách kolem 0 °C je jeho hodnota 

0,0236 W∙m
-1

∙K
-1

. 

Pro určení součinitele tepelné vodivosti izolačních materiálů musíme uvaţovat jejich 

nehomogenní strukturu, především určité mnoţství pórů a dutin, které jsou zaplněné plynem 

nebo kapalinou. Souhrnně se tento součinitel nazývá efektivní součinitel tepelné vodivosti λef. 

Efektivní součinitel tepelné vodivosti je výrazně závislý na obsahu vlhkosti v pórech, která 

má podstatně vyšší hodnotu λ neţ plyny a λef takto výrazně zvyšuje. Vliv na λef má také sálání 

v pórech. Za tepelné izolace se obecně povaţují materiály s hodnotou λef pod 0,25 W∙m
-1

∙K
-1

. 

Hodnota λef, materiálu Orstech DP 80 pouţitého v našem případě se pohybuje od 0,04 po 

0,2 W∙m
-1

∙K
-1

 pro teplotní rozmezí 50 aţ 650 °C. 

U kovových materiálů kaţdá příměs výrazně sniţuje λ čistých kovů. Při 20 °C se 

hodnota λ pro ţelezo pohybuje kolem 0,73 W∙m
-1

∙K
-1

 a pro ocel (0,2 %) kolem 0,5 W∙m
-1

∙K
-1

. 

3.1.2 Fourierova rovnice vedení tepla 

Proces sdílení tepla vedením popisuje Fourierova rovnice vedení tepla, nazývaná také 

druhý Fourierův zákon vedení tepla. Druhý Fourierův zákon, který vychází ze zákona o 

zachování energie, popisuje nestacionární vedení tepla. Pro odvození rovnice musíme 

předpokládat, ţe: 

1. tuhé těleso je homogenní a izotropní; 

2. fyzikální vlastnosti tělesa jsou konstantní; 

3. změna objemu tělesa spojená se změnou teploty je mnohem menší neţ 

samotný objem tělesa; 

4. vnitřní tepelné objemové zdroje jsou v tělese rozmístěny rovnoměrně; 

5. proces probíhá za konstantního tlaku. 

Nejčastěji uţívaný tvar (5) Fourierovy rovnice vedení tepla 
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)s(K 1-V2 







 pc

q
ta

t
 (5) 

kde a je součinitel teplotní vodivosti  (m
2
∙s

-1
), 

 2  - Laplaceův operátor  (m
-2

) [10]. 

Rovnici (5) lze dále zjednodušit. Pro výpočet hustoty tepelného toku sloţenou 

rovinnou stěnou, kde je vedení tepla jednosměrné stacionární a nejsou zde vnitřní tepelné 

objemové zdroje, rovnice (5) přejde na tento tvar: 

)m(K0
d

d 2-

2

2


x

t
 (6) 

3.1.3 Podmínky jednoznačnosti 

Rozlišujeme podmínky fyzikální, geometrické, počáteční a povrchové. Naše úloha má 

stacionární charakter, takţe podmínku počáteční můţeme vynechat. Fyzikální a geometrické 

podmínky musíme určit pro kaţdou vrstvu stěny zvlášť. K fyzikálním podmínkám patří 

objemová hmotnost ρ, součinitel tepelné vodivosti λ a měrná tepelná kapacita cp. Všechny tři 

vlastnosti jsou funkcí teploty. Geometrické vlastnosti jsou rozměry daného tělesa. Pro 

výpočet vedení tepla je ale podstatná pouze tloušťka daného tělesa. Fyzikální i geometrické 

podmínky jsou uvedeny v páté kapitole. Pro jednoduché výpočty budeme pro zjednodušení 

uvaţovat o trapézovém plechu jako o rovinné stěně s nekonečně malou tloušťkou.  

Povrchové podmínky určují tepelný vztah mezi tělesem a okolím. Rozlišujeme čtyři 

druhy povrchových podmínek. Pro řešený případ jsou podstatné pouze dvě podmínky. 

Podmínka prvního druhu – Dirichletova udává rozloţení teploty tp na povrchu p tělesa jako 

funkci souřadnic a času [10], pro stacionární jednosměrné teplotní pole 

C)()(p  xft  (7) 

Podmínka třetího druhu – Fourierova se pouţije, známe-li teplotu okolí tok a součinitel 

přestupu tepla do okolí αc 

)m(W)( -2

okpc  ttq   (8) 

3.1.4 Stacionární vedení tepla sloţenou rovinnou stěnou 

Tepelnou izolaci stěny parního kotle, která je v našem případě sloţenou rovinnou 

stěnou, tvoří dvě vrstvy. První trojitou vrstvou je izolační materiál Orstech DP 80 a druhou 

vrstvu tvoří vzduchová mezera. Trapézový plech nebudeme brát jako další ovlivňující vrstvu, 
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ale jako rovinnou stěnu s nekonečně malou tloušťkou oddělující vzduchovou mezeru od 

okolního vzduchu. Budeme předpokládat, ţe jednotlivé vrstvy se dokonale stýkají, takţe 

povrchové teploty dvou stýkajících se vrstev jsou shodné. Pro stacionární vedení tepla platí, 

ţe v kaţdém místě stěny je hustota tepelného toku konstantní. 

Obr. 3.  Schéma vedení tepla sloţenou rovinnou stěnou 

Hustotu tepelného toku určíme z prvního Fourierova zákona (3) a z povrchové 

podmínky prvního druhu (7), rovnice budou mít tvar 

))tt(
s

q 2-

1k

iz

iz m(W 


 (9) 

)m(W)( 2-

21

vz

vz  tt
s

q


 (10) 

kde λiz je součinitel tepelné vodivosti izolace  (W∙m
-1

∙K
-1

), 

 siz
 - tloušťka izolace  (m), 

 t
k
 - teplota stěny kotle  (°C), 

 t1
 - vnější teplota izolace  (°C), 

 λvz - součinitel tepelné vodivosti vzduchu  (W∙m
-1

∙K
-1

), 

 svz
 - tloušťka vzduchové mezery  (m), 

 t2
 - teplota plechu  (°C) 

Poslední rovnici k výpočtu hustoty tepelného toku vyjádříme pomoci Fourierovy 

podmínky třetího druhu (8). Zde se nejedná o klasické vedení tepla, na povrchu stěny se teplo 

vyměňuje s okolím prostřednictvím konvekce a záření 
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)m(W)( -2

ok2ok  ttq   (11) 

kde αok je součinitel přestupu tepla z plechu do okolí  (W∙m
-2

∙K
-1

), 

 tok
 - teplota okolí  (°C). 

Spojením a úpravou rovnic (9), (10) a (11) dohromady získáme jednu rovnici pro 

výpočet hustoty tepelného toku 

)m(W
1

)( 2-

vz

vz

okiz

iz

okk 








ss

tt
q  

(12) 

Rovnici (15) můţeme zjednodušeně zapsat také pomocí měrného tepelného odporu, 

který je součtem dílčích měrných tepelných odporů na povrchu a uvnitř stěny: 

)WK(m
1 12-

vziz

vz

vz

okiz

iz

ok

 RRR
ss

R 


 (13) 

rovnice (12) potom bude mít tvar 

)m(W 2-okk 



R

tt
q  (14) 

Teplotu okolí a teplotu kotle známe, takţe teploty t1 a t2 uvnitř stěny určíme z rovnic 

(12) a (14) 
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 (16) 

3.2 Sdílení tepla konvekcí 

Konvekce neboli proudění je proces přenosu tepla, který souvisí s pohybem tekutiny, 

je vţdy doprovázena vedením tepla. Rozlišujeme dva druhy: volnou konvekci a nucenou 

konvekci. Liší se působením sil. Volná konvekce vzniká samovolně v důsledku 

nerovnoměrného rozdělení hmotnostních sil v tekutině. Nejčastějším typem volné konvekce je 

přirozené proudění vyvolané působením gravitačního pole na nerovnoměrně prohřátou 

tekutinu. Konvekce nucená vzniká pomocí povrchových sil, jako jsou síly tlakové a síly třecí. 

V praxi proudění sestává vţdy z konvekce nucené i přirozené. U konvekce lze dále rozlišit, 

zda se jedná o úlohu vnitřní, kdy se teplo přenáší mezi vnitřním povrchem uzavřeného 
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prostoru a uvnitř proudící tekutinou, nebo úlohu vnější, kdy proudící tekutina obtéká tuhé 

těleso[11]. 

V našem případě se budeme zabývat pouze volnou konvekcí. V prvním případě jde o 

konvekci v neomezeném prostoru, okolní vzduch proudí kolem vnějšího povrchu trapézového 

plechu, jedná se tedy o vnější úlohu přirozené konvekce. Druhým případem je mezera mezi 

trapézovým plechem a izolací, opět přirozená konvekce, ale úloha vnitřní. Vzduch v této 

mezeře má různou teplotu po celé výšce kotle. Kvůli teplotní nehomogenitě vzniká proudění, 

ovlivňujícím faktorem je i gravitační síla Země. Konvekční sdílení tepla vzniká také v mezeře 

mezi trnem a izolací. S blízkostí membrány kotle roste teplota trnu, izolace i vzduchu mezi 

nimi, vytvoří se zde proudění vzduchu. 

3.2.1 Fourierova-Kirchhoffova rovnice 

Fourierova-Kirchhoffova rovnice popisuje teplotní pole proudící tekutiny. Pro 

odvození je třeba předpokládat ţe: 

1. tekutina je homogenní a izotropní; 

2. fyzikální vlastnosti tekutiny jsou konstantní; 

3. vnitřní objemové zdroje jsou v tekutině rozmístěny rovnoměrně; 

4. děj se odehrává za konstantního tlaku; 

5. zanedbává se tepelná energie, vzniklá disipací energie mechanické [11]. 

Základem k sestavení této rovnice je Fourierova rovnice vedení tepla (4). Pomocí 

úplné derivace teploty  

)s(K
d

D 1-V2 



 pc

q
ta

t
 (17) 

kde a je součinitel teplotní vodivosti  (m
2
.s

-1
). 

Pro stanovení hustoty tepelného toku q nebo rovnou tepelného toku Pp mezi povrchem 

tuhého tělesa a tekutinou se obvykle pouţívá Newtonův vztah 

(W))( pkp SttP   (18) 

kde tp je teplota povrchu tělesa  (°C), 

 t - teplota tekutiny  (°C), 

 S - plocha, na které se sdílení tepla uskutečňuje  (m
2
), 

 αk - místní součinitel přestupu tepla konvekcí  (W∙m
-2

∙K
-1

). 

Definici součinitele přestupu tepla získáme vyjádřením z rovnice (18) 

)Km(W
)(

1-2-

p

p

k 



Stt

P
  (19) 
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Místní součinitel přestupu tepla konvekcí je tedy mnoţství tepla předané za jednotkový čas 

mezi tekutinou a jednotkovou plochou povrchu tělesa, je-li mezi tělesem a tekutinou rozdíl 

teplot 1 K. 

3.2.2 Teorie podobnosti 

Pro řešení praktických úloh sdílení tepla konvekcí se vyuţívá teorie podobnosti 

a vychází se z experimentálních výsledků. Cílem výpočtu je stanovení součinitele přestupu 

tepla. Pro rovinnou stěnu, kde je pouze přirozené proudění, si vystačíme jen se dvěma kritérii, 

Prandtlovým a Grashoffovým. Obecná kriteriální rovnice se zjednoduší do podoby 

(1))Gr(Pr,fNu   (20) 

Pro výpočet jednotlivých kritérií potřebujeme znát charakteristický rozměr l, kterým 

bude u rovinné stěny výška kotle. K určení potřebných fyzikálních vlastností proudící 

tekutiny potřebujeme znát průměrnou teplotu. U vnějších úloh se tato teplota vypočte jako 

aritmetický průměr z teploty proudící tekutiny a teploty obtékaného povrchu. Pro vnitřní 

teploty je to průměr teplot obtékaných povrchů. Ze stejných teplot se pak určí rozdíl teplot ∆T 

pro výpočet Grashoffova kritéria.  

Hledaný součinitel přestupu tepla αk se pak stanoví z Nusseltova kritéria 

)KmW( 1-2-

k 



l

Nu 
  (21) 

3.3 Sdílení tepla zářením 

Pro sálavé teplo je rozhodující elektromagnetické vlnění v rozsahu vlnových délek  

10
-4

 aţ 10
-7

 m. Sdílení tepla zářením popisuje mnoho zákonů (Planckův zákon, Wienův 

posunovací zákon, Lambertův zákon atd.). Pro popis tří úloh vyskytujících se ve stěně kotle 

s trnem (záření mezi trnem a izolací, mezi izolací a trapézovým plechem a vyzařování 

trapézového plechu do okolí), pouţijeme pouze Stefanův-Boltzmannův zákon a Kirchhoffův 

zákon.  

3.3.1 Stefanův-Boltzmannův zákon 

Stefanův-Boltzmannův zákon vychází z Planckova zákona, vyjadřuje úměrnost 

integrální intenzity vyzařování černého tělesa E0 na čtvrté mocnině termodynamické 

teploty T. V praxi se pouţívá rovnice ve tvaru 

)m(W
100

2-

4

00 








T

CE  (22) 
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kde C0 je součinitel vyzařování dokonale černého tělesa (C0=5,67  W∙m
-2

∙K
-4

).  

3.3.2 Kirchhoffův zákon 

Kirchhoffův zákon popisuje závislost mezi emisivitou a pohltivostí tělesa. Pohltivost 

i emisivita jsou radiační materiálové vlastnosti. Dopadající zářivý tok na těleso se rozkládá na 

tři sloţky: pohltivost A, odrazivost R, průteplivost T, přičemţ musí platit 

)1(1 TRA  (24) 

Emisivita je velmi důleţitou radiační vlastností, určuje se jako poměr intenzity 

vyzařování E tělesa k intenzitě vyzařování černého tělesa E0 se stejnou teplotou T 

)1(
0E

E
  (25) 

Vyjádření Kirchhoffova zákona vychází z předpokladu, ţe záření se uskutečňuje mezi 

dvěma blízkými velkými rovnoběţnými plochami. Pro obecné těleso platí 

)1(A  (26) 

Rovnice (26) je hledaný Kirchhoffův zákon, který říká, ţe při tepelné rovnováze se pohltivost 

tělesa rovná jeho emisivitě. Kirchhoffův zákon platí také pro šedá tělesa, která jsou idealizací 

skutečnosti a zavádí se pro zjednodušení úloh. Kirchhoffův zákon pro šedá tělesa platí i tehdy, 

pokud těleso není v tepelné rovnováze s okolím. 

3.3.3 Sálání mezi tělesy 

Cílem popisu je výpočet zářivého toku P, který vyjadřuje celkové mnoţství energie 

vyzářené tělesem do poloprostoru za časovou jednotku. Pro určení výsledného vzorce musíme 

předpokládat stacionární proces, neprůteplivá tělesa, šedé lambertovké povrchy těles 

a homogenní rozloţení teplot na površích těles. Obecná rovnice potom bude mít tvar 

(W)
100100

1
1

1
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4

1

21

2

12

1

1120
12





















































TT
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SC
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(27) 

kde S1 je povrch vyzařujícího tělesa (m
2
), 

   - střední index směrovosti  (1). 

Střední index směrovosti charakterizuje sálání z jednoho šedého povrchu na druhý. 

Pro určení středního indexu směrovosti se vyuţívá základních pravidel: 
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1. vypuklé a rovné povrchy 0kk  ; vyduté povrchy 0kk  , 

2. princip vzájemnosti 
llkkkl SS   ,  

3. princip aditivnosti (1)
321 klklklkl nkl

    

4. princip uzavřenosti, 1knkkk2k1     

Pro dva rovnoběţné povrchy, v našem případě plech (2) a izolační rohoţ (1), se 

k určení indexu směrovosti vyuţije principu uzavřenosti 

02211  )1(12112    

Rovnice (27) pro výpočet zářivého toku pak přejde na tento tvar: 

(W)
100100

1
11

4

plech

4

iz

plechiz

iz0

plechiz,











































TT

AA

SC
P  

(28) 

Pro mezeru mezi trnem (1) a izolací (2) musíme znovu vypočítat index směrovosti, 

zde pouţijeme také princip uzavřenosti a princip vzájemnosti: 

112  )1(
2

1

2

1

2

1

21
d

d

dl

dl

S

S










   

Rovnice (27) pro výpočet zářivého toku pak přejde na tento tvar: 
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(29) 

Posledním zvláštním případem je sálání trapézového plechu (1) do okolí (2). Zde se 

bude jednat o případ, kdy S2>>S1, potom se poměr ploch 
2

1

S

S
blíţí nule a 0

2

1
21 

S

S


Rovnice (27) pro výpočet zářivého toku pak přejde na tento tvar: 
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4 VÝPOČET SOUČINITELE PŘESTUPU TEPLA 

Součástí práce bylo také provedení výpočtu součinitele přestupu tepla konvekcí 

z trapézového plechu do okolí. K výpočtu byly pouţity rovnice z  předchozí kapitoly o 

přestupu tepla. Pro vyšší přesnost výsledků byl zvolen iterační způsob výpočtu, kdy se 

výsledné hodnoty dosazují zpět do předchozích rovnic.  

4.1 Podmínky jednoznačnosti 

K výpočtu potřebujeme znát tři druhy podmínek: geometrické, fyzikální a povrchové. 

Geometrické podmínky jsou v podstatě rozměry tělesa, kterého se výpočet týká. Pro náš 

případ potřebujeme znát tloušťku izolace, tloušťku vzduchové mezery mezi izolaci a plechem, 

a protoţe výpočet zahrnuje i sdílení tepla konvekcí, musíme ještě znát výšku stěny, respektive 

výšku kotle. Rozměry, které budeme po celou dobu výpočtu povaţovat za konstantní, uvádí 

tabulka 2. 

Tab. 2.  Geometrické podmínky 

Tloušťka izolace siz 0,02400 m 

Tloušťka mezery svz 0,01246 m 

Výška kotle l 3 m 

K fyzikálním podmínkám patří zejména objemová hmotnost, tepelná kapacita 

a součinitel tepelné vodivosti materiálů. Pro výpočet nám stačí znát součinitel tepelné 

vodivosti izolace a vzduchu. Hodnota součinitele tepelné vodivosti je funkcí teploty. Jelikoţ 

v prvním výpočtu ještě neznáme konkrétní hodnotu teploty, stanovíme součinitel tepelné 

vodivosti vzduchu hrubým odhadem a součinitel tepelné vodivosti izolace jako průměrnou 

hodnotu z hodnot daných výrobcem. Fyzikální podmínky uvádí tabulka 3. 

Tab. 3.  Fyzikální podmínky 

Součinitel tepelné vodivosti izolace λiz 0,090 W∙m
-1

∙K
-1 

Součinitel tepelné vodivosti vzduchu λvz 0,025 W∙m
-1

∙K
-1

 

Výpočet sdílení tepla vedením bude proveden z povrchových podmínek I. a III. druhu. 

K zápisu těchto podmínek potřebujeme znát minimálně dvě teploty, a to teplotu okolí 

a teplotu kotle. Tyto teploty budou po celou dobu výpočtu konstantní. Rozvrţení teplot je 

znázorněno na obrázku 3 a hodnoty uvádí tabulka 4. 

Tab. 4.  Teploty pro povrchové podmínky 

Teplota okolí tok 25 °C 

Teplota kotle tk 500 °C 
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V prvním výpočtu je pouţita odhadnutá hodnota součinitele přestupu tepla 

α = 6  W∙m
-2

∙K
-1

. Pro výpočet Grashoffova kritéria potřebujeme ještě hodnotu tíhového 

zrychlení, které je také po celou dobu výpočtu konstantní, g = 9,81  m∙s
-2

. 

4.2  Postup výpočtu 

Výpočet lze rozdělit do několika kroků: 

1) Spojení rovnic vedení tepla (9), (10), (11) do jedné pro výpočet hustoty  

 tepelného toku izolací 

)m(W
1

)( 2-

vz

vz

okiz

iz

ok 








ss

tt
q k  

(12) 

2) Výpočet teplot t1 a t2 vyjádřením z rovnic (9) a (11) 

C)(
iz

iz
k1 



s
qtt  (15) 

C)(ok2  t
q

t


 (16) 

3) Výpočet rozdílu teplot ∆t 

C)(ok2  ttt  (31) 

4) Výpočet průměrné teploty t  

C)(
2

ok2 



tt

t  (32) 

5) Výpočet teplotní objemové roztaţnosti γ 

)(K
15,273

1 1-

t
  (33) 

6) Určení kinematické viskozity vzduchu ν podle průměrné teploty t  odečtením 

z tabulek 

 )s(m)( -12

vz  tf  
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7) Výpočet Grashoffova kritéria Gr 

)1(
2

3



 lTg
Gr


  (34) 

8) Určení Prandtlova kritéria Pr pro vzduch podle průměrné teploty t  odečtením 

z tabulek 

 )1()(tfPrvz   

9) Vynásobení Grashoffova kritéria Prandtlovým kritériem  

10) Výpočet Nusseltova kritéria Nu, pokud 
7102 PrGr  pak  

)1()(135,0 333,0PrGrNu   (35) 

11) Určení součinitele tepelné vodivosti vzduchu λvz podle průměrné teploty t

 odečtením z tabulek 

 )Km(W)( -1-1

vz  tf  

12) Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí α z Nusseltova kritéria 

)Km(W 1-2-vz 



l

Nu 
  (36) 

13) Vypočtená hodnota součinitele přestupu tepla konvekcí α se dosadí znovu do 

 rovnice (15) v kroku 1) a výpočet začíná od začátku, ale hodnoty součinitelů tepelné 

 vodivosti izolace λiz a vzduchu λvz
 
se do rovnice (15) dosadí interpolací z tabulek 

)Km(W
2

1-1-1k
iz 







 


tt
f  

)Km(W
2

1-1-21
vz 







 


tt
f  

Iterační výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí z trapézového plechu do okolí 

kotle byl proveden v tabulkovém procesoru Excel. Celkem bylo uskutečněno 15 výpočtů, 

výsledky uvádějí tabulky 5. a 6. Ve 14. a 15. výpočtu jsme dostali hodnotu součinitele 

přestupu tepla konvekcí α = 4,66  W∙m
-2

∙K
-1

. Hodnota α je vypočtena pro teplotu stěny kotle 

tk = 500 °C a teplotu okolí tok = 25 °C. Tloušťka izolace (siz = 0,24 m), tloušťka vzduchové 

mezery (svz = 0,01246 m) a výška kotle (l = 3 m) jsou konstantními parametry výpočtu.  
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Součinitel přestupu tepla z trapézového plechu do okolí byl počítán také 

programem [13]. Hodnota α konvekcí v programu vyšla 4,15 W∙m
-2

∙K
-1

 pro průměrnou 

teplotu t  39,5 °C. Do numerického modelu byl pouţit součinitel přestupu tepla vypočtený 

programem [13], viz následující kapitola. 

Tab. 5.  Výpočet sdílení tepla vedením 

 

λiz λvz α q t1 t2 

W∙m
-1

∙K
-1

 W∙m
-1

∙K
-1

 W∙m
-2

∙K
-1

 W∙m
-2

 °C °C 

1 0,090 0,02500 6,00000000 142,568 119,818 48,761 

2 0,083 0,02967 4,39469741 134,848 112,307 55,684 

3 0,083 0,02965 4,75128877 134,242 109,660 53,254 

4 0,082 0,02948 4,63419081 133,506 110,237 53,809 

5 0,082 0,02952 4,66169319 133,671 110,098 53,674 

6 0,082 0,02951 4,65506315 133,631 110,131 53,707 

7 0,082 0,02951 4,65665659 133,641 110,123 53,699 

8 0,082 0,02951 4,65627339 133,638 110,125 53,701 

9 0,082 0,02951 4,65636553 133,639 110,125 53,700 

10 0,082 0,02951 4,65634337 133,639 110,125 53,700 

11 0,082 0,02951 4,65634870 133,639 110,125 53,700 

12 0,082 0,02951 4,65634742 133,639 110,125 53,700 

13 0,082 0,02951 4,65634773 133,639 110,125 53,700 

14 0,082 0,02951 4,65634765 133,639 110,125 53,700 

15 0,082 0,02951 4,65634767 133,639 110,125 53,700 

 

Tab. 6.  Výpočet sdílení tepla prouděním 

 

t  ν∙10
6
 Gr∙10

-8
 Pr (Gr∙Pr) ∙10

-8
 Nu λ α 

°C m
2
∙s

-1
 - - - - W∙m

-1
∙K

-1
 W∙m

-2
∙K

-1
 

1 36,881 16,704 727,573 0,718 522,284 500,491 0,02634 4,39469741 

2 40,342 17,034 893,519 0,718 641,562 535,975 0,02659 4,75128877 

3 39,127 16,917 837,374 0,718 601,198 524,501 0,02651 4,63419081 

4 39,404 16,943 850,417 0,718 610,574 527,211 0,02653 4,66169319 

5 39,337 16,937 847,265 0,718 608,308 526,559 0,02652 4,65506315 

6 39,353 16,939 848,022 0,718 608,852 526,716 0,02652 4,65665659 

7 39,349 16,938 847,840 0,718 608,721 526,678 0,02652 4,65627339 

8 39,350 16,938 847,883 0,718 608,753 526,687 0,02652 4,65636553 

9 39,350 16,938 847,873 0,718 608,745 526,685 0,02652 4,65634337 

10 39,350 16,938 847,876 0,718 608,747 526,685 0,02652 4,65634870 

11 39,350 16,938 847,875 0,718 608,747 526,685 0,02652 4,65634742 

12 39,350 16,938 847,875 0,718 608,747 526,685 0,02652 4,65634773 

13 39,350 16,938 847,875 0,718 608,747 526,685 0,02652 4,65634765 

14 39,350 16,938 847,875 0,718 608,747 526,685 0,02652 4,65634767 

15 39,350 16,938 847,875 0,718 608,747 526,685 0,02652 4,65634767 
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5 NUMERICKÝ MODEL VLIVU TEPELNÉHO MOSTU NA 

VNĚJŠÍ POVRCHOVOU TEPLOTU KOTLE 

Simulace vlivu tepelného mostu byla provedena na výřezu stěny parního kotle. 

Rozměry výřezu jsou 400 x 400 mm, uprostřed je vsazen ocelový trn ve tvaru válce o 

průměru 5 mm. Výřez tvoří tři vrstvy izolace s hliníkovou fólií mezi jednotlivými vrstvami. 

Tloušťka jedné vrstvy izolace je 80 mm a tloušťka fólie je 0,3 mm. Izolace je definována 

podle firemní technické dokumentace jako materiál Orstech DP 80. Součinitel tepelné 

vodivosti izolace je definován jako funkce teploty, do simulace byly pouţity měřené hodnoty 

uvedené v tabulce 7. Grafické znázornění závislosti součinitele tepelné vodivosti na teplotě je 

na obrázku 4. 

Tab. 7.  Součinitel tepelné vodivosti izolace DP 80 

Teplota °C 50 100 150 200 250 300 400 500 600 650 

Deklarovaný W∙m
-1

∙K
-1

 0,041 0,048 0,056 0,065 0,077 0,090 0,121 0,160 0,207 0,236 

Měřený W∙m
-1

∙K
-1

 0,039 0,046 0,053 0,061 0,071 0,081 0,106 0,138 0,176 0,199 

 

Obr. 4.  Závislost součinitele tepelné vodivosti izolace DP 80 na teplotě 

Z vnější strany stěny kotle je trapézový plech s tloušťkou 0,8 mm a rozměrech dle 

obrázku 5.  
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Obr 5.  Rozměry trapézového plechu 

Mezi vrstvou plechu a vrstvou izolace proudí ve vlnách trapézového plechu vrstva 

vzduchu. V některých verzích simulace je kolem trnu mezera (izolace není ve styku s trnem), 

v tom případě proudí vrstva vzduchu také v mezeře kolem trnu. 

Jako okrajová boční podmínka byla zvolena podmínka adiabatická, ale pouze 

v horizontálním směru podél stěny kotle. Dále byly zadány hodnoty okrajových podmínek 

viz tabulka 8. 

Tab. 8.  Okrajové podmínky 

Teplota okolí °C 25 

Teplota stěny kotle °C 500 

Emisivita trapézového plechu do okolí - 0,9 

Emisivita plastového nátěru do okolí - 0,8 

Do okrajových podmínek byl dále definován součinitel přestupu tepla z trapézového 

plechu do okolí. Tento součinitel byl do simulace zadán rovněţ ve formě funkce závislé na 

teplotě. Součinitel byl vypočítán jako kombinovaný přestup tepla. Výpočet součinitele byl 

proveden pomocí programu [13]. Program počítal součinitel v závislosti na teplotě vzduchu, 

kinematické a dynamické viskozitě, objemové hmotnosti, tepelné vodivosti a tepelné kapacitě. 

Součinitel je vypočítán od 26 °C do 100 °C s krokem po dvou stupních. Grafické znázornění 

závislosti je na obrázku 6. 

 

 Obr. 6.  Teplotní závislost součinitele přestupu tepla z trapézového plechu do okolí 
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Numerický model řešené oblasti byl počítán pomocí programu ANSYS v rámci 

studijního pobytu na Technické Univerzitě v Košicích. Ve spolupráci s univerzitou vzniklo 

celkem 8 variant numerických simulací. Předmětem simulací je vliv tepelného mostu, 

v podobě ocelového trnu, na vnější povrchovou teplotu trapézového plechu. Maximální 

povrchová teplota je stanovená na 50 °C kvůli ochrannému antikoroznímu plastovému nátěru. 

Simulace se liší pozicí plechu vůči trnu a velikostí mezery mezi trnem a izolačním 

materiálem.  

 Program ANSYS dále počítal s materiálovými vlastnostmi uvedenými v tabulce 9. 

Tab. 9.  Materiálové vlastnosti pouţitých materiálů 

 

Objemová hmotnost Měrná tepelná kapacita 

(kg∙m
-3

) (J∙kg
-1

∙K
-1

) 

Izolace DP 80 80 800 

Hliník 2702 903 

Ocel 7854 434 

Objemová hmotnost ρ, dynamická viskozita η, měrná tepelná kapacita cp a součinitel 

tepelné vodivosti λ vzduchu byly do simulací vloţeny formou funkcí závislých na teplotě. 

Funkce jsou ze zdroje [13]. 

Výsledkem kaţdé simulace je rozvrţení teplot v celém objemu výřezu stěny kotle. 

Z konečných výsledků jednotlivých simulací je moţno zjistit také teplotu trapézového plechu. 

Hlavním cílem bylo zjistit, za jakých podmínek tato teplota nepřesáhne stanovených 50 °C.  

5.1 Simulace A 

U této první simulace se trapézový plech nedotýká ani izolace, ani trnu. Naproti trnu je 

vzdálenější část vlny plechu. Izolace je zde v bezprostředním dotyku s trnem, nevzniká zde 

ţádná mezera, tudíţ se zde nepočítá se sáláním kolem trnu. Plech je odsazen od izolace 

o 58,3 mm. 

Výřez má čtvercové rozměry 400 × 400 mm, tloušťka v podélné rovině trnu je 

součtem tří izolačních vrstev s hliníkovými fóliemi (80 mm), vrstvy vzduchu (58,3 mm) 

a tloušťky plechu (0,8 mm) – dohromady 299,1 mm. Geometrické schéma řešené oblasti je na 

obrázku 7. 
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Obr. 7.  Geometrie simulace A 

Řešená oblast je v programu rozdělena na 1 590 230 elementů, viz tabulka 10. 

Tab. 10.  Velikosti elementů, ze kterých jsou sestaveny jednotlivé díly (Sim. A) 

  

Velikost jednoho elementu 

(mm) 

Izolace 4 

Hliníková fólie 4 

Trn 1 

Vzduch 4 

Plech 4 

Simulace byla počítána s iterační přesností 10
-11

. 

Plech z vnější strany stěny kotle v místě nejbliţším trnu, tj. naproti trnu, má teplotu 

37,5 °C. Teplotní gradient v trnu po jeho délce znázorňuje obrázek 8. Na vnitřní straně kotle 

má trn teplotu okolí, tj. 500 °C, a na vnějším konci má trn teplotu 101,5 °C. Teplotní pole na 

vnějším povrchu trapézového plechu je na obrázku 9. 
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 Obr. 8.  Teplotní spád v trnu po jeho délce – simulace A 

  

 Obr 9.  Rozloţení teplot na trapézovém plechu – simulace A 

V této simulaci je podmínka maximální teploty 50 °C na plechu dodrţena. Trn má sice 

na svém vnějším konci teplotu přes 100 °C, ale vzduch proudící mezi plechem a izolací zde 

působí rovněţ jako izolátor. Trapézový plech je také ochlazován okolním vzduchem. 

Adiabatická podmínka byla zadána pouze horizontálně ve směru osy x, proto se 

teplota plechu mění s výškou. Ve vlnách plechu se tímto vertikálním rozdílem teplot vytvářejí 

vzduchové proudy. 
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5.2 Simulace B 

Tato verze je shodná s verzí A, jediný rozdíl tvoří posunutý plech. V simulaci je 

naproti trnu bliţší část vlny plechu. Trapézový plech se opět nedotýká ani izolace, ani trnu. 

Kolem trnu není ţádná mezera, tudíţ zde rovněţ nebudeme počítat se sáláním kolem 

ocelového trnu.  

Výřez má shodné rozměry s rozměry v simulaci A, pouze se trapézový plech posunul 

o 100 mm do strany, viz obrázek 10. 
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Obr. 10.  Geometrie simulace B 

Řešená oblast je v programu rozdělena na 1 589 049 elementů, viz tabulka 11. 

Tab. 11.  Velikosti elementů, ze kterých jsou sestaveny jednotlivé díly (Sim. B) 

  

Velikost jednoho elementu 

(mm) 

Izolace 4 

Hliníková fólie 4 

Trn 1 

Vzduch 4 

Plech 4 

Simulace byla počítána s iterační přesností 10
-11

. 

Plech z vnější strany v místě nejbliţším trnu, tj. naproti trnu, má teplotu 37,8 °C. 

Teplotní gradient v trnu po jeho délce znázorňuje obrázek 11. Na vnitřní straně kotle má trn 

teplotu okolí, tj. 500 °C, a na vnějším konci má trn teplotu 102 °C. Teplotní pole vnější strany 

trapézového plechu viz obrázek 12. 
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 Obr. 11.  Teplotní spád v trnu po jeho délce – simulace B 

  

 Obr. 12.  Rozloţení teplot na trapézovém plechu – simulace B 

U této simulace je situace stejná jako v předchozí simulaci. Vzduch mezi plechem 

a izolací zde plní funkci další izolační vrstvy. Podmínka 50 °C je dodrţena.  

5.3 Simulace C 

Výřez stěny kotle je v této verzi geometricky velmi podobný výřezu ze simulace B, 

liší se pouze v mezeře mezi plechem a izolací. Poprvé se plech dotýká izolace a tím i trnu. 
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Vzduchová mezera se rozdělila na dvě části, kaţdá v jedné vlně plechu. Izolace je opět těsně 

kolem trnu, kde není ţádná mezera, nepočítá se se sáláním kolem trnu. 

Geometrické rozměry tohoto výřezu jsou shodné jako u předchozích simulací  

(400 × 400 mm), ale zmenšila se tloušťka celého útvaru o 11,7 mm, viz obrázek 13. 
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Obr. 13.  Geometrie simulace C 

Řešená oblast je v programu rozdělena na 1 543 002 elementů, viz tabulka 12. 

Tab. 12.  Velikosti elementů, ze kterých jsou sestaveny jednotlivé díly (Sim. C) 

  

Velikost jednoho elementu 

(mm) 

Izolace 4 

Hliníková fólie 4 

Trn 1 

Vzduch 4 

Plech 4 

Simulace byla počítána s iterační přesností 10
-11

. 

Plech z vnější strany stěny kotle v místě nejbliţším trnu, z vnitřní strany plechu je to 

místo styku ocelového trnu s plechem, má teplotu 57,1 °C. Teplotní gradient v trnu po jeho 

délce znázorňuje obrázek 14. Na vnitřní straně kotle má trn teplotu okolí, tj. 500 °C, a na 

vnějším konci má trn teplotu 59 °C. Rozloţení teplot na povrchu trapézového plechu je na 

obrázku 15. 
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 Obr. 14.  Teplotní spád v trnu po jeho délce – simulace C 

  

 Obr. 15.  Rozloţení teplot na trapézovém plechu – simulace C 

U simulace C jiţ podmínka maximální teploty 50 °C není dodrţena. Teplota plechu 

v okolí trnu přesahuje podmínku o 7 °C. V tomto případě se sníţila teplota vnějšího konce 

trnu. U předchozích simulací byla tato teplota kolem 100 °C, zde je teplota niţší o 40 stupňů, 

tj. 59 °C. Děje se tomu tak, protoţe se trn dotýká plechu. Teplo z trnu přechází do 

studenějšího plechu, a tím se ochlazuje.  
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5.4 Simulace D 

V této verzi není izolace v těsném kontaktu s trnem. Kolem trnu je pomyslná mezera 

široká 2 mm. Mezera v geometrii modelu není vytvořena, ale je pouze nastavena jako 

nepřímý (netěsný) spoj izolace s trnem. V této verzi simulace se z důvodu tohoto specifického 

nastavení ještě nepočítá se sáláním v oblasti trnu. Geometrickými rozměry simulace odpovídá 

předchozí simulaci C, kdy se trapézový plech přímo dotýkal konce trnu. Geometrické schéma 

oblasti je na obrázku 16. 
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Obr. 16.  Geometrie simulace D 

Řešená oblast je v programu rozdělena na 1 543 002 elementů, viz tabulka 13. 

Tab. 13.  Velikosti elementů, ze kterých jsou sestaveny jednotlivé díly (Sim. D) 

  

Velikost jednoho elementu 

(mm) 

Izolace 4 

Hliníková fólie 4 

Trn 1 

Vzduch 4 

Plech 4 

Simulace byla počítána s iterační přesností 10
-11

. 

Plech v místě nejbliţším trnu, tj. naproti trnu, má teplotu 55,8 °C. Teplotní gradient 

v trnu po jeho délce znázorňuje obrázek 17. Na vnitřní straně kotle má trn teplotu okolí, tj. 

500 °C, a na vnějším konci má trn teplotu 57,9 °C. Teplotní pole povrchu trapézového plechu 

viz obrázek 18. 
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 Obr. 17.  Teplotní spád v trnu po jeho délce – simulace D 

 

 Obr. 18.  Rozloţení teplot na trapézovém plechu – simulace D 

Výsledky simulace D jsou velice podobné výsledkům ze simulace C. Fiktivní mezera 

neboli netěsnost kolem trnu nezpůsobila velký rozdíl mezi těmito dvěma simulacemi. 

Podmínka 50 °C zde tedy není splněna. 
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5.5 Simulace E, F, G 

Simulace jsou téměř shodné, jediným rozdílem mezi nimi je velikost mezery v izolaci 

kolem trnu: 

 simulace E → 5 mm 

 simulace F → 10 mm 

 simulace G → 15 mm 

V modelování se jiţ uvaţuje se sáláním kolem trnu ve vzduchové mezeře v izolaci. 

Zde je jiţ mezera reálná, program s ní počítá jako s dalším tělesem, které má své specifické 

vlastnosti. Po zkušenostech z předchozích simulací jsou v těchto verzích vynechány hliníkové 

fólie. Tyto velice tenké fólie neměly na výsledky ţádný vliv. Geometrické schéma je 

vyobrazeno na obrázku 19. 
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Obr. 19.  Geometrie simulaci E, F a G 

Velikost jednotlivých elementů, na které je řešená oblast v simulacích rozdělena, 

uvádí tabulka 14. 

Tab. 14.  Velikosti elementů, z nichţ jsou sestaveny jednotlivé díly (Sim. E, F, G) 

  

Velikost jednoho elementu 

(mm) 

Izolace 5 

Vzduch kolem trnu 1,5 

Trn 1 

Vzduch mezi plechem a izolací 4 

Plech 4 

Počet všech elementů v celém útvaru výrazně vzrostl. Částečně je to z důvodu 

zavedení nového tělesa – vzduchové mezery, a částečně kvůli změně tvaru jednotlivých 
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elementů. Zatímco v předchozích simulacích program rozdělil většinu objemu na šestistěny, 

zde je pouţit tvar tetrahedronu (čtyřstěnu).  

Počet elementů v jednotlivých simulacích je: 

 simulace E → 3 545 635 

 simulace F → 3 740 517 

 simulace G → 4 028 238 

Simulace byly počítány s iterační přesností 10
-9

. 

Plech z vnější strany v místě nejbliţším trnu (na vnitřní straně plechu je to místo styku 

plechu s trnem) má teplotu: 

 simulace E → 63,7 °C 

 simulace F → 68,7 °C 

 simulace G → 81,2 °C 

Teplotní spád v trnu po jeho délce znázorňuje obrázek 20. Na vnitřní straně kotle má 

trn teplotu okolí, tj. 500 °C, a na vnějším konci v místě styku s trapézovým plechem má trn 

teplotu: 

 simulace E → 65,6 °C 

 simulace F → 70,8 °C 

 simulace G → 83,1 °C 

Rozvrţení teplot na vnějším povrchu trapézového plechu pro jednotlivé simulace E, F 

a G znázorňují obrázky 21 aţ 23. 

 

 Obr. 20.  Teplotní spád v trnu po jeho délce – simulace E, F a G 
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 Obr. 21.  Rozloţení teplot na trapézovém plechu – simulace E 

 

Obr. 22.  Rozloţení teplot na trapézovém plechu – simulace F 
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Obr. 23.  Rozloţení teplot na trapézovém plechu – simulace G 

Simulace, u kterých je jiţ vzduchová mezera mezi trnem a izolací, se liší od 

předchozích vlivem sdílení tepla zářením. Vliv radiace zvýšil teplotu plechu o 15 aţ 30 stupňů 

nad podmínku maximální teploty 50 °C. 

5.6 Simulace H 

Simulace je vytvořena na základě simulace F. Opět je vymodelována mezera mezi 

trnem a izolací 10 mm. Přidán je plastový nátěr na trapézovém plechu, nátěr má tloušťku 

0,8 mm. Znovu se počítá se sáláním ve vzduchové mezeře kolem trnu. Rovněţ nejsou 

v simulaci tenké hliníkové fólie, izolace je celistvá.  

Do programu byla zadána další funkce, jako povrchová podmínka byl vloţen 

součinitel přestupu tepla z plastového nátěru do okolí. Součinitel je definován v závislosti na 

teplotě. V programu je jako funkce, stejně jako αplech [13]. Teplotní závislost viz obrázek 24. 

 

Obr. 24.  Teplotní závislost součinitele přestupu tepla z plastového nátěru do okolí 
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Geometrické rozměry jsou shodné s předchozí simulací F, pouze se zvětšila tloušťka 

celého tělesa o tloušťku plastového nátěru, tj. 0,8 mm, viz obrázek 25. 
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Obr. 25.  Geometrie simulace H 

Celkový počet všech elementů, na které je řešená oblast v programu rozdělena, je 

3 768 117. Přehled velikostí elementů jednotlivých částí uvádí tabulka 15. 

Tab. 15.  Velikosti elementů, ze kterých jsou sestaveny jednotlivé díly (Sim. H) 

  

Velikost jednoho elementu 

(mm) 

Izolace 5 

Vzduch kolem trnu 1,5 

Trn 1 

Vzduch mezi plechem a izolací 4 

Plech 4 

Plastový nátěr 4 

Simulace byla počítána s iterační přesností 10
-9

. 

Vnější povrchová teplota plechu v místě polohy trnu je 70,6 °C a vnější teplota 

plastového nátěru ve stejném místě je 68,4 °C. Teplotní gradient v trnu po jeho délce 

znázorňuje obrázek 26. Na vnitřní straně kotle má trn teplotu okolí, tj. 500 °C, a na vnějším 

konci má trn teplotu 72,5 °C. Rozloţení teplot na povrchu viz obrázek 27. 



  40 

 

Obr. 26.  Teplotní spád v trnu po jeho délce – simulace H 

 

 Obr. 27.  Rozloţení teplot na trapézovém plechu – simulace H 

U této simulace rovněţ není podmínka 50 °C splněna. Došlo zde ke zvýšení vnější 

povrchové teploty plechu (pod nátěrem) o cca 2 °C oproti vnější povrchové teplotě holého 

plechu v předchozí simulaci F. Povrchová teplota vnější strany nátěru trapézového plechu 

(68,4 °C) je téměř stejná jako povrchová teplota vnější strany holého trapézového plechu 

v simulaci F (68,7 °C).  
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6 ZÁVĚR 

Práce se zabývala modelováním tepelného mostu v izolaci kotle. Řešeným tepelným 

mostem byl ocelový trn navařený na membránu kotle, na který se napichuje izolace 

z minerální vlny. Izolace je zakrytá trapézovým plechem s ochranným antikorozním 

plastovým nátěrem. Kvůli plastovému nátěru byla vymezena maximální hodnota teploty 

povrchu plechu na 50 °C. Výsledkem osmi různých simulací je povrchová teplota plechu 

ovlivněna přenosem tepla přes ocelový trn. 

Práce začíná stručným přehledem pouţívaných tepelně izolačních materiálů pro 

tepelná zařízení, popisem základních vlastností, které musí tyto materiály splňovat. Tepelně 

izolační materiály jsou rozděleny do pěti skupin podle toho, v jaké formě jsou dostupné. Větší 

pozornost je věnována vláknitým materiálům z minerální vlny, neboť právě takový materiál 

byl posléze pouţit v numerickém modelu. V kapitole se také nachází náhled technického 

výkresu způsobu izolování povrchu stěny a stropu kotle rohoţí z minerální vlny. Jedná se o 

způsob, kdy se rohoţ z minerální vlny napichuje na ocelové trny přivařené k membránové 

stěně kotle. Tento způsob je podstatou numerického modelu v poslední kapitole. 

Kromě teorie sdílení tepla zahrnuje teoretická část konkrétní odvozené rovnice pro 

výpočet tepelných ztrát membránovou stěnou kotle. V části věnované sdílení tepla vedením se 

nachází schéma vedení tepla sloţenou rovinnou stěnou, které odpovídá stěně pouţité 

v numerickém modelu. Součástí popisu teorie sdílení tepla zářením je odvození skutečného 

tvaru indexu směrovosti pro záření mezi izolací a plechem, izolací a ocelovým trnem a pro 

vyzařování trapézového plechu do okolí kotle.  

Odvozené rovnice z teorie přestupu tepla jsou pouţity pro výpočet součinitele 

přestupu tepla konvekcí α z trapézového plechu do okolí. Pro výpočet součinitele byl zvolen 

iterační postup. Obsahem kapitoly je celý postup tohoto výpočtu, který končí odvozením 

vztahu pro výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí α z Nusseltova kritéria. Celkem bylo 

provedeno 15 iteračních výpočtů, neţ se hodnota α ustálila. Součinitel přestupu tepla 

konvekcí α se rovná 4,66 W∙m
-2

∙K
-1

. 

Poslední kapitola této práce je věnována numerickému modelu izolační vrstvy stěny 

kotle i s oplechováním. Celkem bylo vytvořeno v programu ANSYS osm (A - H) různých 

simulací. Rozdíly mezi jednotlivými simulacemi jsou vzdálenost trapézového plechu od trnu 

a tloušťka vzduchové mezery mezi trnem a izolačním materiálem. V simulacích s reálně 

vymodelovanou mezerou mezi trnem a izolací se pak také uvaţuje s podílem sálavého sdílení 

tepla. Do poslední simulace H byl přidán plastový nátěr na trapézovém plechu.  

Do programu ANSYS byly vloţeny základní fyzikální vlastnosti jednotlivých 

materiálů. Některé z nich byly vloţeny ve formě funkční závislosti na teplotě. Takto byly 

definovány hlavně parametry pro vzduch (součinitel tepelné vodivosti λ, měrná tepelná 

kapacita cp, dynamická viskozita ν, objemová hmotnost ρ), dále pak součinitel přestupu tepla 

α z trapézového plechu do okolí, součinitel přestupu tepla α z plastového nátěru do okolí 

a součinitel tepelné vodivosti λ izolačního materiálu DP 80. 
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Cílem těchto numerických simulací bylo především zjištění povrchové teploty kotle, 

respektive teplotního pole povrchu oplechování. Podmínkou stanovenou technickou 

dokumentací byla teplota povrchu plechu 50 °C. Tato podmínka byla dodrţena pouze 

v prvních dvou simulacích (A, B), kdy se trapézový plech nijak nedotýká izolačního materiálu 

ani ocelového trnu, mezi izolací a plechem je vzduchová mezera. V těchto případech byla 

nejvyšší povrchová teplota plechu kolem 37 °C. V dalších simulacích jiţ tato podmínka 

splněna nebyla, povrchová teplota se pohybovala od 55 °C do 81 °C. Srovnáním simulací D 

aţ G lze pozorovat, ţe se zvětšující se tloušťkou mezery mezi ocelovým trnem a izolačním 

materiálem se také zvyšuje povrchová teplota trapézového plechu. Výsledky ze simulace H 

jsou srovnatelné s výsledky ze simulace F, vnější povrchová teplota stěny kotle je téměř 

stejná v obou případech.  

Pro splnění limitní teploty 50 °C je tedy nejlépe dodrţet několikamilimetrový odstup 

oplechování od samotné izolace, respektive od konce ocelového trnu. Velký význam má 

rovněţ mezera mezi trnem a izolačním materiálem, čím menší, tím lepší. Nejprospěšnější je, 

pokud mezera vůbec nevznikne, zmenší se tak na minimum sálání mezi trnem a izolací. 
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