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ANOTACE, KLÍČOVÁ SLOVA 

 ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

VALOUCH, R. Návrh úpravy dávkovacího zařízení biomasy do parního kotle K7 

v Teplárně Mariánské Lázně : diplomová práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2015, 50 s. Vedoucí práce: Čech, B. 

V diplomové práci se zabývám návrhem a optimalizací stávajícího provozního zásobníku 

dřevní štěpky před kotlem K7 v teplárně Mariánské Lázně. Jedná se o zásobník se 

šnekovými podavači.  

V úvodu práce jsou shrnuty stávající metody dopravy a možnosti skladování dřevní štěpky. 

V dalších kapitolách je popsán původní zásobník paliva a provedeny požadované výpočty.  

Cílem diplomové práce je zhodnocení stávajícího zásobníku paliva a na tomto základě 

návrh optimalizace. V závěru diplomové práce je popsána regulace dávkování paliva 

z provozního zásobníku do kotle. Součástí diplomové práce je návrh optimalizovaného 

zásobníku pomocí 3d programu Autodesk Inventor a částečná výkresová dokumentace 

včetně schéma dopravní trasy paliva. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
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- provozní zásobník 
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- šnekový podavač 

ANNOTATION OF THESIS 

The topic of this diploma thesis concerns with proposal and optimization of the present 

storage tank of woodchips in front of the boiler K7 which is located in a heating plant in 

Marianske Lazne town. The storage tank can be specified as the one with screw conveyors.  

There is a summary of both the methods of transportation and possibilities of woodchips’ 

storing at the beginning of the thesis. The next chapters are covered by description of the 

former fuel storage as well as required calculations. 



 

 

ANOTACE, KLÍČOVÁ SLOVA 

 
The goal of this thesis is ranking of current storage tank and proposal of its optimization. 

In the end of thesis regulation of fuel going from tank to boiler is described. Moreover, part 

of this thesis is also optimization of storage tank via 3D software Autodesk Inventor and 

partial drawing documentation including scheme of fuel transport route. 
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