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Seznam použitých značek a symbolů 

   

A obsah popeloviny v palivu [-] 

ap koeficient obsahu spalitelných látek v popílku [-] 

C obsah uhlíku v palivu [-] 

Cf opravný koeficient teploty proudu [-] 

Cl opravný koeficient poměrnou délku [-] 

Cpop obsah spalitelných látek v popílku [-] 

Cs opravný součinitel uspořádaní svazku [-] 

Cstrus obsah spalitelných látek ve strusce [-] 

dstř střední průměr trubky [𝑚2] 

dtr průměr trubky [mm] 

H obsah vodíku v palivu [-] 

I1
t=x°C 

entalpie [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

ist počet stupňů ohříváku [-] 

I
t
vz entalpie vzduchu [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

lste odsazení od stěny [m] 

lstup hloubka stupně [m] 

Ltr délka trubky [m] 

Mpal množství paliva [𝑘𝑔𝑝𝑎𝑙 𝑠⁄ ] 

Mpv výpočtové množství paliva [𝑘𝑔𝑝𝑎𝑙 𝑠⁄ ] 

Msp,stř střední množství spalin [𝑚3 𝑠⁄ ] 

mvz množství vzduchu [𝑚3 𝑠]⁄  

Nroz počet roztečí ve vodorovném směru [-] 

ntr počet trubek [-] 
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Ntr,rada počet trubek v řadě [-] 

O obsah kyslíku v palivu [-] 

Qi,red redukovaná výhřevnost [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

Qi
r výhřevnost paliva [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

Qoh výkon ohříváku [𝑘𝑊] 

Q
r
1 kontrolovaná výhřevnost paliva [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

Qsp1 teplota spalin vstupujících do ohříváku [𝑘𝑊] 

Qsp2 teplota spalin vystupující z ohříváku [𝑘𝑊] 

Qv tepelný výkon kotle [MW] 

Qvz,HRSG teplo předané v HRSG [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

Qvz1 teplota vzduchu vstupující do ohříváku [𝑘𝑊] 

Qvz2 teplota vzduchu vstupující do ohříváku [𝑘𝑊] 

Qz tepelné ztráty [𝑘𝑊] 

S obsah kyslíku v palivu [-] 

S0 průtočný průřez [𝑚2] 

S1 vodorovná rozteč trubek [𝑚𝑚] 

S2 svislá rozteč trubek [𝑚𝑚] 

SOVZ velikost výhřevné plochy [𝑚2] 

Stah plocha tahu [𝑚2] 

Stah,sp průtočná plocha mezi trubkami [𝑚2] 

Str plocha trubek [𝑚2] 

Strubek počet trubek [𝑚2] 

VCO2 množství CO2 [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

VH2O množství H2O [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

VN2 množství N2 [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 
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VO2 množství O2 [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

VO2min minimální objem kyslíku [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

VSO2 množství SO2 [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

VSS skutečné množství suchých spalin [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

Vss, min stechiometrický objem suchých spalin [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

VSV,H2Omin stechiometrický objem vodní páry [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

VSV,min stechiometrický objem vlhkých spalin [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

VVS skutečné množství suchého vzduchu [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

VVS,min minimální objem suchého vzduchu [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

VVV skutečné množství vlhkého vzduchu [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

VVV, min minimální objem vlhkého vzduchu [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

VVV,H2Omin objem vodní páry ve spalovacím vz. [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

W obsah vody v palivu [-] 

wsp,stř střední rychlost spalin [𝑚 𝑠⁄ ] 

wvz rychlost vzduchu [m/s] 

Xpop množství popela odváděného jako popílek [%] 

Xstrus množství popela odváděného jako struska [%] 

Zc ztráty mechanickým nedopalem [-] 

Zco ztráta chemickým nedopalem [-] 

Zo nespálené látky [-] 

Zpop podíl nespálených látek v popílku [-] 

Zs ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků [-] 

Zstrus podíl nespálených látek ve strusce [-] 

Zsv ztráta sáláním a vedením do okolí [-] 

αK,vzduch součinitel přestupu tepla konvekcí [𝑊 ∙ 𝑚 𝐾]⁄  
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β korekční součinitel [-] 

Δtpr střední logaritmický teplotní spád [℃] 

πv poměrné množství vzduchu [-] 

ω koncentrace složek skutečných spalin [-] 

ωro2,max maximální objem tříatomových prvků [%] 

𝑘 celkový součinitel prostupu tepla [𝑊 ∙ 𝑚 𝐾⁄ ] 

𝜂 účinnost kotle [-] 
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Úvod 

 

 V České republice se používá několik způsobů získávání energie. Hlavním zdrojem 

jsou ale stále fosilní paliva, a to v převážně uhlí. Uhlí se spaluje v parních kotlích. Kotle se 

řadí mezi zařízení, která transformují primární energii fosilních paliv, energie palivových 

DEZ (koksárenský plyn), nebo energie z alternativních paliv (biomasa), na energii 

pracovního média. A tedy každý kotel musí mít spalovací zařízení s ohništěm určené pro 

spalování přiváděného paliva. 

 Dnes se v praxi používají tři technologie: roštová ohniště, prášková ohniště, fluidní 

ohniště. Z historického hlediska nejde říci, která z technologií je perspektivnější nebo která 

je na ústupu. Jelikož každý návrh kotle je individuální, jak svými parametry: výkonem, 

vlastnostmi paliva, emisními limity a celkově provozními podmínkami, tak i prostředím, 

ve kterém bude provozován. Tedy musí se pro každý kotel zvolit ta správná technologie. 

Jako první se stavěly kotle s pevným roštem ke spalování kusového paliva. Postupem času 

byly vyvinuty nové technologie pohyblivých roštů. Pohyblivé rošty nutí palivo k tomu, aby 

se pohybovalo, a to jak vzhledem k roštu, tak i vzhledem k hloubce ohniště. Jak se 

zvyšovaly nároky na vyšší výkony kotlů, přišla ohniště prášková se spalováním ve vznosu. 

V počátcích se stavěla s keramickými stěnami. Tato ohniště dosahují větších výkonů než 

roštová ohniště a spalovací vzduch má také podstatně vyšší teplotu, nehrozí však zde 

spálení roštnic.  

 V mé diplomové práci se budu zabývat návrhem ohříváku vzduchu pro zadané 

parametry na určitý typ roštového ohniště. Ohřívák vzduchu je zařízení, které je umístěno 

v posledním tahu kotle a slouží ke zvýšení účinnosti. Ohřívák bude odebírat teplo 

spalinám, které následně předá vzduchu. Nejdříve se budu zabývat rešerši roštových ohnišť 

a následně typy ohříváku vzduchu. Poté budu pokračovat výpočty stechiometrie, účinnosti 

kotle a následně vytvořím samotný návrh ohříváku.  
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1. Roštová ohniště 

 

Roštová ohniště slouží ke spalování kusových paliv, jejichž spalování probíhá  

nejen na roštu, ale i v prostoru ohniště nad vrstvou paliva. Část hoření složek paliva 

v prostoru bude tím větší, čím více bude prchavé hořlaviny v palivu. Ohniště na palivo 

s velkou prchavou hořlavinou jsou vysoká, mají dlouhou zadní klenbu a bývají seškrcená, 

aby byla dostatečná délka plamene a tím i zaručeno dostatečné promíchání prchavé 

hořlaviny se spalovacím vzduchem. Za tímto účelem jsou také do kotle zaváděny 

sekundární vzduchy. Poměr je takový, že čím více je prchavé hořlaviny, tím menší je 

primární vzduch. 

U kotlů s mechanickým nebo pneumatickým pohazováním se do prostoru ohniště 

přesouvá i spalování jemných zrn. Při vrhnutí malých zrn se palivo stačí vysušit, vznítit i 

vyhořet. Jen dostatečně velké kusy paliva dopadnou na rošt, kde vyhoří. 

Kotel s roštovým ohništěm se dá dobře využít jako kogenerační jednotka a tedy 

slouží jak k výrobě elektřiny, tak i k výrobě tepla a tedy slouží jako teplárna.  

Dnes už není problém u roštových ohnišť se splněním emisních limitů NOx a CO 

díky využití primárních opatření.  

Hlavními částmi roštového ohniště jsou: spalovací prostor (ten je ohraničený 

bočními stěnami a přední a i zadní klenbou a na dně roštu), palivová násypka, palivové 

hradítko, škvárový jízek, škvárové výsypky a zařízení pro přívod a regulaci spalovacího 

vzduchu. 
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1.1. Funkce roštu: 

a) vytváří a udržuje vrstvu paliva požadované tloušťky a prodyšnosti při co 

nejmenším propadu zrn paliva 

b) zajišťuje optimální přívod spalovacího vzduchu do jednotlivých míst na ploše roštu 

tak, aby spalování probíhalo s otpimálním součinitelem přebytku vzduchu. 

c) umožňuje postupné vysoušení, zahřívání na zápalnou teplotu, hoření a dokonalé 

vyhoření zrn paliva 

d) shromažďuje tuhé zbytky po spalování a odvádí je 

e) reguluje tepelný výkon podle požadované výkonosti kotle 

1.2. Pevné rošty 

 Pevné rošty jsou nejstarší typy roštů. Dnes se používají převážně u lokálních 

topenišť například u domácích kamen. Jsou dva druhy kotlů s pevným roštem: rošt rovinný 

a rošt stupňový. 

Rovinný rošt se skládá z bezpropadové roštnice, která je vyrobená ze žáruvzdorné 

litiny. Vzduch se přivádí zespodu. Kde jsou udělané mezery, které jsou dostatečně úzké na 

to, aby jimi nepropadlo palivo. Palivo se na roštu postupně suší, vypařuje se z něj voda, 

odplyňuje se a hoří pevný uhlík. Aby dohořela uvolněná prchavá hořlavina, je třeba přivést 

sekundární vzduch. Palivo tedy vyhořívá v původní nasypané vrstvě a zbytky ze spalování 

se musí ručně odklidit. Nevýhoda pevných roštů je, že mají velkou ztrátu mechanickým 

nedopalem, v úletu a propadu. Jsou vhodné pro menší výkony. 

Stupňový rošt se skládá ze dvou částí. První je vstupní šikmá část, ta je tvořena 

stupňovým roštem a z výstupní vodorovné části, kterou tvoří rovinný rošt. První část tvoří 

jednotlivé stupně o výšce h a přesah, který je tam vytvořen proto, aby nedocházelo 

k propadu paliva. Palivo se ze shora sune dolů díky gravitaci. Postupně vyhořívá. Tyto 

rošty jsou vhodné pro větší výkony než rovinné. 
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1.3. Pohyblivé rošty  

Pohyblivé rošty můžeme rozdělit na rošty pásové,  přesuvné a vratisuvné . Tyto 

rošty se dají použít u kotlů s vyšším výkonem než u kotlů s pevnými rošty a to až do 

výkonu 150-200 MWt. Pásový rošt je jeden z nejpoužívanějších pohyblivých roštů ke 

spalování granulovaných paliv.  

Typické pro tento rošt je, že se palivo v ohništi posunuje, případně se promíchává. 

Postupně prohořívá a vyhořívá. Zbytky, které zůstanou po hoření, jsou pak vynášeny 

mechanicky. 

Jsou tři základní typy pohyblivých roštů: 

 pásový rošt 

 přesuvný 

 kaskádový 

 vratisuvný 

1.3.1. Pásový rošt 

Pásový rošt je jeden z nejrozšířenějších mechanických roštů. Vychází z řetězového 

roštu. Používá se s Gallovým řetězem, který je využit jako tažná a nosná část a se žhavým 

palivem nepřijde vůbec do kontaktu. 

 

Obrázek 1 - Pásový rošt [EVT, Stuttgart] 

 S pásovým roštem se používá pohazování paliva. A to pro spalován uhlí s větším 

podílem prachu. Způsob pohazování paliva může být pneumatické nebo mechanické. Typ 

pohazovače určuje směr pohybu roštu a umístění škvárové výsypky. 
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Při použití pneumatického pohazování dopadají největší částice paliva blíže 

k pohazovači a menší dopadají dále od něj, tedy blíže ke konci roštu (znázorněno na 

obrázku 1). Menší částice vyhoří už za letu. Kvůli tomu se pás roštu pohybuje směrem od 

pohazování paliva. 

 

Obrázek 2:Pneumatické pohazování paliva 

U pohazování mechanického dopadají největší částice nejdál od pohazovače a 

menší částice blíže k pohazovači. Menší částice shoří již za letu, a tedy se musí rošt 

pohybovat směrem k pohazovači, aby větší částice stihly shořet. 

 

Obrázek 3:Mechanické pohazování paliva 

 

1.3.2. Přesuvný rošt 

Tento rošt se skládá z několika úzkých roštnic, které jsou postaveny do stupňů. Je 

to šikmý stupňovitý rošt. Použití konstrukce bývá takové, že všechny sudé stupně jsou 

upevněny na pevno, kdežto liché stupně jsou pohyblivé. Liché stupně se pohybují ve 

vodorovném směru. Palivo padá na rošt z výsypky a díky pohybu roštu se sype dolů. 

Zároveň se palivo i mírně promíchává. Jako poslední stupeň je rovinný rošt, kde palivo 

dohořívá. Palivo je zadržováno výkyvným hrabátkem, které také snižuje přisávaní 

falešného vzduchu. Z tohoto rovinného roštu pak škvára padá do škvárové výsypky. 



12 

 

1.3.3. Vratisuvný rošt 

 Konstrukce tohoto roštu je velmi podobná jako u přesuvného roštu, ale jeho rozdíl 

je hlavně v pohybu roštnic. Roštnice se pohybují proti směru toku paliva. Díky tomu se 

palivo lépe promíchá. 

Jsou dva typy vratisuvných roštů: 

 kaskádový 

 Maritn 

Vratisuvný rošt kaskádový se vyznačuje vodorovným povrchem a kratší dobou 

setrvání paliva na roštu. Pohyb roštnic je jakoby napříč toku paliva se sklonem k výstupu 

z roštu. Promíchávaní paliva se děje především v příčném směru. 

 

Obrázek 4 - Rošt kaskádový 

 

U typu Martin je povrch silně skloněný a to ve směru od vstupu k výsypce. 

Roštnice mají pohyb proti toku paliva. Žhavá vrstva se zespod vrací od konce roštu zpět na 

začátek a přes tuto vrstvu padá nové palivo z výsypky. Nové palivo se díky tomu dobře 

zapálí, promísí a prodlouží se tak i doba setrvání paliva na roštu. 
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Obrázek 5 - Rošt Martin 

 

Výhody kotlů s využitím roštových ohnišť: 

 může spalovat palivo bez úpravy jako je sušení nebo mletí 

 spaluje uhlí s různými parametry 

 vysoká spolehlivost a vysoký stupeň využití 

 nižší pořizovací náklady (není mlýnice) 

 nízké provozní náklady 

 jednoduchá obsluha a údržba 

 regulační rozsah výkonu bez stabilizace (20% až 110%)  
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2. Flexibilní energetický systém (FES) 

 

 V síti elektrické energie se v průběhu dne objevují různé špičkové výkyvy 

v hodnotách odběru. To má za následek se co nejvíce osamostatnit v dodávce elektrické 

energie v rámci regionu. Důsledkem toho je poptávka po kogeneračních i třígeneračních 

energetických zdrojích, které mohou být dobře využity jako decentralizované zdroje 

energie spolupracující s nadřazenou národní sítí. 

 Pro tyto potřeby se může nabízet Flexibilní energetický systému (FES). Je to 

technologie fungující jako energetický zdroj s možností akumulace elektřiny. Tento systém 

používá kombinovaný paroplynový cyklus při spalování uhlí a alternativních paliv, které 

nejdou spalovat v klasických spalovacích motorech. V našem případě se palivo (uhlí) 

spaluje v klasické spalovací komoře chlazené vodou nacházející se v membránových 

stěnách umístěných kolem spalovací komory. Spalovací komora je konstruována 

s pásovým roštovým ohništěm. Díky vysoké teplotě ve spalovací komoře vzniká pára 

v membránových trubkách, která se dále mísí se vzduchem. Vzduch je nasávaný 

kompresorem z venkovního prostředí. Kompresor je poháněný paroplynovou turbínou. Po 

smíšení páry a vzduchu vzniká tzv. parovzduchová směs. Parovzduchová směs pokračuje 

dále do ohříváku parovzduchové směsi (dále OPVS), kde se za pomocí spalin 

vycházejících ze spalovací komory ohřívá na pracovní teplotu přibližně 850 °C. Z OPVS je 

tato ohřátá parovzduchová směs vedena do plynové turbíny. 

V turbíně směs expanduje. Po expanzi parovzduchová směs odchází do kotle HRSG (Heat 

Recovery Steam Generator), kde se využívá teplo směsi na výrobu páry pro Rankinův 

parní cyklus. 

Předpokládaný zdroj FES je počítán s jednotkou v příkonu uhlí přibližně 120 MW. 

Předpokládané uspořádání zdroje je vidět na obrázku č. 6. Kotel je bez ohříváku vody, 

poslední teplosměnnou plochou je ohřívák vzduchu. Vzduch je předehříván odpadním 

teplem vystupujícím z kotle HRSG.  
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Obrázek 6 – FES [Akumulace elektřiny u decentralizovaných kogeneračních/trigeneračních energetických zdrojů. 

Sborní konference kotle 2015. Brno, Hotel Voronež,] 

 

Je zde možnost akumulace elektřiny a to v podobě stlačeného vzduchu. Za tímto 

účelem se k FES musí připojit zařízení pro akumulaci. Zatím neexistuje komerční využití 

akumulace elektřiny, tedy kromě vodních přečerpávacích elektráren. A tak by tento systém 

mohl pomoct s regulací elektrizační soustavy. Podobný typ zařízení byl použit například 

v Německu, nazývá se CAES (Compressed Air Energy Storage). Při akumulaci se stlačený 

vzduch uchovává v podzemích zásobnicích tlakového vzduchu. Když je potřeba, je vzduch 

při špičkovém odběru ze zásobníku odebírán pro dodávku vzduchu do plynové turbíny 

otápěnou zemním plynem. Účinnost této akumulace elektřiny je 50%. V současné době se 

pracuje na zvýšení účinnost, aby se vyrovnala vodním přečerpávacím elektrárnám. 

Výhodou tohoto typu akumulace elektřiny je krátká doba najíždění, která je v rozmezí 3-

10min. Pro zapojení k systému FES se může použít samostatná akumulační jednotka 

s kompresorem a elektromotorem s tlakovým zásobníkem umístěným nad zemí. 
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3. Ohřívák vzduchu 

 

Ohřívák vzduchu se používá převážně u kotlů, kde je potřeba snížení teploty za 

ním, tedy ke snížení komínové ztráty, a je součástí ohniště. S vyššími požadavky na výkon 

kotle se zvyšovala i teplota spalin, a abychom zvýšili i účinnost kotle, je třeba teplotu 

spalin snížit. Z tohoto důvodu se začal používat ohřívák vzduchu. Ohřátý vzduch se dá 

použít při spalování, kdy horký vzduch usnadní vznícení a zlepší vyhořívání paliva, nebo 

se dá použít k sušení paliva ve mlýnech. Čím méně je v palivu prchavé hořlaviny, tím vyšší 

by měla být teplota vzduchu. Zvyšuje se tak teplota plamene a přestup sáláním v ohništi. 

Ochlazení spalin na konci ohříváku vzduchu nesmí překročit teplotu rosného bodu. Tu 

udává složení paliva, teplota napájecí vody a typ ohniště. Pro snížení komínové ztráty se 

používá předehřev spalovacího vzduchu. 

Ohřívák vzduchu můžeme rozdělit jako souproud a protiproud: 

 

Obrázek 7 - Typy výměníků, podle směru proudění média 

 

3.1. Typy ohříváku vzduchu 

Ohříváky vzduchu můžeme rozdělit podle toho, jak se přenáší teplo: 

 rekuperativní 

 regenerativní 
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3.1.1. Rekuperativní ohřívák vzduchu 

Rekuperativní ohříváky můžou být litinové, kapsovité a trubkové. Litinové a kapsové 

ohříváky se dnes již ale nepoužívají. Kapsový ohřívák se skládal z kapes vytvořených 

ohnutými plechovými deskami. Byl málo těsný a náchylný na zanášení a korozi. Litinové 

ohříváky jsou tvořeny trubkami s žebry nebo jehlami, avšak jejich hmotnost a především i 

cena je 3-4krát dražší než u běžných trubkových ohříváků. Trubkový ohřívák je 

nejpoužívanějším ohřívákem vzduchu pro malé a střední výkony kotlů. Je docela těsný a 

provozně spolehlivý Má však horší přestup tepla a proto je i dražší. 

Rekuperativní trubkový ohřívák vzduchu může být v provedení s trubkami o průřezu 

25-40 mm a tloušťce stěny 1,5-2,5mm. Průměr trubek by se měl přizpůsobit potřebné 

rychlosti spalin a vzduchu. Menší průměr trubek může vést k jejich zanášení. 

Typy trubkových ohříváku: 

 svislé 

 vodorovné 

 

3.1.2. Ohřívák vzduchu se svislým uspořádáním trubek 

U svislého provedení ohříváku proudí spaliny v trubkách a vzduch v kanálech. Čím 

více chodů má ohřívák, tím více je teplota trubek rovnoměrnější. Jako proudění se používá 

protiproud pro větší Δt než u souproudu, a tím si u návrhu můžeme dovolit menší plochu. 

Kvůli lepší údržbě ohříváku se musí ohřívák rozdělit do více bloků. To platí v případech, 

kdy plocha ohříváku vyhází velká. Výška jednobloku by se měla pohybovat mezi 4-6m. 

Mezera mezi bloky musí být dostatečně velká, aby bylo možné provést údržbu. 
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Obrázek 8 - Svislý ohřívák vzduchu 

 

Uložení trubek se může použít s přesazením nebo za sebou. Tato volba je na 

konstruktérovi ohříváku. Uložení trubek za sebou mají výhodu ve větším přenosu tepla, 

tedy vyšším výkonu a tedy i možnost zmenšit obestavěný prostor, avšak mají nižší 

životnost z důvodu ošlehání trubek. Trubky se z pravidla dávají na vzdálenost od stěny 

kanálu větší než 0,4xD. D je průměr trubky ohříváku. U uložení trubek za sebou je větší 

životnost, ale zase menší přestup tepla. Problém s ošleháním trubek je jen u první řady. 

 

Obrázek 9 - Uspořádání trubek 



19 

 

Nevýhody svislého ohříváku vzduchu jsou: 

 velký prostor na výšku 

 nelze rozdělit vzduch na 2 části, například jako u Ljungströmu (viz kap. 3.1.4) 

 nelze vyměnit trubky, lze je jen zaslepit 

 složitá oprava – až po zaslepení 10% trubek se dělá výměna celého bloku 

 obrovská hmotnost 

Výhody: 

 oproti vodorovnému ohříváku má větší prostup tepla 

3.1.3. Ohřívák vzduchu s vodorovnými trubkami 

U ohříváku vzduchu s vodorovnými trubkami platí stejná pravidla jak u svislého. Má 

ale jinou konstrukci, v podstatě prohozenou, a to tak, že spaliny proudí kanálem a vzduch 

v trubkách. 

 

Obrázek 10 - Vodorovný ohřívák vzduchu 

Tento typ se používá převážně u fluidních kotlů a roštových ohnišť, tedy tam, kde se 

nevyžaduje vysoké ohřátí vzduchu. 
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Nevýhody: 

 větší plocha (menší součinitel prostupu tepla) 

Výhody: 

 menší zastavěný prostor na výšku 

 mohu mít různé teploty vzduchu 

 lze opravit jednotlivé trubky 

Abraze: 

U vodorovných ohříváku vzduchu můžeme použít jako ochranu proti abrazi například: 

 zvětšit tloušťku stěny trubky 

 zvolit vhodné rozteče trubek 

 použít uspořádaní trubek za sebou 

 použít ochranu na horní stranu trubek 

3.1.4. Regenerativní ohříváky vzduchu 

Známe dva typy regeneračních ohříváků vzduchu, jsou to Ljungström a Rothemüller. 

V obou případech jsou to rotační výměníky. Osa rotace je vždy svislá, kvůli usazování 

popílku, avšak u plynových kotlů může být i vodorovná. V případě typu Ljungström se 

jedná o rotor, který je tvořený výplní zvlněných plechů o tloušťce 0,6-1,2mm. Plechy 

bývají zasazené do samostatných košů, aby se daly následně vyměnit. Tvar zvlnění a 

provedení plechů vůbec je výrobním tajemstvím každého výrobce. Podle požadovaných 

parametrů najde výrobce nejvhodnější typ plechu. Výška se pak volí podle požadovaného 

výkonu. Provedení bývá obvykle jednostupňové, když se použije druhý stupeň, je už 

použit trubkový ohřívák vzduchu. Velkou výhodou Ljungströmu je, že se může rozdělit do 

několika vzduchů, dle potřené teploty. 

Systém Rothemüller je v podstatě to samé jako Ljungström, ale neotáčí se část 

s plechy, které se nahřívají spalinami, ale otáčejí se kanály, kterými proudí vzduch a 

spaliny. 
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Obrázek 11 - Regenerativní ohřívák Ljungström [EVT, Stuttgart] 

Výhody regenerativního ohříváku Ljungströmu: 

 nižší cena 

 zabírá méně místa 

 lépe umístitelný 

 může se rozdělit na několik vzduchů (primární, sekundární) 

 

Nevýhody: 

 lackage (lekáž) - zvyšují komínovou ztrátu (přisávání vzduchu) 

 nesmí se přestat točit, jinak dojde k jeho deformaci 
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4. Zadané parametry: 

 

Tabulka 1- Zadané parametry 

Název Složka Hodnota Jednotka 

Teplota spalin na vstupu ohříváku T1sp 265 [°C] 

Teplota škváry Tškváry 600 [°C] 

Přebytek vzduchu za ohništěm α 1,32 [-] 

Tepelný výkon kotle Qv 120 [MW] 

Vlhkost obsažena ve vzduchu χ 1,014 [-] 

Teplota spalin na výstupu ohříváku T2sp 140 [°C] 

Teplota spalin na vstupu ohříváku T1vz 80 [°C] 

Uhlík C
r 

0,6106 [-] 

Vodík H
r 

0,0313 [-] 

Síra S
r 

0,005 [-] 

Kyslík O
r 

0,0721 [-] 

Dusík N
r 

0,011 [-] 

Popelovina A
r 

0,18 [-] 

Výhřevnost paliva Qi
r 

23 000 [kJ/kg] 

Voda v palivu W
r 

0,9 [-] 
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5. Výpočtová část, pomocné výpočty 

 

Palivo: Černé uhlí 

Tabulka 2 - Prvkový rozbor paliva 

Složka Hodnota Jednotka 

C
r 0,6106 [-] 

H
r 0,0313 [-] 

S
r 0,005 [-] 

O
r 0,0721 [-] 

N
r 0,011 [-] 

A
r 0,18 [-] 

W
r 0,09 [-] 

 

Tabulka 3 - Výhřevnost paliva 

Složka Množství Jednotka 

Qi
r 23 000 [kJ/kg] 

 

5.1. Stanovení výhřevnosti a její kontrola 

Kontrola výhřevnosti se provádí porovnáním kalorimetricky stanovené výhřevnosti 

s výhřevností stanovenou z prvkového rozboru. Použiji Mendělejevův vzorec: 

𝑄1
𝑟 = (339 ∙ 𝐶𝑟 + 1030 ∙ 𝐻𝑟 − 109 ∙ (𝑂𝑟 − 𝑆𝑟) − 24,5 ∙ 𝑊𝑡

𝑟 [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ]  (1) 

𝑄1
𝑟 = (339 ∙ 0,6106 + 1030 ∙ 0,0313 − 109 ∙ (0,0721 − 0,005) − 24,5 ∙ 0,09 [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑄1
𝑟 = 22 971,35 [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

Rozdíl těchto hodnot by neměl převyšovat ± 630 [kJ/kg]. Toto platí pro paliva 

splňující podmínku A
d
 ≤ 25%. 
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Přepočet popeloviny na bezvodý stav: 

𝐴𝑑 =
𝐴𝑟

1−𝑊𝑟  [−]     (2) 

𝐴𝑑 =
0,18

1 − 0,09
 [−] 

𝐴𝑑 = 0,198 → 19,8 [%] 

Kontrola výhřevnosti: 

𝑄𝑖(𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎)
𝑟 = 𝑄1

𝑟 − 𝑄𝑖
𝑟[𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ]    (3) 

𝑄𝑖(𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎)
𝑟 = 23000 − 22971,35[𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑄𝑖(𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎)
𝑟 = 28,65[𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ]     

Výhřevnost vyhovuje. 

Kontroluje se i maximální poměrný objem tříatomových plynů: 

𝛽 =
2,37∙(𝐻𝑟−0,123∙𝑂𝑟)

𝐶𝑟+0,375∙𝑆𝑟  [−]     (4) 

𝛽 =
2,37 ∙ (0,0313 − 0,123 ∙ 0,0721)

0,6106 + 0,375 ∙ 0,005
 [−] 

β = 0,086[−] 

β vypočteno pro vzorec ωRO2max: 

 𝜔𝑅𝑂2𝑚𝑎𝑥 =
21

(1+𝛽)
 [%]    (5) 

𝜔𝑅𝑂2𝑚𝑎𝑥 =
21

(1 + 0,086)
 [%] 

𝜔𝑅𝑂2𝑚𝑎𝑥 = 19,333[%] 

Výsledná hodnota ωR02max musí být v souladu s hodnotou pro černé uhlí, která je 

ωR02max=18,4-19 . Pokud, tomu tak není, musí se prvkový rozbor korigovat.  

Hodnota není v rozmezí, a proto se musí prvkový rozbor korigovat. 
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Tabulka 4 – Upravený rozbor paliva 

Složka Množství Jednotka 

C
r 0,5956 [-] 

H
r 0,0413 [-] 

S
r 0,005 [-] 

O
r 0,0771 [-] 

N
r 0,011 [-] 

A
r 0,18 [-] 

W
r 0,09 [-] 

 

Musím znovu provést kontrolu výhřevnosti: 

𝑄2
𝑟 = (339 ∙ 𝐶𝑟 + 1030 ∙ 𝐻𝑟 − 109 ∙ (𝑂𝑟 − 𝑆𝑟) − 24,5 ∙ 𝑊𝑡

𝑟 [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ]   (6)  

𝑄2
𝑟 = (339 ∙ 0,5956 + 1030 ∙ 0,0413 − 109 ∙ (0,0771 − 0,005) − 24,5 ∙ 0,09 [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑄2
𝑟 = 23 438,35 [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

Kontrola výhřevnosti: 

𝑄𝑖(𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎)
𝑟 = 𝑄2

𝑟 − 𝑄𝑖
𝑟[𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ]    (7) 

𝑄𝑖(𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎)
𝑟 = 23438,35 − 23000[𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑄𝑖(𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎)
𝑟 = 438,35[𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

Výhřevnost vyhovuje. 

Kontroluje se i maximální poměrný objem tříatomových plynů: 

𝛽 =
2,37∙(𝐻𝑟−0,123∙𝑂𝑟)

𝐶𝑟+0,375∙𝑆𝑟
 [−]    (8) 

𝛽 =
2,37 ∙ (0,0413 − 0,123 ∙ 0,0771)

0,5956 + 0,375 ∙ 0,005
 [−] 

β = 0,126[−] 
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β vypočteno pro vzorec ωRO2max: 

𝜔𝑅𝑂2𝑚𝑎𝑥 =
21

(1+𝛽)
 [%]    (9) 

𝜔𝑅𝑂2𝑚𝑎𝑥 =
21

(1 + 0,126)
 [%] 

𝜔𝑅𝑂2𝑚𝑎𝑥 = 18,657[%] 

Hodnota ωR02max vyšla v souladu s podmínkou pro černé uhlí, která je  

ωR02max=18,4-19[%].  Vypočtená hodnota ωR02max=18,4657[%] se vešla do rozmezí. 
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6. Stechiometrické výpočty 

 

Pomocí stechiometrických výpočtů stanovujeme, jak velké množství spalovacího 

vzduchu potřebujeme ke spálení daného paliva a také jaké množství spalin nám vznikne 

tímto spalováním. 

Kotel je zavěšený, provedený z membránových stěn a je dokonale těsný. 

Minimální objem kyslíku potřebný pro dokonalé spálení 1 kg paliva se určí ze vztahu: 

𝑉𝑂2𝑚𝑖𝑛 = 22,39 ∙ (
𝐶𝑟

12,01
+

𝐻𝑟

4,032
+

𝑆𝑟

32,06
−

𝑂𝑟

32
) [𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ] (10) 

𝑉𝑂2𝑚𝑖𝑛 = 22,39 ∙ (
0,5956

12,01
+

0,0413

4,032
+

0,005

32,06
−

0,0771

32
) [𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑉𝑂2𝑚𝑖𝑛 = 1,29 [𝑁𝑚3 𝑘𝑔⁄ ] 

 

Minimální objem suchého vzduchu potřebný pro dokonalé spálení 1 kg paliva: 

     𝑉𝑉𝑆 𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑂2𝑚𝑖𝑛

0,21
  [𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ]   (11) 

𝑉𝑉𝑆 𝑚𝑖𝑛 =
1,29

0,21
  [𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑉𝑉𝑆 𝑚𝑖𝑛 = 6,13  [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

 

Minimální objem vlhkého vzduchu potřebný pro dokonalé spálení 1 kg paliva: 

𝑉𝑉𝑉,𝑚𝑖𝑛 = 𝜒𝑣 ∙ 𝑉𝑉𝑆,𝑚𝑖𝑛  [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ]   (12) 

𝑉𝑉𝑉,𝑚𝑖𝑛 = 1,014 ∙ 6,13  [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑉𝑉𝑉,𝑚𝑖𝑛 = 6,22  [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 
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Objem vodní páry ve spalovacím vzduchu: 

  𝑉𝑉𝑉,𝐻2𝑂,𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑖𝑛 − 𝑉𝑉𝑆 𝑚𝑖𝑛  [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ]  (13) 

𝑉𝑉𝑉,𝐻2𝑂,𝑚𝑖𝑛 = 6,21 − 6,13  [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑉𝑉𝑉,𝐻2𝑂,𝑚𝑖𝑛 = 0,09 [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

Stechiometrický objem suchých spalin: 

𝑉𝑠𝑠,𝑚𝑖𝑛 =
22,26

12,01
∙ 𝐶𝑟 +

21,89

32,06
∙ 𝑆𝑟 +

22,4

28
∙ 𝑁𝑟 + +0,7897 ∙ 𝑉𝑣𝑠,𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ](14) 

𝑉𝑠𝑠,𝑚𝑖𝑛 =
22,26

12,01
∙ 0,5956 +

21,89

32,06
∙ 0,005 +

22,4

28
∙ 0,011 + +0,7897 ∙ 0,09 [𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑉𝑠𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 5,957 [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

 

Výpočet stechiometrického objemu vodní páry ve spalinách: 

𝑉𝑆𝑉,𝐻2𝑂,𝑚𝑖𝑛 =
44,8

4,032
∙ 𝐻𝑟 +

22,4

18
∙ 𝑊𝑟 + 𝑉𝑉𝑉𝐻2𝑂,𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ] (15) 

𝑉𝑆𝑉,𝐻2𝑂,𝑚𝑖𝑛 =
44,8

4,032
∙ 0,0413 +

22,4

18
∙ 0,09 + 0,09 [𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑉𝑆𝑉,𝐻2𝑂,𝑚𝑖𝑛 = 0,657[𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

Výpočet pro stechiometrický objem vlhkých spalin: 

    𝑉𝑆𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝑆𝑆𝑚𝑖𝑛 + 𝑉𝑆𝑉,𝐻2𝑂𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ]   (16) 

𝑉𝑆𝑉𝑚𝑖𝑛 = 5,957 + 0,657 [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑉𝑆𝑉𝑚𝑖𝑛 = 6,614 [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

Skutečné množství suchého vzduchu: 

   𝑉𝑉𝑆 = 𝛼 ∙ 𝑉𝑉𝑆 𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ]   (17) 

𝑉𝑉𝑆 = 1,32 ∙ 6,614 [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑉𝑉𝑆 = 8,092 [𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 
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Skutečné množství vlhkého vzduchu: 

      𝑉𝑉𝑉 = 𝜒𝑣 ∙ 𝑉𝑉𝑆[𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ]    (18) 

𝑉𝑉𝑉 = 1,014 ∙ 8,092[𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑉𝑉𝑉 = 8,205[𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

Skutečné množství suchých spalin: 

   𝑉𝑆𝑆 = 𝑉𝑆𝑆 𝑚𝑖𝑛 + (𝛼 − 1) ∙ 𝑉𝑉𝑆 𝑚𝑖𝑛[𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ]  (19) 

𝑉𝑆𝑆 = 5,957 + (1,32 − 1) ∙ 6,13[𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑉𝑆𝑆 = 7,919[𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

Skutečné množství vlhkých spalin: 

 𝑉𝑆𝑉 = 𝑉𝑆𝑉 𝑚𝑖𝑛 + (𝛼 − 1) ∙ 𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑖𝑛[𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ]  (20) 

𝑉𝑆𝑆 = 6,614 + (1,32 − 1) ∙ 6,216[𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑉𝑆𝑆 = 8,603[𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

Složení skutečných spalin: 

CO2: 

  𝑉𝐶𝑂2
=

22,26

12
∙ 𝐶𝑟[𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ]    (21) 

𝑉𝐶𝑂2
=

22,26

12
∙ 0,5956[𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑉𝐶𝑂2
= 1,104[𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ] 

SO2: 

   𝑉𝑆𝑂2
=

21,89

32,06
∙ 𝑆𝑟 [𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ]    (22) 

𝑉𝑆𝑂2
=

21,89

32,06
∙ 0,005 [𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑉𝑆𝑂2
= 0,003[𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ] 
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N2: 

        𝑉𝑁2
=

22,4

28
∙ 𝑁𝑟 + 0,79 ∙ 𝑉𝑣𝑠[𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ]   (23) 

𝑉𝑁2
=

22,4

28
∙ 0,011 + 0,79 ∙ 8,092[𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑉𝑁2
= 6,399[𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ] 

 

O2: 

    𝑉𝑂2
= (𝛼 − 1) ∙ 0,2103 ∙ 𝑉𝑉𝑆𝑚𝑖𝑛[𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ]  (24) 

𝑉𝑂2
= (1,32 − 1) ∙ 0,2103 ∙ 6,13[𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑉𝑂2
= 0,412[𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ] 

H2O: 

𝑉𝐻2𝑂 =
44,8

4
∙ 𝐻𝑟 +

22,4

18
∙ 𝑊𝑟 + (𝜒 − 1) ∙ 𝑉𝑉𝑆[𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ]  (25) 

𝑉𝐻2𝑂 =
44,8

4
∙ 0,421 +

22,4

18
∙ 0,09 + (1,014 − 1) ∙ 8,092[𝑚𝑁

3 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑉𝐻2𝑂 = 0,684[𝑚𝑁
3 𝑘𝑔⁄ ] 

Objemové podíly jednotlivých složek pro suché spaliny: 

Podíl složky CO2: 

𝜔𝑆𝑆,𝐶𝑂2
=

𝑉𝐶𝑂2

𝑉𝑆𝑆
 [−]    (26) 

𝜔𝑆𝑆,𝐶𝑂2
=

1,104

7,919
 [−] 

𝜔𝑆𝑆,𝐶𝑂2
= 0,139 [−] 
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Podíl složky SO2: 

𝜔𝑆𝑆,𝑆𝑂2
=

𝑉𝑆𝑂2

𝑉𝑆𝑆
 [−]    (27) 

𝜔𝑆𝑆,𝑆𝑂2
=

0,003

7,919
 [−] 

𝜔𝑆𝑆,𝑆𝑂2
= 0,0004[−] 

Podíl složky N2: 

𝜔𝑆𝑆,𝑁2
=

𝑉𝑁2

𝑉𝑆𝑆
 [−]    (28) 

𝜔𝑆𝑆,𝑁2
=

6,399

7,919
 [−] 

𝜔𝑆𝑆,𝑁2
= 0,808[−] 

Podíl složky O2: 

  𝜔𝑆𝑆,𝑂2
=

𝑉𝑂2

𝑉𝑆𝑆
 [−]    (29) 

𝜔𝑆𝑆,𝑂2
=

0,412

7,919
 [−] 

𝜔𝑆𝑆,𝑂2
= 0,052 [−] 

Součet složek se musí rovnat 1 : 

     𝜔𝑆𝑆,𝐶𝑂2
+ 𝜔𝑆𝑆,𝑆𝑂2

+ 𝜔𝑆𝑆,𝑁2
+ 𝜔𝑆𝑆,𝑂2

= 1   (30) 

0,139 + 0,0004 + 0,808 + 0,052 = 1 
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Objemové podíly pro vlhké spaliny: 

Podíl složky CO2: 

𝜔𝑆𝑉,𝐶𝑂2
=

𝑉𝐶𝑂2

𝑉𝑆𝑉
 [−]    (31) 

𝜔𝑆𝑉,𝐶𝑂2
=

1,104

8,603
 [−] 

𝜔𝑆𝑉,𝐶𝑂2
= 0,128 [−] 

Podíl složky SO2: 

𝜔𝑆𝑉,𝑆𝑂2
=

𝑉𝑆𝑂2

𝑉𝑆𝑉
 [−]    (32) 

𝜔𝑆𝑉,𝑆𝑂2
=

0,003

8,603
 [−] 

𝜔𝑆𝑉,𝑆𝑂2
= 0,0004 [−] 

Podíl složky N2: 

𝜔𝑆𝑉,𝑁2
=

𝑉𝑁2

𝑉𝑆𝑉
 [−]    (33) 

𝜔𝑆𝑉,𝑁2
=

6,399

8,603
 [−] 

𝜔𝑆𝑉,𝑁2
= 0,744 [−] 

Podíl složky O2: 

𝜔𝑆𝑉,𝑂2
=

𝑉𝑂2

𝑉𝑆𝑉
 [−]    (34) 

𝜔𝑆𝑉,𝑂2
=

0,412

8,603
 [−] 

𝜔𝑆𝑉,𝑂2
= 0,048 [−] 
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Podíl složky H2O. 

𝜔𝑆𝑉,𝐻2𝑂 =
𝑉𝑂2

𝑉𝑆𝑉
 [−]    (35) 

𝜔𝑆𝑉,𝐻2𝑂 =
0,684

8,603
 [−] 

𝜔𝑆𝑉,𝐻2𝑂 = 0,079 [−] 

Součet složek se opět musí rovnat 1 : 

𝜔𝑆𝑉,𝐶𝑂2
+ 𝜔𝑆𝑉,𝑆𝑂2

+ 𝜔𝑆𝑉,𝑁2
+ 𝜔𝑆𝑉,𝑂2

+ 𝜔𝑆𝑉,𝐻2𝑂 = 1[−] (36) 

0,128 + 0,0004 + 0,744 + 0,048 + 0,079 = 1[−] 
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7. Výpočet účinnosti 

 

 Účinnost budu počítat nepřímou metodou. Tato metoda se počítá z tepelných ztrát 

kotle. A tyto ztráty musím určit. Obvykle se při spalování tuhých paliv uvažuje se 

tepelnými ztrátami. 

Tepelné ztráty kotle: 

 ztráta mechanickým nedopalem  

 ztráta chemickým nedopalem 

 ztráta sáláním a vedením tepla do okolí 

 ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků 

 ztráta citelným teplem spalin 

7.1. Ztráta mechanickým nedopalem 

Představuje ztrátu nespálenou hořlavinou v tuhých zbytků. Lze ji určit ze ztrát ve 

strusce, nedopalem v popílku, v úletu, v propadu, v brýdách. V mém případě uvažuji jen se 

ztrátami ve strusce a v úletu, ostatní ztráty zanedbávám.  

Tedy ze vztahu: 

𝑍𝑐 = 𝑍𝑐𝑠 + 𝑍𝑐𝑝 

 Nejdříve ale musím zjistit podíl spalitelných látek, abych mohl určit ztráty ve 

strusce a v úletu. Při výpočtu podílu spalitelných látek uvažuji rozdělení látek do škváry Cs 

a do popílku Cpop , podíl látek v sublimaci zanedbávám. 

Redukovaná výhřevnost: 

 Pro určení účinností je potřeba znát také redukovanou výhřevnost paliva, což je 

suma veškerého tepla přiváděného do kotle vztažné na jednotku paliva. U mého výpočtu 

zanedbávám veškeré teplo kromě toho, které se přivede do kotle v palivu a tepla, které se 

přivede vzduchem ohřátým v HRSG. 

𝑄𝑖,𝑟𝑒𝑑 = 𝑄𝑖
𝑟 + 𝑄𝑣𝑧  [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 
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Výpočet tepla přivedeným vzduchem Qvz 

Entalpie vzduchu při teplotě 20°C: 

Hodnoty entalpií zjistím pomocí interpolace, uvedu jeden příklad výpočtu pro 

vzduch 20 [°C]: 

𝑖1
𝑡=20 °𝐶 = 𝑖0

𝑡=0°𝐶 + (
𝑡1−𝑡0

𝑡2−𝑡0
) ∙ (𝑖2

𝑡=25°𝐶 − 𝑖0
𝑡=0°𝐶) [𝑘𝑗/𝑘𝑔] (37) 

𝑖1
𝑡=20 °𝐶 = 0 + (

20 − 0

25 − 0
) ∙ (32,57 − 20,2) [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑖1
𝑡=20 °𝐶 = 25,291 [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

 

Tabulka 5 – Hodnoty entalpie vzduchu při 20°C 

 Such vz popílek 

0°C 0 0 

20°C 25,291 16,187 

25°C 32,57 20,20 

 

𝐼𝑣𝑧
𝑡 = (𝑂𝑣𝑠,𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑖𝑣𝑧

𝑡 + 𝑂𝑣𝑣,𝐻2𝑂 ∙ 𝑖𝐻2𝑂
𝑡 ) ∙ 𝛼 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] (38) 

𝐼𝑣𝑧
𝑡 = (6,13 ∙ 25,921 + 0,09 ∙ 31,667) ∙ 1,32 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝐼𝑣𝑧,𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 213,35 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

Entalpie vzduchu při 80 °C: 

Opět jsem dopočítal příslušné entalpie pomocí interpolace. 

Tabulka 6 – Měrná entalpie vzduchu a vody při 80 °C 

 such vz H2O 

25 32,57 39,1 

80 105,7053 120,8667 

100 132,3 150,6 
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𝐼𝑣𝑧
𝑡=80 = (𝑂𝑣𝑠,𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑖𝑣𝑧

𝑡 + 𝑂𝑣𝑣,𝐻2𝑂 ∙ 𝑖𝐻2𝑂
𝑡 ) ∙ 𝛼 [𝑘𝐽/𝑘𝑔]  (39) 

𝐼𝑣𝑧
𝑡=80 = (6,13 ∙ 105,705 + 0,09 ∙ 120,867) ∙ 1,32[𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝐼𝑣𝑧
𝑡=80 = 869,681[𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

Výpočet redukované výhřevnosti: 

𝑄𝑖,𝑟𝑒𝑑 = 𝑄𝑖
𝑟 + 𝑄𝑣𝑧  [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ]    (40) 

𝑄𝑖,𝑟𝑒𝑑 = 𝑄𝑖
𝑟 + (𝐼𝑣𝑧

𝑡=80 − 𝐼𝑣𝑧
𝑡=20)[𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

 

𝑄𝑖,𝑟𝑒𝑑 = 23 438 + (869,681 − 213,35) [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑄𝑖,𝑟𝑒𝑑 = 24094,331[𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 
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7.1.1. Podíl spalitelných látek 

 Budu vycházet ze vzorce [43].  

Tabulka 7 – Podíl spalitelných látek 75 - 25 

Podíl popela v popílku: Xpop= 75% 

Podíl popela ve strusce: Xstrus=25% 

 

Cpop – je podíl spáleného popílku, ten pro tento názorný výpočet volím Cpop= 3, ale budu jej 

počítat v rozmezí od 3 do 20, následně z vypočtených hodnot vytvořím graf. 

 Musím vypočítat koeficient zohledňující množství popílku: 

 

𝑎𝑝 =
𝐶𝑝𝑜𝑝∙𝑋𝑝𝑜𝑝

100−𝐶𝑝𝑜𝑝
 [−]    (41) 

𝑎𝑝 =
3 ∙ 0,75

100 − 3
 [−] 

𝑎𝑝 = 0,773 [−] 

 

Dále pokračuji výpočtem koeficientu Z0, pro jeho výpočet musím zvolit Ks a Qnc . Ks  je 

účinnost spalování a volí se hodnota 4 až 9. Blíže k číslu 4 pro černé uhlí blíže k 9 pro 

hnědé uhlí. Qnc je výhřevnost uhlíku a tu jsem zvolil 32,7 MJ/kg.  

𝑍0 =
100∙𝐾𝑠∙𝑄𝑖𝑟𝑒𝑑

𝐴𝑟∙𝑄𝑛𝑐
 [−]    (42) 

𝑍0 =
100 ∙ 4 ∙ 24,094331

0,18 ∙ 32,700
  [−] 

𝑍0 = 16,335  [−] 

Z předešlých vypočtených hodnot již můžu vypočítat Cstrus nejdříve pro Ks=4[-]. Pro Cpop 

=3- 20[-]. Uvedu příklad výpočtu pro Cpop=3[-].  
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𝐶𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠 =
100∙(𝑍0−𝑎𝑝)

𝑋𝑠𝑡𝑟+𝑍0−𝑎𝑝
 [−]   (43) 

𝐶𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠 =
100 ∙ (16,335 − 0,77)

0,25 + 16,335 − 0,77
 [−] 

𝐶𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠 = 17,184 [−] 

Tento výpočet jsem provedl vícekrát až po Cpop=20[-] a znovu pro Ks=5[-]. Vypočtené 

hodnoty vložím do tabulky, abych mohl vidět průběh hodnot a jejich závislost. 

Graf 1 – Podíl popílku 75 - 25 

 

Celý tento výpočet provedu ještě jednou, ale tentokrát zvolím jiný podíl strusky a popílku. 

Tabulka 8 – Podíl spálených látek 80 - 20 

Podíl popela v popílku: Xpop= 80% 

Podíl popela ve strusce: Xstrus=20% 
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Graf 2 – Podíl popílku 80 - 20 

 

 

Z grafu jde vidět, že se hodnoty Cstrus snížily. Pro výpočet použiji hodnoty při 

výpočtu v poměru Xpop=80% a Xstrus=20%. Pro hodnotu Cpop=6 si z křivky Ks=4 vezmu 

hodnotu Cstrus=15,87. S těmito hodnotami budu dále počítat ve ztrátě mechanickým 

nedopalem. 

     𝑍𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠 =
𝐶𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠

1−𝐶𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠
∙ 𝑋𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠 ∙

𝐴𝑟

𝑄𝑖,𝑟𝑒𝑑
∙ 𝑄𝑐𝑖 [−]   (44) 

𝑍𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠 =
0,1587

1 − 0,1587
∙ 0,8 ∙

0,18

24094,331
∙ 32700 [−] 

𝑍𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠 = 0,0367[−] 

Qci volím dle literatury
1
 32 700 [kJ/kg]. 

𝑍𝑝𝑜𝑝 =
𝐶𝑝𝑜𝑝

1−𝐶𝑝𝑜𝑝
∙ 𝑋𝑝𝑜𝑝 ∙

𝐴𝑟

𝑄𝑖,𝑟𝑒𝑑
∙ 𝑄𝑐𝑖 [−]   (45) 

𝑍𝑝𝑜𝑝 =
0,06

1 − 0,06
∙ 0,2 ∙

0,18

24094,331
∙ 32700 [−] 

𝑍𝑝𝑜𝑝 = 0,00365 [−] 

  

                                                 
1
 DLOUHÝ T. Výpočty kotlů a spalinových výměníků. ČVUT. 2002. s. 67.  
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Následuje sečtení ztrát mech nedopalem. 

𝑍𝑐 = 𝑍𝑐𝑠 + 𝑍𝑐𝑝 [−]    (46) 

𝑍𝑐 = 0,0367 + 0,00365 [−] 

𝑍𝑐 = 0,0404 [−] 

7.2. Ztráta chemickým nedopalem 

Ztráta chemickým nedopalem je vyjádřením tepla ztraceného v důsledku 

přítomnosti nespálených plynů ve spalinách. Pro jejich výpočet potřebuji určit koncentraci 

CO, který volím dle literatury
2
. 

Tabulka 9 – Specifikace emisní limity pro spalovací zařízení 

Palivo Tepelný výkon zdr. [MW] CO[mg/Nm
3
] 

Tuhé (klasické ohniště) 50-300 250 

 

𝑍𝑐𝑜 =
0,2116∙𝐶𝑂∙𝑂𝑠𝑠,𝑚𝑖𝑛

(21−(𝑂2𝑟𝑒𝑑∙100))∙𝑄𝑖𝑟𝑒𝑑
  [−]   (47) 

𝑍𝑐𝑜 =
0,2116 ∙ 250 ∙ 5,96

(21 − (0,06 ∙ 100)) ∙ 24094,331
  [−] 

𝑍𝑐𝑜 = 0,00087  [−] 

 

7.3. Ztráta sáláním a vedením tepla do okolí  

Tato ztráta zohledňuje množství tepla, které uniká pláštěm do okolí. Je závislá na 

izolaci stěn, jak velký je povrch kotle a způsobu oplechování. Absolutní velikost 

ztraceného tepla prakticky nezávisí na výkonu kotle, protože teplota pláště se s měnícím se 

výkonem mění jen minimálně. Ztrátu volím z tabulky z literatury
3
. 

𝑍𝑠𝑣 = 0,004[−] 

  

                                                 
2
 DLOUHÝ T. Výpočty kotlů a spalinových výměníků. ČVUT. 2002. s. 67. 

3
 DLOUHÝ T. Výpočty kotlů a spalinových výměníků. ČVUT. 2002. s. 66. Obr. 5-1 
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7.4. Ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků  

  Tato ztráta se skládá ze ztrát nedopalem ve škváře a popílku, obdobně jako ztráta 

mechanickým nedopalem. Hodnoty ci volím z literatury
4
. Kde podle teploty ts najdu 

příslušnou hodnotu. Teplota ts je teplota tuhých zbytků, kterých počítám. Pro strusku pro 

roštová ohniště je tato teplota 600 °C. 

𝑍𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠 =
𝑋𝑠𝑡𝑢𝑠

1−𝐶𝑠𝑡𝑢𝑠
∙

𝐴𝑟

𝑄𝑖𝑟𝑒𝑑
∙ 𝑐𝑖 ∙ 𝑡𝑖 [−]   (48) 

𝑍𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠 =
0,8

1 − 0,15
∙

0,18

24094,331
∙ 0,9301 ∙ 600 [−] 

𝑍𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠 = 0,00392 [−] 

Ztráta v popílku se v tomto případě zanedbává, protože je počítána v komínové ztrátě. 

𝑍𝑝𝑜𝑝 =
𝑋𝑝𝑜𝑝

1−𝐶𝑝𝑜𝑝
∙

𝐴𝑟

𝑄𝑖𝑟𝑒𝑑
∙ 𝑐𝑖 ∙ 𝑡𝑖 [−]   (49) 

𝑍𝑝𝑜𝑝 = 0[−] 

Ztráty mechanickým nedopalem sečtu: 

       𝑍𝑓 = 𝑍𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠 + 𝑍𝑝𝑜𝑝 [−]    (50) 

𝑍𝑓 = 0,0392 + 0 [−] 

𝑍𝑓 = 0,0392 [−] 

7.5. Ztráta citelným teplem spalin 

Ztráta citelným teplem spalin je teplo, které odchází z kotle v kouřovodu čili 

komínová ztráta. Tato ztráta nejvíce ovlivňuje účinnost kotle. Velikost závisí především na 

teplotě spalin a přebytku vzduchu za kotlem. Způsob, kterým se určí komínová ztráta, není 

jednotný. Pro výpočet jsem si zvolil vztah z literatury
5
. 

𝑍𝑘 = (1 − 𝑍𝑐) ∙
𝐼𝑆

𝑡𝑘,𝛼𝑘−𝐼𝑆

𝑡𝑣𝑧,𝛼𝑘

𝑄𝑖𝑟𝑒𝑑
 [−]   (51) 

Abych mohl tento vztah vypočítat, musím nejprve vypočíst entalpie spalin a 

vzduchu při daných teplotách. Začnu výpočtem entalpií jednotlivých složek a to 

                                                 
4
 DLOUHÝ T.  Výpočty kotlů a spalinových výměníků. ČVUT. 2002. s. 66. tab. 4-9. 

5
 DLOUHÝ T.  Výpočty kotlů a spalinových výměníků. ČVUT. 2002. s. 67. vzorec. 5-17. 
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interpolací. Udělám jeden názorný výpočet pro CO2 pro 140°C, podle kterého jsem 

dopočetl zbývající hodnoty. 

𝑖1
𝑡=140 °𝐶 = 𝑖0

𝑡=100°𝐶 + (
𝑡1−𝑡0

𝑡2−𝑡0
) ∙ (𝑖2

𝑡=200°𝐶 − 𝑖0
𝑡=100°𝐶) [𝑘𝑗/𝑘𝑔] (52) 

𝑖1
𝑡=140 °𝐶 = 170 + (

140 − 100

200 − 100
) ∙ (357,5 − 170) [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

𝑖1
𝑡=140 °𝐶 = 245 [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

Vypočtené hodnoty složek jsou uvedené níže v tabulce 10. 

Tabulka 10 – entalpie složek spalin 

  CO2 SO2 N2 H2O such vz popílek 

20 33,06133 37,184 26,06533 31,66667 25,92133 16,18667 

25 41,62 46,81 32,53 39,1 32,57 20,2 

100 170 191,2 129,5 150,6 132,3 80,4 

140 245 272,36 181,66 212,16 185,86 116,24 

200 357,5 394,1 259,9 304,5 266,2 170 

 

Entalpie stechiometrikých spalin při teplotě 140 °C: 

𝐼𝑆𝑝,𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 𝑂𝐶𝑂2

∙ 𝑖𝐶𝑂2

𝑖 + 𝑂𝑆𝑂2
∙ 𝑖𝑆𝑂2

𝑡 + 𝑂𝑁2
∙ 𝑖𝑁2

𝑖 + 𝑂𝐻2𝑂 ∙ 𝑖𝐻2𝑂
𝑡 + 𝛼ú ∙ 𝐴𝑟 ∙ 𝑖𝑝𝑜𝑝

𝑡   [𝑘𝐽/𝑘𝑔] (49) 

𝐼𝑆𝑝,𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 1,104 ∙ 245 + 0,003 ∙ 272,36 + 6,4 ∙ 181,66 + 0,684 ∙ 212,16 + 0,8 ∙ 0,18

∙ 116,24  [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝐼𝑆𝑝,𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 1595,759  [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

Entalpie stechiometrického množství vzduchu při teplotě 140 °C: 

𝐼𝑣𝑧,𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 𝑂𝑣𝑠,𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑖𝑣𝑧

𝑡 + 𝑂𝑣𝑣,𝐻2𝑂 ∙ 𝑖𝐻2𝑂
𝑡  [𝑘𝐽/𝑘𝑔]  (53) 

𝐼𝑣𝑧,𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 6,13 ∙ 185,86 + 0,09 ∙ 212,16 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝐼𝑣𝑧,𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 1157,632[𝑘𝐽/𝑘𝑔] 
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Entalpie stechiometrických spalin při teplotě 20°C: 

𝑖𝑠𝑝,𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 𝑂𝐶𝑂2

∙ 𝑖𝐶𝑂2

𝑖 + 𝑂𝑆𝑂2
∙ 𝑖𝑆𝑂2

𝑡 + 𝑂𝑁2
∙ 𝑖𝑁2

𝑖 + 𝑂𝐻2𝑂 ∙ 𝑖𝐻2𝑂
𝑡 + 𝛼ú ∙ 𝐴𝑟 ∙ 𝑖𝑝𝑜𝑝

𝑡   [𝑘𝐽/𝑘𝑔](54) 

𝑖𝑠𝑝,𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 1,104 ∙ 33,06 + 0,003 ∙ 37,184 + 6,4 ∙ 26.065 + 0,684 ∙ 31,667 + 0,8 ∙ 0,18

∙ 16,187  [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝑖𝑠𝑝,𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 227, 417 [𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Entalpie stechiometrického množství vzduchu při teplotě 20°C: 

𝐼𝑣𝑧,𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 𝑂𝑣𝑠,𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑖𝑣𝑧

𝑡 + 𝑂𝑣𝑣,𝐻2𝑂 ∙ 𝑖𝐻2𝑂
𝑡  [𝑘𝐽/𝑘𝑔]  (55) 

𝐼𝑣𝑧,𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 6,13 ∙ 25,921 + 0,09 ∙ 31,667 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝐼𝑣𝑧,𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 161,629 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

Entalpie spalin při teplotě 140°C: 

𝐼𝑠𝑝
𝑡𝑘 = 𝐼𝑠𝑝,𝑚𝑖𝑛

𝑡 + (𝛼 − 1) ∙ 𝐼𝑣𝑧,𝑚𝑖𝑛
𝑡  [𝑘𝐽/𝑘𝑔]   (56) 

𝐼𝑠𝑝
𝑡𝑘 = 1595,759 + (1,32 − 1) ∙ 1157,632 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝐼𝑠𝑝
𝑡𝑘 = 2012,507 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

 

Entalpie spalin při teplotě 20°C 

𝐼𝑠𝑝
𝑡𝑘20 = 𝐼𝑠𝑝,𝑚𝑖𝑛

𝑡 + (𝛼 − 1) ∙ 𝐼𝑣𝑧,𝑚𝑖𝑛
𝑡  [𝑘𝐽/𝑘𝑔]   (57) 

𝐼𝑠𝑝
𝑡𝑘20 = 227,417 + (1,32 − 1) ∙ 161,629 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝐼𝑠𝑝
𝑡𝑘20 = 285,604 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

Z vypočtených entalpií můžu už stanovit ztrátu citelným teplem. 

𝑍𝑘 = (1 − 𝑍𝑐) ∙
𝐼𝑆

𝑡𝑘,𝛼𝑘−𝐼𝑆

𝑡𝑣𝑧,𝛼𝑘

𝑄𝑖𝑟𝑒𝑑
 [−]   (58) 

𝑍𝑘 = (1 − 0,0404) ∙
2012,507 − 285,604

24094,331
 [−] 

𝑍𝑘 = 0,0673[−]  
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7.6. Odečtení ztrát 

Mám vypočtené všechny ztráty pro výpočet účinnosti kotle. Tak je tedy sečtu a 

odečtu od hodnoty 1. 

𝜂 = 1 − (𝑍𝑐 + 𝑍𝑠𝑣 + 𝑍𝑓 + 𝑍𝑘) [−]   (59) 

𝜂 = 1 − (0,0404 + 0,0009 + 0,004 + 0,005 + 0,0673) [−] 

𝜂 = 0,884 [−] 
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8. Množství paliva 

 Když znám účinnost kotle, tak si mohu určit množství paliva přivedeného do kotle. 

Dle vztahu: 

𝑀𝑝𝑎𝑙 =
𝑄𝑣

𝑄𝑖,𝑟𝑒𝑑∙𝜂𝑘
 [𝑘𝑔𝑝𝑎𝑙 𝑠⁄ ]   (60) 

Převedu výkon z MW na kW: 

120[𝑀𝑊] = 120000[𝑘𝑊] 

𝑀𝑝𝑎𝑙 =
120000

24094,331 ∙ 0,884
 [𝑘𝑔𝑝𝑎𝑙 𝑠⁄ ] 

𝑀𝑝𝑎𝑙 = 5,636 [𝑘𝑔𝑝𝑎𝑙 𝑠⁄ ] 

 Ze skutečného množství paliva přivedeného do kotle můžu určit množství paliva 

spáleného v kotli: 

𝑀𝑝𝑣 = 𝑀𝑝𝑎𝑙 ∙ (1 − 𝑍𝑐)[𝑘𝑔𝑝𝑎𝑙 𝑠⁄ ]   (61) 

𝑀𝑝𝑣 = 5,622 ∙ (1 − 0,0404)[𝑘𝑔𝑝𝑎𝑙 𝑠⁄ ] 

𝑀𝑝𝑣 = 5,409[𝑘𝑔𝑝𝑎𝑙 𝑠⁄ ] 
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9. Schéma zapojení ohříváku vzduchu 

 

 Ohřev vzduchu se provádí v posledním, druhém tahu kotle, tak jak je uvedeno na 

obrázku č. 11. Vzduch se nasává v sání vzduchu, hned na začátku je měření teploty, tlaku a 

průtoku. Vzduch nasává vzduchový ventilátor s elektrickým pohonem s možnosti měnění 

otáček pro možnost regulovat průtok. Za ventilátorem je klapka, měření teploty a tlaku 

vzduch se předehřívá v PVS což je předehřev parovzduchovou směsí. Za ohřevem je další 

měření teploty. Vzduch jde do ohříváku vzduchu, kde se ohřívá spalinami. Za ohřívákem je 

měření teploty. Když má ohřátý vzduch velkou teplotu, je možné jej smíchat s chladnějším 

nasávaným vzduchem. Vzduch se dále dělí na primární a sekundární a je veden do kotle. 

Primární vzduch je veden přes klapky a rošt do spalovací komory. Sekundární vzduch je 

nasáván vzduchovým ventilátorem, přes klapku ovládanou elektrickým pohonem do vyšší 

části spalovací komory. 

 

 

Obrázek 12 - Schéma vedení vzduchu 

PI - měření tlaku, TIC - měření vzduchu, FICR - měřenou průtoku, RK - redukční 

klapka, TICR - měření teploty, VV - vzduchový ventilátor, UK - uzavírací klapka
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10. Bilanční výpočty ohříváku 

Ohřívák vzduchu, který využívá teplotu spalin pro ohřátí, je v tepelné bilanci 

speciálně postavený. Výkon ohříváku se přímo nepočítá do celkového výkonu kotle, a to 

proto, že vytváří samostatný zpětný oběh tepla. Odebírá teplo spalin, které by odešlo 

z kotle a vrací je zpět do ohniště ve spalovacím vzduchu. 

Mé vstupní parametry, které jsem dostal zadané od vedoucího diplomové práce, je 

teplo spalin vstupujících Qsp1, vystupujících Qsp2 a vstupující teplo vzduchu Qvz1. Musím 

dopočítat vystupující teplo vzduchu Qvz2. 

𝑄1𝑣𝑧 + 𝑄1𝑠𝑝 = 𝑄2𝑣𝑧 + 𝑄2𝑠𝑝 + 𝑄𝑧 

Tepelné ztráty Qz zanedbávám, dále můžu postupovat dle vztahu (62). 

Zanedbávám přisávání vzduchu, a tedy bilance ohříváku se určí ze vztahu: 

𝑀𝑝𝑣 ∙ ∆𝐼𝑆 = 𝑀𝑝𝑣 ∙ 𝛼𝑣𝑧 ∙ ∆𝐼𝑣 ∙ 𝜋𝑣 [𝑘𝑊]  (62) 

Tento vztah můžu zjednodušit na: 

∆𝐼𝑆 = 𝛼𝑣𝑧 ∙ ∆𝐼𝑣 ∙ 𝜋𝑣  [𝑘𝑊] 

Z této rovnice zjistím teplotu vzduchu na výstupu z ohříváku vyjádřením entalpie. 

𝜋𝑣 je proměrné množství vzduchu proudící přes ohřívák vzduchu. Nejdříve ale musím 

vypočítat entalpie známých teplot. 

 

Obrázek 13 - Teploty médií 
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10.1. Entalpie spalin při 265 °C 

Pomocí interpolace zjistím entalpie daných složek spalin při teplotě 265 °C. 

Tabulka 11 – Měrná entalpie některých složek spalin při teplotě 265 °C 

  CO2 SO2 N2 H2O such vz popílek 

200 357,5 394,1 259,9 304,5 266,2 170 

265 488,345 534,695 345,83 407,395 354,795 231,49 

300 558,8 610,4 392,1 462,8 402,5 264,6 

 

Entalpie stechiometrikých spalin při teplotě 265 °C: 

𝐼𝑆𝑝,𝑚𝑖𝑛
𝑡=265 = 𝑂𝐶𝑂2

∙ 𝑖𝐶𝑂2

𝑖 + 𝑂𝑆𝑂2
∙ 𝑖𝑆𝑂2

𝑡 + 𝑂𝑁2
∙ 𝑖𝑁2

𝑖 + 𝑂𝐻2𝑂 ∙ 𝑖𝐻2𝑂
𝑡 + 𝛼ú ∙ 𝐴𝑟 ∙ 𝑖𝑝𝑜𝑝

𝑡   [𝑘𝐽/𝑘𝑔](63) 

𝐼𝑆𝑝,𝑚𝑖𝑛
𝑡=265 = 1,104 ∙ 488,345 + 0,003 ∙ 534,695 + 6,4 ∙ 345,83 + 0,684 ∙ 407,395 + 0,8

∙ 0,18 ∙ 231,49  [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝐼𝑆𝑝,𝑚𝑖𝑛
𝑡=265 = 3032,869  [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 
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Entalpie stechiometrického množství vzduchu při teplotě 265 °C: 

𝐼𝑣𝑧,𝑚𝑖𝑛
𝑡=265 = 𝑂𝑣𝑠,𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑖𝑣𝑧

𝑡 + 𝑂𝑣𝑣,𝐻2𝑂 ∙ 𝑖𝐻2𝑂
𝑡  [𝑘𝐽/𝑘𝑔]  (64) 

𝐼𝑣𝑧,𝑚𝑖𝑛
𝑡=265 = 6,13 ∙ 354,795 + 0,09 ∙ 407,395[𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝐼𝑣𝑧,𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 2194,954[𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

Entalpie spalin při teplotě 265°C: 

  𝐼𝑠𝑝
𝑡=265 = 𝐼𝑠𝑝,𝑚𝑖𝑛

𝑡 + (𝛼 − 1) ∙ 𝐼𝑣𝑧,𝑚𝑖𝑛
𝑡  [𝑘𝐽/𝑘𝑔]  (65) 

𝐼𝑠𝑝
𝑡=265 = 3032,869 + (1,32 − 1) ∙ 2194,954 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝐼𝑠𝑝
𝑡=265 = 3735,254 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

Entalpie spalin při 140 °C: 

Tu jsem již počítal v účinnosti kotle, viz vztah (56). 

𝐼𝑠𝑝
𝑡𝑘 = 2012,507 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

Entalpie vzduchu při 80 °C: 

Opět jsem dopočítal příslušné entalpie pomocí interpolace. 

Tabulka 12 – Měrná entalpie vzduchu a vody při 80 °C 

 such vz H2O 

25 32,57 39,1 

80 105,7053 120,8667 

100 132,3 150,6 

 

𝐼𝑣𝑧
𝑡=80 = (𝑂𝑣𝑠,𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑖𝑣𝑧

𝑡 + 𝑂𝑣𝑣,𝐻2𝑂 ∙ 𝑖𝐻2𝑂
𝑡 ) [𝑘𝐽/𝑘𝑔]  (66) 

𝐼𝑣𝑧
𝑡=80 = (6,13 ∙ 105,705 + 0,09 ∙ 120,867)[𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝐼𝑣𝑧
𝑡=80 = 658,405[𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

Mám všechny potřebné hodnoty a můžu tedy dosadit do vzorce. Dle literatury
6
 volím π=1. 

  

                                                 
6
 DLOUHÝ T. Výpočty kotlů a spalinových výměníků. ČVUT. 2002. s. 76.  
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∆𝐼𝑆 = 𝛼𝑣𝑧 ∙ ∆𝐼𝑣 ∙ 𝜋𝑣 [𝑘𝑊]    (67) 

𝐼𝑠𝑝
265 − 𝐼𝑠𝑝

140 = 𝛼𝑣𝑧 ∙ (𝐼𝑣𝑧
𝑥 − 𝐼𝑣𝑧

80) [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝐼𝑣𝑧
𝑥 =

𝐼𝑠𝑝
𝑡=265 − 𝐼𝑠𝑝

𝑡𝑘

𝛼𝑣𝑧
+ 𝐼𝑣𝑧

𝑡=80[𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝐼𝑣𝑧
𝑥 =

3032,869 − 2012,507

1,32
+ 658,405[𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝐼𝑣𝑧
𝑥 = 1998,595[𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

Pomocí interpolace jsem určil, že vypočtená entalpie odpovídá 223,5 °C 
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11. Výpočet ohříváku vzduchu 

 

Po konzultaci s vedoucím diplomové práce jsem zvolil pro ohřívák vzduchu trubku 

s parametry uvedenýma v tabulce 10. 

Tabulka 13 – Rozměry trubky 

Trubka [mm] Vnitřní průměr dvn [mm] 

40x1,5 37 

 

𝑑𝑡𝑟 = 0,04[𝑚] 

Trubky v ohříváku budou uloženy přesazeně a spaliny je budou obtékat příčně. 

Vzduch, který bude ochlazovat spaliny bude proudit uvnitř trubek. Sdílení tepla na straně 

vzduchu tedy budu počítat podélné proudění. Typ ohříváku, bude protiproud. 

11.1. Počet trubek 

Při návrhu geometrie je počet trubek jeden z důležitých prvků ovlivňující velikost 

ohříváku. 

𝑛𝑡𝑟 =
𝑚𝑣𝑧

𝑤𝑣𝑧∙𝑠𝑜
 [−]    (68) 

Pro vypočtení počtu trubek musím znát průtočný průřez trubky 𝑠𝑜 a střední 

množství vzduchu 𝑚𝑣𝑧, které bude protékat trubkami. 

Výpočet průtočného průřezu:  

𝑠𝑜 =
𝜋∙𝑑𝑣𝑛

2

4
 [𝑚2]    (69) 

𝑠𝑜 =
𝜋 ∙ 0,0372

4
 [𝑚2] 

𝑠𝑜 = 0,001075[𝑚2] 
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11.2. Vypočtení množství vzduchu 

Množství vzduchu na vstupu: 

𝑚𝑣𝑧,𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 = 𝑚𝑝𝑎𝑙 ∙ 𝑂𝑣𝑣 ∙
𝑡𝑣𝑧,𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝+273,15

273,15
 [𝑚3 𝑠]⁄   (70) 

𝑚𝑣𝑧,𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 = 5,409 ∙ 8,206 ∙
80 + 273,15

273,15
 [𝑚3 𝑠]⁄  

𝑚𝑣𝑧,𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 = 57,39[𝑚3 𝑠]⁄  

 Množství vzduchu na výstupu: 

𝑚𝑣𝑧,𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 = 𝑚𝑝𝑎𝑙 ∙ 𝑂𝑣𝑣 ∙
𝑡𝑣𝑧,𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝+273,15

273,15
 [𝑚3 𝑠]⁄   (71) 

𝑚𝑣𝑧,𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 = 5,409 ∙ 8,205 ∙
223,5 + 273,15

273,15
 [𝑚3 𝑠]⁄  

𝑚𝑣𝑧,𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 = 80,714[𝑚3 𝑠]⁄  

 Dosadím do vzorce pro výpočet středního množství vzduchu: 

𝑚𝑣𝑧 =
𝑚𝑣𝑧,𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝+𝑚𝑣𝑧,𝑣𝑦𝑠𝑡𝑢𝑝

2
 [𝑚3]   (72) 

𝑚𝑣𝑧 =
57,39 + 80,714

2
 [𝑚3] 

𝑚𝑣𝑧 = 69,05 [𝑚3] 

Nyní mám všechny potřebné veličiny pro stanovení počtu trubek, rychlost vzduchu 

v trubkách je 19 [m/s]: 

𝑛𝑡𝑟 =
𝑚𝑣𝑧

𝑤𝑣𝑧∙𝑠𝑜
 [−]    (73) 

𝑛𝑡𝑟 =
69,05

19 ∙ 0,001075
 [−] 

𝑛𝑡𝑟 = 3381,96[−] 

Tato hodnota je však zavádějící, není reálné mít 3381,96 trubek, její přesnou hodnotu 

stanovím při návrhu geometrie ohříváku. 
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11.3. Součinitel přestupu tepla konvekcí 

Pro podélné obtékání, vzduch je uvnitř trubek. 

Vztah pro ochlazování spalin a ohřívání vzduchu: 

𝛼𝐾,𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ = 𝐶𝑙𝑣𝑧 ∙ 𝐶𝑓𝑣𝑧 ∙ 𝛼𝑁𝑣𝑧 [𝑊 ∙ 𝑚 𝐾]⁄    (74) 

Hodnoty 𝐶𝑙𝑣𝑧, 𝐶𝑓𝑣𝑧, 𝛼𝑁𝑣𝑧 volím dle literatury
7
. Součinitel přestupu tepla stanovím pro 

střední rychlost vzduchu  wvz=19 m/s. Vybrané hodnoty jsou uvedeny v tabulce 14. 

Tabulka 14 – Koeficienty zohledující přestup tepla konvekcí 

𝑪𝒍𝒗𝒛, 1 [-] 

𝑪𝒇𝒗𝒛, 1,09 [-] 

𝜶𝑵𝒗𝒛 55 [𝑊 ∙ 𝑚 𝐾]⁄  

 

Dosadím: 

𝛼𝐾,𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ = 1 ∙ 1,09 ∙ 55 [𝑊 ∙ 𝑚 𝐾]⁄  

𝛼𝐾,𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ = 59,95 [𝑊 ∙ 𝑚 𝐾]⁄  

 

11.4. Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin pro vystřídané 

uspořádaní trubek 

𝛼𝐾,𝑠𝑝 = 𝐶𝑍𝑠𝑝 ∙ 𝐶𝑆,𝑠𝑝 ∙ 𝐶𝑓,𝑠𝑝 ∙ 𝛼𝑁,𝑠𝑝 [𝑊 ∙ 𝑚 𝐾]⁄   (75) 

Hodnoty 𝐶𝑙𝑣𝑧, 𝐶𝑓𝑣𝑧, 𝛼𝑁𝑣𝑧 volím dle literatury
8
. Pro zjištění 𝛼𝑁𝑣𝑧 musím předem vypočíst σ1 

a σ2. Výpočet αk,sp počítám s rychlostí 3,75 m/s, na konci výpočtu geometrie zkontroluji, 

jestli rychlost odpovídá návrhu. 

𝑆1 = 2 ∙ 𝐷 [𝑚𝑚]    (76) 

𝑆1 = 2 ∙ 40 [𝑚𝑚] 

𝑆1 = 80 [𝑚𝑚] 

Kvůli geometrii a rychlosti spalin jsem upravil rozteč na S1=76[mm]. 

                                                 
7
 DLOUHÝ T. Výpočty kotlů a spalinových výměníků. ČVUT. 2002. s. 108. obr. 7-8. 

8
 DLOUHÝ T. Výpočty kotlů a spalinových výměníků. ČVUT. 2002. s. 107. tab. 7-7. 
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𝑆2 = √𝑆1
2 − 𝑙2 [𝑚𝑚]    (77) 

𝑆2 = √762 − 402 [𝑚𝑚] 

𝑆2 = 69,28[𝑚𝑚] 

Hodnotu S2 zaokrouhlím na praktičtější hodnotu. 

 

𝑆2 = 70[𝑚𝑚] 

 

Obrázek 14 - rozteče mezi trubkami 

    𝜎1 =
𝑆1

𝐷
 [−]     (78) 

𝜎1 =
76

40
 [−] 

𝜎1 = 1,9 [−] 

 

     𝜎2 =
𝑆2

𝐷
 [−]    (79) 

𝜎2 =
70

40
 [−] 

𝜎2 = 1,615[−] 
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Tabulka 15 – Koeficienty upravující součinitel přestupu tepla pro spaliny 

𝑪𝒁𝒔𝒑 1 [-] 

𝑪𝑺,𝒔𝒑 1 [-] 

𝑪𝒇,𝒔𝒑 1 [-] 

𝜶𝑵𝒗𝒛 47 [𝑊 ∙ 𝑚 𝐾]⁄  

 

Dosadím: 

𝛼𝐾,𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ = 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 47 [𝑊 ∙ 𝑚 𝐾]⁄  

𝛼𝐾,𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ = 47 [𝑊 ∙ 𝑚 𝐾]⁄  

11.5. Celkový součinitel prostupu tepla 

Ohřívák vzduchu v mém případě počítám jako dokonale těsný a tedy zanedbávám 

opravný součinitel. Součinitele přestupu konvekcí tepla ze spalin a součinitele tepla 

přestupu konvekcí vzduchu při podélném proudění dosadím do vztahu: 

    𝑘 =
𝛼𝑘,𝑣𝑧∙𝛼𝑘,𝑠𝑝

𝛼𝑘,𝑣𝑧+𝛼𝑘,𝑠𝑝
 [𝑊 ∙ 𝑚 𝐾⁄ ]    (80) 

𝑘 =
59,95 ∙ 47

59,95 + 47
 [𝑊 ∙ 𝑚 𝐾⁄ ] 

𝑘 = 26,345[𝑊 ∙ 𝑚 𝐾⁄ ] 

 

11.6. Střední logaritmický teplotní spád 

 Potřebuji určit střední logaritmický teplotní spád, abych mohl následně určit 

velikost výhřevné plochy. Δtm by nemělo být menší než 35K, neboť se pak razantně 

zvětšuje plocha ohříváku. 

∆𝑡𝑝𝑟 = 𝜓 ∙
∆𝑡𝑣−∆𝑡𝑚

𝑙𝑛
∆𝑡𝑣
∆𝑡𝑚

 [℃]   (81) 
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Obrázek 15 - Protiproud, rozdělení teplot 

 

        ∆𝑡𝑣 = 𝑡1𝑠𝑝 − 𝑡2𝑣𝑧 [℃]    (82) 

∆𝑡𝑣 = 265 − 233,5 [℃] 

∆𝑡𝑣 = 41,5 [℃] 

 

       ∆𝑡𝑚 = 𝑡2𝑠𝑝 − 𝑡1𝑣𝑧 [℃]    (83) 

∆𝑡𝑚 = 140 − 80 [℃] 

∆𝑡𝑚 = 60 [℃] 

 

 Pro určení ψ z literatury
9
.  Musím znát parametry P, R. 

       𝑡𝑟,𝑠𝑝 = 𝑡1𝑠𝑝 − 𝑡2𝑠𝑝 [℃]    (84) 

𝑡𝑟,𝑠𝑝 = 265 − 140 [℃] 

𝑡𝑟,𝑠𝑝 = 125 [℃] 

  

                                                 
9
 DLOUHÝ T. Výpočty kotlů a spalinových výměníků. ČVUT. 2002. s. 129. obr.7-25 . 
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       𝑡𝑟,𝑣𝑧 = 𝑡2𝑣𝑧 − 𝑡1𝑣𝑧 [℃]    (85) 

𝑡𝑟,𝑣𝑧 = 223,5 − 80 [℃] 

𝑡𝑟,𝑣𝑧 = 143,5 [℃] 

 

𝑃 =
𝑡𝑟,𝑠𝑝

𝑡1,𝑠𝑝−𝑡1,𝑣𝑧
 [−]    (86) 

𝑃 =
125

265 − 80
 [−] 

𝑃 = 0,676 [−] 

 

    𝑅 =
𝑡𝑟,𝑣𝑧

𝑡𝑟,𝑠𝑝
 [−]    (87) 

𝑅 =
143,5

125
 [−] 

𝑅 = 1,148 [−] 

Z literatury
10

 volím součinitel ψ pro výměníky s křížovým zapojením s křivkou 3. 

K daným parametrům P a R odpovídá hodnota ψ=0,97. 

 

Obrázek 16 - předpokládaný tok médií 

                                                 
10

 DLOUHÝ T. Výpočty kotlů a spalinových výměníků. ČVUT. 2002. s. 129. tab. 7-25. 
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Dosadím do vzorce: 

∆𝑡𝑝𝑟 = 𝜓 ∙
∆𝑡𝑚−∆𝑡𝑣

𝑙𝑛
∆𝑡𝑚
∆𝑡𝑣

 [℃]   (81) 

∆𝑡𝑝𝑟 = 0,97 ∙
60 − 41,5

𝑙𝑛
60

41,5

 [℃] 

∆𝑡𝑝𝑟 = 48,67 [℃] 

11.7. Výpočet velikosti výhřevné plochy 

Velikost výhřevné plochy je závislá od výkonu, celkového součinitele prostupem 

tepla a logaritmického teplotnímu spádu. 

𝑄𝑜ℎ = 𝑀𝑝𝑣 ∙ (𝐼𝑠𝑝
265 − 𝐼𝑠𝑝

140)[𝑘𝑊]   (88) 

𝑄𝑜ℎ = 𝑀𝑝𝑣 ∙ (3735,254 − 2012,507)[𝑘𝑊] 

𝑄𝑜ℎ = 9568,732 [𝑘𝑊] 

 

𝑆𝑂𝑉𝑍 =
𝑄𝑜ℎ

𝑘∙∆𝑡𝑝𝑟
 [𝑚2]    (89) 

𝑆𝑂𝑉𝑍 =
9568,732

26,345 ∙ 48,67
 [𝑚2] 

𝑆𝑂𝑉𝑍 = 7461,398 [𝑚2] 

11.8. Délka trubky ohříváku vzduchu 

 Následně potřebuji stanovit délku trubky. Délka trubky ohříváku se stanoví 

z velikosti výhřevné plochy a podělí se plochou trubek. 

Plocha trubek: 

𝑆𝑡𝑟𝑢𝑏𝑒𝑘 = 𝜋 ∙ 𝑛𝑡𝑟 ∙ 𝑑𝑠𝑡ř ∙ 1 [𝑚2]   (90) 

𝑆𝑡𝑟𝑢𝑏𝑒𝑘 = 𝜋 ∙ 3381,772 ∙ 0,0385 ∙ 1 [𝑚2] 

𝑆𝑡𝑟𝑢𝑏𝑒𝑘 = 408,845 [𝑚2] 
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Celková délka trubky: 

𝐿𝑡𝑟 =
𝑆𝑂𝑉𝑍

𝑆𝑡𝑟𝑢𝑏𝑒𝑘
 [𝑚]    (91) 

𝐿𝑡𝑟 =
7460,872

408,816
 [𝑚] 

𝐿𝑡𝑟 = 18,249[𝑚] 

Délku zaokrouhlím číselně k většímu číslu 19 [m], respektuji provoz i se 

zašpiněným ohřívákem. 

 

𝐿𝑡𝑟 = 19 [𝑚] 

 

11.9. Počet stupňů ohříváku 

Pro výpočet stupňů ohříváku se vychází z předpokládané hloubky svazku ohříváku 

4,3 [m], dle doporučení vedoucího diplomové práce. Touto délkou podělím celkovou délku 

a z této hodnoty určím počet stupňů ohříváku. 

   𝑖𝑠𝑡 =
𝐿𝑡𝑟

𝑙𝑠𝑡𝑢𝑝
 [𝑚]    (92) 

𝑖𝑠𝑡 =
19

4.3
 [𝑚] 

𝑖𝑠𝑡 = 4,41 [𝑚] 

 Počet stupňů musí být celé číslo a zaokrouhluje se směrem nahoru. Proto volím 

počet stupňů 5. 

𝑖𝑠𝑡 = 5 [𝑚] 

11.10. Geometrie ohříváku 

 Ohřívák by měl mít minimálně 3381,772 trubek. Zvolil jsem 140 trubek v jedné 

řadě. 

𝑁𝑡𝑟,𝑟𝑎𝑑𝑎 = 140 [−] 
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Počet trubek v jednou sloupci: 

𝑁𝑡𝑟,𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑐 =
𝑛𝑡𝑟

𝑁𝑡𝑟,𝑟𝑎𝑑𝑎
 [−]   (93) 

𝑁𝑡𝑟,𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑐 =
3381,96

140
 [−] 

𝑁𝑡𝑟,𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑐 = 24,15 [−] 

Opět nemůžu použít 24,15 trubek, proto musím zaokrouhlit směrem nahoru. 

𝑁𝑡𝑟,𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑐 = 25 [−] 

Zpětně dopočtu počet trubek: 

 

𝑛′𝑡𝑟 = 𝑁𝑡𝑟,𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑐 ∙ 𝑁𝑡𝑟,𝑟𝑎𝑑𝑎 [−]   (94) 

𝑛′𝑡𝑟 = 25 ∙ 140 [−] 

𝑛′𝑡𝑟 = 3500 [−] 

Toto číslo trubek budu používat při konstrukčním návrhu ohříváku. 140 X 25 trubek. 

11.11. Kontrola rychlosti spalin a vzduchu 

Zkontroluji, jestli je rychlost spalin 3,7 m/s. V řadě je 140 trubek čili 139 roztečí, 

k tomu musím připočíst ještě půl rozteč díky přesazenému uspořádaní čili 139,5. Trubky 

jsou s odsazením od stěny 34 [mm] 

 

𝑁𝑟𝑜𝑧 = 139,5 [−] 

 

𝑙𝑠𝑡𝑒 = 0,034 [−] 

 

Plocha tahu: 

 

    𝑆𝑡𝑎ℎ = (𝑁𝑟𝑜𝑧 ∙ 𝑆1 + 2 ∙ 𝑙𝑠𝑡𝑒) ∙ 𝑙𝑠𝑡𝑢𝑝 [𝑚2]   (95) 

𝑆𝑡𝑎ℎ = (139,5 ∙ 0,076 + 2 ∙ 0,034) ∙ 4,3 [𝑚2] 

𝑆𝑡𝑎ℎ = 45,881 [𝑚2] 
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Plocha trubek: 

 

          𝑆𝑡𝑟 = 𝑁𝑡𝑟,𝑟𝑎𝑑𝑎+1 ∙ 𝑑𝑡𝑟 ∙ 𝑙𝑠𝑡𝑢𝑝 [𝑚2]   (96) 

 

𝑆𝑡𝑟 = 141 ∙ 0,04 ∙ 4,3 [𝑚2] 

 

𝑆𝑡𝑟 = 24,252 [𝑚2] 

 

Plocha mezi trubkami: 

     𝑆𝑡𝑎ℎ,𝑠𝑝 = 𝑆𝑡𝑎ℎ − 𝑆𝑡𝑟 [𝑚2]    (97) 

𝑆𝑡𝑎ℎ,𝑠𝑝 = 45,881 − 24,252 [𝑚2] 

𝑆𝑡𝑎ℎ,𝑠𝑝 = 21,629 [𝑚2] 

Střední teplota spalin v ohříváku: 

𝑡𝑠𝑡ř,𝑠𝑝 =
𝑡𝑠𝑝1+𝑡𝑠𝑝2 

2
 [℃]   (98) 

𝑡𝑠𝑡ř,𝑠𝑝 =
265 + 140

2
 [℃] 

𝑡𝑠𝑡ř,𝑠𝑝 = 202,5 [℃] 

Střední množství spalin: 

𝑀𝑠𝑝,𝑠𝑡ř = 𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝑀𝑝𝑣 ∙ 𝑡𝑠𝑡ř [𝑚3 𝑠⁄ ]   (99) 

𝑀𝑠𝑝,𝑠𝑡ř = 8,603 ∙ 5,408 ∙
202,5 + 273,15

273,15
 [𝑚3 𝑠⁄ ] 

𝑀𝑠𝑝,𝑠𝑡ř = 81,046 [𝑚3 𝑠⁄ ] 
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Střední rychlost spalin:  

       𝑤𝑠𝑝,𝑠𝑡ř =
𝑀𝑠𝑝,𝑠𝑡ř

𝑆𝑡𝑎ℎ,𝑠𝑝
 [𝑚 𝑠⁄ ]    (100) 

𝑤𝑠𝑝,𝑠𝑡ř =
81,046

21,629
 [𝑚 𝑠⁄ ] 

𝑤𝑠𝑝,𝑠𝑡ř = 3,75 [𝑚 𝑠⁄ ] 

Rychlost spalin odpovídá výpočtům. 

Kontrola rychlosti vzduchu: 

      𝑡𝑠𝑡ř,𝑣𝑧 =
𝑡𝑠𝑝1+𝑡𝑠𝑝2 

2
 [℃]    (101) 

𝑡𝑠𝑡ř,𝑣𝑧 =
80 + 223,5

2
 [℃] 

𝑡𝑠𝑡ř,𝑣𝑧 = 151,75 [℃] 

Střední množství vzduchu: 

𝑀𝑣𝑧,𝑠𝑡ř = 𝑉𝑆𝑉 ∙ 𝑀𝑝𝑣 ∙ 𝑡𝑠𝑡ř [𝑚3 𝑠⁄ ]   (102) 

𝑀𝑣𝑧,𝑠𝑡ř = 8,205 ∙ 5,408 ∙
151,75 + 273,15

273,15
 [𝑚3 𝑠⁄ ] 

𝑀𝑣𝑧,𝑠𝑡ř = 69,055 [𝑚3 𝑠⁄ ] 

Tím, že jsem upravil počet trubek kvůli geometrii z 𝑛𝑡𝑟 =3381,96[-] na 

 𝑛´𝑡𝑟 = 3500[-] změnila se mi i průtočná plocha pro vzduch to bude mít vliv i na jeho 

rychlost. 

       𝑤𝑣𝑧,𝑠𝑡ř =
𝑀𝑣𝑧,𝑠𝑡ř

𝑛´𝑡𝑟∙𝑠𝑜
 [𝑚 𝑠⁄ ]   (103) 

𝑤𝑣𝑧,𝑠𝑡ř =
69,055

3500 ∙ 0,001075
 [𝑚 𝑠⁄ ] 

𝑤𝑣𝑧,𝑠𝑡ř = 18,36 [𝑚 𝑠⁄ ] 

Musím přepočíst plochu ohříváku pro danou rychlost vzduchu. 
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11.12. Přepočet plochy ohříváku 

Díky menší rychlosti vzduchu se mi změní součinitel přestupu tepla konvekcí pro 

vzduch, tím i celkový součinitel prostupu tepla a délka trubky. Součinitel přestupu tepla 

zůstává stejný. 

 

Přestup tepla konvekcí pro podélné obtékání trubek vzduchu: 

Opět hodnoty vyberu z literatury
11

 

Tabulka 16 -přestup tepla konvekcí pro 18,36 m/s 

𝑪𝒍𝒗𝒛, 1 [-] 

𝑪𝒇𝒗𝒛, 1,09 [-] 

𝜶𝑵𝒗𝒛 54 [𝑊 ∙ 𝑚 𝐾]⁄  

 

𝛼′𝐾,𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ = 𝐶𝑙𝑣𝑧 ∙ 𝐶𝑓𝑣𝑧 ∙ 𝛼𝑁𝑣𝑧 [𝑊 ∙ 𝑚 𝐾]⁄    (104) 

𝛼′𝐾,𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ = 1 ∙ 1,09 ∙ 54 [𝑊 ∙ 𝑚 𝐾]⁄  

𝛼′𝐾,𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ = 58,86[𝑊 ∙ 𝑚 𝐾]⁄  

Celkový součinitel prostupu tepla: 

    𝑘′ =
𝛼′𝑘,𝑣𝑧∙𝛼𝑘,𝑠𝑝

𝛼′𝑘,𝑣𝑧+𝛼𝑘,𝑠𝑝
 [𝑊 ∙ 𝑚 𝐾⁄ ]   (105) 

𝑘′ =
58,86 ∙ 47

58,86 + 47
 [𝑊 ∙ 𝑚 𝐾⁄ ] 

𝑘′ = 26,133[𝑊 ∙ 𝑚 𝐾⁄ ] 

Velikost výhřevné plochy: 

𝑆′𝑂𝑉𝑍 =
𝑄𝑜ℎ

𝑘′∙∆𝑡𝑝𝑟
 [𝑚2]    (106) 

𝑆′𝑂𝑉𝑍 =
9568,732

26,133 ∙ 48,67
 [𝑚2] 

𝑆′𝑂𝑉𝑍 = 7522,12[𝑚2] 

Plocha trubek: 

𝑆′𝑡𝑟𝑢𝑏𝑒𝑘 = 𝜋 ∙ 𝑛′𝑡𝑟 ∙ 𝑑𝑠𝑡ř [𝑚2]   (107) 

                                                 
11

 DLOUHÝ T. Výpočty kotlů a spalinových výměníků. ČVUT. 2002. s. 108. tab. 7-8. 
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𝑆′𝑡𝑟𝑢𝑏𝑒𝑘 = 𝜋 ∙ 3500 ∙ 0,0385 [𝑚2] 

𝑆′𝑡𝑟𝑢𝑏𝑒𝑘 = 423,115 [𝑚2] 

Délka trubky: 

𝐿′𝑡𝑟 =
𝑆′𝑂𝑉𝑍

𝑆′𝑡𝑟𝑢𝑏𝑒𝑘
 [𝑚]    (108) 

𝐿′𝑡𝑟 =
7522,12

423,115
 [𝑚] 

𝐿′𝑡𝑟 = 17,8[𝑚] 

Délku zaokrouhlím číselně k většímu číslu 18 [m]. 

𝐿′𝑡𝑟 = 18 [𝑚] 

Početstupňů ohříváku: 

   𝑖′𝑠𝑡 =
𝐿′𝑡𝑟

𝑙𝑠𝑡𝑢𝑝
 [𝑚]    (109) 

𝑖′𝑠𝑡 =
18

4.3
 [𝑚] 

𝑖′𝑠𝑡 = 4,2 [𝑚] 

 Počet stupňů musí být celé číslo a zaokrouhluje se směrem nahoru. Tímto 

respektuji i provoz, když bude ohřívák zašpiněný. Proto volím počet stupňů 5. 

𝑖′𝑠𝑡 = 5 [𝑚] 

Počet stupňů ohříváku zůstal stejný.  
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12. Konstrukční provedení 

 

Ohřívák vzduchu se skládá z 3500 trubek a to ze 140 x 25. Při rozteči 76 mm 

vodorovně a 70 mm svisle, jsou to velké rozměry na přepravu. Ohřívák musí být 

přepravitelný z výrobní haly na místo montáže, a to vlakem. Maximální rozměry musí být 

takové, aby ohřívák projel průjezdy, tedy max. 3400x3400mm. Rozhodl jsem se, že 

ohřívák rozdělím na několik bloků, které se pak postaví vedle sebe a tím vznikne 

požadovaná plocha. Mnou navržené řešení je tedy ohřívák rozdělit na 4 bloky. Jeden blok 

bude mít 35 trubek vodorovně s roztečí 76mm a 25 trubek svisle s roztečí 70mm a jeho 

hloubka je 4300mm. Trubky jsou uloženy ve třech trubkovnicích, dvě jsou na kraji a třetí 

je mezi nimi podepřena jedním nosníkem profilu I, který je na jedné straně volně podepře 

kouskem profilem U, aby profil I mohl dilatovat, jak je znázorněno na obrázku 15, který 

představuje řez jedním blokem. 

 

Obrázek 17 - Přední pohled na jeden blok 
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Obrázek 18 - Pohled na bok ohříváku bez bočního plechu 

 

 

Obrázek 19 - Boční pohled na blok ohříváku s vyztužením 
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Závěr 

  

Ohřívák vzduchu, který jsem ve své diplomové práci počítal je určen k ohřívání 

spalovacího vzduchu kotle s roštovým ohništěm pro flexibilní energetický systém. Vzduch 

je ohříván spalinami, jejichž vstupní teplota do ohříváku je 265°C a výstupní teplota spalin 

je 140 °C. Vzduch vstupující do ohříváku má teplotu 80°C, který se ohřeje na teplotu 

223,5°C. Výkon ohříváku vzduchu, který jsem vypočetl je 9568,732 kW. 

 

 Provedl jsem výpočet nepřímé účinnosti kotle, která vyšla 88,4%. Pokračoval jsem 

bilančními výpočty, ze kterých jsem stanovil výstupní teplotu vzduchu z ohříváku a poté 

jsem prováděl výpočet a návrh plochy ohříváku. Dle výsledků, které mi vyšly, a rozměrů 

tahu kotle, má ohřívák vzduchu 5 stupňů. Rozhodl jsem se, že jeden stupeň ohříváku 

rozdělím na čtyři bloky. A to proto, aby ohřívák byl přepravitelný po kolejích. Jak je 

ohřívák navržen jsem rozkreslil do výkresové dokumentace. 

 

 Díky této diplomové práci jsem se naučil, jak se při obdobných návrzích ohříváku 

postupuje a jak fungují, jaké technické problémy je třeba řešit při jejich konstrukčních 

návrzích, aby vše sedělo. Doufám, že nabyté vědomosti využiju v budoucnu a moje práce 

bude ve Vítkovice Power Engineering alespoň částečně využita. 

   



68 

 

Použitá literatura 

 

[1] DLOUHÝ, Tomáš. Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Praha 6, ČVUT, 2002. 212 

s. Druhé přepracované vydání. ISBN 80-01-02591-8. 

[2] VILÍMEC, Ladislav. Stavba kotlů I. Ostrava, 2002. 118s. 1. přepracované vydání. 

ISBN 80-248-0076-4. 

[3] VILÍMEC, Ladislav. Stavba kotlů II. Díl. Ostrava, 1999. 152s. 1. vydání. ISBN 80-

7078-681-7. 

[4] VILIMEC, Ladislav; KONVIČKA, Jaroslav; VATRAL, Jiří; DOBROVODSKÁ, Nela. 

Akumulace elektřiny u decentralizovaných kogeneračních/trigeneračních energetických 

zdrojů. Sborní konference kotle 2015. Brno, Hotel Voronež, 16-18.3. . 5s. 

[5] ČERNÝ, Václav a spol. Parní kotle a spalovací zařízení.Praha, SNTL, 1975 528 s. 

Vydání 1. 

  



69 

 

Seznam příloh 

 

Příloha 1: Schéma zapojení ohříváku 

Příloha 2: Ohřívák vzduchu 

  



70 

 

Seznam tabulek 

 

Tabulka 1: Zadané parametry 

Tabulka 2: Složení paliva 

Tabulka 3: Výhřevnost paliva 

Tabulka 4: Upravený rozbor paliva 

Tabulka 5: Hodnoty entalpie vzduchu při 20 °C 

Tabulka 6: Měrná entalpií vzduchu a vody při 80 °C 

Tabulka 7: Podíl spalitelných látek 75 -25 

Tabulka 8: Podíl spalitelných látek 80-20 

Tabulka 9: Specifikace emisní limity pro spalovací zařízení 

Tabulka 10 Entalpie složek spalin 

Tabulka 11: Měrná entalpie některých složek spalin při teplotě 265 °C 

Tabulka 13: Rozměry trubky 

Tabulka 14: Koeficient zohledňující přestup tepla konvekcí 

Tabulka 15: Koeficienty upravující součinitel přestupu tepla pro spaliny 

Tabulka 16:Přestup tepla pro 18,36 m/s 

 

  



71 

 

Seznam obrázků 

 

Obrázek 1: Pásový rošt 

Obrázek 2: Pneumatické pohazování paliva 

Obrázek 3: Mechanické pohazování paliva 

Obrázek 4: Rošt kaskádový  

Obrázek 5: Rošt Martin 

Obrázek 6: FES 

Obrázek 7: Typy výměníků, podle směru proudění média 

Obrázek 8: Svislý ohřívák vzduchu 

Obrázek 9: Uspořádaní trubek 

Obrázek 10: Vodorovný ohřívák vzduchu 

Obrázek 11: Regenerativní ohřívák Ljungström 

Obrázek 12: Schéma vedení vzduchu 

Obrázek 13: Teploty médií 

Obrázek 14: Rozteče mezi trubkami 

Obrázek 15: Protiproud, rozdělení teplot 

Obrázek 16: Předpokládaný tok médií 

Obrázek 17: Přední pohled na jeden blok 

Obrázek 18: Pohled na bok ohřívák bez bočního plechu 

Obrázek 19: Boční pohled na blok ohříváku s vyztužením 

  



72 

 

Seznam Grafů 

 

Graf 1: Podíl popílku 75 – 25 

Graf 2: Podíl popílku 80 – 25  

 


