
ANOTACE 

 

KONVIČKA, Jaroslav: Aplikace flexibilního energetického systému pro využití tepla 

odpadních spalin, Autoreferát Disertační práce. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 
2014, 38 s. 

 

Cílem této disertační práce je představení zpracování matematického modelu 
vstřikovacích uzlů, jejich návrh, představení realizační stránky těchto technologických prvků 
Flexibilního systému, jakož i jejich provozní ověření a vyhodnocení získaných výsledků. 

V prvé řadě bude má práce zaměřena na provedení návrhových výpočtů celého 
tepelného oběhu Flexibilního systému s cílem zmapování vstupních parametrů všech médií, 
které vstupovaly do technologie Flexibilního systému, dále pak vypracování kompletního 
popisu a specifikaci všech okrajových parametrů, které funkci této technologie ovlivňovaly 
s následnou definicí zadávacích parametrů pro vstřikovací uzly. 

Následně bude proveden teoretický popis vztahující se k problematice tvorby 
kapalinových elementů a parametrů vstřikovacích trysek, které jejich velikost ovlivňují a dále 
pak popis procesu sdílení tepla a hmoty s vyspecifikováním jednotlivých fází, jimiž 
zmiňované kapalinové elementy procházely- tj. ohřev na teplotu sytosti a vypařování. Tyto, 
výše popsané principy pak budou aplikovány v rámci analytického matematického modelu a 
to s cílem předběžně stanovit délku vypařovacího potrubí, na kterém by mělo dojít k vypaření 
vytvořených kapalinových elementů. 

Poté bude popsán proces verifikace provedeného analytického modelu prostřednictvím 
numerického modelu Prof. Ing. Jíchy CSc., u kterého již byly brány v úvahu reálné parametry 
vstřikovacích trysek. 

Dále bude má práce zaměřena na fázi realizační. Bude zde proveden popis celkové 
fyzické realizace technologie Flexibilního systému a to včetně vstřikovacích uzlů. 

Poté zde bude vykreslena klíčová a rozhodující fáze řešení projektu a to fáze reálného 
provozu technologie, při němž byly ověřovány veškeré teoretické předpoklady přijaté v rámci 
teoretické přípravy daného projektu a také popis veškerých negativních zkušeností, které byly 
na základě reálného provozu zjištěny a s nimiž bylo nutno počítat. 

Na konec této práce bude uvedeno shrnutí všech získaných poznatků a jejich 
zhodnocení s vzhledem k celkovému konceptu technologie Flexibilního systému. 
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ANNOTATION 

 

KONVIČKA, Jaroslav: Application of flexible energy system for heat recovery from flue gas, 
The summary of dissertation. Ostrava: VŠB- Technical University of Ostrava, 2014, 38 pages. 

 

The aim of this dissertation is to introduce a mathematical model of injection nodes, 
their design, implementation of performance aspects of these Flexible system technological 
features, as well as their operational verification and evaluation of the results. 

First of all, the work will be focused on the implementation of design calculations of 
overall heat cycle of Flexible system with the aim of mapping the input parameters of all 
media that were involved in the Flexible system technology, then develop a complete 
description and specification of all peripheral parameters that affect the function of the 
technology followed by a definition input parameters for injection nozzles. 

Subsequently it will be created a theoretical description relating to the issue of fluid 
elements formation and parameters of the injection nozzle, which affects their size and then 
the description of the process of heat and mass transfer with specification of various phases 
which mentioned liquid elements through it. It is talked about heating to the saturation 
temperature and evaporation. The above-described principles will be applied in the analytical 
mathematical model with the aim of estimating the length of the evaporation pipe, which 
should be generated a vaporization of the fluid elements. 

Then it could be described the verification process of an analytical model through 
numerical model of Prof. Ing. Jícha CSc. that has already been taken realistic parameters of 
nodes. 

Furthermore, the work will be focused on the implementation phase. It will be created 
the description of the physical implementation Flexible system technology including injection 
nodes. 

Then there will be drawn crucial and decisive phase of the project. It is talked about an 
operation phase of the technology, in which were verified all of the theoretical assumptions 
made in the context of theoretical preparation of the project and a description of any negative 
experiences that were based on real operation as identified which was to be expected. 

At the end of this work it will be made a summary of operation experiences and their 
improvements with respect to the overall concept of technology of Flexible system. 
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Realizace směšovacího výměníku ve tvaru odpařovacího potrubí tedy nedávala naději 
na uspokojivé řešení tohoto problému, a proto se hledala jiná alternativa provedení. Vznikl 
nový návrh takového výměníku, který lépe vyhovuje podmínkám ochlazení parovzduchové 
směsi při zajištění požadované koncentrace vodní páry ve směsi. Jedná se o vertikální 
uspořádání směšovacího výměníku, u něhož se prodlužuje odpařovací dráha při efektivnějším 
odloučení neodpařené vody. Toto provedení sice nebylo již realizováno, ale lze jej považovat 
za perspektivní a je předmětem získané patentové ochrany, viz patent č. 304 340. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

Znak   Název       Jednotka 

 

DAB   Difuzivita- koeficient difuze     [m2•s-1] 

Lat(t,kap p,pvs)  Celkové latentní teplo, které je     [J] 

spotřebováno pro vypaření kapalinového  

elementu 

Nu   Nusseltovo kritérium      [1] 

Nu0   Mezní hodnota Nusseltova kritéria     [1] 

Nustř   Střední hodnota Nusseltova kritéria     [1] 

Pr   Prandtlovo kritérium       [1] 

Prstř   Střední hodnota Prandtlova kritéria     [1] 

Qkap   Přijatá tepelná energie kapalinovým elementem   [J] 

Qpvs   Odebraná tepelná energie parovzduchové směsi/  [J] 

komp. vzduchu                        

Re   Reynoldsovo kritérium      [1] 

Restř   Střední hodnota Reynoldsova kritéria    [1] 

Sc   Schmidtovo kritérium      [1] 

Sh  Sherwoodovo kritérium     [1]           

Sh0   Mezní hodnota Sherwoodova kritéria   [1] 

TL   Teplota prostředí, do které látka difunduje    [K] 

 

dkap   Charakteristický rozměr-      [m] 

(průměr kapalinového elementu- koule)         

dcL   Elementární změna koncentrace látky v prostředí  [kg• m-3] 

dpL   Elementární změna parciálního tlaku látky    [Pa] 

v prostředí           

dz   Element dráhy, na které dochází ke změně    [m] 

koncentrace           
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jD   Měrný tok difundujícího média     [kg•m-2•s-1] 

k   Obecný součinitel, daný konkrétním popisem   [1] 

posuzovaného děje            

m   Obecný exponent, dle konkrétního popisu    [1] 

posuzovaného děje              

n   Obecný exponent, dle konkrétního popisu    [1] 

posuzovaného děje                                                  

 

αpvs,stř   Střední hodnota součinitele přestupu tepla   [W•m-2•K-1] 

z kapalinového elementu do bilančního objemu         

βc,stř   Střední hodnota součinitele přenosu hmoty    [m•s-1] 

při rozdílu koncentrací       

βx,stř   Střední hodnota součinitele přenosu hmoty   [kg•m-2•s-1] 

při rozdílu měrných vlhkostí  

λpvs,stř   Střední hodnota součinitele tepelné vodivosti  [W•m-1•K-1] 

parovzduchové směsi/komprimovaného vzduchu   

ρsuchý, vzduch, stř  Střední hodnota hustoty vzduchu v suchém stavu,   [kg•m-3]          

do které difunduje vodní pára 

z kapalinového elementu 
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procházely- tj. ohřev na teplotu sytosti a vypařování. Tyto, výše popsané principy pak byly 
aplikovány v rámci analytického matematického modelu a to s cílem předběžně stanovit délku 
vypařovacího potrubí, na kterém by mělo dojít k vypaření vytvořených kapalinových 
elementů, a tedy nasycení parovzduchové směsi na požadovanou koncentraci vodní páry a její 
ochlazení na požadovanou teplotu před vstupem do navazujících částí technologie 
Flexibilního systému.  

Pro ověření výsledných parametrů získaných na základě provedené analýzy 
analytickým matematickým modelem (stanovení realizovatelné délky směšovacího uzlu – 
délky potrubí směšovače) se přistoupilo k ověření dosavadních výsledků za pomocí 
numerického modelu Prof. Ing. Jíchy CSc., prostřednictvím kterého již byly brány v úvahu 
reálné parametry vstřikovacích trysek a které již zhodnocovaly reálný průběh tvorby 
rozstřikového kužele, distribuci kapalinových elementů do objemu vypařovacího potrubí a 
reálný průběh jejich vypařování a tak i sycení výsledné parovzduchové směsi. Na základě 
výsledků z tohoto numerického modelu byly prověřovány různé varianty koncepčních změn, 
jež by pozitivním způsobem ovlivnily funkci vstřikovacích uzlů a umožnily by maximální 
intenzifikaci procesu tepelného a hmotového přenosu. Výsledkem provedených analýz těchto 
variant byla nakonec volba varianty počítající s tzv. přestřikem, což znamená přivedení do 
vstřikovacího uzlu většího množství tlakové vody, jejíž část na základě bilance vstřikovacího 
uzlu nepřešla do plynné fáze, ale byla zpětně v soustavě cirkulačního systému vstřikovacího 
uzlu opět přiváděna do vstřikovacích trysek. 

Výše uvedená koncepční úprava tohoto technologického prvku si vyžádala úpravy jak 
projekčního rázu- zakomponování tohoto řešení do celkového komplexu technologie, tak 
úpravy regulace tohoto systému tak, aby se docílilo spolehlivé funkčnosti tohoto 
technologického prvku a to v širokém rozpětí provozních stavů i parametrů. 

Po ukončení této teoretické fáze následovala fáze realizační. V této fázi se provedla 
celková fyzická realizace technologie Flexibilního systému a to včetně vstřikovacích uzlů. 
Proběhla dodávka vstřikovacích trysek a jejich zakomponování do soustavy vstřikovacích 
uzlů. 

 Následovala klíčová a rozhodující fáze řešení projektu a tedy fáze reálného provozu 
technologie, při němž byly ověřovány veškeré teoretické předpoklady přijaté v rámci 
teoretické přípravy daného projektu. V souvislosti s provozem dané technologie se již 
projevovaly a následně byly i potvrzeny mnohé nedostatky, které byly kvalitativně i 
kvantitativně vyhodnoceny. Zvláště v souvislosti s vyhodnocením funkčnosti vstřikovacích 
uzlů byla zjištěna výrazná disproporce mezi návrhovými parametry těchto vstřikovacích uzlů 
a reálně zjištěným charakterem chování v průběhu jejich provozu. Tyto nedostatky byly 
způsobeny nesplněním návrhových parametrů vstřikovacích trysek, což bylo ověřeno 
praktickým testem, při kterém byla hodnocena návrhová hodnota výkonnosti trysek a kvalita 
rozprášení tlakové vody. Výsledky tohoto testu potvrdily daná očekávání a tedy výrazné 
nesplnění obou zmiňovaných parametrů. To vedlo k tomu, že na základě naměřených hodnot 
nebylo možné praktické ověření předpokládaných parametrů. 
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Obr. 31 Náhled na úvodní obrazovku matematického modelu pro návrh technologie 
Flexibilního systému se zahrnutím všech známých informací o provozu této technologie 

 

11. ZÁVĚR 

Cílem této práce, v souladu s upřesněnými tézemi disertační práce, byl matematický 
model vstřikovacích uzlů, jejich návrh, realizace a jejich provozní ověření. Pro splnění tohoto 
cíle se musela provést celá řada návrhových výpočtů celého tepelného oběhu Flexibilního 
systému a to prostřednictvím zpracovaného návrhového matematického modelu, které si 
kladly za cíl zmapovat vstupní parametry všech médií, které vstupovaly do technologie 
Flexibilního systému, provedení kompletního popisu a specifikaci všech okrajových 
parametrů, které funkci této technologie ovlivňovaly. Závěrem pak byly stanoveny finální 
podoby provedení tepelného oběhu obsahující již zadávací parametry pro vstřikovací uzly.   
Informace o těchto výpočtech jsou stručně uvedeny v úvodu práce. 

V souvislosti se specifikací a konkrétním popisem vstřikovacích uzlů, jejichž 
koncepce byla zvolena pro výrobu parovzduchové směsi požadovaných parametrů se v prvé 
řadě provedl teoretický popis vztahující se k problematice tvorby kapalinových elementů a 
parametrů vstřikovacích trysek, které jejich velikost ovlivňují. Dále je popsán proces sdílení 
tepla a hmoty a byly vyspecifikovány jednotlivé fáze, jimiž zmiňované kapalinové elementy 
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1. ÚVOD 

Bioplyn a veškeré aktivity, spojené s touto biologickou formou plynného paliva 
představují značně pozitivní přínos pro ochranu životního prostředí. I když zatím pozitiva 
vyplývající z využití tohoto plynu nebyla schopna překonat a vytlačit fosilní paliva z jejich 
dominantního postavení na trhu s energií, stále více a s větší intenzitou se tato forma 
ekologického paliva prodírá do popředí skupiny ostatních a z převážné většiny 
neobnovitelných energetických zdrojů. V posledních desetiletích bylo možno zpozorovat 
výrazně stoupající zájem o technologii bioplynu. Tuto informaci lze doložit v prvé řadě 
velkým množství nově vznikajících bioplynových stanic a v řadě druhé bioplynovými 
stanicemi, které jsou zatím v provozu pouze krátkou dobu, po kterou již ale dokázaly potvrdit 
pro své majitele svou výhodnost a to v oblasti ekonomické i ekologické. V současné době 
ovšem vzhledem ke změně ekonomických podmínek na trhu dochází k určité stagnaci. 

Majitelé (farmáři), kteří si pořizují tuto technologii bioplynových stanic zpravidla v 
této souvislosti, sledují několik cílů. Jedním z těchto cílů a dovolím si tvrdit, že cílem 
hlavním, je možnost produkce ekologického paliva, kterým je samozřejmě již zmiňovaný 
bioplyn, jehož pozitivní vlivy na energetický trh jsou zřejmé. Druhým cílem je možno označit 
produkci kvalitních organických hnojiv a konečně cílem třetím je možno označit zlepšení 
pracovního a životního prostředí, jenž získává v poslední době stále větší motivační význam a 
to ze stále se stupňujícího tlaku ekologické legislativy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Význam anaerobní fermentace vlhkých organických materiálů [2] 

Na základě souhrnu těchto pozitivních přínosů, jež v sobě skýtá bioplyn, jako plynné 
palivo obnovitelného charakteru, jsem se zaměřil v této práci na technologie, které se zabývají 
energetickým zhodnocením tohoto plynu a dále zvláště na zvýšení účinnosti transformace 
jeho chemické energie na energii elektrickou. 

Problematikou, která je řešena v rámci mé disertační práce, je tedy energetické využití 
odpadního tepla spalin z pístových motorů kogeneračních jednotek, v tomto případě primárně 
určených pro spalování bioplynu.  Modelovou bioplynovou stanicí, která byla pro tento účel 
vybrána, byla bioplynová stanice Pustějov. Jedná se o bioplynovou stanici, kterou dodala 
společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. Provozovatelem této bioplynové 
stanice je firma ZEMSPOL STUDÉNKA a. s. Níže uvádím krátké představení této 
bioplynové stanice a jejích hlavních technologií. 
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2. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE ŘEŠENÉ OBLASTI 

2.1. Popis bioplynové stanice Pustějov 

Tato bioplynová stanice pracuje na principu mokré fermentace a jednostupňového 
anaerobního kvašení. Tvorba bioplynu je uskutečňována prostřednictvím dvou 
fermentačních nádrží ze smaltovaných plechů, o pracovním objemu 2× 2 100 m3 
s připevněným membránovým plynojemem o celkovém objemu plynového prostoru              
2× 250 m3. Produkovaný bioplyn je následně využíván ve čtyřech kogeneračních jednotkách 
značky TEDOM řady Cento T160 SP v kontejnerovém provedení Cento 2×T170 SP BIO 
KON, které obsahuje soustrojí motor-generátor, jehož výstupem je elektrická a tepelná 
energie. Předpokládaný elektrický výkon ve čtyřech kogeneračních jednotkách je 660 kWe a 
to s časovým využitím 90÷95 % při chodu na plný výkon. Elektřina je dodávána do sítě      
400 V. Předpokládaná roční produkce elektrické energie je 4 700 MWh. 

Předpokládaný tepelný výkon kogenerační jednotky je 812 kWt. Část (2/3) jsou 
použity pro vlastní spotřebu (odběr není trvalý a mívá sezonní charakter) a zbytek není 
zhodnocován, takže veškeré nespotřebované teplo je vyzařováno prostřednictvím chladiče do 
okolí. Tepelná energie z těchto kogeneračních jednotek je využívána pouze pro vytápění 
fermentačních nádrží a homogenizační jímky (vlastní spotřeba). Na obrázcích Obr. 2, 3 je 
uvedeno komplexní schéma bioplynové stanice, včetně popisu jejích dílčích částí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Pohled 1 na komplex bioplynové stanice v Pustějově 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Pohled 2 na komplex bioplynové stanice v Pustějově 
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10.2. Shrnutí- vyhodnocení měření na technologii Flexibilního systému 

 Na technologii Flexibilního systému byla provedena plánovaná série výzkumných a 
ověřovacích měření, jejichž cílem bylo ověření teoreticky stanovených parametrů jak 
komplexní technologie, tak jejích dílčích komponent-(turbogenerátorová jednotka, konvekční 
vysokoteplotní výměník, rekuperační výměník a následně ohřívák tlakové vody). 

V rámci provozu energetické jednotky byly kvantifikovány veškeré provozní 
parametry a tyto byly porovnány s parametry a provozními křivkami v rámci dodávky 
příslušných technologických komponent. Na základě takto stanoveného porovnání těchto 
parametrů-(teoretických a praktických) byla přijata opatření pro korekturu specifikovaných 
parametrů, které následně vedly k úpravě matematického modelu pro stanovení provozních 
parametrů energetické jednotky. Tento model se stal následně součástí komplexního modelu 
technologie Flexibilního systému. 

 

10.3. Korekce teoretického návrhového matematického modelu 
technologie Flexibilního systému- optimalizace jeho funkčnosti 
pro popis obecného případu komerčního rázu 

 
Pro možnost popisu následující aplikace této technologie, jejíž vstupní parametry 

budou s největší pravděpodobností odlišné od parametrů této výzkumné aplikace a u níž 
budou odlišné vstupní, výstupní a okrajové podmínky provozu, bylo nutné zpracovat 
matematický model oběhu, který by ve své konstrukci zahrnoval a sdružoval jak veškeré 
teoretické vlastnosti tohoto tepelného oběhu a provozní křivky veškerých zařízení, tak i 
korekční faktory, jejichž velikost byla určena v průběhu výzkumného měření na výzkumné 
aplikaci této technologie a o nichž bylo hovořeno v předchozí kapitole.  

Na následném obrázku Obr. 31 je uvedena úvodní stránka tohoto matematického 
modelu, v němž jsou již zahrnuty veškeré známé informace o provozu této technologie.   
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Obr. 30 Vyhodnocovací matematický model technologie Flexibilního systému 

V rámci vyhodnocení provozu celkového komplexu technologie Flexibilního systému 
byl vyhodnocován provoz jak komplexní technologie, tak i jednotlivých technologických 
celků-tepelné výměníky, turbosoustrojí atd. Jako ukázka z daného vyhodnocení je na 
následujícím grafickém znázornění Graf. 4 uvedeno porovnání grafické závislosti výpočtově 
stanovené teploty parovzduchové směsi na konci vypařovacího potrubí vstřikovacího uzlu č. 2 
a reálně naměřené teploty v tomto adekvátním úseku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 4 Závislost výpočtově určené a reálně naměřené teploty parovzduchové směsi na konci 

vypařovacího potrubí vstřikovacího uzlu č. 2 
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2.2. Hlavní záměr projektu 

 V tomto projektu byl záměr zacílen na problematiku vývoje nového energetického 
systému tzv. „Flexibilního systému“ a jeho implementace do stávajícího zařízení bioplynové 
stanice, která již byla popsána v předcházejícím textu. Tento projekt byl řešen ve firmě 
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. (VPE) za finanční spoluúčasti Ministerstva 
průmyslu a obchodu (MPO). Na dalším snímku Obr. 4 je uveden stávající systém využití 
bioplynu z bioplynové stanice pomocí kogenerační jednotky, která je vybavena 
modifikovaným pístovým spalovacím motorem, pohánějícím elektrický generátor. Účinnost 
transformace primární energie na elektrickou je v tomto případě cca 35,3 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4  Stávající systém využití bioplynu z bioplynové stanice pomocí kogenerační jednotky 
 

Záměrem daného projektu byla inovace tohoto původně instalovaného systému využití 
bioplynu systémem využití odpadního tepla odpadních spalin z motorů kogeneračních 
jednotek. 

Projekt byl, jak již bylo řečeno, zaměřen na využití tepla odpadních spalin 
produkovaného pístovými motory a jeho transformaci na elektrickou energii. Předpokladem 
úspěšného ukončení projektu bylo aplikací Flexibilního systému dosáhnout skokového 
nárůstu instalovaného elektrického výkonu bioplynové stanice, skokového nárůstu elektrické 
účinnosti a dosažení variabilnějšího provozu této inovované technologie a tedy přizpůsobení 
se podmínkám spotřebiče. Níže uvedený snímek Obr. 5 znázorňuje inovované schéma využití 
bioplynu z bioplynové stanice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Inovovaný systém využití bioplynu z bioplynové stanice 

Tepelná ztráta 

sáláním 

FLEXIBILNÍ 

SYSTÉM 

sáláním 

Tepelná ztráta  

(odpadní vzduch) 
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3. ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY VÝVOJE TECHNOLOGIE 
FLEXIBILNÍHO SYSTÉMU 

3.1. Vstupní analýza dat primárního energetického zdroje 

Jednou a dá se říci základní částí řešení, bylo v této souvislosti podrobné studium 
provozních dokumentů, které byly v rámci bioplynové stanice k dispozici a konzultace dané 
problematiky s provozními pracovníky bioplynové stanice Pustějov. Druhou částí řešení již 
bylo konkrétní sbírání a kompletace provozních dat, a to jak prostřednictvím provozních 
dokumentů, tak i konkrétní tvorbou provozní databáze z monitorovacích systémů bioplynové 
stanice.  

Stěžejními vstupními parametry, jejichž podrobná analýza byla klíčová pro možnost 
korektního návrhu komplexního energetického systému, byly parametry charakterizující 
vstupní tepelný příkon v odpadních spalinách z pístových motorů, tedy hmotnostní tok spalin 
a jejich teplota v připojovacím místě. Tyto parametry byly stanoveny pomocí dlouhodobého 
měření a korekcí s využitím provozních dokumentů tohoto primárního energetického zdroje.  
V následujícím grafickém znázornění Graf 1, 2, 3 je uveden jako příklad pro libovolně 
zvolený časový interval průběh generovaného elektrického výkonu, průběh adekvátní teploty 
spalin na jednom z motorů kogenerační jednotky v předpokládaném připojovacím místě a 
hmotnostní tok spalin stanovený na základě známého složení, hmotnostního toku bioplynu a 
známého charakteru spalování. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 1, 2, 3 Grafický průběh parametrů provozu spalovacího motoru kogenerační jednotky 
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10. VÝZKUMNÉ MĚŘENÍ TECHNOLOGIE FLEXIBILNÍHO 
SYSTÉMU 

 V rámci výzkumného měření byly ověřovány veškeré předpoklady přijaté po 
provedených matematických propočtech a simulacích. 

 Jak již bylo tedy uvedeno, bylo realizováno výzkumné měření na technologii 
Flexibilního systému, a to podle přijatého harmonogramu výzkumného měření. Náplní této 
etapy byly tedy tyto činnosti: 
 

-  Ověření výkonových parametrů jednotlivých zařízení Flexibilního systému 

-  Ověření výkonových parametrů celku energetického oběhu Flexibilního systému 

-  Ověření provozu technologie Flexibilního systému při různých vstupních podmínkách 

-  Ověření postupu najíždění a uvádění zařízení do provozu 

-  Regulace a řízení Flexibilního systému 

 

 V rámci výzkumného měření bylo proměřeno 81 provozních režimů. Tyto režimy byly 
zaměřeny na prošetření vlivu změny tepelného příkonu v odpadních spalinách na generovaný 
elektrický výkon celého tepelného oběhu, vliv změny teploty parovzduchové směsi před 
turbínou na elektrický výkon (turbína je regulována otáčkami turbosoustrojí) a na vliv změny 
teploty nasávaného vzduchu do turbokompresoru opět na produkovaný elektrický výkon. 
 

10.1. Vyhodnocovací matematický model technologie Flexibilního 
systému 

 Celkový proces vyhodnocení provozu technologie Flexibilního systému byl v prvé 
řadě vytvořen a optimalizován tak, aby bylo možné komplexně popsat provozní stav této 
technologie v rámci všech prověřovaných provozních stavů, a to včetně všech okrajových 
podmínek provozu, které nemalou měrou tyto provozní stavy ovlivňovaly. V řadě druhé 
umožňoval zakomponovat veškeré specifické parametry jednotlivých komponent technologie 
(provozní křivky, konstanty provozu atd.) do celkového vyhodnocovacího schématu a 
nakonec umožňoval vzájemný matematický přepočet všech těchto provozních parametrů 
technologie i specifických parametrů jeho jednotlivých prvků na tzv. výpočtové provozní 
stavy sloužící pro predikci chování technologie při odlišných vlastnostech a parametrech jeho 
jednotlivých prvků-(např. průtokový parametr turbíny, součinitel prostupu tepla tepelných 
výměníků atd.). 

 Pro možnost provádění těchto přepočtů a tedy komplexního vyhodnocení technologie 
byl vytvořen „vyhodnocovací“ matematický model, který umožňoval provádět takovéto 
vyhodnocení a poskytoval tedy možnost realizovat vyhodnocovací proces podle výše 
uvedeného popisu. Na následujícím grafickém vyobrazení Obr. 30 je uvedena úvodní stránka 
tohoto matematického modelu. 
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Obr. 27 Základní obrazovka vyhodnocovacího systému [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Podobrazovka vyhodnocovacího systému pro hodnocení detailních parametrů 

vstřikovacího uzlu č. 1 [10] 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 29 Podobrazovka vyhodnocovacího systému pro hodnocení detailních parametrů 

vstřikovacího uzlu č. 2 [10] 
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3.2. Základní popis technologie Flexibilního systému 

Jak již bylo řečeno v úvodu, základní myšlenkou energetického zařízení Flexibilního 
systému je využití tepla odpadních spalin za kogeneračními jednotkami spalovacích motorů a 
jeho transformace na elektrickou energii. 

Tento energetický oběh pracuje na principu vlhkého Braytonova oběhu s nepřímým 
ohřevem pracovního média, jímž je parovzduchová směs (pvs), tedy směs nasávaného 
vzduchu a vodní páry. Jedná se tedy v tomto případě o přírodní látky, které se po využití 
v rámci daného energetického cyklu vrací zpět do okolí.  

Základními komponenty tohoto oběhu jsou vzduchový turbokompresor a plynová 
turbína, jenž tvoří srdce dané technologie (turbosoustrojí), které je napojeno na elektrický 
generátor a tvoří jediný hybný člen celé této technologie. Dále je to soustava tepelných 
výměníků, ve kterých probíhá přenos tepla mezi jednotlivými pracovními médii tohoto 
tepelného oběhu. Jedná se o následující tepelné výměníky: 

 

- Spalinový výměník   - Přenos tepelné energie odpadních 
spalin do parovzduchové směsi a její 
ohřátí na pracovní teplotu před vstupem 
do plynové turbíny 

- Rekuperační výměník  - Přenos tepelné energie expandované  
parovzduchové směsi do komprimované 
parovzduchové směsi 

- Ohřívák vody   - Přenos tepelné energie expandované  
parovzduchové směsi do tlakové vody 

 

Posledními klíčovými komponenty jsou tzv. vstřikovací uzly, prostřednictvím kterých 
dochází k výrobě hlavního pracovního média, tedy parovzduchové směsi požadovaných 
parametrů. 

Na následujícím obrázku Obr. 6 je uvedeno zapojení Flexibilního systému. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Základní (koncepční) zapojení technologie Flexibilního systému 
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4. TEPELNĚ BILANČNÍ VÝPOČET 

4.1. Tepelně bilanční výpočet oběhu Flexibilního systému, specifikace 
parametrů v uzlových bodech 

 
Aby bylo možno s dostatečnou spolehlivostí a přesností stanovit veškeré energetické 

požadavky tepelných spotřebičů a stanovit veškeré tepelné toky v soustavě Flexibilního 
systému, byl zpracován tepelně bilanční výpočet celého tepelného oběhu. 
 Pro kvantifikaci jednotlivých tepelných toků tepelného oběhu byl vytvořen 
matematický model, jehož úkolem bylo stanovit základní parametry pracovních médií 
v jednotlivých uzlových bodech oběhu, a to v závislosti na proměnlivých vstupních 
podmínkách. 

Tento matematický model byl vytvořen v programu „EES“ (Engineering Equation 
Solver). Při výpočtu byla použita jak interní databáze látek a jejich vlastností, tak vytvořená 
databáze vlastností parovzduchové směsi. 
 Na dalším obrázku Obr. 7 už je zobrazeno komplexní výpočtové bilanční schéma oběhu 
Flexibilního systému-(hlavní stránka výpočtu), které sloužilo pro optimalizaci provozního 
stavu tepelného oběhu a následně pro technickou specifikaci jednotlivých komponent 
technologie-(tepelné výměníky, turbokompresor, plynová turbína atd.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Náhled na úvodní obrazovku vytvořeného matematického modelu tepelného oběhu 

Flexibilního systému 
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Následující obrázky Obr. 23, 24, 25, 26 již popisují pozici vstřikovacích uzlů v rámci 
komplexní technologie+ jejích komponent a to v průběhu montáže a pak i ve finálním stavu 
před uvedením do provozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. VYHODNOCENÍ PROVOZU VSTŘIKOVACÍCH UZLŮ 
TECHNOLOGIE FLEXIBILNÍHO SYSTÉMU 

 Komplexní systém vyhodnocení byl jako celek zpracován spoluřešitelem tohoto 
projektu VŠB–TUO a jeho hlavním účelem bylo přímé vyhodnocení naměřených dat a tedy 
on-line výpočet sledovaných parametrů (např. entalpie, kompresní a expanzní práce, 
technologické účinnosti, aj.). Tyto funkce vyhodnocovacího systému byly vytvořeny 
prostřednictvím vnořených algoritmů, což umožňovalo okamžité vyhodnocení činnosti 
daného energetického oběhu. 

 Na následujícím obrázku Obr. 27 je pohled na základní obrazovku vyhodnocovacího 
systému a na obrázcích Obr. 28, 29 je pro příklad uveden pohled na dvě z podobrazovek 
dílčích prvků v tomto případě provedení vstřikovacích uzlů č. 1 a č. 2. 

Obr. 23 Vypařovací potrubí 

vstřikovacího uzlu č. 1 v nezaizolovaném 

stavu v průběhu montáže 

 

Obr. 24 Vypařovací potrubí 

vstřikovacího uzlu č. 1 v zaizolovaném 

stavu po ukončení montáže 

 

Obr. 25 Koncový úsek vypařovacího 

potrubí 

Obr. 26 Zaústění trysek do 

vypařovacího potrubí- stav těsně 

před uvedením do provozu   
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Obr. 19 Nákres vstřikovacího uzlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na následujícím obrázku Obr. 22 je uvedena fotografie provedení vstřikovacího 
potrubí vstřikovacího uzlu č. 1 o vnějším průměru Ø 457 mm. 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Vypařovací potrubí vstřikovacího uzlu č. 1 

Obr. 20 Pohled na dodávku vstřikovacích 

trysek 

Obr. 21 Pohled na detail trysky 
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5. ANALYTICKÝ MODEL VYPAŘOVÁNÍ KAPALINOVÝCH 
ELEMENTŮ V PROSTŘEDÍ PAROVZDUCHOVÉ SMĚSI/ 
KOMPRIMOVANÉHO VZDUCHU 

5.1. Základní popis řešeného problému 

Důležitým parametrem ovlivňujícím tepelný výpočet oběhu a jeho optimalizaci byla 
volba teploty parovzduchové směsi za jednotlivými vstřikovacími uzly. Vzhledem ke 
komplexní důležitosti optimálního vyložení tohoto výpočtového uzlu, byla tato problematika 
řešena detailněji. Celá tato záležitost je zobrazena na následujícím obrázku Obr. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8   Umístění vstřikovacích uzlů v rámci tepelného oběhu Flexibilního systému 
 

Tato problematika byla nejprve řešena pomocí statického bilančního modelu pro 
kvantifikaci a předběžný náhled na provozní parametry a posléze prostřednictvím samotného 
analytického modelu vypařování jemně rozprášeného média s využitím zákonitostí sdílení 
tepla a hmoty. Grafické znázornění stránky statického bilančního modelu vstřikovacích uzlů 
je zobrazeno na následujícím obrázku Obr. 9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Náhled na stránku statického bilančního modelu vstřikovacích uzlů 
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Cílem výpočtu pomocí dynamického analytického modelu bylo nalezení optimálního 
poměru vstupních teplot parovzduchové směsi/komprimovaného vzduchu z pohledu zajištění 
optimálních teplotních spádů na rekuperačním a spalinovém výměníku (požadavky na 
jemnost rozprášení tlakové vody, zastoupení vodní páry v pvs na vstupu do turbíny, 
vypařovací dráha) a to z pohledu jejich zajistitelnosti v technické praxi. Základní, stručný 
náhled na posuzovanou problematiku a její fyzikální popis je zobrazen na následujícím 
obrázku Obr. 10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Popis okruhu řešené problematiky v rámci vstřikovacích uzlů 

 

 Analytický model byl sestaven na základě známých parametrů vstupních vlhčených 
médií, jimiž je v případě vstřiku č. 1 dle obrázku Obr. 10 komprimovaný vzduch s počáteční 
nasávanou vlhkostí a ostatními vstupními parametry, v případě vstřiku č. 2 je to 
komprimovaná parovzduchová směs s tímtéž schématem vstupních parametrů a na základě 
známých parametrů dispergované kapaliny.  

 Kompletní dynamický analytický model byl založen na matematickém výpočtu 
jednotlivých provozních stavů parovzduchové směsi, vyhodnocovaných v jednotlivých 
časových krocích, při kterých dochází ke vzájemnému procesu přenosu tepla a hmoty. O 
výběru přenosového mechanismu, jenž byl použit pro výpočet hmotového transferu vypařené 
kapaliny, bylo v průběhu každého časového elementu rozhodováno formou volby 
transformačního kritéria submisního přenosového koeficientu. Základní princip výpočtové 
metodiky znázorňuje níže uvedený obrázek Obr. 11.  
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Obr. 18 Dynamický matematický model najíždění technologie Flexibilního systému 
 

 

Následující částí, kterou pokračovalo řešení daného projektu, byla kompletní 
specifikace veškerých nakupovaných komponent a to jak komponent hlavních, tak veškerých 
pomocných prvků-(potrubních armatur, měřících prvků, nosných elementů). Tato specifikace 
následně sloužila jako podklad pro fyzickou dodávku těchto komponent. 
 

8. REALIZACE TECHNOLOGIE FLEXIBILNÍHO SYSTÉMU 

8.1. Realizace provedení vstřikovacích uzlů 

Po provedení veškerých návrhových, provozních a dynamických a kontrolních 
výpočtů, po specifikaci veškerých technologických součástí, podpůrných systémů i ostatních 
záležitostí, bylo přikročeno k realizaci tohoto projektu. Jednou z prvních fází byla dodávka 
komerčně nakupovaných součástí, mezi kterými byly obsaženy i vstřikovací trysky a 
kompletní osazení vstřikovacích uzlů.  

 Dodavatelem těchto vstřikovacích trysek byla firma G-Team, a.s. Na dalším obrázku 
Obr. 19 je uveden vstřikovací uzel, zaústěný do vypařovacího potrubí a na fotografiích        
Obr. 20, 21 je vidět skutečné provedení těchto vstřikovacích trysek+ detail trysky. 
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Obr. 17 Provozní matematický model technologie Flexibilního systému (offdesign) 
 

7. DYNAMICKÝ MATEMATICKÝ MODEL FLEXIBILNÍHO 
SYSTÉMU 

7.1. Základní popis dynamického matematického modelu 

Výsledky modelování vstřikovacích uzlů se musely zohlednit i při tvorbě 
dynamického matematického modelu technologie Flexibilního systému. Tento výpočetní 
model byl vytvořen s cílem zmapovat dynamické chování technologie Flexibilního systému 
v průběhu najíždění, a tedy ověřit možnosti splnění provozních podmínek pro najetí 
turbosoustrojí při současném dodržení veškerých provozních podmínek ostatních 
technologických celků. Tento dynamický matematický model byl vytvořen za pomocí 
softwarového nástroje „Visual Basic“ s nadstavbou „Refprop“. 

 
 V rámci tohoto matematického modelu byly zohledňovány všechny skutečnosti, které 
měly vliv na teplotní nabíjení, či vybíjení všech komponent, jimiž proudila provozní média, 
nárůst, či pokles provozního tlaku, ovlivnění provozu všech komponent, jejichž funkce byly 
striktně svázány provozními křivkami atd. Tento model navíc dokázal na základě vlastností 
teplotních snímačů (konstrukce+ montáž) predikovat hodnoty teplot, které by měly být reálně 
snímatelné v rámci reálného provozu a poskytovat tak možnost náhledu na teplotní diference 
mezi těmito snímanými hodnotami teploty a teplotami ve skutečném místě dle potřeby. Na 
následujícím obrázku Obr. 18 již je uveden náhled na úvodní stránku dynamického modelu 
najíždění technologie Flexibilního systému. 
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Obr. 11 Schematický nákres principu funkce analytického modelu pro výpočet vypařování 

kapalinového elementu v proudu pracovního média 

 

5.1.1.  Hlavní charakteristika rozprašovací trysky 

Hlavním úkolem rozprašovací trysky je provést co možná nejrovnoměrnější rozprášení 
chladícího média (tlakové vody) do proudu média ochlazovaného (komprimovaného vzduchu/ 
parovzduchové směsi) a provést co možná nejdokonalejší promísení těchto dvou médií mezi 
sebou v rámci příslušného objemu a průřezu.  

Základní princip rozprašování je v principu veškerých koncepcí těchto zařízení stejný. 
Vzhledem k existenci pouze volné vazby mezi molekulami chladícího média, se tenký 
paprsek proudu kapaliny, proudící volným prostorem bez vedení, rozpadá na jednotlivé 
kapalinové elementy. 

Celková destrukce paprsku je pak způsobena jednak setrvačnými silami, jejichž vliv 
narůstá zejména při vysokých rychlostech proudícího média, kdy jsou vyvolávány kmitavé 
pohyby uvnitř paprsku chladicí kapaliny, tak i silami vnějšími (povrchovými), které mají svůj 
původ v odporu chlazeného média, jímž chladící médium proudí. Základní dělení 
vstřikovacích trysek je na trysky tlakové a dvoulátkové. 
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5.1.1.1. Tlakové trysky (Základní charakteristika) 

Velikost kapalinových elementů, které vzniknou rozprašovacím zařízením, je dána 
v prvé řadě fyzikálními vlastnostmi chladícího média (viskozita, hustota, povrchové napětí 
atd.) a v řadě druhé typem vstřikovací trysky (celková koncepce trysky, tvar vstřikovacích 
otvorů, počet vstřikovacích otvorů atd.). Na následujícím obrázku Obr. 12 je uvedena ukázka 
provedení tlakové koncepce trysky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 12 Koncepce tlakových trysek [1] 

 

5.1.1.2. Dvoulátkové trysky (Základní charakteristika) 

Dvoulátkové trysky lze rozdělit na trysky s vnitřním míšením a vnějším míšením. 

V případě trysek s vnitřním míšením dochází k procesu rozprášení uvnitř tělesa trysky 
(ve směšovací komoře) a to proudem média vlivem rozdílu relativních rychlostí. Z ústí trysky 
již vychází rozprášené médium ve formě mlhového oblaku. 

V případě trysek s vnějším míšením probíhá míšení mimo hlavní těleso trysky. 
Tlaková kapalina je přiváděna centrálním průřezem a je následně strhávána v ústí trysky 
plynem proudícím vysokou rychlostí (100÷200 m•s-1) mezikruhovým průřezem. 

Stěžejní vliv na rozprášení má tlak a rychlost rozprašovacího plynu a tak jak již bylo 
řečeno v úvodu této kapitoly také jeho hustota, viskozita a povrchové napětí. Na následujícím 
obrázku Obr. 13 jsou uvedeny základní koncepce dvoulátkových trysek.  
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5.2.3.  Vypařování dispergované kapaliny v prostředí parovzduchové 
směsi/komprimovaného vzduchu pomocí numerického 
matematického modelu 

 

Pro detailnější řešení dané problematiky formou, která by dokázala šířeji pojmout 
reálné fyzikální procesy tohoto děje, byl zpracován Prof. Ing. Jíchou CSc. (VUT Brno) 
numerický matematický model, jehož cílem bylo stanovit minimální výparnou dráhu 
dispergované kapaliny v prostředí parovzduchové směsi, provést návrh vhodných typů 
vstřikovacích trysek, jejich rozmístění, počtu, orientace, i materiálu vstřikovacích trysek, a 
dále stanovit jejich charakteristiku (tvar kužele, kvalitu rozprášení, regulační rozsah, aj.) a 
stanovit požadavky (např. tlak pro rozprášení kapaliny) na vstřikovací agregát, a to již pro 
reálné provedení vstřikovacích trysek, jejich vlastnosti, funkci a technické+ provozní 
parametry. 

 

 

6. PROVOZNÍ MATEMATICKÝ MODEL FLEXIBILNÍHO 
SYSTÉMU (OFFDESIGN) 

 

6.1. Základní popis provozního matematického modelu 
 

Dalším krokem, který byl proveden v rámci problematiky stanovení parametrů 
tepelného oběhu, bylo vytvoření „provozního (offdesign)“ matematického modelu, ve kterém 
již byly zapracovány veškeré poznatky ohledně jednotlivých komponent tohoto tepelného 
oběhu-(tepelné výměníky, turbokompresor, plynová turbína) a tyto byly v rámci modelu 
zafixovány v podobě funkčních a grafických závislostí. Jedná se v této souvislosti např. o 
povolený trend nárůstu/poklesu teplot pracovních médií na výměnících, povolené maximální 
teploty v jednotlivých místech tepelných výměníků, omezující parametry na turbosoustrojí 
atd. 

Tento matematický model tedy sloužil ve své podstatě ke specifikaci hraničních 
parametrů provozu technologie Flexibilního systému a to z pohledu stanovení provozních 
mezí jednotlivých, dílčích komponent technologie- (regulačních/uzavíracích armatur a 
měřících prvků– teploměry, tlakoměry, průtokoměry atd. z pohledu stanovení fyzikálních 
parametrů – (teploty, tlaku, vlhkosti atd.) v místech jejich instalace v energetickém oběhu 
Flexibilního systému a to opět v závislosti na celkovém rozpětí provozních stavů, jež bylo 
možno v daném energetickém oběhu předpokládat), následně k možnosti specifikace provozu 
daného zařízení vzhledem k různým okrajovým podmínkám provozu a specifikaci provozních 
stavů, jež jsou charakteristické pro např. najíždění daného energetického zařízení, plánované 
výkonové změny a další. Na následujícím obrázku Obr. 17 již je uveden náhled na úvodní 
stránku daného provozního matematického modelu technologie Flexibilního systému. 
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5.2.2.  Matematické simulace vypařování kapalinového elementu 
v prostředí parovzduchové směsi/komprimovaného vzduchu 

V předchozí kapitole byl naznačen matematický popis procesu sdílení tepla a hmoty 
mezi kapalinovým elementem kulového tvaru a vnějším plynným prostředím tvořeným 
parovzduchovou směsí/komprimovaným vzduchem. Další otázka, která nyní vystupuje v této 
souvislosti na povrch, je možnost užití reálné schopnosti výpočtu a tedy kvantifikace tohoto 
přenosového jevu podle takto nastíněné metodiky. 

Z tohoto důvodu byl tedy v softwarovém prostředí „Visual Basic“, s podporou 
softwarové nadstavby „Refprop“ pro možnost výpočtu termodynamických vlastností, 
vytvořen takovýto výpočetní program, který na základě libovolně volených vstupních 
parametrů, viz předchozí kapitola, dokázal provádět simulace vypařování kapalinového 
elementu v plynném prostředí libovolných fyzikálních vlastností.   

Na následujícím obrázku Obr. 16 je vyobrazena úvodní stránka analytického 
matematického modelu, která sloužila pro zadávání parametrů vstupních médií a následně pro 
znázornění výstupních hodnot.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Úvodní stránka analytického modelu vypařování kapky v prostředí komprimovaného 

vzduchu/parovzduchové směsi 

 

Výstupními parametry z tohoto analytického modelu byly čas a výparná dráha 
potřebná pro vypaření kapalinového elementu o přesně definované velikosti. 
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Obr. 13 Koncepce dvoulátkových trysek [1] 

 

5.1.2.  Charakteristika mezní vrstvy kapalinového elementu 

Mezní vrstva je oblast (elementární vrstva obklopující povrch vypařovaného objektu-
kapalinového elementu), která se vyznačuje svým nasycením plynnou fází vypařovaného 
objektu a tudíž i dynamickým poklesem teploty ochlazovaného média. Parametry této mezní 
vrstvy (teplota, koncentrace vodní páry atd.) jsou dány fyzikálními parametry obou látek 
(ochlazovaného i chladícího). Jedná se především o následující parametry. 

 

- Počáteční koncentrace vodní páry v chlazeném médiu 

- Počáteční teplota chlazeného média před vstupem do procesu přenosu tepla a hmoty 

- Počáteční teplota chladícího média 

- Tlak chlazeného média 
 

Tyto parametry však nejsou závislé na geometrii (průměru kapalinového elementu). 
V závislosti na geometrii, se pouze mění celkové množství vodní páry, které je následně 
sdíleno do okolního prostředí chlazeného média a které zapříčiňuje požadovanou změnu jeho 
koncentrace a požadované ochlazení. 
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5.2.   Metodika matematického popisu přenosu tepla a hmoty 

5.2.1. Funkce dynamického modelu vypařování kapalinového elementu 
v prostředí parovzduchové směsi/komprimovaného vzduchu 

  Celkový proces výpočtu popsaného děje je podroben dvěma přenosovým jevům, a 
sice přenosu tepla a přenosu hmoty. Vzhledem k tomu, že v tomto případě specifikovaný děj 
probíhá převážně při teplotách pod mezí saturace při daném tlaku v soustavě, musí se brát 
v potaz veškeré zákonitosti, které hmotový transfer v této oblasti popisují.  

Systematika tepelného přenosu je dána tepelnou diferencí mezi teplotou 
parovzduchové směsi/komprimovaného vzduchu a kapalinového elementu, zatímco 
systematika přenosu hmotového je dána koncentračním spádem (tlakovým spádem 
parciálních tlaků) mezi mezní vrstvou obklopující kapalinový element a okolním prostředím 
parovzduchové směsi/komprimovaného vzduchu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že tyto děje probíhají současně, musí se v rámci dílčích 
stavů posoudit jejich intenzita a stanovit řídící proces, jímž bude v daném časovém okamžiku 
děj, jehož intenzita bude nižší. 

 

5.2.1.1. Metodika výpočtu vypařování kapalinového elementu z hlediska 

tepelného transferu 

Dynamiku vypařování kapalinového elementu z pohledu tepelného transferu lze 
rozdělit na dva hlavní děje a sice. 

- Ohřev kapalinového elementu na teplotu sytosti při tlaku parovzduchové 
směsi/komprimovaného vzduchu 

- Dodávku tepla pro latentní změnu části kapalinového elementu z kapalné fáze na část 
plynnou 

 

Ohřev kapalinového elementu na teplotu sytosti 

Tento výpočet lze provést na základě specifikace rovnosti tepelné energie odvedené 
parovzduchové směsi a tepelné energie přijaté posuzovaným kapalinovým elementem. 
Matematicky lze tedy tuto rovnost vyjádřit následujícím způsobem: 

 

 

Qpvs - Odebraná tepelná energie parovzduchové směsi/komp. vzduchu             [J] 

Qkap    - Přijatá tepelná energie kapalinovým elementem               [J] 
 

[ ]JQQ kappvs = ( )1
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Na základě výše uvedených matematických vyjádření kritérií popisujících přestup 
hmoty na kulové ploše lze stanovit vzorec pro výpočet součinitelů přenosu hmoty pro tuto 
danou aplikaci. Jeho matematické vyjádření je následující:  

 

 

 

 

βc,stř       -    Střední hodnota součinitele přenosu hmoty při rozdílu koncentrací          [m•s-1] 

βx,stř       -    Střední hodnota součinitele přenosu hmoty při rozdílu měrných vlhkostí      

                         [kg•m-2•s-1] 

     -   Střední hodnota hustoty vzduchu v suchém stavu, do které difunduje vodní  pára  

z kapalinového elementu                        [kg•m-3] 
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Analogie mezi přenosem tepla formou konvekce, tedy přenosem popsaným pomocí 
Newtonova zákona, je přenos hmoty popsaný Fickovým zákonem. Diferenciální rovnice pro 
popis jednorozměrné difúze je vyjádřena takto: 

 

           

 

jD  - Měrný tok difundujícího média                  [kg•m-2•s-1] 

DAB - Difuzivita- koeficient difuze                        [m2•s-1] 

TL - Teplota prostředí, do které látka difunduje                  [K] 

rL  - Měrná plynová konstanta prostředí, do které látka difunduje           [J•kg-1•K-1] 

dcL  - Elementární změna koncentrace látky v prostředí                  [kg• kg-1] 

dpL  - Elementární změna parciálního tlaku látky v prostředí                         [Pa] 

dz  - Element dráhy, na které dochází ke změně koncentrace                          [m] 

 

Odvození velikosti součinitele přestupu hmoty 

Analogicky jako v případě řešení problematiky přestupu tepla se musí i v tomto 
případě opět stanovit přenosový součinitel, který bude charakterizovat intenzitu hmotového 
toku a to v závislosti na stanoveném spádu měrných vlhkostí. 

Základní tvar Sherwoodova kritéria lze zapsat v základním tvaru: 

 

 

Sh        - Sherwoodovo kritérium                    [1] 

Sh0 - Mezní hodnota Sherwoodova kritéria                  [1] 

Re - Reynoldsovo kritérium                    [1] 

Sc - Schmidtovo kritérium                     [1] 

k - Obecný součinitel, daný konkrétním popisem posuzovaného děje               [1] 

m, n - Obecné exponenty, dle konkrétního popisu posuzovaného děje               [1] 

 

Vzhledem k okolním podmínkám, při kterých je daný děj popisován (oblast nízkých 
Reynoldsových čísel) lze základní přenosové kritérium (Sherwoodovo kritérium) stanovit 
v konkrétnějším tvaru:  
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 Na následujícím obrázku Obr. 14 lze uvést průběh teplot parovzduchové 
směsi/komprimovaného vzduchu a kapalinového elementu v průběhu nahřívání kapalinového 
elementu na teplotu sytosti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Průběh teplot parovzduchové směsi a kapalinového elementu v oblasti ohřevu 

daného kap. elementu na teplotu sytosti 

 

Vypařování kapalinového elementu z pohledu přestupu tepla 

Metodika výpočtu přestupu tepla v případě fázové změny kapalinového elementu se 
v mnoha ohledech v podstatě neliší od metodiky v případě ohřevu tohoto kapalinového 
elementu. Základní podstatu tepelného přenosu lze definovat následující rovnicí:  

 

 

Lat(t,kap p,pvs)   -  Celkové latentní teplo, které je spotřebováno pro vypaření kapalinového    

elementu                       [J] 
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 Na následujícím obrázku Obr. 15 lze opět uvést průběh teplot parovzduchové směsi a 
kapalinového elementu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Průběh teplot parovzduchové směsi/komprimovaného vzduchu a kapalinového 

elementu v oblasti vypařování daného kapalinového elementu 

 

Odvození velikosti součinitele přestupu tepla 

Jednou ze stěžejních otázek při popisu tepelného transferu formou konvekce je 
stanovení vhodné metodiky popisující takovýto případ přenosového jevu. Pro stanovení této 
hodnoty se využívá experimentálně stanovených kriteriálních rovnic, které se nejvíce 
přibližují tomuto popisovanému ději. 

Vzhledem k okolním podmínkám, při kterých je daný děj popisován (oblast malých 
Reynoldsových čísel) lze rozhodující kritérium (Nusseltovo kritérium) popsat v následujícím 
obecném tvaru. 

 

 

 

Nu - Nusseltovo kritérium            [1] 

Nu0 - Mezní hodnota Nusseltova kritéria                      [1] 

Re - Reynoldsovo kriterium                       [1] 

Pr - Prandtlovo kriterium                        [1] 

k - Obecný součinitel, daný konkrétním popisem posuzovaného děje                  [1] 

m, n - Obecné exponenty, dle konkrétního popisu posuzovaného děje                  [1] 

 

[ ]10
nm PrRekNuNu ⋅⋅+= ( )3

Stránka 21 z 38 

 

Konečnou rovnicí, která byla použita pro stanovení Nusseltova kritéria a posléze i 
celkového součinitele přestupu tepla je rovnice podle Fröslinga, jejíž platnost je ve 
vyhovujícím rozmezí Reynoldsových čísel 2÷1000. Její konkrétní tvar je: 

 

 

 

Určení vztahu pro výpočet součinitele přestupu tepla 

Na základě výše uvedených matematických vyjádření kritérií popisujících přestup 
tepla na kulové ploše lze stanovit vzorec pro výpočet součinitele přestupu tepla pro tuto danou 
aplikaci. Jeho matematické vyjádření je následující:  

 

 

 

Nustř - Střední hodnota Nusseltova kritéria                 [1] 

Restř - Střední hodnota Reynoldsova kritéria                [1] 

Prstř - Střední hodnota Prandtlova kritéria                 [1] 

dkap - Průměr kapalinového elementu                [m] 

αpvs,stř - Střední hodnota součinitele přestupu tepla      [W•m-2•K-1] 

z kapalinového elementu do bilančního objemu     

λpvs,stř - Střední hodnota součinitele tepelné vodivosti              [W•m-1•K-1] 

parovzduchové směsi/komprimovaného vzduchu  

 

5.2.1.2. Základní popis problematiky hmotového transferu 

Tak jako byl proveden popis tepelného transferu mezi parovzduchovou 
směsí/komprimovaným vzduchem a kapalinovým elementem, musí se popsat i následující 
děj, který značnou měrou ovlivňuje intenzitu vypařování kapalinového elementu do 
stanoveného bilančního objemu parovzduchové směsi/komprimovaného vzduchu. Jedná se 
v tomto případě o matematický popis hmotového transferu, který právě v případech, při 
kterých dochází k sycení média, jehož fyzikální stav (daný teplotou a tlakem) se v tomto 
posuzovaném případě nachází pod stavem saturace, což znamená, že intenzita hmotového 
transferu zde má své omezující limity dané koncentračním spádem a celkovou mírou nasycení 
syceného média. 

Dominantním parametrem přenosu hmoty difuzí se v tomto případě tedy stává 
koncentrační spád mezi mezní vrstvou a plynným prostředím. 
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