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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

JEDLIČKA, J. Diplomová práce: Přehřívák páry kotle HRSG pro Flexibilní energetický 

systém. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky 

2016, 96 stran. Vedoucí práce: doc. Ing. Ladislav VILIMEC 

Tato diplomová práce je zaměřená na návrh externího vysokotlakého přehříváku páry 

HRSG kotle. Tento HRSG kotel je součástí flexibilního energetického systému (FES). Externí 

vysokotlaký přehřívák páry má být dle zadání aplikován do kotle na tuhá paliva, který je také 

součástí FES. Tento systém bude kombinovat systémy CCCC (Coal Combustion Combi 

Cycle) a HRFES (Heat Recovery Flexible Energy System), tedy spalování uhlí a kombinace s 

kotlem na odpadní teplo. Čtenář bude v první části seznámen se samotným flexibilním 

energetickým systémem se zaměřením na využití HRSG kotle za plynovou turbínou. Dále se 

dozví základní údaje o HRSG kotli s externím přehřívákem v provedení VPE, včetně jako 

výrobního tepla. Dále je čtenář seznámen s postupem výpočtu stechiometrie a entalpie spalin 

a obecným postupem výpočtu entalpie PVS. Po seznámení s těmito výpočty se může dále 

seznámit s návrhem umístění externího vysokotlakého přehříváku páry ve schématu. 

V poslední kapitole bude čtenář seznámen s návrhem výpočtového projektu a umístěním 

externího přehříváku páry do kotle na tuhá paliva z produkce VPE. 

 

ANOTATION OF MASTER THESIS 

JEDLIČKA, J. Master thesis: Design of Boiler HRSG for Flexible Energy System. 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Power Engineering, 2016, 96 pages. Thesis head: doc. Ing. Ladislav VILIMEC 

This thesis is focused on design of external high pressure steam superheater HRSG boiler. 

The HRSG boiler is part of a flexible energy system (FES). External high pressure steam 

superheater according to the assignment should be applied to the solid fuel boiler, which is 

also part of the FES. This system will combine systems CCCC (Coal Combustion Combi 

Cycle) and HRFES (Heat Recovery Flexible Energy System), namely coal and combining 

with the waste heat boiler. The reader will be informed in the first part of the very flexible 

energy system with a focus on the use of HRSG boiler of the gas turbine. Furthermore, they 
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learn basic information about the HRSG boiler superheater in external design VPE, including 

a production of heat. Furthermore, the reader is familiar with the procedure for calculation of 

stoichiometry and enthalpy of combustion products and the general method of calculation of 

enthalpy PVS. After becoming familiar with these calculations can be further acquainted with 

the draft location of the external high pressure steam superheater in the scheme. In the last 

chapter, the reader will be familiar with the design calculation of the project and the location 

of the external steam superheater into solid fuel boilers produced by VPE. 
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Seznam zkratek a symbolů 

p" MPa Absolutní tlak vodní páry na mezi sytosti při dané teplotě vzduchu 

Z % Celková ztráta 

Qc kW Celkové potřebné teplo 

A´ % Celkové procento popela v palivu 

pc MPa Celkový absolutní tlak vlhkého vzduchu 

∆Isp kJ/kg Entalpický spád 

im1 kJ/kg Entalpie média na vstupu do teplosměnné plochy 

im2 kJ/kg Entalpie média na výstupu z teplosměnné plochy 

ISP min 1000 kJ/kg Entalpie minimálního množství spalin pro 1000°C 

ISP min 1500 kJ/kg Entalpie minimálního množství spalin pro 1500°C 

ISPmin kJ/kg Entalpie minimálního množství spalin s α 

ISP min 1000 kJ/kg Entalpie minimálního množství vzduchu pro 1000°C 

IVZ min 1500 kJ/kg Entalpie minimálního množství vzduchu pro 1500°C 

IVZmin kJ/kg Entalpie minimálního množství vzduchu s α 

iE_NT
in  kJ/kg Entalpie na vstupu do nízkotlakého ekonomizéru na straně páry 

iE_NT_PVS
in  kJ/kg Entalpie na vstupu do nízkotlakého ekonomizéru na straně PVS 

iPP_NT
in  kJ/kg Entalpie na vstupu do nízkotlakého přehříváku páry na straně páry 

iPP_NT_PVS
in  kJ/kg 

Entalpie na vstupu do nízkotlakého přehříváku páry na straně 

PVS 

iV_NT
in  kJ/kg Entalpie na vstupu do nízkotlakého výparníku na straně páry 

iV_NT_PVS
in  kJ/kg Entalpie na vstupu do nízkotlakého výparníku na straně PVS 

iE_VT
in  kJ/kg Entalpie na vstupu do vysokotlakého ekonomizéru na straně páry 

iE_VT_PVS
in  kJ/kg Entalpie na vstupu do vysokotlakého ekonomizéru na straně PVS 

iPP_VT
in  kJ/kg Entalpie na vstupu do vysokotlakého přehříváku páry 1 na straně páry 

iPP_VT_PVS
in  kJ/kg 

Entalpie na vstupu do vysokotlakého přehříváku páry 1 na straně 

PVS 

iPP II_VT
in  kJ/kg Entalpie na vstupu do vysokotlakého přehříváku páry 2 na straně páry 

iPP II_VT_PVS
in  kJ/kg 

Entalpie na vstupu do vysokotlakého přehříváku páry 2 na straně 

PVS 

iV_VT
in  kJ/kg Entalpie na vstupu do vysokotlakého výparníku na straně páry 

iV_VT_PVS
in  kJ/kg Entalpie na vstupu do vysokotlakého výparníku na straně PVS 

iE_NT
out  kJ/kg Entalpie na výstupu z nízkotlakého ekonomizéru na straně páry 

iE_NT_PVS
out  kJ/kg Entalpie na výstupu z nízkotlakého ekonomizéru na straně PVS 

iPP_NT
out  kJ/kg Entalpie na výstupu z nízkotlakého přehříváku páry na straně páry 

iPP_NT_PVS
out  kJ/kg 

Entalpie na výstupu z nízkotlakého přehříváku páry na straně 

PVS 
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iV_NT
out  kJ/kg Entalpie na výstupu z nízkotlakého výparníku na straně páry 

iV_NT_PVS
out  kJ/kg Entalpie na výstupu z nízkotlakého výparníku na straně PVS 

iE_VT
out  kJ/kg Entalpie na výstupu z vysokotlakého ekonomizéru na straně páry 

iE_VT_PVS
out  kJ/kg Entalpie na výstupu z vysokotlakého ekonomizéru na straně PVS 

iPP_VT
out  kJ/kg Entalpie na výstupu z vysokotlakého přehříváku páry 1 na straně páry 

iPP_VT_PVS
out  kJ/kg 

Entalpie na výstupu z vysokotlakého přehříváku páry 1 na straně 

PVS 

iPP II_VT
out  kJ/kg Entalpie na výstupu z vysokotlakého přehříváku páry 2 na straně páry 

iPP II_VT_PVS
out  kJ/kg 

Entalpie na výstupu z vysokotlakého přehříváku páry 2 na straně 

PVS 

iV_VT
out  kJ/kg Entalpie na výstupu z vysokotlakého výparníku na straně páry 

iV_VT_PVS
out  kJ/kg Entalpie na výstupu z vysokotlakého výparníku na straně PVS 

inv kJ/kg Entalpie napájecí vody 

INT_105 kJ/Kg Entalpie nízkotlaké vody při 105°C 

INT_143 kJ/Kg Entalpie nízkotlaké vody při 143°C 

i´ kJ/kg Entalpie odluhové vody 

í´ kJ/kg Entalpie odluhu 

IPVS_B kJ/Kg Entalpie parovzduchové směsi  v bodě B 

IPVS_C kJ/Kg Entalpie parovzduchové směsi  v bodě C 

IPVS_D kJ/Kg Entalpie parovzduchové směsi  v bodě D 

IPVS_E kJ/Kg Entalpie parovzduchové směsi  v bodě E 

IPVS_F kJ/Kg Entalpie parovzduchové směsi  v bodě F 

IPVS 285 kJ/Kg Entalpie parovzduchové směsi při 285°C 

IPVS 481 kJ/Kg Entalpie parovzduchové směsi při 481°C 

IPP
´  kJ/kg Entalpie páry při parciálním tlaku 

Ipop kJ/kg Entalpie popílku 

Ipop 1065 kJ/kg Entalpie popílku pro 1065°C 

i kJ/kg Entalpie pracovního média 

I´´NTPÁRY271
 kJ/Kg Entalpie přehřáté nízkotlaké páry při 271°C 

iPP kJ/kg Entalpie přehřáté páry 

ISP kJ/kg Entalpie spalin vzniklých spálením 1 Kg tuhého paliva 

iSP za OPVS kJ/kg Entalpie spalin za OPVS 

I´NTPÁRY148
 kJ/Kg Entalpie syté nízkotlaké páry při 148°C 

I´VT275
 kJ/Kg Entalpie syté vysokotlaké páry při 275°C 

IVT PÁRY 275 kJ/Kg Entalpie syté vysokotlaké páry při 275°C 

IVT PÁRY 500 kJ/Kg Entalpie vysokotlaké páry při 500°C 

IVT275
 kJ/Kg Entalpie vysokotlaké syté kapaliny při 275°C 

IVT_105 kJ/Kg Entalpie vysokotlaké vody při 105°C 
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IVT270
 kJ/Kg Entalpie vysokotlaké vody při 270°C 

IVZ
´  kJ/kg Entalpie vzduchu při parciálním tlaku 

Ivz kJ/kg Entalpie vzduchu s přebytkem vzduchu s α 

∆iE_NT kJ/kg Entalpiecký spád nízkotlakého ekonomizéru na straně páry 

∆iE_NT_PVS kJ/kg Entalpiecký spád nízkotlakého ekonomizéru na straně PVS 

∆iPP_NT kJ/kg Entalpiecký spád nízkotlakého přehříváku páry na straně páry 

∆iPP_NT_PVS kJ/kg Entalpiecký spád nízkotlakého přehříváku páry na straně PVS 

∆iV_NT kJ/kg Entalpiecký spád nízkotlakého výparníku na straně páry 

∆iV_NT_PVS kJ/kg Entalpiecký spád nízkotlakého výparníku na straně PVS 

∆iE_VT kJ/kg Entalpiecký spád vysokotlakého ekonomizéru na straně páry 

∆iE_VT_PVS kJ/kg Entalpiecký spád vysokotlakého ekonomizéru na straně PVS PVS 

∆iPP_VT kJ/kg Entalpiecký spád vysokotlakého přehříváku páry 1 na straně páry 

∆iPP_VT_PVS kJ/kg Entalpiecký spád vysokotlakého přehříváku páry 1 na straně PVS 

∆iPP II_VT kJ/kg Entalpiecký spád vysokotlakého přehříváku páry 2 na straně páry 

∆iPP II_VT_PVS kJ/kg Entalpiecký spád vysokotlakého přehříváku páry 2 na straně páry 

∆iV_VT kJ/kg Entalpiecký spád vysokotlakého výparníku na straně páry 

∆iV_VT_PVS kJ/kg Entalpiecký spád vysokotlakého výparníku na straně PVS 

ip kJ/kg Fyzické teplo paliva 

WIDEÁL M/S Ideální rychlost proudění média v trubce 

Ar % koncentrace popeloviny v původním stavu 

μ g/m3 Koncentrace popílku ve spalinách 

d g/kg Koncentrace vody na 1kg suchého vzduchu 

Π - Ludolfovo číslo 

(CO2)max % Maximální množství CO2 ve spalinách 

cp kJ/m3 ∙ K Měrná tepelná kapacita 

cs kJ/m3 ∙ K Měrné teplo suchého vzduchu 

c kJ/m3.K Měrné teplo vlhkého vzduchu 

cH2O kJ/m3 ∙ K Měrné teplo vodní páry 

VVT_PÁRY M3/KG Měrný objem protékajícího média 

iSP min kJ/kg Minimální entalpie spalin při dané teplotě 130°C 

OO2min
 m3 kg⁄  Minimální množství kyslíku ke spálení 1 kg paliv 

OVZmin
S  m3 kg⁄  Minimální množství suchého vzduchu ke spálení 1 Kg paliva 

OSPmin
S  m3 kg⁄  Minimální množství suchých spalin 

OVZmin m3 kg⁄  Minimální množství vlhkého vzduchu ke spálení 1 kg paliva 

OH2Omin m3 kg⁄  Minimální objem vodní páry 

OSPmin m3 kg⁄  Mminimální množství vlhkých spalin 

ṀNT_PÁRY Kg/s Množství nízkotlaké páry 

MpNT kg/s Množství nízkotlaké páry bez odluhu 
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MpNT
od  kg/s Množství nízkotlaké páry s odluhem 

MoNT kg/s Množství odluhu 

MoVT kg/s Množství odluhu 

Mo - Množství odluhu 

Mp kg s⁄  Množství paliva přivedeného do kotle 

MPVS kg/s Množství parovzduchové směsi 

ṀPVS Kg/s Množství parovzduchové směsi 

Mm kg/s Množství páry, nebo cody na výstupu z teplosměnné plochy 

MSP kg s⁄  Množství spalin za OPVS 

ṀVT_PÁRY Kg/s Množství vysokotlaké páry 

MpVT kg/s Množství vysokotlaké páry bez odluhu 

MpVT
od  kg/s Množství vysokotlaké páry s odluhem 

∆tN °C Nedohřev 

WNOVÁ M/S Nová rychlost proudění média v trubce 

NNOVÉ ks Nově zvolený počet paralelních trubek 

OAr m3 kg⁄  Objem Ar ve spalinách 

OCO2
 m3 kg⁄  Objem CO2 ve spalinách 

ON2
 m3 kg⁄  Objem N2 ve spalinách 

OSO2
 m3 kg⁄  Objem SO2 ve spalinách 

VH2O % Objem vodní páry na 1 m3 suchého vzduchu 

rH2O - Objemové části tříatomových plynů 

rRO2
 - Objemové části tříatomových plynů 

VVTPÁRY
 M3/S Objemový průtok trubky 

Nr % Obsah dusíku v surovém vzorku paliva 

Fr % Obsah flóru v surovém vzorku paliva 

Clr % Obsah chloŕu v surovém vzorku paliva 

Or % Obsah kyslíku v surovém vzorku paliva 

Ar % Obsah popela v surovém vzorku paliva 

Sr % Obsah síry v surovém vzorku paliva 

Cr % Obsah uhlíku v surovém vzorku paliva 

Hr % Obsah vodíku v surovém vzorku paliva 

Wr % Obsah vody v surovém vzorku paliva 

psp MPa Parciální tlak 

Mpp kg s⁄  Parní výkon kotle (množství páry za kotlem) 

S M2 Plocha externího přehříváku páry 

N ks Počet paralelních trubek 

Ci % Podíl hořlaviny v uvažovaném tuhém zbytku 

Cs % Podíl popela ve škváře 
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Xi % podíl popela z celkového množství paliva 

Xi - Podíl popela z celkového množství v palivu 

SPOTŘ M2 Potřebná vnitřní plocha 1m trubky 

Xp % Procento popela v úletu 

D M Průměr trubky 

α - Přebytek vzduchu 

αk - Přebytek vzduchu za ohřívákem vzduchu 

φ % Relativní vlhkost vzduchu 

∆IPVS (VTVYP,NTPP)P) kJ/Kg Rozdíl entalpie mezi VT_VYP a NT_PP 

∆tSP °C Rozdíl mezi teplotou ohřívacího a ohřívaného média 

OSP m3 kg⁄  Skutečné množství spalin s přebytkem (α=1,3) 

OVZ m3 kg⁄  Skutečné množství vzduchu s přebytkem (α=1,3) 

Mpv kg s⁄  Skutečné spálené množství paliva 

rsp - Součet částí tříatomových plynů 

KOPVS 4B W/M2 ∙ K Součinitel prostupu tepla výměníku OPVS 4b 

LSTŘ M Střední délka svazku 

∆TLOG OPVS 4B °C Střední logaritmická teplota výměníku spaliny – OPVS 4b 

∆TLOG _VT_PÁRY °C Střední logaritmická teplota výměníku spaliny – VT_Pára 

Q W/M2 Tepelný tok spalin  

Q kJ/kg Teplo 

Qvz m3 kg⁄  Teplo dodané vzduchem 

QEXT PP PÁRY kW Teplo které je kotle schopný předat v externím přehříváku páry 

QPOTŘEBNÉ kW Teplo potřebné pro ohřev přehřáté páry na teplotu 500°C 

QPVS_VT_VYP kW Teplo předané parovzduchovou směsí vysokotlakému výparníku 

QE_NT_PVS kW Teplo předané v nízkotlakém ekonomizéru 

QPP_NT_PVS kW Teplo předané v nízkotlakém přehříváku páry 

QV_NT_PVS kW Teplo předané v nízkotlakém výparníku 

QE_VT_PVS kW Teplo předané ve vysokotlakém ekonomizéru 

QPP_VT_PVS kW Teplo předané ve vysokotlakém přehříváku páry 1 

QPP II_VT_PVS kW Teplo předané ve vysokotlakém přehříváku páry 2 

QV_VT_PVS kW Teplo předané ve vysokotlakém výparníku 

Qp
p

 kJ/kg Teplo přivedené do kotle 

t ℃ Teplo spalin, teplo pracovního média 

QE_NT kW Teplo využité v nízkotlakém ekonomizéru 

QPP_NT kW Teplo využité v nízkotlakém přehříváku páry 

QV_NT kW Teplo využité v nízkotlakém výparníku 

QE_VT kW Teplo využité ve vysokotlakém ekonomizéru 

QPP_VT kW Teplo využité ve vysokotlakém přehříváku páry 1 

QPP II_VT kW Teplo využité ve vysokotlakém přehříváku páry 2 



-16- 

QV_VT kW Teplo využité ve vysokotlakém výparníku 

Qp kW Teplo vzniklé spálením paliva 

tp °C Teplota paliva 

TPVS °C Teplota parovzduchové směsi 

T1_PÁRY °C Teplota páry na vstupu do externího přehříváku páry 

T2_PÁRY °C Teplota páry na výstupu z externího přehříváku páry 

T3_SPALIN °C Teplota spalin na vstupu do externího přehříváku páry 

T4_SPALIN °C Teplota spalin na výstupu z externího přehříváku páry 

tSP °C Teplota spalin za kotlem 

tvz °C Teplota vzduchu 

p bar(a) Tlak absolutní 

p bar(g) Tlak plynu 

p MPa Tlak v kotli, tlak pracovního média 

∆p MPa Tlaková ztráta 

η
k
 % Účinnost kotle 

F MM2 Vnitřní průřez trubky 

S1M_PANELU M2 Výhřevná plocha panelu složeného ze 35ks trubek délky 1m 

Qi
r MJ/Kg Výhřevnost surového paliva 

QNT_EKO kW Výrobní teplo nízkotlakého ekonomizéru 

QNT_Páry_PP kW Výrobní teplo nízkotlakého přehříváku páry 

QNT_VYP kW Výrobní teplo nízkotlakého výparníku 

QV kW Výrobní teplo páry 

QVT_EKO kW Výrobní teplo vysokotlakého ekonomizéru 

QVT_PÁRY_VYP kW Výrobní teplo vysokotlakého výparníku 

QSP zbytkové kW Zbytkové nevyužité výrobní teplo za OPVS 

ZK % Ztráta fyzickým teplem spalin 

Zf % Ztráta fyzickým teplem v tuhém zbytku 

Zfs % Ztráta fyzickým teplem ve strusce 

ZC % Ztráta hořlavinou v tuhém zbytku 

ZCO % Ztráta hořlavinou ve spalinách 

ZSO % Ztráta sdílením tepla do okolí sáláním a vedením 

Zfú % Ztráta v úletu 
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1 Úvod 

Cílem oboru Energetika je mimo jiné zvyšování účinnosti energetických celků při 

zachování přiměřených investičních a provozních nákladů. Pokud budeme v této diplomové 

práci uvažovat pouze o termické přeměně chemické energie paliva v energii tepelnou, je 

jediným způsobem jak zvýšit účinnost dosáhnutí nižších ztrát při této přeměně. Jako primární 

palivo pro tuto přeměnu slouží v České republice i ve světě v převážné míře palivo fosilní. 

Toto palivo se považuje za vyčerpatelný zdroj a společnost OKD v současné době při 

uvažování současné spotřeby a uvažování všech druhů uhlí odhaduje zásoby na cca 300let. 

Hlavním problémem současné doby je poměrně nízká účinnost výroby elektrické energie 

v důsledku velkých ztrát. Z pohledu transformace chemické energie paliva na energii tepelnou 

je jednou z nejvyšších ztrát ztráta komínová. To je ztráta vzniklá tím, že spaliny o ještě 

vysoké teplotě jsou vypuštěny přes komín do atmosféry a jejich teplo není dostatečně využito.  

V mojí diplomové práci se zabývám přehřívákem páry HRSG kotle pro Flexibilní 

energetický systém. Tento přehřívák využívá právě teplo spalin, které produkuje zvolený 

zdroj tepla. Flexibilní energetický systém vyvíjí firma Vítkovice Power Engineering, a.s. 

Ostrava (dále jen VPE) již od roku 2009. Základem tohoto sytému je kombinace výroby 

elektřiny pomocí Braytonova a Rankin Clausova oběhu. VPE však přišla s unikátním systémem 

míchání syté páry se stlačeným vlhkým vzduchem, tím vzniká tvz. parovzduchová směs. 

Míchání syté páry a stlačeného vzduchu se využívá dlouhodobě za účelem výroby co 

největšího množství elektřiny při zvýšené účinnosti. Očekává se, že kombinací snížení 

komínové ztráty HRSG kotlem a využitím flexibilního energetického systému lze dosáhnout 

vyšší účinnosti kombinované výroby elektrické energie a tepla než při současně používaných 

systémech a navíc lze tento systém využít i pro akumulaci elektřiny. 

Celá diplomová práce je členěna do šesti částí podle zadání. V první části se zabývám 

popisem FES a dělím ho podle možností uplatnění. Dále zde pak obecně popisuji kotle na 

odpadní teplo spalin. V druhé části popisuji dvoutlakový kotel na odpadní teplo s přehřívákem 

páry v provedení VPE, obecně popisuji výpočet výrobního tepla a analyzuji výrobní tepla 

popsaného HRSG kotle. Třetí část je výpočtová. Počítám zde stechiometrii, entalpii spalin a 

vzduchu. Dále pak počítám ztráty kotle a následně jeho tepelnou účinnost. Zabývám se taky 

výpočtem konvekčních ploch kotle včetně výpočtu jeho výrobních tepel. Ve čtvrté části 

navrhuji uspořádání dvoutlakového HRSG kotle s externím přehřívákem a navrhuji řazení 
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jeho teplosměnných ploch. Taky zde navrhuji umístění externího vysokotlakého přehříváku 

páry HRSG kotle ve spalinách uhelného kotle FES. Předposlední, pátá část je věnována 

vypracování výpočtového projektu externího přehříváku páry pro výše uvedený dvoutlakový 

HRSG kotel. Poslední částí je závěr, ve kterém shrnuji přínos diplomové práce k této 

problematice a popisuji své myšlenkové pochody a aplikovaný postup prací. 

 

1.1 Zadané parametry  

Tab. 1 - Základní parametry FES 

 Jednotka 
Zadaná 

hodnota 

Příkon v palivu MWt 120 

Teplota přehřáté páry ze SK °C 296,8 

Tlak páry bar(a) 53 

Množství páry za SK Kg/s 19,05 

Teplota napájecí vody °C 128,5 

Teplota napájecí vody za ekonomizérem °C 212 

Teplota spalin za kotlem °C 130 

Teplota spalin na výstupu ze SK °C 1065 

Teplota sání vzduchu °C 20 

Přebytek vzduchu α ve SK - 1,30 

Přisátí v trubkovém ohříváku vzduchu - 0,05 

 

Tab. 2 - Rozdělení jednotlivých složek ztrát z celkové ztráty kotle na tuhá paliva 

Ztráty Jednotka 
Zadaná 

hodnota 

Sáláním do okolí % 0,6672 

Hořlavinou ve spalinách % 0,651 

Hořlavinou v tuhých zbytcích % 5,1034 
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Tab. 3 - Prvkový rozbor surového paliva a jeho výhřevnost 

 Jednotka 
Zadaná 

hodnota 

Qi
r MJ/kg 24,986 

Wr % 7,00 

Ar % 19,53 

Sr % 0,35 

Cr % 65,40 

Hr % 3,38 

Nr % 1,02 

Clr % 0,01 

Fr % 0,00 

Or % 3,31 

Celkem % 100 
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2 Flexibilní energetický systém 

Důvodem k vytvoření Flexibilního energetického systému byla snaha o vyšší flexibilitu 

při dosažení vyšší účinnosti při kombinované výrobě elektřiny a tepla při spalování uhlí. FES 

vylepšuje samotný paroplynový cyklus o možnost zvýšení či snížení výroby elektrické 

energie a taky o možnost spalovat jakékoliv palivo při zachování jeho vysoké zvýšené 

účinnosti. Můžeme tedy použít jakýkoli zdroj, který umožňuje přeměnu chemické energie 

paliva v tepelnou energii spalin pracovního média. Například uhlí, odpady, biomasu a jiná 

alternativní paliva. Nebo taky můžeme využít odpadního tepla spalin z jiných tepelných 

zdrojů, jako jsou například ohřívací pece. Pro spalování uvedených paliv je nejvíce vhodný 

kotel s membránovými chlazenými stěnami. Tyto stěny vždy tvoří celý výparník, případně 

průtočný systém. Oběh vody v kotli může být přirozený s bubnem, či bubny, nebo s nuceným 

oběhem. Ohniště může být několika provedení. A to roštové, práškové, s cirkulující fluidní 

vrstvou, nebo taky s bublinkovou fluidní vrstvou. Ale může zde být taky spalováno plynné či 

kapalné palivo. Za kotlem vyrábějícím sytou páru, respektivě za poslední teplosměnnou 

plochou pro ohřev parovzduchové směsi a ohřívákem spalovacího vzduchu je zařazen 

elektrostatický filtr pro oddělení tuhé znečišťující látky a některé z odsiřovacích zařízení 

DeSOx pro plnění emisí SO2 a DeNox pro plnění limitů NOx. Pokud se podaří snížit emise 

SO2 a NOx již ve spalovací komoře primárními opatřeními, není potřeba žádné z těchto 

zařízení, kromě filtru TZL před vypuštěním spalin do okolí. Stále se však musí sledovat 

teplota spalin. Ta nesmí podkročit rosný bod spalin. 

 

2.1 Popis Flexibilního energetického systému 

FES lze zjednodušeně popsat jako oběh, který využívá nepřímý ohřev pracovního média, 

které tvoří sytá pára a vlhký stlačený vzduch - parovzduchová směs s plynovou turbínou 

využívající tuto směs k výrobě elektrické energie. Ohřátí parovzduchové směsi (PVS) je 

realizováno v přehříváku zvaném Ohřívák parovzduchové směsi (OPVS). Ohřátím 

parovzduchové směsi na teplotu přibližně 850°C se dosáhne větší entalpický spád využitelný 

na plynové turbíně. Pro názornost celého systému uvádím zjednodušené schéma FES 

v zapojení s plynovou turbínou a HRSG kotlem, včetně T-S diagramu na obr.1. 
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Tab. 4 - Popis symbolů na obr. 1 - Schéma zapojení HRSG kotle včetně T-S diagramu 

GF- Roštové ohniště DeSOx – Odsiřovací zařízení 

SV – Spalovací vzduch CHV - Chladící věž 

Pa - Palivo ko - kondenzát 

CHSK – Chlazená spalovací komora Ko - kondenzátor 

BFB - Bublinková fluidní vrstva KV – Kouřový ventilátor 

OPVS – Ohřívák parovzduchové směsi NČ - Napájecí čerpadlo 

PP – Přehřívák páry NK - Napájecí nádrž kondenzátu 

OSV – Ohřívák spalovacího vzduchu NN - Napájecí nádrž 

VV – Vzduchový ventilátor PaT - Parní turbína 

PVG – Parovodní generátor PLT - plynová turbína 

EO – Elektrostatický odlučovač pvs - Parovzduchová směs 

PCF - Práškové ohniště sp – Sytá pára 

HRSG - kotel na odpadní teplo TG - Turbogenerátor 

CFB – Cirkulující fluidní vrstva vz - Vzduch 
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obr. 1 – Schéma zapojení s HRSG kotlem včetně T-S diagramu [4] 

 

Popis schéma na obr.1: 

Primárním zdrojem tepelné energie jsou tuhá paliva spalovaná v klasické spalovací 

komoře, tak jako u běžných kotlů. Může se jednat o spalovací komoru s roštovým ohništěm, 

práškovým ohništěm, s cirkulující fluidní vrstvou, nebo třeba s bublinkovou fluidní vrstvou. 

Tato spalovací komora vyrobí ve výparníku sytou, ideálně pak mírně přehřátou páru, která je 

smíchána se stlačeným vlhkým nijak neupraveným vzduchem z kompresoru, který je na 

společné hřídeli s plynovou turbínou. Tlak páry za kotlem odpovídá tlaku stlačeného vzduchu 

za kompresorem, nebo je vyšší a pak se redukuje redukční parní turbínou, nazývanou též 

točivá redukce, kde je vyrobena první část elektrické energie. Výroba páry ve výparníku 

probíhá při klouzavém tlaku, kde řídící tlak je tlak stlačeného vzduchu za kompresorem. Na 

hřídeli, kde je umístěn kompresor je i plynová turbína a generátor vyrábějící první část 

elektřiny. Tento generátor ve flexibilním energetickém systému vyrobí převážnou část 

elektrické energie. Plynovou turbínu a současně i kompresor roztáčí parovzduchová směs 
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ohřátá v ohříváku parovzduchové směsi spalinami z primárního zdroje tepla na teplotu 

přibližně 850°C. Odpadní teplo parovzduchové směsi za plynovou turbínou se využije pro 

výrobu syté páry ve výparníku HRSG kotle. Tato sytá pára se přehřívá v kotli HRSG a nebo 

externě ve spalinovém kanálu hlavního uhelného zdroje na páru ostrou, která je na 

kondenzační parní turbíně využita k výrobě poslední části elektrické energie. Parovzduchová 

směs se za HRSG kotlem ideálně 0ochladí na teplotu rosného bodu a zkondenzuje. Vzniklý 

kondenzát je vracen zpět do systému přes napájecí nádrž a odplyny jsou odváděny do ovzduší 

a představují tepelnou ztrátu. 

 

2.2 Rozdělení FES podle uplatnění v provozech 

FES lze zapojit několika způsoby v několika nejběžnějších aplikacích podle využití. 

Všechny způsoby mají svoje kladné i záporné stránky a liší se hlavně v oblastech možného 

využití v praxi.  

Při využití odpadního tepla se systém nazývá HRFES. V případě kombinování FES s 

klasickým zařízením na spalování uhlí se nazývá CCCC a pro případ kombinované výroby 

elektrické energie a tepla se systém označuje jako FCS. Nyní každý z těchto systémů zapojení 

popíšu detailněji. 

 

2.2.1 Využití odpadního tepla flexibilním energetickým systémem 

„HRFES“ 

HRFES [3] je zkratkou používanou VPE. Znamená Heat Recovery Flexible Energy 

System, což je v překladu systém využívající teplo odpadních plynů. Tento systém je 

využitelný v průmyslové výrobě, jako například v hutích, nebo taky v kombinaci se 

spalovacími motory. V převážně většině bude tento systém využíván jako kogenerační 

jednotka pro výrobu elektřiny a tepla, měně často pouze pro výrobu elektřiny. Vždy záleží na 

provozovateli, který z těchto systému mu bude v jeho podmínkách nejlépe ekonomicky a 

strategicky vyhovovat. Výhodou výroby pouze elektřiny je nezávislost na dodávce tepla. T-S 

diagram znázorňující systém HRFES je znázorněn na obr.2 
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obr. 2- T-S diagram při zapojení do systému HRFES [3] 

Na obr. 3 je znázorněn celý systém zapojení pro využití odpadního tepla z tepelného 

zdroje s využitelnými parametry spalin. Toto schéma lze rozdělit na dvě části. A to na část 

tvořící parovzduchové generátor a okruh plynové turbíny. Parovzduchový generátor tvoří 

ohraničená část v horní oblasti schéma a okruh plynové turbíny s přidruženými okruhy 

zajišťující chod plynové turbíny je ve spodní části schéma, která není ohraničena 

přerušovanou čarou. 
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obr. 3 - Zjednodušené schéma zapojení HRFES v provozu [4] 

Popis schéma na obr.3: 

Do kompresoru je v bodě 1 nasáván vzduch o teplotě okolí. Kompresor je poháněn 

plynovou turbínou, která je na společné hřídeli. V kompresoru je vzduch stlačen na bod 2 a 

následně ohřát, nebo ochlazen vstřikem kondenzátu vody v bodě 3. V tento moment vznikla 

parovzduchová směs o dané koncentraci a pokračuje do tepelného výměníku v bodě 4, kde je 

parovzduchová směs ohřána na danou teplotu pomocí zbytkového tepla parovzduchové směsi 

vystupující z plynové turbíny. Následně je do ohřáté parovzduchové směsi zaveden chladící 

vstřik kondenzátu, který má funkci ochlazení parovzduchové směsi na požadovanou teplotu 

v bodě 5. V protiproudém ohříváku parovzduchové směsi (zvaném OPVS) je směs přehřáta 

na teplotu požadovanou na vstupu do plynové turbíny v bodě 6. Na lopatkách plynové turbíny 

bodu 7 parovzduchová směs expanduje a vyrábí elektrickou energii a pohání kompresor. Po 

expanzi je parovzduchová směs využita pro ohřátí parovzduchové směsi v tepelném 
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výměníku za kompresorem v bodě 3. Jelikož tento výměník využívá zbytkové teplo 

parovzduchové směsi pro předehřátí parovzduchové směsi za kompresorem, můžeme tento 

výměník nazývat regenerativním. Po průchodu regenerativním výměníkem vstupuje 

parovzduchová směs do chladiče parovzduchové směsi, kde se ochladí pod rosný bod. Jako 

chladící médium je použit kondenzát z napájecí nádrže v bodě 10, který se při ochlazení 

předehřeje (bod 11) pro vstřik v bodě 3 a 4. Zkondenzovaná voda z parovzduchové směsi je 

odvedena do napájecí nádrže NN a vzduch je odveden v bodě 9 do atmosféry. 

 

2.2.2 Kombinovaný cyklus „CCCC“ 

Kombinace paroplynového cyklu, kde pracovním médiem plynové turbíny je 

parovzduchová směs se značí CCCC [3], to je zkratka pro Coal Combustion Combi Cycle. 

Cyklus je specifický tím, že se zaměřuje hlavně na spalování uhlí. Využívá kombinaci 

Rankin-Clausiova a Braytonov a parního cyklu. Tím, že využívá hlavně uhlí, zdá se být 

vhodný hlavně pro střední a větší elektrárenské bloky. Schéma je stejné jako u flexibilního 

kogeneračního systému v následujícím odstavci. 

 

2.2.3 Flexibilní kogenerační systém „FCS“ 

Flexibilní kogenerační systém, jehož zkratkou je FCS [3], anglicky pak Flexible 

Cogeneration System, je oproti kombinovanému cyklu v odstavci 2.2.2 svými vlastnostmi 

vhodný spíše pro menší kogenerační zdroje energie. U tohoto systému lze s výhodností využít 

energii fosilních paliv, biomasy, ale i alternativních paliv. Toto zapojení najde uplatnění 

hlavně při kombinované výrobě elektrické energie a dodávce tepla. Hlavní výhodou oproti 

klasickému kogeneračnímu systému je možnost zcela se vyhnout dodávce tepla při zachování 

vyšší výroby elektrické energie.  Kogenerační systémy současnosti jsou touto podmínkou 

limitovány a tím v některých aplikacích znevýhodněny. V případě aplikace systému 

v kombinaci s plynovou jednotkou a regenerací tepla je toto zapojení vhodné spíše pro menší 

zdroje. Pokud ale bude systém zapojen v kombinovaném cyklu Braytona a Rankina s turbínou 

pro větší výkon, bude vhodný i pro větší zdroje, avšak náklady na investice půjdou mnohem 

výše s menší návratností, než je tomu u malých zdrojů. Systém pracuje obdobně jako 

v případě použití systému HRFES, který je popsán v odstavci 2.2.1. Liší se hlavně využitím 
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jiného zdroje pro ohřev v ohříváku parovzduchové směsi, dále pak vstřik pro vytvoření 

parovzduchové směsi není instalován před regeneračním tepelným výměníkem, nýbrž za ním. 

A místo kondenzátu je do stlačeného vzduchu aplikována sytá pára. V případě použití zdroje 

spalujícího biomasu má systém další výhodu - odpadá zařízení pro odstranění SOx ze spalin, 

tzv. DeSOx.  

 

obr. 4 - Zjednodušené schéma zapojení CCCC v provozu [4] 
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Popis schéma na obr.4: 

Do kompresoru je nasáván nijak neupravený vzduch o teplotě okolí. Kompresor je 

poháněn plynovou turbínou, která je na společné hřídeli. V kompresoru je vzduch stlačen na 

bod 2 a následně ohřát pomocí zbytkového tepla parovzduchové směsi vystupující z plynové 

turbíny. Dále je do stlačeného ohřátého vzduchu vstřikem aplikována sytá pára ze zdroje pro 

výrobu syté páry. Na schéma je bod znázorněn číslem 3. Tento tepelný zdroj může jako zdroj 

chemické energie paliva využívat například biomasu, uhlí, nebo jiná alternativní paliva. 

V tento moment vznikla parovzduchová směs o dané koncentraci a teplotě a pokračuje 

do protiproudého ohříváku parovzduchové směsi (zvaném OPVS). V něm je směs přehřáta na 

teplotu požadovanou před vstupem do plynové turbíny. Na lopatkách plynové turbíny 

parovzduchová směs expanduje. Část energie je využita pro výrobu elektrické energii a část 

pro pohon kompresoru. Po expanzi je parovzduchová směs využita pro ohřátí parovzduchové 

směsi v tepelném výměníku za kompresorem. Jelikož tento výměník využívá zbytkové teplo 

parovzduchové směsi pro předehřátí stlačeného vzduchu za kompresorem, můžeme tento 

výměník nazývat regenerativním. Po průchodu regenerativním výměníkem následuje chladič 

parovzduchové směsi, který ochladí směs pod její rosný bod. Jako chladící médium je použit 

kondenzát z napájecí nádrže, který se při ochlazení předehřeje a dále je využíván jako 

napájecí voda pro zdroj na ohřev syté páry. Zkondenzovaná voda z parovzduchové směsi je 

odvedena do napájecí nádrže NN a vzduch je odveden do atmosféry. 

 

2.3 Obecný popis kotle na odpadní teplo HRSG 

Kotlem můžeme nazývat zařízení, které umožňuje produkovat horkou, nebo teplou vodu, 

nebo páru. Tyto média můžou být využívány pro různé energetické, technologické, nebo 

otopné účely.  Speciálním typem kotle, kterým se v této diplomové práci v převážné míře 

zabývám je kotel na odpadní teplo - HRSG kotel, jinak nazývaný utilizační kotel. Tento kotel 

nemá spalovací komoru. Spaliny do něj vstupují jako odpadní produkt jiného zdroje, 

například spalovací turbíny a jsou považovány za teplonosné médium. Každý HRSG kotel 

využívající princip přeměny tepelné energie spalin na tepelnou energii pracovního média se 

musí skládat z několika části: 
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 Ze zařízení zajišťující předání tepla spalin pracovnímu médiu. Jako pracovní 

médium se téměř ve všech aplikacích jedná o vodu v kapalném či plynném 

skupenství (pára). Zařízení, kde dochází k této výměně, se nazývají výměníky 

tepla. Tyto výměníky se instalují do kotle a prakticky určují hranice kotle. 

V běžné praxi HRSG kotel ohraničuje přehřívák na straně jedné a ekonomizér 

vody na straně druhé. 

 Z příslušenství jako jsou spalinové kanály, ocelová konstrukce, najížděcí komín 

apod. Některé HRSG kotle můžou mít na vstupu dospalovací hořák. V takovém 

případě je nutné výčet příslušenství doplnit o palivové hospodářství. Všechny 

kotle jsou opatřeny výzbrojí pro možnosti měření a regulace, bez kterých nesmí a 

nemůžou bezpečně a ekonomicky fungovat. 
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3 Popis dvoutlakového HRSG kotle z produkce VPE 

3.1 Schéma 

Návrh HRSG kotle pro Flexibilní energetický systém od firmy Vítkovice Power 

Engineering, a.s. v základu využívá teplo odpadní parovzduchové smšsi. Níže uvádím, 

zjednodušené schéma zapojení HRSG kotle pro výrobu elektřiny na parní turbíně. Jedná se 

v tomto případě o dvoutlakový HRSG kotel, kde teplonosné médium je parovzduchová směs. 

Kotel tedy vyrábí páru o dvou různých parametrech. Parovzduchová směs předává v HRSG 

kotli své teplo vodě, respektivě páře a ta je dále přivedena na turbínu, kde vyexpeduje a přes 

společnou hřídel vyrábí na generátoru elektřinu. Za turbínou jsou parametry páry pro výrobu 

tepla již nepoužitelné, proto je za turbínou kondenzátor. Jedná se tedy o kondenzační turbínu 

zapojenou v klasickém Rankinově cyklu. HRSG kotel je v běžné praxi ohraničen uzavíracími 

členy (armaturami), které rozdělují tlakový celek kotle a jiné technologie. Na straně vstupu se 

jedná o první uzavírací armaturu, většinou uzavírací ventil, který je součástí napájecí řady 

ventilů. Tuto řadu tvoří dva uzavírací ventily, mezi kterými je regulační ventil. Tento ventil 

reguluje množství napájecí vody do kotle. Kolem tohoto regulačního ventilu je obtok o menší 

světlosti potrubí. Tento obtok slouží například pro napouštění kotle. Na straně výstupu se 

potom jedná o hlavní parní uzávěr, například šoupě. V případě dvoutlakového HRSG kotle 

jsou šoupata dvě. Jedno na vysokotlakém okruhu (VT_HPŠ) a druhé na nízkotlakém okruhu 

(NT_HPŠ). Obě jsou vždy za výstupním přehřívákem páry ve směru proudění páry. 
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obr. 5 - Zjednodušené schéma HRSG kotle pro FES v provedení VPE 
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Popis NT části schéma na obr.5: 

Z napájecí nádrže NN je odebírána napájecí voda pro nízkotlaký okruh. Teplota napájecí 

vody v napájecí nádrži je 105°C. Přes nízkotlaké napájecí čerpadlo NT_NČ a regulační a 

uzavírací armatury a prvky MaR proudí voda do nízkotlakého ohříváku vody NT_EKO, který 

se v běžné praxi nazývá ekonomizérem vody. Napájecí čerpadlo navýší tlak z hodnoty 1,2bar 

na 4,2bar. V ekonomizéru se voda ohřívá postupně a současně probíhá ochlazování 

teplonosného média. Po ohřátí vody v ekonomizéru na teplotu 137°C vstoupí voda do bubnu 

NT_VYP. Voda vstupující do bubnu není dohřátá na teplotu varu. Toto dohřátí se děje ve 

výparníku a rozdíl teplot ve výparníku a vstupující napájecí vody se značí ∆tN. V tomto 

případě se jedná o 5°C.  Ve výparníku je teplota 142,9°C. Ve výparníku je konstantní teplota, 

takže na výstupu z výparníku je sytá pára o stejné teplotě 142,9°C při tlaku 3,9bar. Ve 

výparníku dochází k tvorbě syté páry a ohříváním vody se mění její sytost, až se dosáhne 

požadovaný parní výkon. Výparník se skládá z varnic a v případě přirozeného parního oběhu 

jsou varnice svislé a zaústěny jsou do parního bubnu. Po vytvoření syté páry je z parního 

bubnu sytá pára vedena do nízkotlakého přehříváku páry NT_PP, kde je sytá pára přehřáta na 

daná parametry. V mém případě se jedná o teplotu 240°C při tlaku 3,7bar(g). Tato pára je přes 

hlavní parní uzávěr přivedena na nízkotlakou část parní turbíny, kde předá svoji energii a 

vyrobí elektřinu. Část páry se kontinuálně odebírá přes ventil V1 a je využívána jako topné 

médium vody v napájecí nádrži. Tento ohřev plní dvě funkce. Za prvé slouží jako dohřev 

napájecí vody na teplotu 105°C a za druhé slouží k odplynění napájecí vody. Po průchodu 

turbínou je zbytková energie páry přivedena do kondenzátoru parní turbíny KOND, kde 

zkondenzuje a vytvoří kondenzát o teplotě asi 39°C. Přes čerpadlo kondenzátu Č_KON je 

kondenzát přiveden na teplosměnnou plochu nízkotlakého ohříváku vody NTH, která je za 

kotlem. Toto je poslední teplosměnná plocha, kde je využita energie parovzduchové směsi. 

Tento výměník slouží pro předehřev kondenzátu z kondenzační teploty za kondenzátorem na 

cca 90°C při tlaku 4bar. Po průchodu nízkotlakým ohřívákem je kondenzát přiveden do 

napájecí nádrže, kde se dohřívá na teplotu 105°C. V kondenzátoru je pára z turbíny ochlazena 

chladící vodou ze samostatného chladícího okruhu. Ztráty v parním okruhu jsou doplňovány 

z chemické úpravny vod CHúV. Teplota doplněné upravené vody je 20°C.  Chladící okruh se 

kromě kondenzátoru skládá z chladící věže CHV a čerpadla chladící vody Č_CHV. 

Z kondenzátoru je ohřátá chladící voda o teplotě 35°C odvedena do chladící věže, kde je 

ochlazena na 25°C. Z chladící věže je přes čerpadlo chladící vody pumpována do 

kondenzátoru. Doplňování ztrát není ve schématu řešeno, ale v praxi je nutné. Řeší ho 
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doplňovací čerpadlo obyčejné vody ze zdroje. Pokud k tomu má provoz podmínky, může se 

chlazení řešit například mořskou vodou, nebo odběrem z toku, který se nachází v jeho 

blízkosti.  

 

Popis VT části schéma na obr.5: 

Z napájecí nádrže je odebírána napájecí voda pro vysokotlaký okruh. Teplota napájecí 

vody v napájecí nádrži je 105°C. Přes vysokotlaké napájecí čerpadlo VT_NČ a ostatní stejné 

prvky jako u nízkotlakého okruhu je do vysokotlakého ohříváku vody VT_EKO pumpována 

napájecí voda přes stejnou řadu napájecích ventilů jako u nízkotlakého okruhu. Napájecí 

čerpadlo navýší tlak z hodnoty 1,2bar na 50,0bar. Po ohřátí vody v ekonomizéru na teplotu 

256°C vstoupí voda do výparníku VT_VYP. Voda vstupující do výparníku není dohřátá na 

teplotu ve výparníku. Toto dohřátí se děje obdobně jako u nízkotlakého okruhu ve výparníku 

a taktéž se značí ∆tN. V tomto okruhu se jedná o necelých 5°C.  Ve výparníku je teplota 

260,75°C. Ve výparníku je teplota konstantní, takže na výstupu z výparníku je teplota 

přibližně 260,75°C při tlaku 47,5bar. Ve výparníku dochází obdobně jako u NT okruhu 

k tvorbě syté páry a ohříváním vody se mění její sytost, až  se dosáhne požadovaný parní 

výkon. Po vytvoření syté páry je z parního bubnu sytá pára vedena do vysokotlakého 

přehříváku páry číslo 1 VT_PP1, kde je sytá pára přehřáta. V mém případě se jedná o teplotu 

360°C při tlaku 46,3bar(g). Tato ostrá pára je přes vstřik přivedena do dalšího vysokotlakého 

přehříváku páry VT_PP2. Vstřik je sice ve schématu zaznačen, ale ochlazení páry není 

v tomto projektu realizováno. Vstřik se používá, pokud je požadována garantovaná teplota 

páry. Slouží tedy pro regulaci teploty páry. Vstřik taky eliminuje stav, kdy nejsou 

teplosměnné plochy přehříváku zaneseny. Běžně se při výpočtu teplosměnných ploch počítá 

se zanesením, a když je zařízení uvedeno do provozu jako nové, vyrábí páru o větší teplotě, 

než je požadováno. Pokud tedy máme nový kotel, vstřikujeme více kondenzátu, než 

kdybychom měli kotel například v půlce jeho životnosti. Vstřik je odebírán z napájecí vody 

(tedy vlastního kondenzátu) za vysokotlakým napájecím čerpadlem VT_NČ při tlaku 50bar. 

V přehříváku páry číslo 2 VT_PP2 je teplota ostré páry zvýšena na 450°C při tlaku 45bar(g). 

Po průchodu hlavním parním uzávěrem VT_HPSV je pára přivedena na vysokotlakou část 

parní turbíny, kde předá svoji energii k výrobě elektřiny. Výroba nízkotlaké a vysokotlaké 

páry probíhá současně a na turbínu je taky přivedena současně. Po průchodu turbínou je 
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proces společný pro vysokotlaký i nízkotlaký okruh, proto je stejný jako jsem popisoval u 

nízkotlakého okruhu.  

 

3.2 Obecný výpočet výrobních tepel HRSG kotle 

Výrobní teplo páry lze také označit jako celkový tepelný výkon kotle. Tudíž výkon každé 

jednotlivé teplosměnné plochy lze obdobně označit jako výrobní teplo ohříváku vody, 

výparníku a přehříváku. K výpočtu výrobního tepla musím znát průtok média na vstupu a 

výstupu z výměníku a jeho entalpický spád.  

 

3.2.1 Obecný popis výpočtu výrobního tepla 

Výrobní teplo zvolené odpařovací teplosměnné plochy obecně [1]: 

𝑄𝑉 = 𝑀𝑚 ∙ (𝑖𝑚2 − 𝑖𝑚1) + 𝑀𝑜 ∙ (𝑖´ − 𝑖𝑚1) 

, kde  

QV -  Výrobní teplo dané teplosměnné plochy 

Mm- Množství média (páry, nebo vody) za teplosměnnou plochou  

im2- Entalpie média (páry, nebo vody) na výstupu z teplosměnné plochy 

im1- Entalpie média (páry, nebo vody) na vstupu do teplosměnné plochy 

Mo- Množství odluhu ve výparníku, pohybuje se od 0,5 do 5% průtoku média 

𝑖´- Entalpie odluhové vody 

S odluhem se počítá pouze ve výměnících kde se odluh ohřívá a ještě není odveden 

z kotle. To je v ekonomizéru a výparníku. Odvod odluhové vody se realizuje ve výparníku. 

Proto pro výměníky za výparníkem po směru proudění není s odluhem počítáno. 

Výrobní teplo jedné zvolené teplosměnné plochy přehříváku bez odluhu obecně: 
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𝑄𝑉 = 𝑀𝑚 ∙ (𝑖𝑚2 − 𝑖𝑚1) 

, kde  

QV -  Výrobní teplo dané teplosměnné plochy 

Mm- Množství média (páry, nebo vody) za teplosměnnou plochou  

im2- Entalpie média (páry, nebo vody) na výstupu z teplosměnné plochy 

im1- Entalpie média (páry, nebo vody) na vstupu do teplosměnné plochy 

Pro výpočet se předpokládá, že přehřívák je navržen, tak že ve výpočtovém stavu se 

vstřik vody neuvažuje, množství vstřikované vody je nulové. 

 

3.3 Analýza výrobních tepel dvoutlakového HRSG kotle 

Níže na obr. 6 a 7 je graficky znázorněna analýza hodnoty výrobního tepla pro jednotlivé 

teplosměnné plochy dvoutlakového HRSG kotle. Obr. 6 představuje grafický záznam pro 

nízkotlaký okruh HRSG kotle a obr. 7 představuje grafický záznam pro vysokotlaký okruh 

HRSG kotle. 

3.3.1 Záznam výrobního tepla nízkotlaké části HRSG kotle 

Na obr. 6 níže je graficky znázorněna analýza výrobních tepel jednotlivých 

teplosměnných ploch pro nízkotlaký okruh HRSG kotle. Nízkotlaký ekonomizér vody 

potřebuje pro ohřev dodat výrobní teplo o hodnotě 263kW. Přitom nedohřeje vodu na hodnotu 

ve výparníku. Toto nedohřátí se značí  ∆tN a je popsáno v odstavci 3.1 výše. Nízkotlaký 

výparník na ohřátí a změnu sytosti vody, respektivě páry spotřebuje výrobní teplo o hodnotě 

4 100kW. Při dodání tohoto množství tepla dosáhne sytosti páry x=1. Další teplosměnnou 

plochou je nízkotlaký přehřívák páry. Ten pro ohřev syté páry na výstupní teplotu 240°C 

spotřebuje výrobní teplo o hodnotě 387kW. Celkově je pro výrobu nízkotlaké páry potřeba 

výrobní teplo o hodnotě  4 750kW. 
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obr. 6 - Grafická analýza výrobního tepla pro nízkotlaký okruh HRSG kotle 
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3.3.2 Záznam výrobního tepla vysokotlaké části HRSG kotle 

Na obr. 7 níže je graficky znázorněna analýza výrobních tepel jednotlivých 

teplosměnných ploch pro vysokotlaký okruh HRSG kotle. Vysokotlaký okruh se od 

nízkotlakého liší v počtu přehříváků. Vysokotlaký okruh disponuje dvěma. Vysokotlaký 

ekonomizér vody potřebuje pro ohřev dodat výrobní teplo o hodnotě 5 802kW. Přitom je 

navržen tak, že nedohřeje vodu na teplotu ve výparníku. Toto nedohřátí se značí stejně jako u 

nízkotlakého okruhu ∆tN a je popsáno v odstavci 3.1.1 výše. Vysokotlaký výparník na ohřátí a 

změnu sytosti vody, respektivě páry spotřebuje výrobní teplo o hodnotě 14 592kW. Po dodání 

tohoto množství tepla dosáhne sytosti páry x=1. Další teplosměnnou plochou je první 

vysokotlaký přehřívák páry. Ten pro ohřev syté páry na páru ostrou spotřebuje výrobní teplo 

o hodnotě 2 621kW. Následuje druhý přehřívák páry, který ohřeje ostrou páru na výstupní 

parametry požadované za kotlem. Teplota požadovaná je 450°C. Pro ohřev na tuto teplotu je 

zapotřebí výrobní teplo o hodnotě 1 871kW. Mezi prvním a druhým přehřívákem se nachází 

vstřik kondenzátu, respektivě napájecí vody. Tento vstřik není v h-p diagramu zaznačen, 

protože jeho průtok je nulový. Celkově je pro výrobu vysokotlaké páry potřeba dodat výrobní 

teplo o hodnotě  24 886kW. 
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obr. 7 - Grafická analýza výrobního tepla pro vysokotlaký okruh HRSG kotle 
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3.3.3 Teplotní diagram dvoutlakového HRSG kotle 

Teplotní diagram slouží pro přehled odebraného tepla z parovzduchové směsi, pro výrobu 

nízkotlaké a vysokotlaké páry a průběh teplot ve všech médiích procházejících kotlem 

v jednotlivých výhřevných plochách i celého kotle. Z průběhu teplot lze vyčíst jednotlivé 

teplotní spády každé teplosměnné plochy, a pokud je řazení teplosměnných ploch navrhnuto 

špatně, je to v diagramu nejlépe zřetelné.  Dále pilový diagram znázorňuje teplotu nedohřevu 

∆tN a ∆tSP, která znázorňuje rozdíl mezi teplotou teplonosného média a teplotou ve výparníku 

v místě mezi ekonomizérem a výparníkem. 

 

Popis sestrojení teplotního diagramu: 

Na vodorovnou osu značím vypočtená výrobní tepla. Každá výhřevná plocha je tak 

dlouhá, jako je její hodnota výrobního tepla v kW. Na svislou osu pak vynesu teplotu ve °C. 

Každý bod tohoto diagramu tvoří vždy hodnota celkového výrobního tepla a dané teploty 

média, pro které je křivka sestrojena. Spojením těchto bodů dosáhnu přibližného průběhu 

vývoje teploty v návaznosti na výrobní teplo. Jedná se tedy o lineární charakteristiku, která je 

pro účely výpočtu, co se týče přesnosti dostatečná.    

Nejprve si v diagramu vyznačím průběh ochlazování parovzduchové směsi směrem od 

nejvyšší teploty po nejnižší. Křivku sestrojuji bod za bodem, s tím že jednotlivé body jsou 

vždy na hranici výhřevné plochy (výměníku). Když mám vyznačeny body na hranicích 

teplosměnných ploch, spojím je mezi sebou. Tím dosáhnu grafického znázornění průběhu 

vývoje teploty PVS v kotli. Obdobně pokračuji při zakreslení nízkotlakého okruhu a 

vysokotlakého okruhu kotle. V místech kde nejsou jednotlivé výměníky jednoho tlakového 

okruhu hned za sebou, přecházím konstantní teplotou čárkovaně ve směru proudění média, 

než narazím na výměník stejného tlakového okruhu. Mezi ekonomizérem vody a výparníkem 

dochází k tzv. nedohřevu vody, který je popsán výše. V pilovém diagramu rozdíl těchto teplot 

zakreslím znázorněním teploty na konci ekonomizéru a na začátku výparníku na stejné 

svislici. 
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obr. 8 – Obecný teplotní diagram dvoutlakového HRSG kotle s popisem jednotlivých ploch 
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4 Výpočty 

4.1 Stechiometrie spalin 

Výhřevnost stanovená v zadání je v souladu s výhřevností stanovenou kalorimetricky a 

výhřevnost vypočtená z elementárního rozboru dle Dulonga musí být v souladu s výhřevností 

stanovenou kalorimetricky, čili zadanou. Z prvkového rozboru vzorku paliva v surovém stavu 

vyplývá, že zadané palivo se nejvíce blíží ostravskému černému uhlí. 

4.1.1 Kontrola výhřevnosti podle Dulonga 

Ze zadaného elementární složení paliva se vypočte výhřevnost paliva podle 

upraveného Dulongova vzorce. 

𝑄𝑖
𝑟 = 33,91 ∙ 𝐶𝑟 + 121,42 ∙ 𝐻𝑟 − 15,18 ∙ 𝑂𝑟 + 10,47 ∙ 𝑆𝑟 − 2453 ∙ (𝑊𝑟 + 9 ∙ 𝐻𝑟) 

𝑄𝑖
𝑟 = 33,91 ∙ 0,654 + 121,42 ∙ 0,0338 − 15,18 ∗ 0,0331 + 10,47 ∙ 0,0035 − 2453 ∙ (0,07

+ 9 ∙ 0,0338) = 24897 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Odchylka mezi výhřevností vypočtenou podle Dulongova vzorce a výhřevností stanovenou 

kalorimetricky, čili zadanou nemá dle [5] převyšovat ± 630 kJ/kg. Mnou vypočtená hodnota 

24897kJ/kg se v povolené toleranci nachází.   

Současně se však musí kontrolovat i maximální poměrný objem tříatomových plynů. Ten 

vypočteme ze vzorce 

𝜔𝑅𝑂2𝑚𝑎𝑥 =
21

(1 + 𝛽)
 

,kde 𝛽 =
2,37∙(𝐻𝑟−0,125∙𝑂𝑟)

𝐶𝑟+0,375∙𝑆𝑟
  

Maximální poměrný objem tříatomových plynů 𝜔𝑅𝑂2𝑚𝑎𝑥 je dle literatury [5] pro Černé uhlí 

doporučen v rozmezí 18,4% - 19,0%. 

𝛽 =
2,37∙(3,38−0,125∙3,31)

65,4+0,375∙0,35
=0,10728 
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𝜔𝑅𝑂2𝑚𝑎𝑥 =
21

(1 + 𝛽)
=

21

(1 + 0,10728)
= 18,965% 

Z vypočteného vyplívá, že i podmínka maximálního poměrného objemu tříatomových plynů 

je splněna. Proto můžeme konstatovat, že výhřevnost vypočítaná ze zadaných hodnot pro 

palivo je srovnatelná s výhřevností kalorimetrickou. 

 

4.1.2 Minimální objem vzduchu a spalin 

Pomocí stechiometrických výpočtů získáme objem vzduchu potřebný pro spálení 

jednotkového množství paliva (1kg černého uhlí) a objem spalin, který při spalování vzniká. 

Ve výpočtech vycházíme z reakčních rovnic a bilance látkových množství. Z hlediska 

průběhu rozlišujeme spalování dokonalé a nedokonalé. Dokonalé spalování nedoprovází 

ztráty a veškerá hořlavina v palivu je spálena (teoretický případ). Při nedokonalém spalování 

dochází jen k částečnému vyhoření paliva a vznik nedopalu.  Tento nedopal je dále zahrnut 

do výpočtu jako mechanická či chemická ztráta při spalování. 

 

4.1.3 Minimální objem vzduchu a spalin 

Minimální množství kyslíku ke spálení 1 kg paliva 

𝑂𝑂2min
=

22,39

100
∙ (

𝐶𝑟

12,01
+

𝐻2
𝑟

4,032
+

𝑆𝑝𝑟𝑐ℎ
𝑟

32,06
−

𝑂2

32
) 

𝑂𝑂2min
=

22,39

100
∙ (

65,4

12,01
+

3,38

4,032
+

0,35

32,06
−

3,31

32
) = 1,3862𝑚3 𝑘𝑔⁄  

Minimální množství suchého vzduchu ke spálení 1 Kg paliva 

𝑂𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛
𝑆 =

100

21
∙ 𝑂𝑂2min

=
100

21
∙ 1,3862 = 6,6010𝑚3 𝑘𝑔⁄  

Objem vodní páry na 1 m3 suchého vzduchu 

𝑉𝐻2𝑂 = 𝜑 ∙
𝑝´´

𝑝𝑐 − 𝜑 ∙ 𝑝´´
= 0,70 ∙

0,0023368

0,101 − 0,70 ∙ 0,0023368
= 0,01641% 
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,kde 

φ – relativní vlhkost vzduchu při teplotě 20°C - 70% 

p´´- absolutní tlak vodní páry na mezi sytosti při dané teplotě vzduchu 

pc- celkový absolutní tlak vlhkého vzduchu 

Součinitel f [2] 

𝑓 = 1 + 𝜑 ∙
𝑝´´

𝑝𝑐 − 𝜑 ∙ 𝑝´´
= 1 + 0,70 ∙

0,0023368

0,101 − 0,70 ∙ 0,0023368
= 1,01641 𝑚3 𝑘𝑔⁄  

Minimální množství vlhkého vzduchu ke spálení 1 kg paliva 

𝑂𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛 = 𝑓 ∙ 𝑂𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛
𝑆 = 1,01641 ∙ 6,6010 = 6,7093𝑚3/𝑘𝑔 

Objem CO2 ve spalinách 

𝑂𝐶𝑂2
=

22,26

100
∙

𝐶𝑟

12,01
+ 0,0003 ∙ 𝑂𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛

𝑆 =
22,26

100
∙

65,4

12,01
+ 0,0003 ∙ 6,6010

= 1,2141𝑚3/𝑘𝑔 

Objem SO2 ve spalinách 

𝑂𝑆𝑂2
=

21,89

100
∙

𝑆𝑝𝑟𝑐ℎ
𝑟

32,06
=

21,89

100
∙

0,35

32,06
= 0,0024𝑚3/𝑘𝑔 

Objem N2 ve spalinách 

𝑂𝑁2
=

22,4

100
∙

𝑁𝑟

28,016
+ 0,7805 ∙ 𝑂𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛

𝑆 =
22,4

100
∙

1,02

28,016
+ 0,7805 ∙ 6,6010

= 5,1603𝑚3/𝑘𝑔 

Objem Ar ve spalinách 

𝑂𝐴𝑟 = 0,0092 ∙ 6,6010 = 0,0607𝑚3/𝑘𝑔 

Minimální množství suchých spalin 
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𝑂𝑆𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑆 = 𝑂𝐶𝑂2

+ 𝑂𝑆𝑂2
+ 𝑂𝑁2

+ 𝑂𝐴𝑟 = 1,2141 + 0,0024 + 5,1603 + 0,0607

= 6,4375𝑚3/𝑘𝑔 

Maximální množství CO2 ve spalinách 

(𝐶𝑂2)𝑚𝑎𝑥 =
𝑂𝐶𝑂2

𝑂𝑆𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑆 ∙ 100 =

1,2141

6,4375
∙ 100 = 18,8604%

 

Minimální objem vodní páry [2] 

𝑂𝐻2𝑂𝑚𝑖𝑛 =
48,8

100
∙

𝐻2
𝑟

4,032
+

22,4

100
∙

𝑊𝑡
𝑟

18,016
+ (𝑓 − 1) ∙ 𝑂𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛

𝑆

=
48,8

100
∙

3,38

4,032
+

22,4

100
∙

7

18,016
+ (1,01641 − 1) ∙ 6,6010 = 0,5709𝑚3/𝑘𝑔 

Minimální množství vlhkých spalin 

𝑂𝑆𝑃𝑚𝑖𝑛 = 𝑂𝑆𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑆 + 𝑂𝐻2𝑂𝑚𝑖𝑛 = 6,4375 + 0,5709 = 7,0084𝑚3/𝑘𝑔 

 

4.1.4 Skutečné objemy vzduchu a spalin 

Jestliže chceme snížit ztrátu nedopalem musíme do ohniště přivést o něco více vzduchu. 

Skutečné množství vzduchu potřebného ke spalování a vznik spalin je závislí na součiniteli 

přebytku vzduchu α, který závisí na typu kotle a druhu paliva. V zadání mám hodnotu 

součinitele přebytku vzduchu α = 1,3. 

 

4.1.4.1 Skutečné množství vzduchu a spalin 

Skutečné množství vzduchu s přebytkem (α=1,3) 

𝑂𝑉𝑍 = 𝛼 ∙ 𝑂𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛 = 1,3 ∙ 6,7093 = 8,7222𝑚3/𝑘𝑔 

Skutečné množství spalin s přebytkem (α=1,3) 

𝑂𝑆𝑃 = 𝑂𝑆𝑃𝑚𝑖𝑛 ∙ (𝛼 − 1) ∙ 𝑂𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛 = 7,0084 ∙ (1,3 − 1) ∙ 6,7093 = 9,0212𝑚3/𝑘𝑔 
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Objemové části tříatomových plynů [2] 

𝑟𝑅𝑂2
=

𝑂𝑆𝑂2
+ 𝑂𝐶𝑂2

𝑂𝑆𝑃
=

0,0024 + 1,2141

9,0212
= 0,1349 

𝑟𝐻2𝑂 =
𝑂𝐻2𝑂

𝑂𝑆𝑃
=

0,6034

9,0212
= 0,0669 

,kde  

𝑂𝐻2𝑂 = 𝑂𝐻2𝑂𝑚𝑖𝑛 + (𝑓 − 1) ∙ (𝛼 − 1) ∙ 𝑂𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛
𝑆

= 0,5709 + (1,0164 − 1) ∙ (1,3 − 1) ∙ 6,6010 = 0,6034𝑚3/𝑘𝑔
 

Součet objemových částí tříatomových plynů [2] 

𝑟𝑆𝑃 = 𝑟𝐻2𝑂 + 𝑟𝑅𝑂2
= 0,0669 + 0,1349 = 0,2017 

Koncentrace popílku ve spalinách 

𝜇 =
10 ∙ 𝐴𝑟

𝑂𝑆𝑃
∙

𝑥𝑝

100
=

10 ∙ 19,53

9,0212
∙

20

100
= 4,3298𝑔/𝑚3 

,kde 

Xp-procento popela v úletu volím 20% 

Ar- je koncentrace popeloviny v původním stavu 

Tab. 5 - Hodnoty spalování při různém přebytku vzduchu na 1kg paliva 

α= 1 1,3 1,35 1,4 1,5 

OH2O[m3/kg] 0,570903 0,603397 0,608813 0,6142285 0,62506 

OSP[m3/kg] 7,008426 9,021231 9,356699 9,6921664 10,3631 

rRO2 0,173581 0,134852 0,130017 0,1255168 0,117391 

rH2O 0,08146 0,066886 0,065067 0,0633737 0,060316 

rSP 0,255041 0,201738 0,195084 0,1888905 0,177706 

μ[g/m3] 5,573291 4,329786 4,174549 4,0300587 3,769142 
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4.2 Entalpie vzduchu a spalin 

Entalpie spalin vzniklých spálením 1 kg tuhého paliva 

Dle literatury [2] Jestliže procento popelovin popílku splňuje tuto nerovnost, musíme 

počítat i s entalpií popílku.  

𝐴𝑟 >
6𝑄𝑖

𝑟

41,8 ∙ 𝑥𝑝
=

6 ∙ 24986

41,8 ∙ 20
= 179,32 

19,53 > 179,32 nerovnost nebyla splněna → IP = 0 

Po konzultaci, budu i přes splněnou podmínku s entalpií popílku počítat. 

Entalpie minimálního množství spalin 

𝐼𝑆𝑃𝑚𝑖𝑛 1500 = 𝑂𝐶𝑂2
∙ 𝑖𝐶𝑂2

+𝑂𝑆𝑂2
∙ 𝑖𝑆𝑂2

+𝑂𝑁2
∙ 𝑖𝑁2

+𝑂𝐻2𝑂 ∙ 𝑖𝐻2𝑂+𝑂𝐴𝑟
∙ 𝑖𝐴𝑟

+ 𝑎ú ∙ Ar ∙ ipop
t

= 1,2141 ∙ 3503 + 0,0024 ∙ 3587 + 5,1603 ∙ 2166 + 0,6034 ∙ 2779

+ 0,0607 ∙ 1393 + 0,2 ∙ 0,1953 ∙ 1710 = 23879,53𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝐼𝑆𝑃𝑚𝑖𝑛 1000 = 𝑂𝐶𝑂2
∙ 𝑖𝐶𝑂2

+𝑂𝑆𝑂2
∙ 𝑖𝑆𝑂2

+𝑂𝑁2
∙ 𝑖𝑁2

+𝑂𝐻2𝑂 ∙ 𝑖𝐻2𝑂+𝑂𝐴𝑟
∙ 𝑖𝐴𝑟

+ 𝑎ú ∙ Ar ∙ ipop
t

= 1,2141 ∙ 2203 + 0,0024 ∙ 2304 + 5,1603 ∙ 1392 + 0,6034 ∙ 1723

+ 0,0607 ∙ 928 + 0,2 ∙ 0,1953 ∙ 982,8 = 14798,17𝑘𝐽/𝑘𝑔 

 

Tab. 6 - Entalpie složek spalin a měrné teplo 

 

Entalpie složek spalin [kJ/Nm3] 

Entalpie 

popílku 
[kJ/Kg] 

Měrné teplo 

[kJ/Kg.K] 

C° CO2 N2 H2O SO2 Ar Ipop cS cH2O 

100 170 130 151 191 93 80,4 1,3 1,506 

200 357 260 305 394 186 170 1,307 1,522 

300 559 392 463 610 279 264,6 1,317 1,542 

400 772 527 626 837 372 361,6 1,329 1,564 

500 994 664 795 1070 465 459,5 1,343 1,589 

600 1225 804 969 1310 557 558 1,356 1,614 

700 1462 947 1149 1554 650 658,3 1,371 1,641 

800 1705 1093 1335 1801 743 760,8 1,384 1,688 

900 1952 1241 1526 2052 836 868,4 1,398 1,696 
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1000 2203 1392 1723 2304 928 982,8 1,41 1,723 

1500 3503 2166 2779 3587 1393 1710 1,462 1,853 

2000 4844 2965 3925 4890 1857 2500 1,453 1,963 

 

Entalpie minimálního množství vzduchu 

𝐼𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛 1500 = 𝑂𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛
𝑆 ∙ c𝑉𝑍 ∙ tVZ = 6,6010 ∙ 1,49225 ∙ 1500 = 14775,59 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

kde d [2] se určí: 

𝑑 = (𝑓 − 1) ∙
𝜌(𝐻2𝑂)0

𝜌(𝑉𝑍)0

∙ 103 = (1,0164 − 1) ∙
0,8040

1,293
∙ 103 = 10,203 𝑔/𝑘𝑔 

pokud d > 10 g/kg suchého vzduchu, pak: 

𝑐1500 = 𝐶𝑉𝑍 = 𝑐𝑆 + 0,0016𝑑 ∙ 𝑐𝐻2𝑂 = 1,462 + 0,0016 ∙ 10,203 ∙ 1,853 = 1,49225 𝑘𝐽/𝑚3𝐾 

měrné teplo suchého vzduchu (cs) a měrné teplo vodní páry (𝑐𝐻2𝑂) odečtu z tab. 10 

Výpočet entalpie spalin pro zadanou teplotu na výstupu ze spalovací komory 1065°C 

a α=1,3: 

𝐼𝑆𝑃 = 𝐼𝑆𝑃𝑚𝑖𝑛 + (𝛼 − 1) ∙ 𝐼𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛 + 𝐼𝑝 = 15978,74 + (1,3 − 1) ∙ 10179,85 + 1077,33

= 20110,03𝑘𝐽/𝑘𝑔 

,kde 

𝐼𝑆𝑃𝑚𝑖𝑛 = 𝐼𝑆𝑃 1065 = (
𝐼𝑆𝑃 1500 − 𝐼𝑆𝑃 1000

500
∙ 65) + 𝐼𝑆𝑃 1000 = (

23879,53 − 14798,17

500
∙ 65) 

+14798,17 = 15978,74𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝐼𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛 = 𝐼𝑉𝑍 1065 = (
𝐼𝑉𝑍 1500 − 𝐼𝑉𝑍 1000

500
∙ 65) + 𝐼𝑉𝑍 1000 = (

14775,593 − 9493,13

500
∙ 65) 

+9493,13 = 10179,85𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝐼𝑝𝑜𝑝 = 𝐼𝑝𝑜𝑝 1065 = (
𝐼𝑃 1500 − 𝐼𝑃 1000

500
∙ 65) + 𝐼𝑃 1000 = (

1710 − 982,8

500
∙ 65) 

+982,8 = 1077,33𝑘𝐽/𝑘𝑔 
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Tab. 7 - Tabulka produktů spalování 

t d c IVZmin ISPmin ISP [KJ/Kg] 

[˚C] [g/Kg] [KJ/m3K] [KJ/Kg] [KJ/Kg] 1 1,3 1,35 

100 10,203022 1,324585 874,36347 977,5958 977,595828 1239,9049 1283,62304 

200 10,203022 1,331846 1758,3132 1978,03 1978,03026 2505,5242 2593,43989 

300 10,203022 1,342173 2657,9195 3009,637 3009,63728 3807,0131 3939,90911 

400 10,203022 1,354532 3576,526 4073,218 4073,21765 5146,1754 5325,00173 

500 10,203022 1,36894 4518,2117 5161,716 5161,71568 6517,1792 6743,08978 

600 10,203022 1,382348 5474,9586 6279,618 6279,61819 7922,1058 8195,85368 

700 10,203022 1,397789 6458,7992 7424,047 7424,0473 9361,6871 9684,62703 

800 10,203022 1,411556 7454,1874 8594,956 8594,95554 10831,212 11203,9211 

900 10,203022 1,425687 8469,9098 9784,267 9784,26662 12325,24 12748,735 

1000 10,203022 1,438128 9493,1328 10997,74 10997,7427 13845,683 14320,3392 

1500 10,203022 1,49225 14775,593 17267,07 17267,0663 21699,744 22438,524 

2000 10,203022 1,485046 19605,68 23771,92 23771,9221 29653,626 30633,9101 

 

 

Obr. 9 - Graf I-T diagramu spalin, vzduchu a popílku 

 

4.3 Entalpie parovzduchové směsi 

Entalpie parovzduchové směsi se určí ze součtu entalpií jednotlivých složek. Entalpie 

složky je součin entalpie při parciálním tlaku a molárního podílu složky ve směsi. Po 

konzultaci budu počítat s entalpií parovzduchové směsi dle Energoprojektu. Pro představu ale 

uvádím příklad výpočtu parovzduchové směsi obecně. 
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I𝑃𝑉𝑆=IPP
´ ∙cPP+IVZ

´ ∙cVZ
 

, kde  

IPVS- Entalpie parovzduchové směsi 

IPP
´ - Entalpie páry při parciálním tlaku páry 

cPP - Molární zlomek páry ve směsi  

IVZ
´  - Entalpie vzduchu při parciálním tlaku vzduchu 

cVZ - Molární zlomek vzduchu ve směsi 

 

4.4 Teplo přivedené do kotle 

Teplo přivedené do kotle je součet výhřevnosti paliva a fyzického tepla paliva. 

Qp
p

=Qi
r+ip=24986+24,466=25010,466𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Fyzické teplo paliva je součin měrné tepelné kapacity a teploty paliva. 

𝑖𝑝 = 𝑐𝑝 ∙ 𝑡𝑝 = 1,2233 ∙ 20 = 24,466𝑘𝐽/𝑘𝑔 

 

4.5 Ztráty kotle a tepelná účinnost 

Tepelnou účinnost kotle ovlivňují ztráty. Ztráty se dělí do 5 základních skupin. 

 ztráta mechanickým  nedopalem 

 ztráta chemickým nedopalem 

 ztráta sáláním a vedením tepla do okolí 

 ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků 

 ztráta citelným teplem spalin (komínová) 
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4.5.1 Ztráta mechanickým nedopalem 

Ztráta způsobená nespálenou hořlavinou v tuhých zbytcích [1]. 

𝑍𝐶 =
𝐶

100 − 𝐶
∙

𝑋𝑖

100
∙

𝐴𝑟

𝑄𝑝
𝑝 ∙ 𝑄𝑐𝑖 =

18

100 − 18
∙

80

100
∙

19,53

25010,466
∙ 32600 = 4,4704% 

 

4.5.2 Ztráta chemickým nedopalem 

Ztráta chemickým  nedopalem [1] vzniká v důsledku nedokonalého spalování. Spolu se 

spalinami odchází i část hořlavých plynů.  Na základě literatury [1] a konzultace jsem zvolil 

ZCO = 0,5%. 

 

4.5.3 Ztráta sáláním a vedením tepla do okolí 

Ztráta sáláním a vedením tepla do okolí je závislá na kvalitě izolace stěn, způsobu 

oplechování, velikosti povrchu a výkonu kotle. Na základě literatury [1] jsem zvolil ZSO = 

0,7%. 

 

4.5.4 Ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků 

Ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků je součet ztráty v úletu a ztráty ve strusce nebo 

škváře. 

𝑍𝑓 = 𝑍𝑓𝑆 + 𝑍𝑓Ú = 0,4251% + 0,0221% = 0,4472% 

Ztráta ve strusce nebo škváře [1] 

𝑍𝑓𝑆 =
𝑋𝑠

100 − 𝐶𝑆
∙

𝐴𝑟

𝑄𝑝
𝑝 ∙ 𝐶𝑆 ∙ 𝑡𝑆 =

80

100 − 18
∙

19,53

25010,466
∙ 0,9301 ∙ 600 = 0,4251% 



-51- 

Ztráta v úletu [1] 

𝑍𝑓Ú =
𝑋Ú

100 − 𝐶Ú

∙
𝐴𝑟

𝑄𝑝
𝑝 ∙ 𝐶Ú ∙ 𝑡Ú =

20

100 − 25
∙

19,53

25010,466
∙ 0,8175 ∙ 130 = 0,0221% 

,kde  

Ci je podíl hořlaviny v uvažovaném druhu tuhých zbytků 

Xi je podíl popela z celkového množství v palivu 

Ar je celkové procento popela v palivu 

p

pQ  je teplo přivedené do kotle jedním kilogramem paliva kJ/kg 

 

4.5.5 Ztráta citelným teplem spalin (komínová ztráta) 

Tato ztráta je nejvýznamnější z pohledu celkové účinnosti kotle. Ztráta zohledňuje teplo 

unikající z kotle ve spalinách. Komínová ztráta [1] se zvyšuje s narůstající teplotou spalin a 

přebytkem vzduchu ve spalinách za kotlem. 

𝑍𝐾 = (100 − 𝑍𝐶) ∙
(𝐼𝑆𝑃 − 𝐼𝑉𝑍)

𝑄𝑝
𝑝 = (100 − 4,4704) ∙

(2091,4134 − 236,078)

25010,466
= 7,086%

 

Isp – entalpie spalin za kotlem při teplotě  tsp= 130°C a daném přebytku vzduchu αk 

𝐼𝑆𝑃 = 𝐼𝑆𝑃𝑚𝑖𝑛 + (𝛼 − 1) ∙ 𝐼𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛 = 1692,57 + (1,35 − 1) ∙ 1139,5484 = 2091,4134kJ/𝑘𝑔 

Ivz– entalpie vzduchu za kotlem při teplotě okolí 20°C a daném přebytku vzduchu αk 

𝐼𝑉𝑍 = 𝐼𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝛼𝑘 = 174,873 ∙ 1,35 = 236,078𝑘𝐽/𝑘𝑔 

 

4.5.6 Tepelná účinnost kotle 

𝛴𝑍 = 𝑍𝑐 + 𝑍𝑐𝑂 + 𝑍𝑠𝑜 + 𝑍𝑓 + 𝑍𝐾 = 4,4704 + 0,5 + 0,7 + 0,4472 + 7,086 = 13,21% 
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𝜂𝑘 = 100 − Σ𝑍 = 86,79% 

 

4.6 Výrobní teplo páry a množství paliva 

4.6.1 Výrobní teplo páry uhelného kotle 

Výrobní teplo páry lze také označit jako celkový tepelný výkon kotle.  

𝑄𝑉 = 𝑀𝑝𝑝 ∙ (𝑖𝑝𝑝 − 𝑖𝑛𝑣) + 𝑀𝑜 ∙ (𝑖´ − 𝑖𝑛𝑣) 

𝑄𝑉 = 19,05 ∙ (2903,5 − 544,1) + 0,9525 ∙ (1213,9 − 544,1) = 45584,55𝑘𝑊 

,kde Mpp- parní výkon kotle 

ipp- entalpie přehřáté páry 

inv- entalpie napájecí vody 

Mo- odluh, volím 5% z průtoku syté páry 

𝑖´- entalpie odluhové vody 

 

4.6.2 Množství paliva 

Množství paliva přivedeného do kotle 

𝑀𝑝 =
𝑄𝑉𝐾

𝑄𝑝
𝑝 ∙

𝜂𝐾

100

=
104151

25010,466 ∙
86,79

100

= 4,80𝑘𝑔/𝑠 

Skutečné spálené množství paliva 

𝑀𝑝𝑣 = 𝑀𝑝 ∙ (1 −
𝑍𝐶

100
) = 4,80 ∙ (1 −

4,4704

100
) = 4,58𝑘𝑔/𝑠 

 



-53- 

4.7 Výpočet výrobního tepla konvekčních ploch kotle HRSG 

4.7.1 Výpočet tepla předaného parovzduchovou směsí v HRSG kotli 

4.7.1.1 Zadané parametry PVS HRSG kotle v Energoprojektu 

Schéma zapojení viz. obr. 5 – Zjednodušené schéma HRSG kotle pro FES v provedení 

VPE 

 

Tab. 8 – Zadané parametry konvenčních ploch HRSG kotle Energoprojektu na straně PVS 

Teplosměnná plocha 
Teplota 

PVS 
Tlak PVS Entalpie PVS 

NT_EKO 
vstup 152,89°C 106,9kPa 169,25kJ/Kg 

výstup 149,82°C 106,9kPa 165,44kJ/Kg 

NT_VYP 
vstup 200,02°C 106,9kPa 228,24kJ/Kg 

výstup 152,89°C 106,9kPa 169,25kJ/Kg 

VT_EKO 
vstup 266,31°C 106,9kPa 312,23kJ/Kg 

výstup 200,02°C 106,9kPa 228,24kJ/Kg 

NT_PP 
vstup 270,76°C 106,9kPa 317,92kJ/Kg 

výstup 266,31°C 106,9kPa 312,23kJ/Kg 

VT_VYP 
vstup 431,80°C 106,9kPa 528,13kJ/Kg 

výstup 270,76°C 106,9kPa 317,92kJ/Kg 

VT_PP_1 
vstup 460,58°C 106,9kPa 566,64kJ/Kg 

výstup 431,80°C 106,9kPa 528,13kJ/Kg 

VT_PP_2 
vstup 481,00°C 106,9kPa 594,13kJ/Kg 

výstup 460,58°C 106,9kPa 566,64kJ/Kg 

 

Tab. 9 – Zbývající zadané parametry HRSG kotle Energoprojektu na straně PVS 

 
Množství PVS Entalpie PVS Teplota PVS 

PVS na vstupu do HRSG kotle 69,76Kg/s 594,13KJ/Kg 481,00°C 

PVS na výstupu z HRSG kotle 69,76Kg/s 165,44KJ/Kg 149,82°C 

 

4.7.1.2 Vysokotlaký přehřívák páry II 

Entalpický spád PVS se vypočítá ze zadaných hodnot PVS na vstupu a výstupu 

přehříváku. 
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∆𝑖𝑃𝑃𝐼𝐼_𝑉𝑇_𝑃𝑉𝑆 = iPPII_VT_PVS
out − iVPPIIVT_PVS

in = 594,13 − 566,64 = 27,49kJ/kg 

Teplo předané ve vysokotlakém přehříváku II. 

𝑄𝑃𝑃𝐼𝐼_𝑉𝑇_𝑃𝑉𝑆 = 𝑀𝑃𝑉𝑆 ∙ ∆𝑖𝑃𝑃𝐼𝐼𝑉𝑇_𝑃𝑉𝑆 = 69,76 ∙ 27,49 = 1918kW 

 

4.7.1.3 Vysokotlaký přehřívák páry I 

Entalpických spád se vypočítá ze zadaných hodnot PVS na vstupu a výstupu přehříváku. 

∆𝑖𝑃𝑃𝐼_𝑉𝑇_𝑃𝑉𝑆 = iPPI_VT_PVS
out − iPPIVT_𝑃𝑉𝑆

in = 566,64 − 528,13 = 38,51kJ/kg 

Teplo předané ve vysokotlakém přehříváku I. 

𝑄𝑃𝑃𝐼_𝑉𝑇_𝑃𝑉𝑆 = 𝑀𝑃𝑉𝑆 ∙ ∆𝑖𝑃𝑃𝐼𝑉𝑇_𝑃𝑉𝑆
= 69,76 ∙ 38,51 = 2686kW 

 

4.7.1.4 Vysokotlaký výparník 

Entalpických spád se vypočítá ze zadaných hodnot PVS na vstupu a výstupu výparníku. 

∆𝑖𝑉_𝑉𝑇_𝑃𝑉𝑆 = iV_VT_PVS
out − iVVT_PVS

in = 528,13 − 317,92 = 210,21kJ/kg 

Teplo předané ve vysokotlakém výparníku.  

𝑄𝑉_𝑉𝑇_𝑃𝑉𝑆 = 𝑀𝑃𝑉𝑆 ∙ ∆𝑖𝑉𝑉𝑇_𝑃𝑉𝑆
= 69,76 ∙ 210,21 = 14664kW 

 

4.7.1.5 Vysokotlaký ekonomizér 

Entalpických spád se vypočítá ze zadaných hodnot PVS na vstupu a výstupu ekonomizéru. 

∆𝑖𝐸_𝑉𝑇_𝑃𝑉𝑆 = iE_VT_PVS
out − iEVT_𝑃𝑉𝑆

in = 312,23 − 228,24 = 83,99kJ/kg 

Teplo předané ve vysokotlakém ekonomizéru. 

𝑄𝐸_𝑉𝑇_𝑃𝑉𝑆 = 𝑀𝑃𝑉𝑆 ∙ ∆𝑖𝐸𝑉𝑇_𝑃𝑉𝑆 = 69,76 ∙ 83,99 = 5859kW 
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4.7.1.6 Nízkotlaký přehřívák páry 

Entalpických spád se vypočítá ze zadaných hodnot PVS na vstupu a výstupu přehříváku. 

∆𝑖𝑃𝑃_𝑁𝑇_𝑃𝑉𝑆 = iPP_NT_PVS
out − iVPPNT_PVS

in = 317,92 − 312,23 = 5,69kJ/kg 

Teplo předané v nízkotlakém přehříváku. 

𝑄𝑃𝑃_𝑁𝑇_𝑃𝑉𝑆 = 𝑀𝑃𝑉𝑆 ∙ ∆𝑖𝑃𝑃𝑁𝑇_𝑃𝑉𝑆
= 69,76 ∙ 5,69 = 397kW 

 

4.7.1.7 Nízkotlaký výparník 

Entalpických spád se vypočítá ze zadaných hodnot PVS na vstupu a výstupu výparníku. 

∆𝑖𝑉_𝑁𝑇_𝑃𝑉𝑆 = iN_VT_PVS
out − iNVT_𝑃𝑉𝑆

in = 228,24 − 169,25 = 58,99kJ/kg 

Teplo předané v nízkotlakém výparníku.  

𝑄𝑉_𝑁𝑇_𝑃𝑉𝑆 = 𝑀𝑃𝑉𝑆 ∙ ∆𝑖𝑉𝑁𝑇_𝑃𝑉𝑆 = 69,76 ∙ 58,99 = 4115kW 

 

4.7.1.8 Nízkotlaký ekonomizér 

Entalpických spád se vypočítá ze zadaných hodnot PVS na vstupu a výstupu ekonomizéru. 

∆𝑖𝐸_𝑁𝑇_𝑃𝑉𝑆 = iE_NT_PVS
out − iENT_PVS

in = 169,25 − 165,44 = 3,81kJ/kg 

Teplo předané v nízkotlakém ekonomizéru. 

𝑄𝐸_𝑁𝑇_𝑃𝑉𝑆 = 𝑀𝑃𝑉𝑆 ∙ ∆𝑖𝐸𝑁𝑇_𝑃𝑉𝑆
= 69,76 ∙ 3,81 = 266kW 
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4.7.2 Výpočet tepla využitého pro ohřev páry v HRSG kotli 

4.7.2.1 Zadané parametry páry HRSG kotle v Energoprojektu 

Schéma zapojení viz. obr. 5 – Zjednodušené schéma HRSG kotle pro FES v provedení 

VPE 

Tab. 10 – Zadané parametry konvenčních ploch HRSG kotle Energoprojektu na straně páry 

Teplosměnná plocha 
Teplota 

páry/vody 
Tlak 

páry/vody 
Entalpie 

páry/vody 

NT_EKO 
vstup 105,04°C 420kPa 440,60kJ/Kg 

výstup 137,61°C 400kPa 579,00kJ/Kg 

NT_VYP 
vstup 137,61°C 400kPa 579,00kJ/Kg 

výstup 142,89°C 392kPa 2 737,0kKJ/Kg 

VT_EKO 
vstup 105,66°C 5 020kPa 446,63kJ/Kg 

výstup 256,02°C 4 770kPa 1 115,08kJ/Kg 

NT_PP 
vstup 142,89°C 392kPa 2 737,00kJ/Kg 

výstup 240,00°C 372kPa 2 945,01kJ/Kg 

VT_VYP 
vstup 256,02°C 4 770kPa 1 115,08kJ/Kg 

výstup 260,76°C 4 750kPa 2 796,21kJ/Kg 

VT_PP_1 
vstup 260,76°C 4 750kPa 2 796,21kJ/Kg 

výstup 360,00°C 4 625kPa 3 104,18kJ/Kg 

VT_PP_2 
vstup 360,00°C 4 625kPa 3 104,18kJ/Kg 

výstup 450,00°C 4 500kPa 3 324,05kJ/Kg 

 

Tab. 11 – Zbývající zadané parametry HRSG kotle Energoprojektu na straně páry 

 
Množství vody Entalpie vody Teplota vody 

VT voda na vstupu do ekonomizéru 8,68Kg/s 446,63KJ/Kg 105,66°C 

NT voda na vstupu do ekonomizéru 1,9Kg/s 440,60KJ/Kg 105,04°C 

 

4.7.2.2 Vysokotlaký přehřívák páry II 

Entalpický spád se vypočítá ze zadaných hodnot páry na vstupu a výstupu přehříváku. 

∆𝑖𝑃𝑃𝐼𝐼_𝑉𝑇 = iPPII_VT
out − iVPPII_VT

in = 3324,05 − 3104,18 = 219,87kJ/kg 

Teplo využité ve vysokotlakém přehříváku II. 
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𝑄𝑃𝑃𝐼𝐼_𝑉𝑇 = 𝑀𝑝𝑉𝑇 ∙ ∆𝑖𝑃𝑃𝐼𝐼_𝑉𝑇 = 8,51 ∙ 219,87 = 1871kW 

Výpočet množství vysokotlaké páry bez odluhu. 

𝑀𝑝𝑉𝑇 = 𝑀𝑝𝑉𝑇
𝑜𝑑 − 𝑀𝑜𝑉𝑇 = 8,68 − 0,1736 = 8,51kg/s 

Odluh volím 2% z množství vysokotlaké páry.  

𝑀𝑜𝑉𝑇 = 𝑀𝑝𝑉𝑇
𝑜𝑑 ∙ 0,02 = 8,68 ∙ 0,02 = 0,1736𝑘𝑔/𝑠 

 

4.7.2.3 Vysokotlaký přehřívák páry I 

Entalpických spád se vypočítá ze zadaných hodnot páry na vstupu a výstupu přehříváku. 

∆𝑖𝑃𝑃𝐼_𝑉𝑇 = iPPI_VT
out − iPPI_VT

in = 3104,18 − 2796,21 = 307,97kJ/kg 

Teplo využité ve vysokotlakém přehříváku I. 

𝑄𝑃𝑃𝐼_𝑉𝑇 = 𝑀𝑝𝑉𝑇 ∙ ∆𝑖𝑃𝑃𝐼_𝑉𝑇 = 8,51 ∙ 307,97 = 2621kW 

 

4.7.2.4 Vysokotlaký výparník 

Entalpických spád se vypočítá ze zadaných hodnot páry a vody na vstupu a výstupu 

výparníku. 

∆𝑖𝑉_𝑉𝑇 = iV_VT
out − iV_VT

in = 2796,21 − 1115,08 = 1681,137kJ/kg 

Teplo využité ve vysokotlakém výparníku.  

𝑄𝑉_𝑉𝑇 = 𝑀𝑝𝑉𝑇
𝑜𝑑 ∙ ∆𝑖𝑉_𝑉𝑇 = 8,68 ∙ 1681,137 = 14592kW 

 

4.7.2.5 Vysokotlaký ekonomizér 

Entalpických spád se vypočítá ze zadaných hodnot vody na vstupu a výstupu 

ekonomizéru. 
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∆𝑖𝐸_𝑉𝑇 = iE_VT
out − iE_VT

in = 1115,08 − 446,63 = 668,45kJ/kg 

Teplo využité ve vysokotlakém ekonomizéru. 

𝑄𝐸_𝑉𝑇 = 𝑀𝑝𝑉𝑇
𝑜𝑑 ∙ ∆𝑖𝐸_𝑉𝑇 = 8,68 ∙ 668,45 = 5802kW 

 

4.7.2.6 Nízkotlaký přehřívák páry 

Entalpických spád se vypočítá ze zadaných hodnot páry na vstupu a výstupu přehříváku. 

∆𝑖𝑃𝑃_𝑁𝑇 = iPP_NT
out − iVPP_NT

in = 2945,01 − 2737,00 = 208,01kJ/kg 

Teplo využité v nízkotlakém přehříváku. 

𝑄𝑃𝑃_𝑁𝑇 = 𝑀𝑝𝑁𝑇 ∙ ∆𝑖𝑃𝑃_𝑁𝑇 = 1,862 ∙ 208,01 = 387kW 

Výpočet množství vysokotlaké páry bez odluhu. 

𝑀𝑝𝑁𝑇 = 𝑀𝑝𝑁𝑇
𝑜𝑑 − 𝑀𝑜𝑁𝑇 = 1,9 − 0,038 = 1,862kg/s 

Odluh volím 2% z množství vysokotlaké páry. 

𝑀𝑜𝑁𝑇 = 𝑀𝑝𝑁𝑇
𝑜𝑑 ∙ 0,02 = 1,9 ∙ 0,02 = 0,038𝑘𝑔/𝑠 

 

4.7.2.7 Nízkotlaký výparník 

Entalpických spád se vypočítá ze zadaných hodnot páry a vody na vstupu a výstupu 

výparníku. 

∆𝑖𝑉_𝑁𝑇 = iN_VT
out − iN_VT

in = 2737 − 579 = 2158kJ/kg 

Teplo využité v nízkotlakém výparníku.  

𝑄𝑉_𝑁𝑇 = 𝑀𝑝𝑁𝑇
𝑜𝑑 ∙ ∆𝑖𝑉_𝑁𝑇 = 1,9 ∙ 2158 = 4100kW 
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4.7.2.8 Nízkotlaký ekonomizér 

Entalpických spád se vypočítá ze zadaných hodnot vody na vstupu a výstupu 

ekonomizéru. 

∆𝑖𝐸_𝑁𝑇 = iE_NT
out − iE_NT

in = 579 − 440,6 = 138,4kJ/kg 

Teplo využité v nízkotlakém ekonomizéru. 

𝑄𝐸_𝑁𝑇 = 𝑀𝑝𝑁𝑇
𝑜𝑑 ∙ ∆𝑖𝐸_𝑁𝑇 = 1,9 ∙ 138,4 = 263kW 

 

4.7.3 Celkové odevzdané a využité teplo v HRSG kotli 

4.7.3.1 Celkové teplo odevzdané parovzduchovou směsí v HRSG kotli 

Celkové teplo odevzdané parovzduchovou směsí je součtem tepla odevzdaného ve všech 

výhřevných plochách kotle. 

𝑄𝐶_𝑃𝑉𝑆 = 𝑄𝑃𝑃𝐼𝐼_𝑉𝑇_𝑃𝑉𝑆 + 𝑄𝑃𝑃𝐼_𝑉𝑇_𝑃𝑉𝑆 + 𝑄𝑉_𝑉𝑇_𝑃𝑉𝑆 + 𝑄𝐸_𝑉𝑇_𝑃𝑉𝑆 + 𝑄𝑃𝑃_𝑁𝑇_𝑃𝑉𝑆 + 𝑄𝑉_𝑁𝑇_𝑃𝑉𝑆

+ 𝑄𝐸_𝑁𝑇_𝑃𝑉𝑆 = 1918 + 2686 + 14664 + 5859 + 397 + 4115 + 266

= 29 905kW 

Teplo odevzdané parovzduchovou směsí v HRSG kotli dosahuje hodnoty 29 905kW. 

 

4.7.3.2 Celkové teplo využité k ohřevu páry v HRSG kotli 

Celkové teplo potřebné pro ohřev páry na dané parametry je součtem tepla ve všech 

výhřevných plochách kotle a nazývá se výrobním teplem. 

𝑄𝐶 = 𝑄𝑃𝑃𝐼𝐼_𝑉𝑇 + 𝑄𝑃𝑃𝐼_𝑉𝑇 + 𝑄𝑉_𝑉𝑇 + 𝑄𝐸_𝑉𝑇 + 𝑄𝑃𝑃_𝑁𝑇 + 𝑄𝑉_𝑁𝑇 + 𝑄𝐸_𝑁𝑇

= 1871 + 2621 + 14592 + 5802 + 387 + 4100 + 263 = 29 636kW 

Tab. 12- Celkové výrobní teplo pro jednotlivé tlakové okruhy páry HRSG kotle 

Výrobní teplo pro vysokotlaký okruh 24 886kW 

Výrobní teplo pro nízkotlaký okruh 4 750kW 
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Výrobní teplo celého HRSG kotle pro oba tlakové okruhy páry dosahuje hodnoty 

29 636kW. 

 

4.7.4 Přehled využití jednotlivých výhřevných ploch HRSG kotle 

Tab. 13 – Teplo předané v jednotlivých výhřevných plochách HRSG kotle parovzduchovou směsí 

Teplosměnná plocha Předané teplo 

VT_EKO 5 859kW 

VT_VYP 14 664kW 

VT_PP1 2 686kW 

VT_PP2 1 918kW 

NT_EKO 266kW 

NT_VYP 4 115kW 

NT_PP 397kW 

Teplo předané parovzduchovou směsí 

celkem 29 905kW 

 

Tab. 14 – Výrobní teplo v jednotlivých výhřevných plochách HRSG kotle párou 

Teplosměnná plocha Výrobní teplo 

VT_EKO 5 802kW 

VT_VYP 14 592kW 

VT_PP1 2 621kW 

VT_PP2 1 871kW 

NT_EKO 263kW 

NT_VYP 4 100kW 

NT_PP 387kW 

Výrobní teplo celkem 29 636kW 

 

Rozdíl tepla předaného parovzduchovou směsí a tepla využitého pro ohřev páry na 

zadané parametry je 269kW, což je 0,991%. Chyba je menší než 1%, tudíž lze konstatovat, že 

výpočet vyhovuje.  
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4.7.5 Teplotní diagram 

Ze zadaných hodnot v odstavci 4.7.2.1. a vypočtených hodnot v tabulce 14 lze sestrojit 

teplotní diagram. Jeho stručný popis uvádím v odstavci 3.3.3.  

 

obr. 10 – Sestrojený teplotní diagram navrhnutého dvoutlakového HRSG kotle 

Sestrojením teplotního diagramu je návrh dvoutlakového HRSG kotle kompletní. 
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5 Návrh dvoutlakového HRSG kotle s externím 

přehřívákem páry 

Dle zadání navrhuji dvoutlakový kotel HRSG s externím přehřívákem páry. Od 

vedoucího mé práce, pana doc. Ing. Ladislava Vilimce jsem obdržel výkres kotle, do kterého 

jsem vysokotlaký externí přehřívák páry zařadil. 

 

5.1 HRSG kotel bez VT přehříváku páry 

Po vyložení externího přehříváku páry je třeba optimalizace oběhu, kdy by výsledkem 

byla volba tlaku vysokotlaké páry. Optimalizace se provedla ve spolupráci s VPE v programu 

Thermoflow. Na základě této optimalizace jsem změnil schéma řazení HRSG kotle 

Na obr. 12 je uvedeno schéma řazení teplosměnných ploch HRSG kotle s externím 

přehřívákem vysokotlaké páry po optimalizaci a pro doplnění je zde zakreslena i turbína. Část 

tohoto schéma je ohraničena šipkami znázorňující oblast HRSG kotle, která je předmětem 

mojí práce. Tuto oblast HRSG kotle řeším i výpočtově, zbytek je znázorněn pouze pro úplnost.  

 

obr. 11 - Schéma HRSG kotle s externím přehřívákem vysokotlaké páry před optimalizací 
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obr. 12 - Schéma HRSG kotle s externím přehřívákem vysokotlaké páry po optimalizaci 

 

5.2 Návrh umístění VT přehříváku páry 

Navrhuji dvě alternativy umístění vysokotlakého přehříváku páry.  

Jako první lze umístit přehřívák páry do stávajícího spalinového kanálu. Je však nutné 

vyřešit chlazení při najíždění kotle. To lze řešit dvěma způsoby. A to buď návrhem materiálu 

snášejícího vysoké teploty, nebo dočasným chlazením externí parou. Tato varianta je 

zobrazena na obr. 13. 

Druhou variantou je umístění přehříváku do nově vybudovaného kanálu za zadní 

membránovou stěnou. Provedení z plechů formou bypassu. Při zvolení této varianty je taktéž 

potřeba řešit chlazení při najíždění. Proto jsem do výstupu z kanálu externího přehříváku 

navrhnul uzavírací klapku. Tato varianta je zobrazena na obr. 14. 
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Po konzultaci s vedoucím práce jsem zvolil variantu umístění externího vysokotlakého 

přehříváku páry do stávajícího kanálu. Chlazení přehříváku navrhuji řešit volbou vhodného 

materiálu snášející vysoké teploty. 

Přehřívák páry bude stěnový. Materiál prvků zavěšení volím stejný jako materiál trubek a 

to nerezovou ocel DIN 1.4541 (AISI 321). Tato ocel je vhodná pro teploty do 850°C, bez 

potíží svařitelná a má výbornou korozivzdornost. Jedinou nevýhodou je její vysoká pořizovací 

cena. 

Zástřik chlazení vysokotlaké páry je na obr.13 a 14 zobrazen ale množství vstřiku je 

nulové. 
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Obr. 13 - Nákres umístění vysokotlakého externího přehříváku páry do stávajícího kanálu 



-66- 

 

Obr. 14 - Nákres umístění vysokotlakého externího přehříváku páry do nového kanálu 
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5.3 Zadané a neznámé parametry jednotlivých médií 

 

obr. 15 – Obecný popis teplotního diagramu HRSG kotle bez vysokotlakého přehříváku 
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Tab. 15 - Zadané a neznámé parametry PVS 

 Teplota [°C] Entalpie [kJ/Kg] Tlak [kPa] Množství [Kg/s] 

Bod A 481 ? 

106,9 69,76 

Bod B ? ? 

Bod C ? ? 

Bod D ? ? 

Bod E ? ? 

Bod F ? ? 

 

Tab. 16 - Zadané a neznámé parametry okruhu NT_Páry 

 Teplota [°C] Entalpie [kJ/Kg] Poznámka Tlak [bar] Množství [Kg/s] 

Bod 1´ ? ? Přehřátá pára 

4,56 1,795 

Bod 2´ 148 ? Sytá pára 

Bod 3´ 148 ? Sytá pára 

Bod 4´ 148 ? Sytá pára 

Bod 5´ 148 ? Sytá kapalina 

Bod 6´ ? ? Sytá voda 

Bod 7´ 105 ? Nap. voda 

 

Tab. 17 - Zadané a neznámé parametry okruhu VT_Páry 

 Teplota [°C] Entalpie [kJ/Kg] Poznámka Tlak [bar] Množství [Kg/s] 

Bod 1 ? ? Sytá pára 

? ? 

Bod 2 ? ? Sytá kapalina 

Bod 3 ? ? Sytá voda 

Bod 4 105 ? 
Napájecí 

voda 
Bod 5 105 ? 

Bod 6 105 ? 

 

Kondenzace páry za vysokotlakou turbínou je stanovena na 39°C a 0,006MPa. 
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Obr. 16 - Zadaný průběh hodnoty entalpie parovzduchové směsi vstupující do HRSG kotle 

 

5.4 Výpočet teplotního diagramu HRSG kotle s externím 

přehřívákem vysokotlaké páry 

Pro výpočet jednotlivých bodů teplotního diagramu se postupuje tak, že zvolím tlak 

vysokotlaké páry, tím je daná teplota syté vysokotlaké páry. Teplota PVS v místě kde opustí 

výparník, musí být minimálně o 10°C vyšší (tzv. Pinch Point). To platí jak pro vysokotlaký, 

tak pro nízkotlaký výparník. Minimálně 10°C rozdílu musí být i v místě vstupu PVS do kotle 

a výstupu přehřáté nízkotlaké páry. Nedohřev nízkotlakého i vysokotlakého ekonomizéru 

uvažuji 5°C, tudíž znám další dva body teplotního diagramu. Z těchto úvah jsem nyní schopen 

dopočítat celková výrobní tepla vysokotlakého i nízkotlakého okruhu, tudíž i celkové teplo 

odevzdané Parovzduchovou směsí do kotle. Z vypočítaných údajů vycházím pro výpočet 

množství vysokotlaké páry. Ze získaných dat lze navrhnout VT a NT díl turbíny a zakreslit 

expanzní křivku do i-s diagramu. Na konec je třeba správně stanovit jednotlivé teploty PVS 

v bodech B až F a výrobní tepla jednotlivých ploch HRSG kotle. 

y = 1,4344x + 996,54
R² = 0,9998
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Kontrola výpočtu se provádí tak, že musí být splněna podmínka dodržení rozdílu teploty 

PVS a páry minimálně 10°C, ne však vyšší než 20°C. Pokud podmínka není splněna, musí 

dojít ke změně tlaku vysokotlaké páry a opakování výpočtu, dokud nebude podmínka splněna.  

5.4.1 Výpočet množství vysokotlaké páry a teplot VT a NT páry teplotního 

diagramu 

V tabulkách níže jsou červeně uvedeny dopočítané hodnoty. 

Pro výpočet je nutné zvolit tlak vysokotlaké páry. Já volím tlak 60bar. Při daném tlaku je 

teplota syté páry 275°C. Dle teplotního diagramu na obr. 15 jsou tedy body 1 a 2 teplotního 

diagramu 275°C. V bodě 3 je teplota kvůli 5°C nedohřevu ekonomizéru 270°C. Tím mám 

vyřešen teplotní diagram pro body VT páry. Zbývá vypočítat množství VT_Páry. 

Tab. 18 - Dopočítané a neznámé parametry okruhu VT_Páry teplotního diagramu 

 Teplota [°C] Entalpie [kJ/Kg] Poznámka Tlak [bar] Množství [Kg/s] 

Bod 1 275 2783,75 Sytá pára 

60 ? 

Bod 2 275 1210,09 Sytá kapalina 

Bod 3 270 1184,50 Sytá voda 

Bod 4 105 440,38 

Napájecí voda Bod 5 105 440,38 

Bod 6 105 440,38 

 

Dále je pro výpočet množství VT_Páry potřeba znát výrobní teplo NT_PP. Zadané 

parametry lze již nyní doplnit o bod 1´, který má být o minimálně 10°C nižší, než je teplota 

PVS v bodě A. Počítám tedy, že bod 1´má teplotu 271°C. A bod 6´, který je nedohřán o 5°C 

oproti bodu 5´, takže jeho teplota je 143°C.  

Tab. 19 - Dopočítané a neznámé parametry okruhu NT_Páry 

 Teplota [°C] Entalpie [kJ/Kg] Poznámka Tlak [bar] Množství [Kg/s] 

Bod 1´ 271 3420,00 Přehřátá pára 

4,56 1,795 

Bod 2´ 148 2744,85 Sytá pára 

Bod 3´ 148 2744,85 Sytá pára 

Bod 4´ 148 2744,85 Sytá pára 

Bod 5´ 148 626,93 Sytá kapalina 

Bod 6´ 143 605,91 Sytá voda 

Bod 7´ 105 440,38 Nap. voda 
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Tabulkou 19 jsou dopočítány všechny neznámé hodnoty teplot pro sestrojení křivky 

NT_Páry v teplotním diagramu. 

 

Teplo přijaté nízkotlakým přehřívákem páry v HRSG kotli: 

Jedná se o výrobní teplo nízkotlakého přehříváku páry v HRSG kotli. 

𝑄𝑁𝑇_𝑝á𝑟𝑦_𝑃𝑃 = �̇�𝑁𝑇_𝑝á𝑟𝑦 ∙ (𝑖´´𝑁𝑇𝑝á𝑟𝑦271
− 𝑖´𝑁𝑇𝑝á𝑟𝑦148

) = 1,795 ∙ (3420 − 2744,85)

= 1 211,89𝑘𝑊 

Pro výpočet množství VT_Páry je třeba znát ještě Entalpii PVS v bodě C. Kde je teplota 

minimálně 285°C.  

Tab. 20 - Dopočítané a neznámé parametry PVS 

 Teplota [°C] Entalpie [kJ/Kg] Tlak [kPa] Množství [Kg/s] 

Bod A 481 1690 

106,9 69,76 

Bod B ? ? 

Bod C 285 1405,34 

Bod D ? ? 

Bod E ? ? 

Bod F ? ? 

 

Ze zadaných hodnot nyní dopočítám množství VT_páry.  

 

Teplo předané parovzduchovou směsí vysokotlakému výparníku: 

Jedná se též o výrobní teplo vysokotlakého výparníku v HRSG kotli. 

𝑄𝑃𝑉𝑆_𝑉𝑇_𝑉𝑌𝑃 = 𝑄𝑉𝑇_𝑝á𝑟𝑦_𝑉𝑌𝑃 = (�̇�𝑃𝑉𝑆 ∙ (𝑖𝑃𝑉𝑆 481 − 𝑖𝑃𝑉𝑆 285)) − 𝑄𝑁𝑇_𝑝á𝑟𝑦_𝑃𝑃

= (69,76 ∙ (1690 − 1405,34)) − 1211,89 = 18 645,71𝑘𝑊 
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Množství VT_Páry při tlaku 60bar: 

�̇�𝑉𝑇_𝑝á𝑟𝑦 =
𝑄𝑉𝑇_𝑝á𝑟𝑦_𝑉𝑌𝑃

(𝑖´𝑉𝑇275
− 𝑖𝑉𝑇275

) + (𝑖𝑉𝑇275
− 𝑖𝑉𝑇270

)

=
18 645,71

(2783,75 − 1210,09) + (1210,09 − 1184,5)
= 11,659𝐾𝑔/𝑠 

Tab. 21 - Dopočítané parametry okruhu VT_Páry teplotního diagramu 

 Teplota [°C] Entalpie [kJ/Kg] Poznámka Tlak [bar] Množství [Kg/s] 

Bod 1 275 2783,75 Sytá pára 

60 11,659 

Bod 2 275 1210,09 Sytá kapalina 

Bod 3 270 1184,50 Sytá voda 

Bod 4 105 440,38 

Napájecí voda Bod 5 105 440,38 

Bod 6 105 440,38 

 

Tabulkou 21 jsou dopočítány všechny neznámé hodnoty teplot pro sestrojení křivky 

VT_Páry v teplotním diagramu vyjma výrobních tepel. 

 

Tab. 22 - Tabulka vypočtených hodnot množství páry pro jednotlivé tlaky VT páry 

Tlak VT páry 50bar(a) 60,00bar(a) 70bar(a) 80bar(a) 

𝑻𝑷𝑽𝑺 
(T syté páry + 10°C Pinch 

Point) 
274°C 285°C 295°C 305°C 

Entalpie PVS při 𝑻𝑷𝑽𝑺 1 389,57kJ/Kg 1 405,34kJ/Kg 1 419,69kJ/Kg 1 434,03kJ/Kg 

∆𝒊𝑷𝑽𝑺 (𝑽𝑻𝑽𝒀𝑷,𝑵𝑻𝑷𝑷) 300,43kJ/Kg 284,66kJ/Kg 270,31kJ/Kg 255,97kJ/Kg 

𝑸𝑷𝑽𝑺𝑽𝑻𝑽𝒀𝑷
 

 (teplo odevzdané PV směsí) 
19 746,41kW 18 645,71kW 17 645,08kW 16 644,44kW 

Teplota páry / vody 264°C 275°C 285°C 295°C 

Entalpie syté páry 2 794,40kJ/Kg 2 783,75kJ/Kg 2 770,90kJ/Kg 2 757,86kJ/Kg 

Entalpie syté kapaliny 1 154,48kJ/Kg 1 210,09kJ/Kg 1 262,27kJ/Kg 1 316,26kJ/Kg 

Entalpie vody při 105°C 440,38kJ/Kg 440,38kJ/Kg 440,38kJ/Kg 440,38kJ/Kg 

Entalpie vody za EKEM 
při 5°C nedohřátí 

1 129,63kJ/Kg 1 184,50kJ/Kg 1 236,00kJ/Kg 1 289,06kJ/Kg 
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Množství páry při daném 

tlaku 
11,861 Kg/s 11,659 Kg/s 11,496 Kg/s 11,332 Kg/s 

  
Zvolený tlak 

  

 

5.4.2 Výpočet hodnot výrobního tepla a teplot PVS pro konstrukci 

teplotního diagramu 

Tab. 23 - Dopočítané a neznámé parametry PVS 

 Teplota [°C] Entalpie [kJ/Kg] Tlak [kPa] Množství [Kg/s] 

Bod A 481 1690 

106,9 69,76 

Bod B ? ? 

Bod C 285 1405,34 

Bod D ? ? 

Bod E ? ? 

Bod F ? ? 

 

 

Tab. 24 – Vypočtená a neznámá výrobní teplo jednotlivých výhřevných ploch HRSG kotle  

Teplosměnná plocha Výrobní teplo [kW] 

VT_EKO ? 

VT_VYP 18 645,71 

NT_EKO ? 

NT_VYP ? 

NT_PP 1 211,89 

 

Výrobní teplo nízkotlakého ekonomizéru: 

𝑄𝑁𝑇_𝐸𝐾𝑂 = �̇�𝑁𝑇_𝑃á𝑟𝑦 ∙ (𝑖𝑁𝑇_143 − 𝑖𝑁𝑇_105) = 1,795 ∙ (605,51 − 440,38) = 296,41𝑘𝑊 

, kde 

𝑖𝑁𝑇_143 – Entalpie vody při 143°C 

𝑖𝑁𝑇_105 - Entalpie vody při 105°C 
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Výrobní teplo nízkotlakého výparníku: 

𝑄𝑁𝑇_𝑉𝑌𝑃 = �̇�𝑁𝑇_𝑃á𝑟𝑦 ∙ (𝑖´𝑁𝑇_148 − 𝑖𝑁𝑇_143) = 1,795 ∙ (2744,85 − 605,51) = 3 840,12𝑘𝑊 

, kde 

𝑖𝑁𝑇_143 – Entalpie syté páry při 148°C 

𝑖𝑁𝑇_105 - Entalpie vody při 143°C (5°C nedohřev ekonomizéru) 

 

Výrobní teplo vysokotlakého ekonomizéru: 

𝑄𝑉𝑇_𝐸𝐾𝑂 = �̇�𝑉𝑇_𝑃á𝑟𝑦 ∙ (𝑖𝑉𝑇270
− 𝑖𝑉𝑇_105) = 11,659 ∙ (1184,5 − 440,83) = 8 675,34𝑘𝑊 

, kde  

𝑖𝑉𝑇270
 – Entalpie vody při 270°C 

𝑖𝑉𝑇_105 - Entalpie vody při 105°C 

 

Teplota PVS v bodě B: 

Pro výpočet teploty PVS v bodě B musím nejdříve znát hodnotu entalpie v tomto bodě. 

𝑖𝑃𝑉𝑆_𝐵 = − (
𝑄𝑁𝑇_𝑝á𝑟𝑦_𝑃𝑃

�̇�𝑃𝑉𝑆
) + 𝑖𝑃𝑉𝑆 481 = − (

1211,89

69,76
) + 1690 = 1 672,63𝑘𝐽/𝐾𝑔 

, kde  

𝑖𝑃𝑉𝑆_481 – Entalpie parovzduchové směsi při 481°C 

Pro hodnotu 1672,63kJ/Kg a tlak 106,9kPa je teplota PVS 469°C. 
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Teplota PVS v bodě C: 

Pro výpočet teploty PVS v bodě C musím nejdříve znát hodnotu entalpie v tomto bodě. 

𝑖𝑃𝑉𝑆_𝐶 = − (
𝑄𝑉𝑇_𝑝á𝑟𝑦_𝑃𝑃

�̇�𝑃𝑉𝑆
) + 𝑖𝑃𝑉𝑆 469 = − (

18645,71

69,76
) + 1672,63 = 1 405,34𝑘𝐽/𝐾𝑔 

, kde  

𝑖𝑃𝑉𝑆_469 – Entalpie parovzduchové směsi při 469°C 

Pro hodnotu 1405,34kJ/Kg a tlak 106,9kPa je teplota PVS 285°C. 

 

Teplota PVS v bodě D: 

Pro výpočet teploty PVS v bodě D musím nejdříve znát hodnotu entalpie v tomto bodě. 

𝑖𝑃𝑉𝑆_𝐷 = − (
𝑄𝑉𝑇_𝐸𝐾𝑂

�̇�𝑃𝑉𝑆
) + 𝑖𝑃𝑉𝑆 285 = − (

8675,34

69,76
) + 1405,34 = 1 280,98𝑘𝐽/𝐾𝑔 

, kde 

𝑖𝑃𝑉𝑆_285 – Entalpie parovzduchové směsi při 285°C 

Pro hodnotu 1280,98kJ/Kg a tlak 106,9kPa je teplota PVS 198°C. 

 

Teplota PVS v bodě E: 

Pro výpočet teploty PVS v bodě E musím nejdříve znát hodnotu entalpie v tomto bodě. 

𝑖𝑃𝑉𝑆_𝐸 = − (
𝑄𝑁𝑇_𝑉𝑌𝑃

�̇�𝑃𝑉𝑆
) + 𝑖𝑃𝑉𝑆 198 = − (

3840,12

69,76
) + 1280,98 = 1 225,93𝑘𝐽/𝐾𝑔 

, kde 

𝑖𝑃𝑉𝑆_198 – Entalpie parovzduchové směsi při 198°C 
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Pro hodnotu 1225,93kJ/Kg a tlak 106,9kPa je teplota PVS 160°C. 

 

Teplota PVS v bodě F: 

Pro výpočet teploty PVS v bodě F musím nejdříve znát hodnotu entalpie v tomto bodě. 

𝑖𝑃𝑉𝑆_𝐹 = − (
𝑄𝑁𝑇_𝐸𝐾𝑂

�̇�𝑃𝑉𝑆
) + 𝑖𝑃𝑉𝑆 160 = − (

296,41

69,76
) + 1225,93 = 1 221,68𝑘𝐽/𝐾𝑔 

, kde 

𝑖𝑃𝑉𝑆_198 – Entalpie parovzduchové směsi při 198°C 

Pro hodnotu 1221,68kJ/Kg a tlak 106,9kPa je teplota PVS 157°C. 

 

5.4.3 Soupis vypočtených hodnot pro sestrojení teplotního diagramu 

HRSG kotle 

Tab. 25 – Vypočtená výrobní teplo jednotlivých výhřevných ploch HRSG kotle  

Teplosměnná plocha Výrobní teplo [kW] 

VT_EKO 8 675,34 

VT_VYP 18 645,71 

NT_EKO 296,41 

NT_VYP 3 840,12 

NT_PP 1 211,89 

Celkové výrobní teplo HRSG kotle 32 669,86 kW 

 

Tab. 26 – Vypočtené teploty jednotlivých bodů VT_Páry, NT_Páry a PVS pro sestrojení teplotního 

diagramu HRSG kotle 

Jednotlivé body teplotního diagramu HRSG kotle bez VT_PP 

     PVS 
okruh 

VT 
Okruh 

NT 
Okruh Popis bodu 

Teplota 
bodu 

 
1 

 
teplota syté páry za VT_VYP 275°C 
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A 
  

teplota PVS na vstupu (včetně Pinch point 10°C) 481°C 

B 
  

teplota PVS za VT_VYP 469°C 

 
2 

 
teplota syté páry na vstupu do VT_VYP 275°C 

 
3 

 
teplota syté vody za VT_Ekem 270°C 

 
4 

 
teplota vody před VT_Ekem 105°C 

C 
  

teplota PVS za VT_EKO (+Pinch point 10°C) 285°C 

D 
  

teplota PVS za NT_VYP 198,30°C 

E 
  

teplota PVS za NT_EKO (+Pinch point 10°C) 159,92°C 

F 
  

teplota PVS na vstupu páry 156,96°C 

 
5 

 
teplota vody před VT_Ekem 105°C 

 
6 

 
teplota vody před VT_Ekem 105°C 

  
1´ teplota ostré páry za NT_PP 471°C 

  
2´ teplota syté páry na vstupu do NT_VYP 148°C 

  
3´ teplota syté páry za NT_VYP 148°C 

  
4´ teplota syté páry na vstupu do NT_VYP 148°C 

  
5´ teplota syté páry na vstupu do NT_VYP 148°C 

  
6´ teplota syté vody za NT_ekem 143°C 

  
7´ teplota vody před NT_Ekem 105°C 

 

5.4.4 Ukázky z výpočtů v MS Excel 

Zadané hodnoty jsou zvýrazněny žlutě. Vypočtené hodnoty pak zeleně. 

  
VT pára NT pára 

 
Tlak VT páry 60,00bar(a) 4,564bar(a) 

 
Entalpie PVS při 285°C 1 405,34kJ/Kg   

 
Δi PVS (VT VYP a NT_PP) (481-265) 284,66kJ/Kg   

 
Entalpie PVS při 481°C   1 690,00kJ/Kg 

 
množství NT páry při daném tlaku   1,795Kg/s 

 
množství VT páry při daném tlaku 11,659Kg/s   

 
QVT_VYP a NT_PP (teplo dodané PV směsí) 19 857,60kW   

 
teplota páry / vody při 60bar     

 
entalpie syté páry při 275°C 2 783,75kJ/Kg   

 
entalpie syté kapaliny při 275°C 1 210,09kJ/Kg   

 
entalpie vody při 270°C 1 184,50kJ/Kg   

 
entalpie vody při 105°C 440,38kJ/Kg   

 
teplota páry / vody při 4,564bar     

 
entalpie přehřáté páry při 471°C   3 420,00kJ/Kg 

 
entalpie syté páry při 148°C   2 744,85kJ/Kg 

 
entalpie syté kapaliny při 148°C   626,93kJ/Kg 

 
entalpie vody při 143°C   605,51kJ/Kg 

 
entalpie vody při 105°C   440,38kJ/Kg 

 
Q páry VT_VYP 18 645,71kW   
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Q páry NT PP   1 211,89kW 

Bod A Teplota PVS v bodě A pro 1690KJ/Kg 
 

481°C 
 

      

Bod B Entalpie PVS v bodě B   1 672,63kJ/Kg 

Bod B Teplota PVS v bodě B pro 1672,63KJ/Kg   469°C 
 

      

Bod C Entalpie PVS v bodě C 1 405,34kJ/Kg 
 Bod C Zvolená teplota PVS v bodě C pro 1405,34 KJ/Kg 285°C   

 
      

 
Q_páry VT_EKO v bodě D 8 675,73kW   

Bod D Entalpie PVS v bodě D 1 280,98kJ/Kg   

Bod D Teplota PVS v bodě D pro 1280,98KJ/Kg 198°C   
 

      

 
Q páry NT_VYP   3 840,12kW 

Bod E Entalpie PVS v bodě E   1 225,93kJ/Kg 

Bod E Teplota PVS v bodě E pro 1225,93KJ/Kg   160°C 
 

      

 
Q páry NT_EKO   296,41kW 

Bod F Entalpie PVS v bodě F   1 221,68kJ/Kg 

Bod F Teplota PVS v bodě F pro 1221,68KJ/Kg   157°C 
 

Obr. 17 - Ukázka výpočtů bodů teplotního diagramu z výpočtového programu v MS Excel 

 

Tlak VT páry 60 

𝑻𝑷𝑽𝑺 
(T syté pára + 10°C Pinch Point) 

=M29+10 

Entalpie PVS při 𝑻𝑷𝑽𝑺 =(1,4344*D15)+996,54 

∆𝒊𝑷𝑽𝑺 (𝑽𝑻𝑽𝒀𝑷,𝑵𝑻𝑷𝑷) =$D$9-D16 

𝑸𝑷𝑽𝑺_𝑽𝒀_𝑽𝒀𝑷  
(teplo odevzdané PV směsí) 

=($C$9*D17)-('výpočet teplotního diagramu'!D26) 

Teplota páry / vody =M29 

Entalpie syté páry 
=($M$29-$N$29)*(($P$29-$P$30)/($N$30-

$N$29))+$P$30 

Entalpie syté kapaliny 
=($M$29-$N$29)*(($O$30-$O$29)/($N$30-

$N$29))+$O$29 

Entalpie vody při 105°C 
=($M$49-$N$49)*(($Q$50-$Q$49)/($N$50-

$N$49))+$Q$49 
Entalpie vody za EKEM 

 při 5°C nedohřátí 
=($M$31-$N$31)*(($Q$32-$Q$31)/($N$32-

$N$31))+$Q$31 

Množství páry při daném tlaku =D18/((D21-D22)+(D22-D24)) 

 
vybraný tlak páry 

 

Obr. 18 - Tabulka 22 s uvedenými vzorci pro tlak 60bar v programu MS Excel 
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5.4.5 Expanzní křivka turbíny v i-s digramu vodní páry 

Obr. 19 - i-s diagram vodní páry se zakreslenou expanzní křivkou turbíny 
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5.4.6 Teplotní diagram HRSG kotle s externím přehřívákem páry 

Všechna výše vypočtená a uvedená data jsem použil pro sestrojení teplotního diagramu 

HRSG kotle s externím vysokotlakým přehřívákem páry na obr.20. Z teplotního diagramu je 

zřejmé navržení řazení teplosměnných a vypočítané teploty PVS, VT_Páry a NT_Páry. V tab. 

25 výše jsou uvedeny výrobní tepla jednotlivých teplosměnných ploch kotle.  

 

Obr. 20- Teplotní diagram HRSG kotle s externím přehřívákem sestrojený na základě zadaných a 

vypočtených hodnot 
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6 Výpočtový projekt externího přehříváku páry  

6.1 Počet paralelně řazených trubek 

Průměr trubky má vliv na rychlost proudění, tím přímo ovlivňuje přestup tepla do stěn 

trubky. Aby byla rychlost proudění v ideálním rozmezí, je nutné správně zvolit jak průměr 

trubky, tak i počet paralelně řazených trubek vedle sebe. 

Pro výpočet paralelních trubek musím znát: 

 Absolutní tlak VT_Páry 

 Hmotnostní průtok VT_Páry 

 Měrný objem VT_Páry 

 Vnitřní průřez trubky 

 Zvolenou rychlost průtoku VT_Páry 

 Rozměry trubky 

Volím trubku Ø 38x3mm, kde DN=0,0320mm. Rychlost průtoku 𝑤𝑖𝑑𝑒á𝑙 volím 16m/s. 

Ideální rychlost proudění v trubkách se pohybuje od 15 do 20m/s.  

 

6.1.1 Objemový průtok trubky 

Počítá se jako součin hmotnostního objemu trubky a měrného objemu protékajícího 

média. 

𝑉𝑉𝑇𝑝á𝑟𝑦
= �̇�𝑉𝑇_𝑝á𝑟𝑦 ∙ 𝑣𝑉𝑇_𝑝á𝑟𝑦 = 11,659 ∙ 0,0450 = 0,525𝑚3/𝑠  

,kde  

 �̇�𝑉𝑇_𝑝á𝑟𝑦 - hmotnostní průtok páry [Kg/s] 

𝑣𝑉𝑇_𝑝á𝑟𝑦 - měrný objem protékajícího média – VT páry [𝑚3/𝐾𝑔] 
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6.1.2 Potřebná vnitřní plocha 1m trubky 

Jedná se o poměr objemového průtoku a ideální rychlosti proudění v trubce. 

𝑆𝑝𝑜𝑡ř =
𝑉𝑉𝑇𝑝á𝑟𝑦

𝑤𝑖𝑑𝑒á𝑙
=

0,525

16
= 0,033𝑚2 

 

6.1.3 Výpočet počtu paralelních trubek 

Výpočet počtu paralelně řazených trubek se počítá pro zjištění přibližného počtu trubek 

vedle sebe při zachování rychlosti proudění. 

𝑛 =
𝑆𝑝𝑜𝑡ř

𝑓
=

0,033

0,000804248
= 41𝑘𝑠 

𝑓 = 𝐷𝑁 − 2𝑡 = 0,0320 − (2 ∙ 0,003) = 0,000804248𝑚𝑚2 

 

6.1.4 Přepočet rychlosti proudění pro zvolený počet paralelních trubek 

Pokud vypočtený počet trubek konstruktérovi z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, může si 

počet trubek přepočítat na jím zvolený počet. Pouze však za předpokladu, že přepočítá 

rychlost proudění v trubkách a tato rychlost nebude mimo zvolený ideální rozsah proudění. 

𝑤𝑛𝑜𝑣á = 𝑤𝑖𝑑𝑒á𝑙 ∙
𝑛

𝑛𝑛𝑜𝑣é
= 16 ∙

41

34
= 19,29𝑚/𝑠 

,kde  

𝑛𝑛𝑜𝑣é je nově zvolený počet paralelních trubek (volím 34ks trubek) 

Rychlost 19,29 𝑚/𝑠 je ve zvoleném rozsahu 15 až 20 𝑚/𝑠, tudíž je rychlost vyhovující. 
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6.1.5 Teplo předané spalinami externímu přehříváku páry 

Teplo potřebné pro ohřev syté páry na přehřátou páru o daných parametrech se musí 

rovnat teplu, které je kotel schopný předat mezi spalinami a externím přehřívákem páry. 

𝑄𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛é = 𝑄𝑒𝑥𝑡 𝑃𝑃 𝑝á𝑟𝑦 [𝑘𝑊] 

Tab. 27 - Zadané hodnoty vysokotlaké páry 

Veličina Hodnota Poznámka 

𝑖𝑉𝑇 𝑝á𝑟𝑦 500 3420,0 𝑘𝐽/𝐾𝑔 Entalpie přehřáté páry na výstupu z PP při 500°C 

𝑖𝑉𝑇 𝑝á𝑟𝑦 275 2783,5 𝑘𝐽/𝐾𝑔 Entalpie syté páry z výparníku při 275°C 

�̇�𝑉𝑇 𝑝á𝑟𝑦 11,659 𝐾𝑔/𝑠 Množství VT páry při tlaku 60bar 

 

𝑄𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛é = �̇�𝑉𝑇 𝑝á𝑟𝑦 ∙ (𝑖𝑉𝑇 𝑝á𝑟𝑦 500 −  𝑖𝑉𝑇 𝑝á𝑟𝑦 275) =  11,659 ∙ (3430 − 2783,5)

= 7537,546𝑘𝑊 

Teplo předané externímu přehříváku páry spalinami je 𝑄𝑒𝑥𝑡 𝑃𝑃 𝑝á𝑟𝑦 = 7537,546𝑘𝑊 

 

6.1.6 Výpočet plochy externího přehříváku páry ve spalinovém kanálu 

Pro výpočet potřebné plochy deskového přehříváku páry můžu postupovat dvěma 

způsoby. Jednak můžu uvažovat, že hlavní teplosměnná plocha OPVS 4b a můj deskový 

přehřívák páry mají společný tepelný tok q. Nebo mají společný koeficient součinitele 

prostupu tepla k. Po konzultaci s vedoucím mé práce, počítám variantu společného 

koeficientu prostupu tepla k. 
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6.1.6.1 Střední logaritmická teplota výměníku Spaliny – OPVS 4b 

 

Obr. 21 - Protiproudý výměník Spaliny - PVS 

Jedná se o hodnotu potřebnou z pohledu určení součinitele prostupu tepla k OPVS 4b. 

∆𝑡log 𝑂𝑃𝑉𝑆 4𝑏 =
(760 − 503) − (546,5 − 404)

ln
(760−503)

(546,5−404)

= 194,16°𝐶 

 

6.1.6.2 Součinitel prostupu tepla výměníku OPVS 4b 

𝑞 = 𝑘𝑂𝑃𝑉𝑆 4𝑏 ∙ ∆𝑡log 𝑂𝑃𝑉𝑆 4𝑏 => 𝑘𝑂𝑃𝑉𝑆 4𝑏 =
𝑞

∆𝑡log 𝑂𝑃𝑉𝑆 4𝑏
=

104200

194,16
= 536,68377 𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾 

Hodnota součinitele prostupu tepla je v mém případě stejná pro oba výměníky! 

 

6.1.6.3 Střední logaritmická teplota výměníku Spaliny – VT pára 

Jedná se o hodnotu potřebnou z pohledu výpočtu potřebné plochy přehříváku páry.  
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Tab. 28 – Parametry výměníku Spaliny – VT Pára 

Veličina Hodnota Poznámka 

𝑇1_𝑝á𝑟𝑦 275°C Teplota páry na vstupu do externího PP 

𝑇2_𝑝á𝑟𝑦 500°C Teplota páry na výstupu z externího PP 

𝑇3_𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 760°C Teplota spalin na vstupu do externího PP 

𝑇4_𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 546,5°C Teplota spalin na výstupu z externího PP 

𝑞 104,2 𝑘𝑊/𝑚2 Tepelný tok spalin působící na externí PP 

 

 

Obr. 22 - Protiproudý výměník Spaliny – VT Pára 

 

∆𝑡log _𝑉𝑇_𝑃á𝑟𝑦 =
(546,5 − 275) − (760 − 500)

ln
(546,5−275)

(760−500)

= 265,71°𝐶 

 

6.1.6.4 Výpočet plochy externího přehříváku páry 

Jedná se o plochu externího přehříváku páry potřebnou pro ohřev syté páry na zadanou 

teplotu 500°C. 
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𝑆 =
𝑄𝑒𝑥𝑡 𝑃𝑃 𝑝á𝑟𝑦

𝑘𝑂𝑃𝑉𝑆 4𝑏 ∙ ∆𝑡log _𝑉𝑇_𝑃á𝑟𝑦
=

7537546,174

536,68377 ∙ 265,71
= 𝟓𝟐, 𝟖𝟓𝟕𝒎𝟐 

V případě, že by hlavní teplosměnná plocha OPVS 4b a můj deskový přehřívák páry měly 

společný tepelný tok q. Byla by plocha externího výměníku páry větší o 19,48𝑚2. 

 

6.2 Rozvržení teplosměnné plochy 

Rozměr trubky:   Ø 38x3mm 

Počet paralelních trubek:  35ks 

 

6.2.1 Výhřevná plocha 

Výhřevnou plochu každé jedné trubky uvažuji ½ jejího povrchu S. 

 

 

Obr. 23 – Výhřevná plocha trubky 

 

6.2.1.1 Výhřevná plocha panelu složeného ze 35ks trubek délky 1m 

Plocha jednoho metru 35ks paralelně řazených trubek přehříváku. 

𝑆1𝑚_𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑢 =
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 35

2
∙ 1 = 2,089𝑚2 

,kde  

d – průměr jedné trubky [m] 
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6.2.1.2 Střední délka svazku 

Celková potřebná střední délka svazku 35ks paralelně řazených trubek. 

𝐿𝑠𝑡ř =
𝑆

𝑆1𝑚_𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑢
=

52,857

2,089
= 25,302𝑚 

 

 

 

 

Obr. 24 – Střední délku svazku reprezentuje čerchovaná čára 

 

6.2.1.3 Rozvržení přehříváku páry do spalinového kanálu 

Rozměry spalinového kanálu: 

 Šířka zadní membránové stěny spalinového kanálu na osy trubek je 8128mm 

 Volný prostor od zadní membránové stěny směrem k ohříváku OPVS 4b na osy 

trubek je 1224mm 

 Volná výška spalinového kanálu od stropu po osu poslední bandáže je 12100mm 

 Rozteč bandáží 2162mm 

 Volný prostor mezi bandážemi 1950mm 

 Výška bandáže od osy membránové stěny 800mm 
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Obr. 25 – Rozměry spalinového kanálu uhelného kotle v řezu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 –Rozměry spalinového kanálu uhelného kotle 
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x 
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z 

6.2.1.4 Dilatace 

 

 

 

Obr. 27 – Osový kříž 

Dilatace směrem k zadní membránové stěně v ose z je řešena vůli v jednotlivých 

uloženích (nosech). Celá spodní část přehříváku páry napříč spalinovým kanálem dilatuje ve 

směru osy x ve dvou 90°ohybech. Prvních 14 trubek počítáno směrem od spodu nahoru je ve 

svislé části zavěšeno, tak aby celá příčná dilatace byla řešena ve spodním 90°ohybu na svislou 

část. Všechny svislé trubky přehříváku páry dilatují ve směru osy y směrem nahoru. 14 trubek, 

které jsou ve svislé části zavěšeny, dilatují v 90°ohybu. Všechny vodorovné trubky vracející 

se a vstupující do druhé svislé komory dilatují ve směru osy x vodorovně, kde kompenzací 

jsou dva 90°ohyby. Aby vrchní vodorovné trubky nevyskočily z uložení při svislé dilataci, 

jsou trubky uzamčeny pásovinou s otvory navlečenými na každém nosu. Tato pásovina je 

vždy pouze přes tři nosy uložení a je přivařena vždy pouze k vrchnímu nosu. Uzamykací 

pásovina dilatuje směrem dolů, kde je v zámcích vůle. Dilatace vodorovné části přehříváku 

páry za vstřikem je řešena osovým uložením ve směru osy x, kde dilatace trubek v ose z, je 

řešena vůlí v uložení. 

 

7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zpracovat návrh a výpočtový projekt externího přehříváku 

páry HRSG kotle pro flexibilní energetický systém včetně vypracování rešerše o aplikaci 

HRSG kotle ve flexibilním energetickém systému a popisu tohoto kotle. Neméně důležitou 

součástí této práce je analýza výrobního tepla zadaného HRSG kotle a výpočty stechiometrie, 

entalpie spalin a parovzduchové směsi. Pomocí odborných konzultací, literatury a svých 

znalostí jsem dospěl k závěru, že flexibilní energetický systém slouží hlavně pro výrobu 

elektrické energie při dodržení přijatelné účinnosti. Výhodou FES je ta skutečnost, že lze 

aplikovat tam, kde chtějí spalovat méně kvalitní palivo než je zemní plyn. V mé diplomové 
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práci jsem vůbec nepopisoval možnost využití akumulace energie ve formě stlačeného 

vzduchu, který je možné využít pro krátkodobé zvýšení výroby elektrické energie bez vazby 

na výrobu tepla.  

Psaní této diplomové práce jsem začal zpracováním rešerše na téma FES se zaměřením na 

využití kotle HRSG za plynovou turbínou a obecný popis HRSG kotle. Poté jsem zpracoval 

schéma dvoutlakového HRSG kotle, nastínil jsem obecný výpočet jeho výrobního tepla a 

analyzoval jsem výrobní tepla každé samostatné teplosměnné plochy (výměníku). Pro 

názornost jsem tyto hodnoty zakreslil do h-p diagramů vody a vypracoval teplotní diagram 

celého HRSG kotle. Následovaly výpočty stechiometrie spalin roštového kotle na uhlí, 

výpočet entalpie spalin, vzduchu a obecný výpočet parovzduchové směsi. Dále pak výpočet 

tepla přivedeného do kotle, jednotlivé ztráty kotle a následně jeho tepelná účinnost. Z těchto 

údajů jsem vycházel a vypočetl jsem výrobní teplo páry, množství skutečně spáleného paliva. 

Z dat Energoprojektu jsem vypočítal pro každou konvenční teplosměnnou plochu její výrobní 

teplo a zpracoval výsledky do přehledné tabulky, včetně zakreslení teplotního diagramu. Po 

výpočtové části jsem do zadaného schéma HRSG kotle bez vysokotlakého přehříváku páry 

navrhl externí umístění tohoto přehříváku. Obě části přehříváku jsem navrhl umístit paralelně 

vedle ohříváku parovzduchové směsi do spalinového kanálu. V další části diplomové práce 

jsem do zadaného dispozičního výkresu kotle na tuhá paliva pro FES nastínil možná umístění 

externího přehříváku páry z HRSG kotle na výrobu páry. Tento dispoziční výkres je 

z produkce VPE. Pro kompletní návrh teplosměnných ploch bylo nutné dopočítat tlakový 

celek HRSG kotle, zvolit hodnotu tlaku vysokotlaké páry, vypočítat množství páry při daném 

tlaku a sestrojit kompletní teplotní diagram HRSG kotle s externím přehřívákem. Pokračoval 

jsem zakreslením expanzní křivky vysokotlaké i nízkotlaké části turbíny do i-s diagramu 

vodní páry. V poslední části jsem vypočítal potřebnou plochu přehříváku páry pro ohřev na 

zadané parametry, včetně kompletního návrhu rozmístění trubek do stávajícího spalinového 

kanálu. Součástí výpočtového projektu jsou sestavné výkresy přehříváku páry a výkresy 

několika detailů provedení. Nejde o výrobní výkresy. 
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