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Seznam použitých symbolů a zkratek: 

Co součinitel vyzařování absolutně černého tělesa [ 42 −− ⋅⋅ KmW ] 

T1 teplota v kotli [K] 

T2 teplota teplo-nosného media [K] 

d1 vnější průměr trubky [m] 

d2 vnitřní průměr trubky [m] 

d3 průměr trubky s vrstvou popílku [m] 

n množství [ks] 

q zářivý tok [ 2−⋅mW ] 

qc celková tepelná energie [W] 

ql prostup tepla válcovou stěnou [ 1−⋅ mW ] 

qz ztrátová energie [W] 

t čas [s] 

t1 teplota v kotli [°C] 

t2 teplota teplo-nosného media [°C] 

tm střední teplota [°C] 

to teplota okolí [°C] 

ts teplota stěny [°C] 

α1 součinitel prostupu tepla  

α2 součinitel prostupu tepla  

αokolí součinitel prostupu tepla do okolí  
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ε emisivita [1] 

λm součinitel tepelné vodivosti [ 11 −− ⋅⋅ KmW ] 

λoc součinitel tepelné vodivosti oceli [ 11 −− ⋅⋅ KmW ] 

λpo součinitel tepelné vodivosti popílku [ 11 −− ⋅⋅ KmW ] 

λtr součinitel tepelné vodivosti trubky [ 11 −− ⋅⋅ KmW ] 

π Ludolfovo číslo [1] 
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1 Úvod: 

Úspora nákladů a zvyšování efektivity jsou v dnešní době jedny z hlavních požadavků na 

stroje a zařízení. Ne jinak je tomu i u kotlů. 

Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících účinnost kotle je zanášení teplo-směnných ploch 

usazeninami vznikajících při spalování. Tyto usazeniny zvyšují tepelný odpor, zabraňují 

přestupu tepla do teplonosného média a snižují efektivitu kotle. Vlivem toho rostou náklady 

a cena dalších produktů (např. elektřiny) pro další zákazníky. [12] 

Důsledky zanášení 

- zvyšování teploty plynů odcházejících z pece 

- zvyšování teploty v kotli 

Starší používané zařízení pracovaly tak, že musela proběhnout odstávka zařízení 

a spouštění a ovládání zařízení se provádělo manuálně. Vznikaly tak velké prostoje. 

Moderním trendem jsou počítačem obsluhované zařízení pracující v automatickém 

režimu, které na základě impulsů z měřících čidel čistí plochy za provozu kotle. [12] 

Výsledkem těchto procesů jsou úspory energie a nákladů při zvyšování životnosti kotlů. 

Navíc je to jeden z nejjednodušších způsobů snižování emisí. [12] 
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2 Čištění teplo-směnných ploch [12] 

Čištění teplo-směnných ploch je u energetických celků důležité především pro 

hospodárnost provozu. Trend provozováni existujících energetických celků, jež využívají jako 

paliva biomasu nebo uhlí o nízké kvalitě, zvyšuje riziko značného zanášení kotlů. 

Obzvláště kotle, které byly navrženy pro určitý druh paliva, selhávají při dosažení 

požadované účinnosti. Instalovaná čisticí zařízení si nejsou schopna poradit s nadměrným 

množstvím popele, produkovaného z výše uvedených paliv. 

U nových elektráren může být výše uvedená situace zohledněna již při návrhu kotlů. Pro 

stávající kotle, jež byly původně navrženy pro určitý druh paliva, bude jejich účinnost výrazně 

snížena díky nánosům na stěnách a trubkách. Optimalizace současných čisticích systémů za 

pomocí četných čisticích operací nebo instalací dalších a dalších zařízení může mírně zlepšit 

současnou situaci. 

Kotle elektráren jsou obvykle vybaveny jedním nebo více druhy čisticích systémů: různé 

typy vibrátorů, mechanické oklepávací zařízení, rozprašovače vody, ofukovací jednotky, 

vzduchové otřesy nebo ultrazvukové systémy. V téměř 100% případů se však jedná o těžko 

použitelné aplikace, protože: 

Vodní a parní čištění: 

- snižuje účinnost elektrárny 

- zvyšuje erozi na trubkách a stěnách 

Mechanické oklepávací/vibrační systémy 

- způsobují vyšší mechanické opotřebení na stěnách a trubkách za použití 

oklepávacích zařízení 

- není zde dostatečná čisticí energie 

Nadzvukové systémy 

- není zde dostatečná čisticí energie 
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Na následujících obrázcích můžeme vidět teplo-směnné plochy u, kterých je použito 

čištění. Je na nich vidět stav před čištěním a po čištění. Jak si lze všimnou tak je to velice 

efektivní cesta k odstranění usazenin.  

 
 Obr.1 Porovnání teplo-směnných ploch před a po čištění [6] 

 

 
 Obr.2 Porovnání teplo-směnných ploch před a po čištění [6] 
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3 Zvukové ofukovače [6] 

Sound Blast Sonic Company Limited je společnost, která se specializuje na oblast 

zvukového čištění již 15 let. V průběhu těchto let byly produkty Sound Blast postupně 

vyvíjeny a upravovány. V současné době Sound Blast Sonic Power vyrábí dvě základní řady 

zvukových ofukovačů. 

• Vysokofrekvenční zvukové ofukovače (SB) 

• Nízkofrekvenční zvukové ofukovače (SBx) 

 
 Obr.3 Příklady zvukových ofukovačů [6] 

Dohromady tyto zvukové ofukovače pokrývají kompletní rozsah možných průmyslových 

instalací jako jsou např. Uhelné kotle, spalovny odpadů, elektrostatické filtry, látkové filtry, 

cyklónové odlučovače, sila, výsypky, kouřové kanály. 

3.1 Princip zvukového čištění [11] 

Zvukové vlny vygenerovány zvukovým ofukovačem se v prostoru šíří všemi směry. Při 

dopadu na čištěný povrch dochází k rozechvění usazených částic popela. Tyto částice jsou 

dále odnášeny kouřovými plyny a čištěný povrch tak zůstává bez usazenin. 

 

3.2 Frekvence čištění [11] 

Principiálně zvukové ofukovače pracují non-stop ve velmi krátkých intervalech. 

Interval čištění je vždy nastaven řádově v sekundách, interval Off je v minutách. 

Obr.4 Princip zvukového čištění [6] 
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3.3 Systém zvukového čištění Sound Blast [11] 

Systém zvukového čištění se skládá ze tří základních komponent: 

- zvukové ofukovače - výběr použitých modelů je závislý na umístění 

- rozvody stlačeného vzduchu - 0,8Mpa 

- ovládací panel - autonomní ovládání jednotlivých sekvencí ofukování 

 

3.4 Výhody zvukových ofukovačů [11] 

- čistí celý povrch bez "černých koutů" 

- nedestruktivní čištění 

- nemá vliv na změny parametrů spalin "rosný bod" 

- nízká hlučnost během čištění 

- nízké pořizovací náklady 

- nízké provozní náklady "vysoká návratnost" 

- velký rozsah použití ( elektrofiltry, cyklóny, ventilátory) 

- nízké znečištění spalin pevnými částicemi (časté ofukování) 

Obr.5 Frekvence čištění [6] 

Obr.6 Komponenty zvukového čištění [11] 
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4 Ochrana proti hluku [9] 

 

Hluk je nežádoucím zvukem, negativně ovlivňujícím lidi i živočichy. Může být vytvářen 

letadlem, strojem nebo rychle jedoucím autem. Vysoké hladiny hluku způsobují ztrátu sluchu 

a znemožňují komunikaci prostřednictvím řeči, proto mají nepříznivý vliv na produktivitu, 

bezpečnost a zdraví pracovníků. Jsou-li hlučné výrobní závody v blízkosti obytných oblastí, 

může být ohroženo zdraví a spokojenost lidí, kteří tam bydlí. Zákonodárné orgány v mnoha 

zemích včetně České republiky stanovují kritéria pro maximální přípustné hladiny hluku 

v obytných oblastech i na pracovištích. 

Hlasitost zvuku se vyjadřuje v decibelech (dB), což je logaritmická stupnice hladiny 

zvuku. Snižování hladiny hluku je stále častěji zajišťováno prostřednictvím tepelně 

a akusticky izolačních materiálů. 

Maximální denní doba vystavení hluku 

Úroveň 
hluku [dB] 

Maximální doba vystavení hluku 
za den [hod.] 

90 8 

92 6 

95 4 

97 3 

100 2 

102 1,5 

105 1 

110 0,5 

115 0,016 (1 minuta) 

Obr.7 Příklady typických hladin zvuku z různých zdrojů 

Tab.1 
Maximální denní doba 

vystavení hluku. 
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4.1 Vliv hluku na zdraví 

Účinek hluku stoupá spolu s: intensitou, náhlostí a délkou vln. 

Negativní účinek hluku můžeme rozdělit na specifický a nespecifický: 

- specifické se projevují na sluchový orgán poškozením: bubínku a převodních kůstek 

od 130dB; od 85 dB po mnoha letech: vnitřního ucha – buňky v hlemýždi; nervových 

drah v mozku 

- nespecifické se projevují na celý organismus rušením: funkčního stavu, spánku, 

odpočinku, komunikace řečí, výkonu, rušení funkčního stavu mozku stimulací 

retikulárního systému 

Akutní účinky se projevují zvýšením krevního tlaku; zrychlením tepu; stažením 

periferních cév; zvýšením hladiny adrenalinu; ztráty magnesia; vlivem na psychiku – únava, 

deprese, rozmrzelost, agresivita, neochota; snížením výkonnosti, paměti, pozornosti. 

Chronické účinky „civilizační choroby“ fixováním akutních účinků, vznik hypertenze, 

cholesterol, poškození srdce, infarkt, snížení imunitních schopností, pocit únavy, nespavost. 

Výskyt civilizačních chorob je úměrný hlučnosti životního prostředí. 

4.2 Zásady omezování hluku 

Průmyslový hluk lze omezovat na třech místech [9]: 

- ve zdroji 

- na cestě od zdroje k příjemci 

- u příjemce 

5 Izolace 

Základní funkce technických izolací v průmyslu [9] 

- snižování tepelných ztrát, založené na principu ekonomicky optimální tloušťky 

izolace 

- ochrana osob, založená na omezování povrchové teploty zařízení (proti 

nebezpečnému dotyku) 
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- ochrana osob a zařízení v případě požáru 

- snižování hladiny hluku 

- regulace teploty na optimalizaci podmínek průmyslových procesů 

- ochrana proti kondenzaci vně potrubí 

Nejdůležitějším úkolem izolačních materiálů při průmyslovém použití je tepelná ochrana 

technologických zařízení a snižování tepelných ztrát samotných zařízení a rozvodů tepla. 

Nejdůležitějším parametrem izolačních materiálů z hlediska tepelné ochrany je součinitel 

tepelné vodivosti λ za dané střední teploty izolace. Ten představuje míru přenosu tepla přes 

izolaci. 

5.1 Izolace Rockwool Techrock 80 [9] 

Kamenná vlna Rockwool se z převážné většiny skládá z anorganických vláken. Tato 

vlákna vznikají tavením vyvřelých vulkanických hornin, které mají velkou odolnost vůči 

vysokým teplotám. Vlákna jsou spojena nízkým množstvím organického pojiva. 

Vodoodpodivost materiálu zajišťuje hydrofobizační olej. 

Desky Techrock 80 je možno použít pro izolaci rovných a mírně zakřivených ploch 

průmyslových a energetických zařízení (kotle, nádrže, výměníky, apod.). Vykazují tepelně 

izolační schopnosti, nehořlavost, zvuková pohltivost, vodoodpudivou, paropropustnost 

a tvarovou stálost. 

Maximální provozní teplota kamenné vlny Techrock 80 je 680°C. 

V tabulce podle [9] jsou uvedeny závislost tepelné vodivosti λm* na střední teplotě tm. 

tm (°C)  50 100  200 300 400 500 600 
λm (W.m-1.K-
1) 

 0,040  0,056  0,072  0,109  0,152  0,194  0,226 

Tab.2 závislost tepelné vodivosti λm* na střední teplotě tm 
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V tabulce podle [9] jsou uvedeny orientační hodnoty útlumu zvuku pro výrobek firma 

Rockwool, Techrock 80, měřené podle normy ISO R 354, aplikované přímo na stěnu. 

Tloušťka izolace 50 mm. 

 
Izolace Techrock 80 

Frekvence hluku 

[Hz] 
125 250 500 1000 2000 4000 

Koeficient 

zvukové 

pohltivosti α 

0,22 0,62 0,91 1,0 1,0 0,98 

 Tab.3 orientační hodnoty útlumu zvuku izolací Techrock 80 

5.2 Izolace Sibral [8] 

Izolace SIBRAL je vyráběna z hlinitokřemičitého vlákna SIBRAL, které je vyráběno 

tavením oxidu hlinitého a oxidu křemičitého.  

Tvarovky SIBRAL se používají jako tepelně izolační materiál pro teploty: SIBRAL 

Standard do 1260 °C, SIBRAL Super do 1430 °C. 

Izolace SIBRAL se nesmí nevystavovat působení kyseliny fluorovodíkové, fosforečné 

a koncentrovaných louhů, či alkalických tavenin. Lépe odolávají teplotám v neutrálním 

a oxidačním prostředí. V prostředí redukčních a alkalických zplodin je teplota použití nižší. 

Zvlášť výhodné je jejich použití u přetržitě pracujících pecí, ale také u všech ostatních 

druhů pecí ve všech odvětvích průmyslu. Používají se pro stavbu celovláknitých pecí, nebo 

izolaci a opravy starších pecí. 

Při aplikaci tvarovek SIBRAL pro teploty nižší než 800°C, je nutno tvarovky vypálit po 

dobu minimálně 4 hodin na teplotu minimálně 900°C, aby se vypálilo organické pojivo 

a začalo pojit pojivo anorganické. 
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Tabulka podle [8] označuje tepelnou vodivost (λ = W.m-1.K-1) izolace SIBRAL v 

závislosti na teplotě a objemové hmotnosti. 

Vlastnosti 
SIBRAL 
Standard 

SIBRAL 
Super 

Teplota 
300 

kg/m3 
400 

kg/m3 

260 °C 0,083 0,097 

530 °C 0,12 0,123 

670 °C 0,142 0,14 

 Tab.4 tepelná vodivost izolace SIBRAL v závislosti na teplotě a objemové hmotnosti. 

6 Transformační proces 

Základní transformační proces znázorňuje „Black box“ [3] (černá skříňka) na obr.1. 

 

 

 

 

 

7 Požadavkový list 

7.1 Zadané požadavky 

- pro potřebu údržby teplo – směnných ploch energetických zařízení od nánosu produktů 

spalování pomocí ultrazvukového zdroje navrhněte jeho odizolování 

- odizolování navrhněte z hlediska teplotního a zvukového zatížení od nosné konstrukce 

  

Obr.1 Black box 

Znečištěná teplo-směnná 

   plocha 

Čistá teplo-směnná  

            plocha 
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7.2 Specifikované požadavky 

- Tepelná izolace teplo-směnné plochy 

- Nízká hlučnost  

- Nízké pořizovací náklady 

- Nízké provozní náklady 

- Co nejmenší ovlivnění teploty v kotli 

- Nepřetržitý provoz 

- Hermetizace  

- Snadná údržba 

- Snadná montáž 

- Snadná obsluha 

- Co nejmenší vstupní otvor pro čistící zařízení 

- Teplota na vnější straně kotle nesmí přesáhnout 70°C 

8 Funkční požadavky 

Jedná se o seznam funkcí, které by mělo odizolování zastávat. 

Účel odizolování tepelného a ultrazvukového zdroje: 

- Zamezení šíření tepla od kotle do okolí především v místě montáže zařízení 

a přenášení zvukových vln do okolí a vlastní konstrukce kotle. 

8.1 Funkční vlastnosti: 

- Čistění teplo-směnných ploch pomocí ultrazvukového vyvíječe 

- Izolace tepelné energie od kotle 

- Izolace ultrazvukových vln 
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8.2 Konstrukční vlastnosti: 

- Hermetizace zařízení 

- Možnost údržby 

-  Stabilita zařízení 

- Přívod média 

- Uchycení 

8.3 Diagnostické funkce: 

- Sledování teploty 

- Kontrola hermetizace 

- Kontrola funkčnosti zařízení 

- Kontrola rozvodu stlačeného vzduchu 

8.4 Řídící funkce: 

- Kontrola a řízení čistícího procesu 
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9 Funkční struktura 

V této části je proveden rozbor funkční struktury [3] (obr.8). Struktura je vlastně 

množina prvků a jejich vztahů, které tvoří určitý celek. Funkce určené ve funkční struktuře, 

musí technický systém plnit. 

  

Obr.8:Schéma funkční struktury 

technického systému čistění a izolace 

zvukového ofukovače 
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10 Morfologická matice 

Morfologická matice [3]viz. (tab.5), usnadňuje sestavení základní struktury celého 

navrhovaného zařízení. Přehledně znázorňuje všechny dílčí funkce. Které má zařízení 

splňovat, a doplňuje je o funkční orgány, které je mohou zajistit. 

Dílčí funkce Orgány nositelé funkcí 

1
1 

Přívod média 
umožnit 

Voda Vzduch Stl. Vzduch   

2
2 

Přívod média 
zajistit 

Kompresor Ventilátor     

3
3 

Přívod média 
řídit 

Manuálně Automaticky     

4
4 

Přívod média 
kontrolovat 

Elektrické čidla Průtokoměry 
Digitální 
manometr 

  

5
5 

Čištění 
umožnit 

Vzduchem Párou Vodou   

6
6 

Čištění zajistit 
Zvukový 
ofukovač 

      

7
7 

Čištění řídit Manuálně Automaticky     

8
8 

Čištění 
kontrolovat 

Kamery Čidla Bez indikace   

9
9 

Tepelná 
izolace zajistit 

Prefizol Techrock 80 Sibral   

1
10 

Hermetizace 
zajistit 

Svary Šrouby Těsnění   

1
11 

Zvuková 
izolace zajistit 

Vyšší tuhost 
krytu 

Techrock 80     

1
12 

Uchycení krytu Spojení tvarem Magneticky Svařením 
Šroubový 

spoj 
1

13 
Uchycení 
zařízení 

Svařením 
Šroubový 

spoj 
Spojení tvarem Magneticky 

1
14 

Technologie 
úpravy trubek 
při průchod 

zařízení 

Svařování Ohýbání Zkružování   

Tab.5 Morfologická matice 

U morfologické matice vybíráme kombinaci funkčních orgánů, která nejvhodněji 

splňuje naše požadavky. Schematickým znázorněním této kombinace je orgánová struktura 

[3] na (Obr.9). 
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12 Stavební struktura 

 

 

 

  

SIBRAL STANDART 

Techrock 80 

Membránová stěna 

Upravené trubky 

Nosný kryt 

Kryt nesoucí zařízení 

Otvor pro 

  zařízení 

Obr.10 Hrubá stavební struktura  
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13 Volba zvukového ofukovače [6]  

Pro návrh je použit vysokofrekvenční zvukový ofukovač řady SB, Konkrétně se jedna 

o typ SB38 (Obr.11) jehož parametry jsou uvedeny viz. níže. 

Technické data: Maximální teploty: 
Frekvence: 220Hz Trubka: 1300 °C 

Úroveň hluku (1 m): ≈ 145 dB Membránový domek: 500 °C 
Plnící tlak: 0,4 – 0,6 MPa Solenoidový ventil: 80 °C 

Spotřeba stlačeného vzduchu: 20-40 l/s 
 Hmotnost: 35 kg 
  

 

 Obr.12 Zvukový ofukovač SB38 [6] 

 

 Obr.13 Montážní vůle ofukovače [6] 
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14 Výpočet přenosu tepelné enegie 

14.1 Schéma prostupu tepla membránovou stěnou kotle 

 

14.2 Určení zářivého toku 

Dle literatury [2] je zářivý tok určen Stefan-Boltzmanovým zákonem 

)1.7(][
100100

2.
4

2

4

1 mW
TT

Cq O ⋅


















−






⋅⋅= ε
 

kde: ε ……… emisivita oceli [2] (volím 0,8) [1] 

 Co ……. součinitel vyzařování absolutně černého tělesa [ 42 −− ⋅⋅ KmW ] 

 T1 …….. teplota uvnitř kotle (zadáno 800°C) [K] 

 T2 …….. teplota teplo - nosného media (zadáno 300°C) [K] 

4267,5 −− ⋅⋅= KmWCo  [2] 

  

t1, α1 

t2, α2 

λtr 

Obr.14 Schéma prostupu tepla membránovou stěnou kotle 
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Určení zářivého toku (7.1) 

2

44

03,26655

100

15,573

100

15,1073
67,58,0

−⋅=



















−






⋅⋅=

mWq

q
 

14.3 Vypočet součinitele přestupu tepla 

Dle [2] je součinitel přestupu tepla sáláním určen ze vztahu 

)2.7(][ 12

21
1

−− ⋅⋅
−

= KmW
TT

qα  

kde:  q ……… zářivý tepelný tok (viz. 7.1) [ 2−⋅mW ] 

 T1 …….. teplota uvnitř kotle (zadáno 800°C) [K] 

 T2 …….. teplota teplo - nosného media (zadáno 300°C) [K] 

12
1 53,110

15,57315,1073

03,55266 −− ⋅⋅=
−

= KmWα  

14.4 Výpočet prostupu tepla válcovou stěnou 

Dle literatury [1]  je vztah pro výpočet prostupu tepla válcovou stěnou určen ze vztahu 
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Při výpočtu nebudeme uvažovat s přestupem tepla do teplo – nosného media tím se ním 

vzorec pro výpočet zjednoduší 
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kde:  π …….. Ludolfovo číslo [1] 

 t1 …….. teplota uvnitř kotle (zadáno 800°C) [°C] 

 t2 …….. teplota teplo - nosného media (zadáno 300°C) [°C] 

 α1 …….. součinitel přestupu tepla (viz. 7.2) ][ 12 −− ⋅⋅ KmW  

 λoc …… součinitel tepelné vodivost oceli [ 11 −− ⋅⋅ KmW ] 

 d1 …….. vnější průměr trubky teplo-směnné plochy [m] 

 d2 …….. vnitřní průměr trubky teplo-směnné plochy [m] 

 

λoc = 52 11 −− ⋅⋅ KmW  [15] 

 

( )

103,10349

0503,0

0603,0
ln

522

1

0603,053,110

1
300800

−⋅=

⋅
⋅

+
⋅

−⋅=

mWq

q

l

l

π

 

 

Prostup tepla dle vztahu (7,3) je počítán pouze pro jeden metr délky trubky teplo-směnné 

plochy. 
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15 Výpočet tepelných ztrát 

Pro výpočet tepelných ztrát při zanesení teplo-směnné plochy vrstvou popílku uvažuju 

vrstvu 5 mm popílku, ztráty pro zvyšující se vrstvu budou v (tab.6) a znázorněny graficky na 

(graf 1). 

15.1 Schéma prostupu tepla při vrstvě popílku 

 

15.2 Určení zářivého toku 

Výpočet proveden dle (7.1)  
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⋅⋅= ε
 

kde: ε ……… emisivita [14] popílku (volím 0,83) [1] 

 Co ……. součinitel vyzařování absolutně černého tělesa [ 42 −− ⋅⋅ KmW ] 

  

t1, α1 

t2, α2 

λpo, λoc 

Obr.15 Schéma prostupu tepla membránovou stěnou kotle 
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 T1 …….. teplota uvnitř kotle (zadáno 800°C) [K] 

 T2 …….. teplota teplo - nosného media (zadáno 300°C) [K] 

4267,5 −− ⋅⋅= KmWCo  

Určení zářivého toku (7.4) 

2

44

51,57338

100

15,573

100

15,1073
67,583,0

−⋅=



















−






⋅⋅=

mWq

q
 

15.3 Vypočet součinitele přestupu tepla vrstvou popílku 5 mm 

Výpočet proveden dle (7.2)  

)4.7(][ 12

21
2

−− ⋅⋅
−

= KmW
TT

qα  

kde:  q ……… zářivý tepelný tok (viz. 7.3) [ 2−⋅mW ] 

 T1 …….. teplota uvnitř kotle (zadáno 800°C) [K] 

 T2 …….. teplota teplo - nosného media (zadáno 300°C) [K] 

12
2 68,114

15,57315,1073

51,57338 −− ⋅⋅=
−

= KmWα  

15.4 Výpočet prostupu tepla válcovou stěnou vrstvou popílku 5 mm 

Dle literatury [1]  je vztah pro výpočet prostupu tepla válcovou stěnou určen ze vztahu 

 

Při výpočtu nebudeme uvažovat s přestupem tepla do teplo – nosného media tím se ním 

vzorec pro výpočet zjednoduší 
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kde:  π …….. Ludolfovo číslo [1] 

 t1 …….. teplota uvnitř kotle (zadáno 800°C) [°C] 

 t2 …….. teplota teplo - nosného media (zadáno 300°C) [°C] 

 α1 …….. součinitel přestupu tepla (viz. 7.2) ][ 12 −− ⋅⋅ KmW  

 λoc …… součinitel tepelné vodivost oceli [ 11 −− ⋅⋅ KmW ] 

 λpo …… součinitel tepelné vodivost popílku [ 11 −− ⋅⋅ KmW ] 

 d1 …….. vnější průměr trubky teplo-směnné plochy [m] 

 d2 …….. vnitřní průměr trubky teplo-směnné plochy [m] 

 d3 …….. vnější průměr trubky teplo-směnné plochy s popílkem[m] 

λoc = 52 11 −− ⋅⋅ KmW  [15] 

λpo = 0,23 11 −− ⋅⋅ KmW  [15] 
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Prostup tepla dle vztahu (7,5) je počítán pouze pro jeden metr délky trubky teplosměnné 

plochy. 
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V tab.6 je porovnání prostupu tepla s vzrůstající vrstvou popílku. 

Vrstva 

popílku 

[mm] 

Vnější průměr 

trubky s vrstvou 

popílku [m] 

Zářivý tok 

[W.m-2] 

Součinitel 

přestupu tepla α 

[W.m-2.K-1] 

Prostup 

tepla ql 

[W.m-1] 

0 0,0603 55266,03 110,53 10349,22 

5 0,0703 

57338,51 114,68 

3419,61 

10 0,0803 2142,89 

15 0,0903 1609,18 

20 0,1003 1314,65 

25 0,1103 1127,18 

30 0,1203 996,91 

35 0,1303 900,85 

40 0,1403 826,88 

 Tab.6 Změna prostupu tepla v závislosti na narůstající vrstvě popílku 

Graf 1 znárodňuje změny prostupu tepla v závislosti na vrstvě usazeného popílku na 

teplo-směnné ploše 

 
Graf.1 znázorňuje závislost prostupu tepla na zvyšující se vrstvě popílku 
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16 Ekonomické ztráty 

Důvodem čištění teplo-směnných ploch je mimo jiné i eliminování ekonomických ztrát 

způsobených zanášením membránové stěny usazeninami vznikajících při spalování. Při 

uvažování dalšího prodeje teplé užitkové vody, tj. vody, která protéká teplo-směnnou 

plochou. Tyto ztráty představují nemalý finanční obnos. 

Při současných cenách za tepelnou energii od teplárny Brno [7], která si účtuje za GJ 

tepelné energie vč. 9 % DPH 577,7 Kč si můžeme vypočítat, roční ekonomické ztráty. 

Výpočet ztrát provedu na 1 m2 teplo-směnné plochy 

Na 1 m2 se při uvažování průměru trubky 60,3 mm vejde 14 trubek, každá trubka dodá 

podle 7.3 tepelnou energie 10349,22 W. 

Celková tepelná energie z 1m2 

)6.7(][
2

W
nq

qC

⋅= l
 

Kde:  ql ……… prostup tepla (viz 7.3) [ 1−⋅mW ] 

 n ………. počet trubek na 1 m2 

Wq

q

C

C

56,72444

2

1422,10349

=

⋅=

 

Celková energie z 1 m2 při 5 mm vrstvě popílku 

 

Kde:  ql ……… prostup tepla (viz 7.5) [ ] 

 n ………. počet trubek na 1 m2 
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Ztráty na 1 m2 

Wq

q

Wqqq

Z

Z

CCZ

31,48507

25,2393756,72444

)8.7(][

=

−=

′−=

 

Přepočet W na GJ 

1kw = 0,0036 GJ → 48507,31W = 0,174626 GJ 

 

Roční ekonomické ztráty 

)9.7(][KčGJzacenatqZtráty Z ⋅⋅=
 

kde:  t ……… čas [hod] 

 qZ ……. ztrátové teplo [GJ] 

Kč 883723,05

7,5778760174626,0

=

⋅⋅=

Ztráty

Ztráty

 

V (tab. 7) ekonomické ztráty v závislosti na zvětšující se vrstvě popílku na graficky je 

tato závislost vyznačená na (graf 2). 
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Vrstva 
popílku 
[mm] 

Prostup 
tepla ql 
[W.m-1] 

Prostup tepla na 1 
m2 [W.m-1] 

Ztrátové teplo na 1 
m2 [W] 

Převod z kW 
na GJ 

Roční 
ekonomické 

ztráty 

0 10349,22 72444,56 0 0 0,00 
5 3419,61 23937,25 48507,31 0,174626323 883723,05 

10 2142,89 15000,20 8937,05 0,032173366 162818,21 
15 1609,18 11264,23 3735,98 0,013449512 68063,30 
20 1314,65 9202,52 2061,71 0,007422156 37560,95 
25 1127,18 7890,24 1312,28 0,004724205 23907,56 
30 996,91 6978,40 911,83 0,003282603 16612,11 
35 900,85 6305,95 672,46 0,002420845 12251,05 

40 826,88 5788,18 517,77 0,001863961 9432,86 
 Tab.7 Roční ekonomické ztráty závislé na velikosti vrstvy popílku 

 

 
Graf.2 Roční ekonomické ztráty závislé na velikosti vrstvy popílku 
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17 Návrh izolace kolem teplo-směnné plochy 

Nejprve bylo třeba spočítat zářivých tok z kotle do membránové stěny (viz. 7.1), následně 

ztrátový tepelný tok do okolí (viz. 8). Voda procházející membránovou stěnou má maximální 

teplotu 300°C a na tuhle teplotu byla nadimezována izolace tak, aby na stěně teplota 

nepřekročila 70°C. 

 
 Obr.15 Schéma rozložení izolace 

17.1 Ztrátový tok do okolí kotle 

Dle [2] je vypočten ztrátový tok do okolí 

)8(][)( 2−⋅−⋅=′ mWttq osokolíα  

kde:  αokolí ……… součinitel přestupu tepla do okolí ][ 12 −− ⋅⋅ KmW  

 ts ………….. teplota stěny (volím 70°C) [°C] 

 to …………. teplota okolí (volím 20°C) [°C] 

αokolí při 70°C ≈ 10 ][ 12 −− ⋅⋅ KmW  

2500

)2070(10

−⋅=′

−⋅=′

mWq

q
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17.2 Návrh tloušťky izolace 

Analýza byla provedena v programu Ansys 12.1. Jako izolace byla použita minerální vlna 

Techrock 80. Vyhojující tloušťka izolace je 50 mm. 

17.2.1 Geometricky model pro analýzu 

V programu Autodesk Inventor 2009 byl vytvořen model části teplo-směnné plochy 

s izolaci tloušťky 50 mm a poté generován v programu Ansys 12.1. Trubky teplo-směnné 

plochy jsou z oceli a izolace je použita Techrock 80. Parametry těchto materiálů byly 

zaneseny do knihovny materiálů v Ansysu. 

 

 

Obr.16 Geometrický model pro analýzu 

  



40 
 

17.2.2 Zasíťovaný model 

Bylo vytvořeno zasíťování modelu. 

 

Obr.17 Zasíťovaný model 

17.2.3 Vstupní parametry 

Jako vstupní parametry byly použity teplota vody, zářivý tok ztrátový tok do okolí. 

 

Obr.18 Vstupní podmínky zadané do programu Ansys 
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17.2.4 Výsledné rozložení teplot 

 

Obr.19 Teplotní analýza 

 

18 Návrh izolace zařízení 

18.1 Tepelná izolace 

Jako tepelná izolace je použita kombinace dvou izolačních materiálů. Přímo za 

vytvořeným otvorem z ohýbaných trubek je umístěna tvarovka z materiálu Sibral [8] 

specifikace Standart, která je umístěna v první části krytu, který je obvodově přivařen 

k membránové stěně kotle čímž je zajištěno uchycení celého celku a také hermetizace. na 

(obr.20) můžeme vidět, že další část krytu, která slouží zároveň k uchycení zařízení, je 

přišroubována 8 šrouby na přivařenou část krytu, z důvodu možné výměny zařízení. V této 

časti krytu se nachází další část izolace a to tvarovka z materiálu Sibral Standart, která je 

tvarována podle horny ofukovače. 
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Další vrstva tepelné izolace je tvořena minerální vlnou Rockwoll Techrock 80 [9] 

v několika vrstvách umístěných kolem zařízení a části krytu na které je zařízení uchyceno 

(obr.21). 

 

Obr.20 Řez modelem 

Obr.21 Řez modelem 
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Poslední část krytu (obr.22) je svařen z plechu, má kruhový průměr a je přišroubován 8 

šrouby. Jeho ukončení je tvořeno víkem s těsněním, které je přišroubováno z důvodu údržby 

zařízení. Údržba se provádí výměnou membrány zařízení, kterou je třeba 

měnit v pravidelných intervalech nebo v případě poruchy a také výměnou opotřebené 

minerální vlny. 

 

18.2 Zvuková izolace 

Zvuková izolace je vytvořena kombinaci tuhosti krytu a izolačního materiálu Rockwoll 

Techrock 80 (viz. kapitola 5.1), který vykazuje dobrou zvukovou izolaci.  

Kryt by měl rozložit kmitání tak, aby se nešířilo konstrukcí kotle a izolací Techrock by 

mělo být dosažené dostatečné zvukové izolace, tak aby hladina zvuku v okolí pracujícího 

zařízení byla snížena na únosnou mez. Orientační snížení hladiny zvuku izolací Techrock 80 

[9] v tloušťce 100mm při frekvenci 220 Hz je cca 19dB. V tomto případě předpokládám 

snížení hladiny zvuku o cca 90dB. Zařízení vyprodukuje při práci 145dB (viz. kapitola 12), 

výsledná předpokládaná úroveň hladiny zvuku je 55 dB. 

Obr.21 Řez modelem 
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19 Závěr 

Na odizolování vysokofrekvenčního zvukového ofukovače SB38 od firmy Sound Blast 

Sonic Company Limited, který slouží k  čištění teplo-směnných ploch, jsem navrhnul tepelně a 

zvukově izolační kryt. Ten je složen z několika částí a složí zároveň k uchycení vlastního 

zařízení. Je přivařen na membránové stěně kotle a izoluje citlivé části zařízení od vysokých 

teplot, které vznikají při spalování v kotli, zároveň hermetizuje spalovací prostor kotle. 

Zvukové vlny budou pohlceny izolačním materiálem a kmitání by se mělo rozložit do krytu, 

tak aby nebylo přenášeno konstrukcí kotle. Předpokládaný útlum zvukové hladiny je 90dB, 

čímž by se mělo dosáhnout vyhovující zvukové hladiny při práci zařízení. Kryt také zajistí 

hermetizaci spalovacího prostoru kotle. Při návrhu byl kladen důraz na maximální funkčnost.  

Jako izolační materiály byly zvoleny minerální vlna Rockwoll Techrock 80, která slouží 

jak pro tepelnou izolaci, tak pro izolaci zvukovou a tvarovky z žáruvzdorné izolace Sibral 

Standart. 

Ohýbané trubky pro vytvoření montážního otvoru zařízení v membránové stěně kotle 

byly navrženy na snadnou výrobu a montáž. Provedení uspořádání těchto ohýbaných trubek 

bylo voleno z důvodu minimalizace zásahu do původní membránové stěny a minimalizaci 

krytu. 
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Přílohy 

Příloha 1 

 

emisivita oceli ε 0,8 

emisivita popílku ε 0,83 

Součinitel vyzařování absolutně černého tělesa Co 5,67 

teplota uvnitř kotle T1 1073,15 

teplota teplo-nosného media T2 573,15 

teplota uvnitř kotle t1 800 

teplota teplo-nosného media t2 300 

součinitel tepelné vodivosti oceli λoc 52 

součinitel tepelné vodivosti popílku λpo 0,23 

vnitřní průměr trubky d2 0,0503 

 Tab 1:Zadané hodnoty pro výpočet 

 

Vrstva 

popílku 

[mm] 

Vnější průměr 

trubky s vrstvou 

popílku [m] 

Zářivý tok 

[W.m-2] 

Součinitel 

přestupu tepla α 

[W.m-2.K-1] 

Prostup 

tepla ql 

[W.m-1] 

0 0,0603 55266,03 110,53 10349,22 

5 0,0703 

57338,51 114,68 

3419,61 

10 0,0803 2142,89 

15 0,0903 1609,18 

20 0,1003 1314,65 

25 0,1103 1127,18 

30 0,1203 996,91 

35 0,1303 900,85 

40 0,1403 826,88 

 Tab.2: Závislost prostupu tepla na vrstvě popílku 
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Příloha 2: 

 

 

Graf 1: Závislost prostupu tepla na vrstvě popílku 
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Příloha 3: 

 

Vrstva 
popílku 
[mm] 

Prostup 
tepla ql 
[W.m-1] 

Prostup tepla 
na 1 m2 
[W.m-1] 

Ztrátové teplo 
na 1 m2 [W] 

Převod z kW 
na GJ 

0 10349,22 72444,56 0 0 
5 3419,61 23937,25 48507,31 0,174626323 

10 2142,89 15000,20 57444,36 0,206799689 
15 1609,18 11264,23 61180,33 0,220249201 
20 1314,65 9202,52 63242,04 0,227671357 
25 1127,18 7890,24 64554,32 0,232395562 
30 996,91 6978,40 65466,16 0,235678166 
35 900,85 6305,95 66138,61 0,238099011 

40 826,88 5788,18 66656,38 0,239962971 
 Tab.3: Tepelné ztráty 

 

Počet 
hodin ve 

dne 

Počet dní v 
roce 

Počet 
hodin v 

roce 

Cena za 
GJ 

Roční 
ekonomické 

ztráty 

24 365 8760 577,7 

0,00 

883723,05 

1046541,26 

1114604,56 

1152165,51 

1176073,07 

1192685,18 

1204936,23 

1214369,09 
 Tab.4: Ekonomické ztráty 
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Příloha 4: 

 

 

 Graf 2: Roční ekonomické ztráty 
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