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SEZNAM ZKRATEK 

Značka  Jednotka   Význam     

c   kJ*kg
-1

*K
-1 

  měrná tepelná kapacita 

de   m    vnější průměr trubky 

di   m    vnitřní průměr trubky 

Dmax   m    maximální průměr svazku 

dt    °C    rozdíl teplot 

g   m
2
 / s    gravitační zrychlení 

i    kJ*kg
-1 

   entalpie 

k   W*m
-2

*K
-1

   prostup tepla 

L   m    délka trubky 

l   m    vzdálenost mezi přepáţkami 

m   kg*s
-1

     hmotnostní tok 

mtr   m    mezera mezi trubkami 

n   ks    počet trubek v jednom tahu 

Nu       nusseltovo kritérium 

Pr       pranklovo kritérium 

q    W*m
-2

    měrný tepelný tok 

Q   W    tepelný tok 

r   J / kg    výparné teplo vody 

R   m
2
*K*W

-1
   tepelný odpor 

Re       reynoldsovo kritérium 

S   m
2 

   plocha 

s1   m    vzdálenost mezi trubkami 

s2   m    vzdálenost mezi trubkami  

STR   m    tloušťka stěny trubky 

t   °C    teplota 

T   K    absolutní teplota tělesa 

T∞    K    teplota tekutiny  

Tw   K    teplota povrchu  

z       počet tahů 

α    W*m
-2

*K
-1

   součinitel přestupu tepla, 

δ   m    tloušťka stěny 



 

 

ε       poměrná zářivost 

η     Pa*s    dynamická viskozita 

λ    W*m
-1

*K   tepelná vodivost  

ν   m
2
*s

-1
    kinematická viskozita 

ρ   kg*m
-3

    hustota 

ζ   W*m
-2

*K
-4

   Stefan-Boltzmanova konstanta  

       ztrátový součinitel    

 

Seznam jednotek 

Značka  Význam         

°C     stupeň Celsia 

J     joul 

K   Kelvin 

ks    kus 

m    metr 

Pa     pascal 

W     watt 

    

Seznam indexů 

Značka   význam        

c    celkový 

K    kondenzát  

kk    kaskádovaný kondenzát 

N    nátrubek     

P    pára 

rk    rozdělovací komora 

st    stěna 

stř    střední 

v    výsledný 

vh    vstupní hrdlo 

W    voda 
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1. ÚVOD 

 Důvod výběru mé bakalářské práce je jednoduchý, jaderná energetika je 

podstatný prvek energetického mixu u nás i ve světě. Ve snaze sníţení závislosti na 

dovozech energie, čelení výpadkům v dodávkách fosilních paliv a v neposlední řadě 

sníţení emisí oxidu uhličitého, se mnoho států přiklání k variantě výstavby nových 

jaderných elektráren. Rozdíl mezi jadernou a fosilní elektrárnou, která je v současné 

době u nás nejpouţívanější, spočívá zejména v zařízení a palivu pro výrobu tepla.  

Spalováním fosilních paliv získáme 3 000 000 krát méně energie na jednotku hmoty neţ 

jaderným štěpením, to znamená, ţe potřebujeme jeden gram uranu nebo tři tuny 

fosilních paliv k výrobě 100 GJ tepelné energie. 

Vznik jaderné fyziky se datuje do roku 1919, kdy bylo poprvé uměle rozštěpeno 

jádro dusíku částicí alfa. Poté přicházely objevy od Einsteina, Meitnerové, Chadwicka 

a dalších významných fyziků, jako byl Enrico Fermi, který v roce 1942 provedl první 

řízenou štěpnou reakci. Počátky jaderné energetiky, v podobné formě jak ji známe dnes, 

spadají do roku 1954, kdy byla s Obninsku u Moskvy spuštěna první jaderná elektrárna 

s elektrickým výkonem 5 MW. Ale aţ v roce 1956 byla spuštěna první elektrárna Cader 

Hall ve Velké Británii, jeţ byla připojena ke komerční elektrické síti.  Od té doby má 

jaderná energetika za sebou přes 13 200 reaktorů a velké mnoţství provozních 

zkušeností, které vedly k vysoké technické vyspělosti tohoto zdroje elektrické energie.  

Takto rychlý vývoj se samozřejmě neobešel bez záporných úkazů, jichţ bylo 

nespočetně více, neţ se ve skutečnosti uvádí. Tyto havárie byly způsobeny nejen 

selháním lidského činitele, jak se např. u Černobylu udává, ale také chybami v projektu 

nebo v samotné konstrukci stavby. Od roku 1986, kdy v Černobylu vznikla havárie ve 

čtvrtém reaktorovém bloku, se veřejné mínění o jaderné energetice výrazně zhoršilo. 

Z toho plynou obavy a nedůvěra v tento zdroj energie, které ale v dnešní době při 

stávajících technologiích nemají ţádná opodstatnění.  

Stále přísnější bezpečností opatření a standarty vedou k takřka nulovému riziku 

havárie. Bezpečností systémy jsou zaloţeny na rozdílných zásadách, jak fyzikálních tak 

technických. Jedna z nejdůleţitějších je zásada hloubkové ochrany, definuje ji pět 

úrovní a pět ochranných bariér, které jsou mezi aktivní zónou v reaktoru a okolím. 
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Dalším důleţitým aktivním prvkem je zálohování systému. Ten je trojnásobně 

nainstalovaný tak, aby v ţádném případě systém nezkolaboval. 

Česká republika zatím vyrobí více energie, neţ spotřebuje, avšak s očekávaným 

růstem spotřeby je důleţité přemýšlet nad otázkou, z jakých zdrojů budeme elektřinu 

v budoucnu vyrábět. V roce 2010 vyprodukovali jaderné elektrárny Dukovany 

a Temelín téměř 33% elektrické energie. Protoţe se jedná o velice spolehlivý zdroj, je u 

nás plánována výstavba dalších energobloků, které by měly zvýšit podíl jaderné energie 

a také podpořit český průmysl. Nejenom Česká republika, ale také Evropská unie a její 

instituce, jako je Evropský a sociální výbor, se staví na stranu, která jadernou energetiku 

podporuje.  

 V současné době je ve vývoji IV. generace jaderných reaktorů s uzavřeným 

palivovým cyklem. Tato generace je příslibem do budoucna. Při dnešní spotřebě energie 

s pouţitím nové generace reaktorů lze se známými zásobami zdrojů vystačit na dobu 

3000 let.  

 Ve své bakalářské práci se zabývám projektem MIR 1200, konkrétně regenerací 

napájecí vody pomocí odběrové páry z nízkotlaké části turbíny. V první části 

srovnávám tento projekt s projekty navrhovanými konkurencí. Dále popisuju teorii 

výměníků, které lze rozdělit do mnoha skupin. Já jsem se zaměřil na rozdělení dle 

způsobu sdílení tepla, přestupu tepla a dle konstrukce. Dalším bodem je analýza 

regeneračního ohřevu kondenzátu, kde uvádím různé druhy zapojení a moţnosti 

zlepšení této regenerace. Poslední částí mé práce je zjednodušený tepelný a hydraulický 

výpočet dle zadaných parametrů. Z těchto výsledků vychází můj cíl práce, kterým je 

získání charakteristických vlastností výměníku. 
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2. PROJEKT MIR 1200 

Z důvodu plánované výstavby jaderných bloků v České republice se uvaţuje o třech 

moţných variantách. Kaţdá z variant má rozdílnou konstrukci, je vyráběna jinými 

výrobci a má své klady (zápory).  

První z nich je tlakovodní reaktor třetí generace typu AP 1000 od americké firmy 

Westinghouse Elektric. Tento druh reaktoru navazuje na předchozí typ AP 600 

a vyuţívá většinu osvědčených prvků, jeţ vychází z dvacetiletého vývoje.  AP 1000 

vyuţívá pasivní bezpečnostní systém jako je gravitační síla, přirozená cirkulace vody 

nebo vedení tepla. Vyuţití přírodních zákonitostí umoţní vynechání některých aktivních 

prvků (např. čerpadel a ventilátorů), to redukuje náklady na projekt a sniţuje 

pravděpodobnost poruchy.  

Druhý návrh je od japonské firmy Mitsubishi Heavy Industries, pouţívá reaktor 

typu EU-APWR. Jedná se o tlakovodní reaktor třetí generace, jehoţ původní verze byla 

upravena tak, aby splňovala podmínky evropských provozovatelů (EUR). Díky 

provedeným úpravám byla zlepšena tepelná účinnost a celkový výkon i přes sníţený 

počet dílů. Oproti předchozí generaci byla dále sníţena spotřeba paliva, redukován 

počet vyhořelých palivových souborů a v neposlední řadě zmenšen obestavěný prostor. 

Poslední návrh je ruský projekt s názvem MIR 1200, jehoţ regenerační ohřev je 

předmětem mé bakalářské práce. V tomto projektu je pouţit reaktor třetí generace typu 

VVER V-392, jedná se o projekt tří organizací: OKB, Institut Kurčatova a  LOAEP. 

Jeho konstrukce je zaloţena na stejném principu jako předchozí tlakovodní typ VVER 

1000, jeţ se pouţívá i v České republice. Oproti předchozí variantě má větší výkon 

a vylepšené bezpečnostní prvky, které jsou zaloţené na hloubkovém principu ochrany 

s vyuţitím systému bariér (brání pronikání ionizujícího záření a radioaktivních látek do 

okolí). Dále chrání bezpečnost tyto systémy: havarijního chlazení aktivní zóny, pasivní 

zaplavování aktivní zóny, systém rychlého doplňování bóru, dvojitý betonový 

kontejment a několikanásobně zálohované systémy. 

V následující tabulce 2.1 jsou srovnány základní technická data jednotlivých 

reaktorů. Z této tabulky můţeme vyčíst, ţe nejvýkonějším reaktorem je typ EU- APWR 

od japonské firmy Mitsubishi Heavy Industries. Výkon však není jediným faktorem 

ovlivňujícím volbu vhodnosti reaktoru pro Českou republiku. 
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Tabulka 2.1 technická data reaktorů 

Technická data/typ reaktoru AP 1000 EU-APWR VVER V-392 

Tepelný výkon 3415 MWt 4451 MWt 3000 MWt 

Elektrický výkon 1117 MWe 1700 MWe 1068 MWe 

Počet smyček 2 4 4 

Palivo UO2/MOX UO2 UO2 

Obohacení U-235 2,35 - 4,45% do 5% 1,6; 2,4; 4% 

 

 Dle mého názoru je nejvýhodnější projekt MIR 1200, hlavně z důvodu, ţe je 

zaloţen na pro Českou republiku známé technologii, která je pouţita v jaderných 

elektrárnách Temelín a Dukovany. Na projektu by spolupracovali místní stavební, 

průmyslové a inţenýrské společnosti. Pomůţe vzdělávat české odborníky a zvyšovat 

jejich kvalifikaci, tím přispěje k rozvoji českých výrobců a zvýší šanci uplatnit se 

ve třetích zemích. Mezinárodní spolupráce Česka a Ruska na jiţ vystavěných 

energoblocích vykazuje nejlepší ukazatele spolehlivosti a hospodárnosti. S těmito 

vystavěnými bloky je projekt MIR 1200 plně kompatibilní. Ruský dodavatel také nabízí 

stavbu závodu na fabrikaci paliva. [3], [12] 
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3. VÝMĚNÍKY 

K regeneraci tepla se nejen v jaderných elektrárnách pouţívají tepelné výměníky. 

Obecně to jsou zařízení k přenášení tepelné energie pomocí proudících medií. Můţeme 

je nazývat podle: 

 Způsobu pouţití (ohřívače, kondenzátory, vařáky),  

 Počtu a uspořádání proudů (jednoproudé dvouproudé, souproudé, protiproudé) 

 Charakteru výměny tepla (se změnou nebo beze změny fáze),  

 Počtu teplosměnncých ploch.  

 

Pro výměníky se ve schématech pouţívají různé značky. Z těchto značek můţeme 

vyčíst, o jaký druh výměníku se jedná a také jaké jsou pouţívány pracovní látky. 

Jednotlivá značení jsou znázorněná na následujícím obrázku 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1. Schématické značky výměníků [1]  

a,b - rekuperační výměník obecně, c - chladič, d - odparka, e - parní kotel 

s přehřívákem, f - kondenzátor, g - směšovací výměník, i - chladící věţ, j - přehřívák 

páry, n.v.- napájecí voda, o. - odluh (solemi zahuštěná voda), k. - kondenzát, p.- sytá 

pára, př. - přehřátá pára, ch.v. – chladící voda, t.p. - topná pár 



15 

 

3.1. ROZDĚLENÍ VÝMĚNÍKŮ DLE PŘESTUPU 

TEPLA 

Rozdělujeme je na základní typy:  

 Rekuperační - k přestupu tepla dochází přes teplosměnnou plochu. 

 Regenerační - k přestupu tepla dochází na ploše, která je střídavě ohřívána 

a ochlazována pracovními látkami.  

  Směšovací - u kterých dochází k mísení dvou proudů látek. 

3.1.1.  VÝMĚNÍKY REGENERAČNÍ 

Jsou statické nebo rotační. Statické výměníky jsou tvořeny jedním nebo více absorbéry, 

kterým střídavě protéká ohřívané a ochlazované medium. Teplejší látka vtéká s určitým 

časovým odstupem za látkou ohřívanou do vytyčeného prostoru, kde je teplo předáváno 

zprostředkujícím prvkem do chladnějšího média. Doba přepínání sekcí absorbéru od 

vstupu po výstup z něj je dána dobou průchodu tepelné vlny. 

K přenosu tepla dochází pomocí pohyblivé nebo nepohyblivé výplně. Jako 

materiál výplně se nejčastěji pouţívají ţáruvzdorné cihly, kovové plechy nebo kuličky. 

Ohříváky mohou být umístěny jak horizontálně tak vertikálně, kaţdý z typů má svoje 

klady a zápory. Horizontální výměník má výhodnější polohu loţisek, převodovky a 

elektromotoru. Jako nevýhodu uvaţujeme působení napětí, které způsobuje únavu čepů 

a nábojů ohříváků. Účinnost můţe být v rozsahu 60% aţ 80%, moţnou negativní 

vlastností těchto výměníků je částečný přenos hmoty. Regenerační výměník se 

nejčastěji pouţívá u Ljungströmův ohříváku viz obrázek 3.2. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Obr. 3.2. Ljungströmův ohřívák[15]  
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Ljungströmův ohřívák je sloţen z rotoru vyplněného plechy uloţených v koších. 

Rotor je kruhového tvaru a je umístěn do uzavřeného prostoru, jenţ rozdělují a utěsňují 

sektorové desky na spalinovou a vzduchovou část. Další část ohříváku je nosná skříň 

vybavená přechodovými kusy, které slouţí k připojení spalinových a vzduchových 

potrubí. Maximálně pouţívaný průměr je 20 metrů, s 2 aţ 6 otáčkami za minutu 

a výkonem elektromotoru do 40 kW. Výplň musí splňovat dvě základní vlastnosti: malé 

tlakové ztráty a zanedbatelný přenos hmoty. Materiál náplně volíme dle obsahu síry 

v palivu, pro malé procento se pouţívá uhlíkatá ocel, pro věší nízkolegovaná ocel. 

Výhody těchto ohříváků spočívají především v jednoduchém čištění za provozu pomocí 

odfukovačů, snadné výměně výhřevných ploch a moţnosti zvolení niţších teplot. Za 

nevýhodu můţeme povaţovat těsnot a prolínavost látek. Jedná se o sloţité zařízení, jeho 

nejčastějšími pracovními látkami jsou vzduch a spaliny. [1], [5], [11] 

3.1.2. VÝMĚNÍKY REKUPERAČNÍ 

U rekuperačních výměníků jsou od sebe média oddělena stěnou o určité tloušťce 

(ta závisí na zvoleném materiálu, pracovních látkách a pracovních tlacích), tudíţ 

nedochází k přenosu hmoty. Pro své široké uplatnění mají také mnoho moţností 

konstrukčních provedení (trubkové, deskové, s ţebrovými povrchy), které budu 

popisovat v další kapitole 3.2. Podle počtu látek je můţeme rozdělit na dvoulátkové 

nebo třílátkové. Vyuţívají se jako vysokotlaké a nízkotlaké ohříváky napájecích vod, 

chladiče kondenzátu, chladiče oleje, kondenzátory parních turbín, spalinové výměníky. 

Tyto výměníky můţeme dále rozdělit:  

 Podle skupenství: 

- Bez změny skupenství teplonosných látek 

- Se změnou skupenství jedné s teplonosných látek 

- Se změnou skupenství obou teplonosných látek [1] [2] 

 Podle proudění:   

- Omývání příčné, podélné 

- Omývání souproudé, protiproudé 

 

     

Obr. 3.3. Omývání příčné [2]   Obr. 3.4. Omývání podélné [2] 
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Obr. 3.5. Omývání souproudé a protiproudé [2] 

3.1.3. VÝMĚNÍKY SMĚŠOVACÍ 

V tomto výměníku se pracovní média přímo mísí a nemá teplosměnnou plochu, 

coţ ho odlišuje od ostatních druhů výměníků. K přestupu tepla velmi často dochází 

s doprovodným přenosem hmoty. V průmyslu se pouţívají jako: 

a) vstřik vody do páry 

b) ohřev napájecí vody 

 

VSTŘÍKOVACÍ CHLADIČ PÁRY 

Pouţívá se ke změnám teploty přehřáté páry pomocí vstřikování napájecí vody do 

páry. Konstrukce je sloţena z dlouhých plechových vloţek z důvodu vypařování 

kapiček. Vypařování trvá nezanedbatelnou dobu, proto je nutné pouţít tuto vloţku. 

 

 

1 – trubka s rostřikovacími 

otvory 

2 - základní parní potrubí 

3 - vnitřní vestavba 

 

 

Obr. 3.6. Vstřikovací chladič páry [1] 

NÍZKOTLAKÝ ODPLYŇOVÁK 

 Pracovní látky odplyňováku jsou nízkotlaká pára a voda, které se mísí a tím 

mění své chemického sloţení K odplynění dochází při přetlaku a teplotě varu kolem 

105°C. Vlastním ohřevem jsou vylučovány plyny napájecí vody, které jsou při provozu 

vypouštěny. Odplyňování se provádí z důvodu zabránění korozi, kterou způsobují plyny 
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dusíku, vodíku a oxidu uhličitého obsaţené ve vodě. U tohoto typu výměníku musíme 

zajistit co moţná největší stykovou plochu vody a páry. Nejpouţívanějším řešením jsou 

sprchová, kaskádová a atomizační provedení (topná pára rozprašuje ohřívanou vodu). 

[1] 

 

Obr. 3.7. Odplyňovač [14] 

 

3.2. ROZDĚLENÍ VÝMĚNÍKŮ DLE 

KONSTRUKCE 

Výměníky tepla mají široké pouţití, proto je můţeme najít jak ve velkých továrnách, 

tak v domácnostech. Jedná se o rekuperační výměníky, kde jsou pracovní látky 

odděleny stěnou, přes kterou dochází k výměně tepelné energie mezi ohřívacím 

a ohřívaným médiem Můţou se lišit prostorovým uspořádáním: vodorovné a svislé. 

Podle konstrukčního řešení rozeznáváme základní typy výměníků:  

 Trubkové 

 Deskové 

 Spirálové 

Kaţdé z konstrukčních řešení má své výhody a nevýhody, kterými uvádím 

v dalších kapitolách. [1], [5], [11]  
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3.2.1.  VÝMĚNÍKY TRUBKOVÉ 

 Trubkové výměníky patří mezi nejčastěji pouţívané, jejich základní části jsou: 

plášť, svazek trubek, trubkovnice, hrdlo, komory mezitrubkového prostoru víka 

a přepáţky. Dobře snáší vysoké teploty a tlaky, umoţňují velké moţnosti výměny tepla 

vůči jejich objemu. Tento výměník se skládá ze dvou médií o rozdílných teplotách, 

z nichţ jedno ohřívá druhé. První médium proudí uvnitř pláště a druhé v trubce. 

Největší pouţívané teploty jsou 180°C aţ 200°C a tlaky 5 MPa.  

 

Obr. 3.8. Trubkový výměník [3] 

Snahou všech výměníků je co moţná největší součinitel přestupu tepla. Toho 

můţeme docílit např. šroubovicovým zvlněním povrchu a dalšími moţnostmi, které lze 

vidět na obrázku 3.9.  

 

Obr. 3.9. Zvyšování součinitele přestupu tepla [3] 

Na materiál jsou kladeny poţadavky dobré tepelné vodivosti, odolávání 

rozdílným teplotám a tlakům kvůli různým charakteristickým vlastnostem ohřívací 

a ohřívané látky. Jednou z hlavních předností a důvodem nejčastějšího pouţití 

v průmyslu je snadná údrţba a dobrý poměr cena/výkon. Záporem tohoto provedení je 

malá účinnost, uvádí se 20% aţ 40%. [1], [3] 
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3.2.2. VÝMĚNÍKY DESKOVÉ 

Deskový výměník je sloţen z tenkých kovových desek seřazených za sebou, 

které k sobě mohou být pájené nebo staţené pomocí šroubů mezi hlavní a přítlačnou 

deskou. Pomocí těsnění jsou vytvořeny dva oddělené mezideskové prostory, které 

slouţí k průtoku pracovních látek (primárního a sekundárního média). Klasická deska 

výměníku je z lisované nerezové oceli a ve všech rozích má otvor. Pro kaţdý kanál jsou 

vţdy dva funkční otvory a dva průtočné otvory oddělené lištou. 

Přednosti těchto výměníků jsou kompaktnost, cena oproti trubkovým 

výměníkům, dobrá účinnost a v neposlední řadě také moţnost pouţití i pro agresivní 

prostředí. Má široké moţnosti uplatnění, kromě chemického průmyslu z důvodů 

netěsností a omezení pracovních tlaků.  

 

Obr. 3.10. Deskový výměník [16] 

 Z obrázku 3.10 je zřejmé, ţe obě média prochází vlastním systémem kanálů. 

Teplejší médium vchází do levé horní příruby a kaţdým druhým mezideskovým 

prostorem stéká dolů, kde vyústí z výměníku v levé dolní přírubě. Chladnější médium 

proudí přesně naopak, z pravé dolní příruby protéká svými kanály nahoru a vyústí 

pravou horní přírubou. Tento systém je velice účinný, protoţe média proudí opačným 

směrem (protiproud). Velké účinnosti napomáhá také konstrukce. Desky malé tloušťky 

jsou prolisovány tak, aby docházelo k turbulenci, z čehoţ vyplývá výhoda dobrého 

přestupu tepla. [3], [13] 

Nosná konzole 

Přítlačná deska 

Podpěrný 

sloupek 

Hlavní deska 

Stahovací šrouby 

Sada 

desek 

Spodní konzole 
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3.2.3. VÝMĚNÍKY SPIRÁLOVÉ 

Spirálové výměníky jsou zaloţeny na stejném principu jako deskové. Pracovní 

média proudí ve spirálových kanálech, které jsou zakřivené. Toto zakřivení zlepšuje 

přestup tepla a současně sniţuje kritickou hodnotu Reynoldsova kriteria přechodu do 

turbulentního proudění. Nevýhodou je omezení tlaků a moţné netěsnosti výměníku. Za 

výhodu můţeme povaţovat kompaktnější rozměry, coţ znamená, ţe při daném 

zastavěném objemu má větší teplosměnnou plochu. Další přednosti jsou nízké tlakové 

ztráty a odolnost vůči zanášení, z čehoţ vyplývají menší náklady na čištění výměníků. 

Díky charakteristickým vlastnostem je můţeme vyuţít pro ohřev vláknitých materiálů 

ve zpracovatelském průmyslu, metalurgii a v potravinářství.  

 

Obr. 3.11. Spirálový výměník  [19] 

 Z obr. 3.11 můţeme vyčíst, ţe se skládá se ze dvou pásů svinutých kolem jádra, 

které se nachází ve středu výměníku. Spirálovými kanály proudí pracovní látky, mezi 

nimiţ dochází k výměně tepla. [3], [4], [19] 

3.3. ROZDĚLENÍ DLE ZPŮSOBU SDÍLENÍ 

TEPLA VE VÝMĚNÍCÍCH 

Sdílení tepla je samovolný přenos vnitřní energie z teplejší látky nebo tělesa na 

látku nebo těleso o teplotě niţší. Definujeme tři základní způsoby přenosu tepla: 

 Vedením – kondukcí 

 Prouděním – konvekcí 

 Sáláním - radiací 
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3.3.1. SDÍLENÍ TEPLA VEDENÍM 

Tepelná energie je přenášena díky kontaktu základních částic hmoty. Teplo se 

předává od více energeticky nabitých k méně energeticky nabitým částicím. Přenos 

energie u kapalin a plynů probíhá mezi molekulami. Tento typ je méně pouţívaný, více 

se pouţívá přenos mezi atomy a to u látek s pevným skupenstvím. Velikost tepelného 

toku lze vyjádřit pomocí Furierova zákona:   

𝑑𝑞 = −λ ∗
𝑑𝑡

dδ
  𝑊 ∗ 𝑚−2    

(3.1) 

q - měrný tepelný tok, prošlý za jednotku času jednotkovou plochou 

λ - je tepelná vodivost konkrétní látky (fyzikální vlastnost látky). Často funkcí teploty 

dt - je rozdíl teplot na povrchu stěny, 

δ - je tloušťka stěny. 

Pak tepelný odpor látky můţeme vyjádřit rovnicí: 

𝑅 =
δ

λ
  𝑊 ∗ 𝑚−2   

(3.2) 

3.3.2.  SDÍLENÍ TEPLA PROUDĚNÍM  

Sdílení tepla nastává při kontaktu proudící tekutiny s okolními tuhými látkami 

(stěnami), které se liší teplotou. Přenos tepla je sloţen ze dvou mechanismů: 

 První z nich je vedení a probíhá pouze v mezní vrstvě tekutiny, která přiléhá ke 

stěně. 

  U druhého mechanismu jsou mikročástice tekutiny strhávány z volného proudu 

do mezní vrstvy, tam odebírají teplo a vrací se zpět. 

Konvekce se dělí podle typu proudění na: 

 Nucenou – proudění zajištěno vnějším zařízením (čerpadlem), 

 Přirozenou – pohyb tekutiny je způsoben rozdílem hustoty látky 

u teplosměnného povrchu a objemem tekutiny vzniklým v důsledku rozdílu 

teplot. 

Newtonův ochlazovací zákon pro přenášený teplený tok: 

𝑞 = α ∗  Tw − T∞   𝑊 ∗ 𝑚−2   

(3.3) 
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q - je měrný tepelný tok 

α - je součinitel přestupu tepla, 

Tw - je teplota povrchu obtékaného tělesa, 

T∞ - je teplota tekutiny v dostatečné vzdálenosti od povrchu. 

 

Součinitel přestupu tepla α je obtíţné přesně určit, závisí na mnoha faktorech : 

 druh tekutiny 

  rychlost a charakter proudění (laminární, turbulentní) 

  typ proudění (přirozené nebo nucené) 

 tvar a rozměry teplosměnných stěn 

  stav a vlastnosti tekutiny (teplota, tlak, hustota) 

3.3.3. SDÍLENÍ TEPLA ZÁŘENÍM 

Kaţdá látka vyzařuje tepelnou energii ve formě elektromagnetického záření. 

Nejpodstatnější je pro přenos tepla infračervené záření, které má dlouhou vlnovou 

délku. Na rozdíl od ostatních způsobů sdílení tepla, jeţ potřebují přítomnost hmotné 

látky, se záření dokáţe šířit i ve vakuu.  Stefan-Boltzmanovou rovnicí je vyjádřen 

maximální tepelný tok: 

𝑞 = ς ∗ T4  𝑊 ∗ 𝑚−2  (3.4) 

(3.4) 

q - je měrný tepelný tok, 

ζ - Stefan-Boltzmanova konstanta ζ= 5,67032*10
-8

 W*m
-2

*K
-4

, 

T - absolutní teplota tělesa. 

Tuto rovnici lze pouţít pouze pro ideálně černé tělesa. Vyzařují maximální energii, 

kterou je moţné tělesem vyzářit. Pro reálná tělesa platí: 

𝐸 = ε ∗ ς ∗ T4  

(3.5) 

ε - je poměrná zářivost (efektivnost záření vůči absolutně černému tělesu) 

 U výměníku tepla dochází ke všem uváděným druhům sdílení tepla, avšak jeden 

z nich je vţdy dominantní. Pro běţně uţívané výměníky se nejčastěji uplatňuje 

konvekční přestup tepla. U výměníků pracujících s vyššími teplotami některého z médií 

se pouţívá  přestup radiací. [2], [11] 
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4. REGENERACE TEPLA A JEJÍ VÝZNAM 

Regenerace se v jaderných elektrárnách provádí pomocí výměníků odběrem páry 

z různých částí turbíny. Podle bodu, z kterého páru odebereme, se regenerační ohříváky 

označují  (v mém případě se jedná o nízkotlaký ohřívák). Tato pára se dále vyuţívá pro 

ohřev kondenzátu.  

 

Obr. 4.1. Oběh regenerace [3] 

Největší výhoda regenerace je zřejmá, zlepšování termické účinnosti celého 

cyklu. Pára by mohla projít celou turbínou a vyrobit více energie, avšak při menší 

účinnosti, neţ za vyuţití regeneračního ohřevu.  Jako další výhodu můţeme uvaţovat, 

ţe regenerace napomáhá k odvzdušování napájecí vody a také k regulaci velkých 

měrných objemů páry při nízkých tlacích (děje se tak v konečných částech parních 

turbín). 

Kdybychom měli regeneraci popsat Rankin – Clausiovým oběhem zobrazeným 

na obr. 4.2 zjistili bychom, ţe má v různých částech různou tepelnou účinnost, a pokud 

bychom skutečné teploty nahradily středními teplotami, získáme tři Carnotovy oběhy.  
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Obr. 4.2. Rankin – Clausiuv oběh [3] 

Z tohoto oběhu také můţeme vyčíst, ţe pokud oběh I. co nejvíce potlačíme 

a oběh III. co nejvíce zvýšíme, zlepšíme také účinnost celého cyklu. Toho lze docílit 

regenerací tepla, nebo opakováním celého cyklu. Nereálnou avšak účinnou variantou je 

zastavení odvodu tepla v bodě 1´, směs vody a páry izoentropicky stlačíme do bodu 2, 

poté získáme Carnotův oběh pracující mezi teplotami T2stř a T2. Tento oběh však nejde 

uskutečnit. 

 

Způsoby jak lze zvýšit účinnost Rankin – Clausiova cyklu:  

 Zvýšení tlaku vstupní páry 

 Zvýšení teploty vstupní přehřáté páry 

 Sníţení tlaku v kondenzátoru 

 Carnotizace oběhu regeneračním ohřevem napájecí vody odběrovou parou 

 Přehřívání (mezipřehřívání) páry 

 Teplárenské oběhy 

 Binární oběhy 

Já se budu blíţe zabývat carnotizací napájecí vody odběrovou párou z turbíny a 

mezipřihříváním páry. K těmto účelům se pouţívají výměníky tepla, které jsem 

popisoval v kapitole 2. [4], [5], [6] 

4.1. CARNOTIZACE 

Základem Carnotizace je upravit oběh je tak, aby se jeho termická účinnost přiblíţila 

termické účinnosti ideálního Carnotova oběhu viz. obr. 4.3. Páru o stavu daném bodem 
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3 necháme v turbíně jen krátce expandovat na niţší tlak, potom páře odebereme za 

stálého tlaku malou část tepla (vyšrafovaná plocha pod bodem 3). Toto teplo předáme 

v regeneračním výměníku kondenzátu před vstupem napájecí vody do parního 

generátoru (plocha pod bodem 2). Dále necháme páru v turbíně expandovat a děj 

opakujeme do bodu 4. Teplo (plocha vyznačená body 12761) se předá napájecí vodě, 

které se prakticky rovná teplu odebranému páře (plocha vyznačená body 43894). Tím se 

termická účinnost celého oběhu přiblíţila termické účinnosti Carnotova cyklu.  

 

Obr. 4.3. Carnotizace  [11] 

  Na dalším obrázku 4.4 je znázorněna další moţnost zvyšování účinnosti, a to 

mezipřihřívání páry. Do pracovní látky je z bodu 1 přiváděno teplo aţ do bodu 3, 

ve kterém pára začne expandovat v turbíně, expanze trvá do bodu 4. V tomto bodě se 

pracovní látka přehřívákem začne znovu ohřívat aţ na bod 3p, po samotném přehřívání 

pára znovu expanduje. [3], [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4. Mezipřihřívání páry [11] 

 



27 

 

 

4.2. TEPELNÉ SCHÉMA REGENERAČNÍHO 

OHŘEVU NAPÁJECÍ VODY 

Z termodynamického hlediska jsou nejlepší variantou regeneračního ohřevu 

směšovací ohříváky. Dochází u nich k přímému mísení kondenzátu a páry, kterou 

získáme z určité části turbíny (nízkotlaké, vysokotlaké). Není zapotřebí teplotního 

rozdílu kondenzátu a odběrové páry, jako v případě povrchového ohříváku. Na obrázku 

4.5 je uveden nákres tepelného schéma regeneračního ohřevu se čtyřmi směšovacími 

ohříváky. 

 

Obr. 4.5. Tepelné schéma regeneračního ohřevu se směšovacími ohříváky[6]  

Záporem směšovacího typu je komplikovanost celého zařízení. Hlavním 

důvodem je, ţe za kaţdým směšovacím ohřívákem musí být přečerpávací čerpadlo, 

které přepravuje kondenzát i s odběrovou párou do dalšího ohříváku, kde probíhá ohřev 

při vyšších tlacích. 

Přečerpávací čerpadlo bychom mohli vypustit v případě, ţe umístíme ohřívák 

výše (na obr 4.5 označený číslem 1), aby nátoková výška dostačovala k samotíţnému 

přečerpávání do dalšího ohříváku (v mém případě do čísla 2). Z tohoto důvodu se 

pouţívají povrchové ohříváky, které jsou uvedeny na obrázku 4.6. 

Povrchovými ohříváky proudí voda, kterou přepravuje kondenzační čerpadlo 

z kondenzátoru v nitru trubek výměníku tepla a odebíraná pára z parní turbíny 

kondenzuje na povrchu těchto trubek. Trubkový výměník můţe být buď přímý, 

spirálový nebo do tvaru tzv. U, čímţ se vyřeší vzájemná tepelná dilatace. Z důvodu 
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spotřeby materiálu na tloušťky stěn pláště se odebíraná pára přivádí do pláště o niţším 

tlaku, neţ má voda proudící trubkami výměníku. 

 

Obr. 4.6. Tepelné schéma regeneračního ohřevu s povrchovými ohříváky a podávacími 

čerpadly [4] 

Odebíraná pára je podávána malými čerpadly do potrubí s hlavním kondenzátem 

přímo za ohříváky. Pouţitím velkého mnoţství podávacích čerpadel dělá zařízení 

sloţitější. Čím sloţitější zařízení, tím je náchylnější k poruchám. Technologické 

problémy můţou nastat u vysokotlakých ohříváků, které dopravují malé mnoţství vody 

s vysokými tlaky. Řešíme to pomocí kaskádování kondenzátu páry do ohříváku 

s niţšími tlaky páry a do odplyňováku. [4], [6], [7] 

SCHÉMATA ODVODU KONDENZÁTU  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.7. Odvod kondenzátu a)kaskádováním b)přečerpáváním [6] 

 



29 

 

4.3. TEPELNÉ SCHÉMA JEDNOOKRUHOVÉHO 

REGENERAČNÉHO OHŘEVU 

 

Obr. 4.8. Tepelné schéma jednookruhového regeneračního ohřevu [4] 

Na obr. 4.8 je odběrová pára z čtvrtého ohříváku přiváděna do sousedního 

ohříváku číslo tři, odběrová pára z ohříváku číslo tři je kaskádovaná do ohříváku číslo 

dva, a tak dále aţ se z prvního ohříváku všechen kondenzát odběrových par převádí do 

kondenzátoru. Tento postup se provádí, z důvodu odstraňování radiolytického kyslíku 

(20-30 mg/Kg), který je v ohříváku neţádoucí. Především kyslík způsobuje 

u regeneračních ohříváků korozi, která se odstraňuje chemickou úpravou tzv. 

demineralizací veškerého kondenzátu, neţ vyústí do ohříváku. U nízkotlakých ohříváků 

je třeba uvaţovat, ţe pracují s niţšími tlaky neţ je atmosférický, proto bychom měli 

odsávat parovzdušné směsi, které se mohou díky netěsnostem přisávat.  

Z hlediska zvyšování účinnosti s výhodou vyuţíváme kondenzát topné páry na 

výstupu z ohříváku před jeho zavedením do sousedního ohříváku v chladiči kondenzátu 

(CHK) viz obr. 4.9.  

 

 

 

Obr. 4.9. Regenerační ohřev s chladiči kondenzátu  [4] 
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Uváděný kondenzát má větší teplotu neţ je teplota páry, takţe je schopen ohřát 

s menšími ztrátami hlavní kondenzát na vyšší teplotu.Pokud pouţíváme u regeneračních 

výměníků dopravující čerpadla za ohřívákem, nepouţíváme chladič kondenzátu. 

 

Obr. 4.10. Schéma uspořádání [3] 

Na obrázku 4.10 je zobrazen vliv odstavení nízkotlakého ohříváku. Při stejné 

spotřebě paliva klesne svorkový výkon turbíny, coţ vyvolá sníţení provozní ekonomie 

bloku. 

 

V běţném provozu se můţeme setkat s mnoha variantami regeneračního ohřevu, 

která jsou kombinací zmíněných typů. Nízkotlaké ohříváky jsou od vysokotlakých 

odděleny napájecí nádrţí s odplyňovačem. Na další straně uvádím obrázek 4.11, který 

znázorňuje schéma regenerace tepla pro jadernou elektrárnu MIR 1200 

 

 

 

 

  

 Obr. 4.11. Schéma uspořádání regeneračního ohřevu [3] 
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Čím více ohříváku pouţijeme k regeneraci napájecí vody, tím bude zařízení 

sloţitější a bude nákladnější. Nejvýhodnější počet můţeme určit optimalizačními 

výpočty. Běţně se u dvouokruhových jaderných elektráren pouţívá 7 aţ 9 ohříváků. 

[4], [6], [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.12. Schéma sekundárního okruhu projektu MIR 1200 [3] 
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5. KONSTRUKČNÍ NÁVRH NTO 

 Jedná se o trubkový výměník, zařazený jako osmý v pořadí projektu regenerace 

jaderné elektrárny typu MIR 1200. Je sloţen ze soustavy vertikálních trubek ve dvou 

tazích. Ve dvou trubkovnicích jsou zaválcovány trubky. Spodní trubkovnice je volná 

a horní volně umístěna v plášti. 

 

5.1. STANOVENÍ HODNOT 

Tabulka 5.1 Stanovené [3] 

Parametr Jednotka Zkratka Navrţený rozměr 

Vnější průměr trubky m de 0,016 

Vnitřní průměr trubky m di 0,014 

Tloušťka stěny trubky m STR 0,001 

Délka trubky m L 5,5 

Počet trubek v jednom 

tahu 

Ks n 6111 

Počet tahů - z 2 

Materiál trubek - - Ocel 08Ch18N10T 

Vzdálenost mezi 

přepáţkami 

m l 0,6 

Maximální průměr 

svazku 

m Dmax 2,6 

 m s1 0,022 

 m s2 0,019 

Mezera mezi trubkami m mtr 0,006 
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5.2. ZÁKLADNÍ ČÁSTI TRUBKOVÝCH 

VÝMĚNÍKŮ 

 
Obr. 5.1. Svislý regenerační ohřívák [4] 

Jednotlivé části NTO jsou vyrobeny: z oceli 20K (pláště, trubkovnice,dna), oceli 

22K (nátrubky, příruby) a oceli 08Ch18N10T (teplosměnné trubky). [3] 
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Pro výpočet efektivní délky trubky jsem uvaţoval 7 přepáţek o šířce 0,02  𝑚 , 

dvě trubkovnice o šířce 0,18  𝑚  a mnou navrţené délce 5,5  𝑚 . 

 

Lskutecna = L −  7 ∗ Spřepážek  − (2 ∗ Strubkovnice ) 

Lskutecna = 5,5 −  7 ∗ 0,02 − (2 ∗ 0,18) 

𝐋𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞𝐜𝐧𝐚 = 𝟓 𝐦 

(5.1) 

Snavržená = π ∗ de ∗ Lskutecna ∗ n ∗ z 

Snavržená = 3,14 ∗ 0,016 ∗ 5 ∗ 6111 * 2 

𝐒𝐧𝐚𝐯𝐫ž𝐞𝐧á = 𝟑𝟎𝟕𝟏 𝐦𝟐 

(5.2) 

5.3. PARAMETRY VODY VSTUPUJÍCÍHO DO 

NTO 

 

Mnoţství vody vyplývá z hmotností bilance: 

𝑚𝑤 = 5823 𝑡 ℎ =
5823

3600
∗ 1000 = 1617,5𝑘𝑔 𝑠  

(5.2) 

 

Teplota kondenzátu:  

𝑡𝑤1 = 132,1 °𝐶 
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6. TEPELNÝ VÝPOČET 

6.1. TEPELNÁ BILANCE 

Parametry potřebné pro tepelný výpočet jsou uvedeny v následujícím obrázku 6.1. 

      m k 

I
n
p = 2751,8 kJ * kg 

-1
 

Tp = 155 °C 

 

 

 

 

m  w = 1617,5 kg * s 
-1

          m w = 1617,5 kg* s
-1

 

Tw2 = 151 °C         tw1 = 132,1 °C 

 

 

 

 

 

 

                                 m  kk = 206,8 kg * s
-1

  m k = mkk + mp 

                                  i kk = 720,4 kJ * kg
-1

  i´k = 653,8 kJ *kg
-1 

Obr. 6.1. Parametry kondenzátu a páry
 

Mnoţství odběrové páry 

mp ∗ i"p + mkk ∗ mw ∗ cw ∗ tw1 =  mw ∗ cw ∗ tw2 +  (mkk + mp)  ∗ i´k  

mp ∗ i"p + mkk ∗ ikk ∗ mw ∗ cw ∗ tw1 =  mw ∗ cw ∗ tw2 +  mkk ∗ i´k + mp ∗ i´k  

mp ∗  i"p −  i´k + mkk ∗  ikk −  i´k =  mw ∗ cw ∗ (tw2 −  tw1) 

mp =  
mw ∗ cw ∗  tw2 − tw1 − mkk ∗ (ikk − i´k)

(i"p − i´k)
 

mp =  
1617,5 ∗ 4,290 ∗  151 − 132,1 ∗ 206,8 ∗ (720,4 − 653,8)

2551,8 − 653,8)
 

mp = 55,95 kg / s => 201,42 t / h  

(6.1) 
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6.2. TEPLOTNÍ PRŮBĚH VE VÝMĚNÍKU 

 

∆t´ = 155 − 132,1 = 22,9°C 

tw1 = tp − ∆t´ 

tw1 = 155 − 22,9 

𝐭𝐰𝟏 = 𝟏𝟑𝟐,𝟏 °𝐂 

∆t" = 155 − 4 = 4 

tw2 = tp − ∆t" 

tw2 = 155 − 4 

𝐭𝐰𝟐 = 𝟏𝟓𝟏°𝐂 

(6.1) (6.2) 

6.3. STŘEDNÍ LOGARITMICKÝ TEPLOTNÍ 

ROZDÍL 

∆ ts =  
∆ t´ −  ∆ t"

ln
∆ t´
∆ t"

=  
 155 − 132,1 −  (155 − 151)

ln
(155 − 132,1)
(155 − 151)

 

∆ ts =
18,9

1,75
 

∆ 𝐭𝐬 = 𝟏𝟎,𝟖𝟑𝟐 °𝐂    

(6.3) 

6.4. PARAMETRY KONDENZÁTU 

Střední teplota kondenzátu 

tw =  tp −  ∆ ts = 155 − 10,832 

𝐭𝐰= 𝟏𝟒𝟒,𝟏𝟔𝟖 ℃ 

(6.4) 
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Parametry vody pro tuto teplotu: [6] 

Tabulka 6.1 Parametry vody 

ρw 922,764 kg / m
3
 

Cw 4,2902 kJ * kg
-1 

* K
-1

 

λw 0,6828 W / mK 

Pr w 1,209 - 

ηw 0,000190597 Pa * s 

νw 2,066 * 10
-7

 m
2
 / s 

6.5. PRŮTOČNÁ PLOCHA 

S =
π ∗ di2

4
∗ n 

S =
π ∗ 0,0142

4
∗ 6111 

S = 0,941 m
2 

(6.5) 

6.6. STŘEDNÍ RYCHLOST VODY V TRUBCE 

Ww =  
mw

ρw ∗ S
 

Ww =  
1617,5

922,764 ∗ 0,941
 

𝐖𝐰 = 𝟏,𝟖𝟔𝟑 𝐦 /𝐬 

(6.6) 

6.7. REYNOLDSOVO ČÍSLO 

Re =  
Ww ∗ di

νw
 

Re =  
1,863 ∗ 0,014

2,066 ∗  10−7
 

Re = 126 244 

(6.7) 
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6.8. NUSSELTOVO ČÍSLO 

Pouţit Hausenův vzorec [5],  oblast jeho platnosti je: 

( Re = 7000 – 10
6
 , L / D = 1 - ∞, Pr = 1 – 1500) 

 

Teplotu stěnu jsem odhadnul tST 1 = 152 °C   ηST1 = 180,030 * 10-6 Pa * s 

Nu = 0,036 ∗ Re0,8 ∗ Pr
1
3 ∗  

ηw

ηST 1
 

0,14

∗  
di

L
  

1
18  

Nu = 0,036 ∗ 126 2440,8 ∗ 1,209
1
3 ∗  

190,957 ∗ 10−6

180,030 ∗ 10−6
 

0,14

∗  
O, 014

5
 

1
18

 

Nu = 336,128 

(6.8) 

6.9. SOUČINITEL PŘESTUPU TEPLA 

KONDENZÁTU 

αw =
Nu ∗  λw

di
 

αw =
336,128 ∗  0,6828

0,014
 

𝛂𝐰 = 𝟏𝟔 𝟑𝟗𝟑,𝟒𝟒𝟑 W / m
2
K 

(6.9) 

6.10. TEPELNÝ ODPOR KONDENZÁTU 

Rw =
1

αw
∗  

de

di
 

Rw =
1

16393,443
∗  

0,016

0,014
 

Rw = 6,974 * 10
-5

 m
2
KW

-1
 

(6.10) 
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6.11. PARAMETRY PÁRY 

Parametry kondenzační blány pro teplotu tp = 155 °C: [6] 

Tabulka 6.2 Parametry páry  

ρp 912,283 kg / m
3 

ηp 0,00017614 Pa * s 

λp  0,681 W / mK 

g 9,81 m
2
 / s

 

r 2 098 200 J / kg 

6.12. SOUČINITEL PŘESTUPU TEPLA PRO 

BLÁNOVOU KONDENZACI 

αp = 1,51 ∗  
ρp

2 ∗  λp
3 ∗ g ∗ r

ηp ∗ L ∗ ∆t
 

0,25

 

αp = 1,51 ∗  
912,2832 ∗  0,6813 ∗ 9,81 ∗ 2098200

176,14 ∗ 10−6 ∗ 0,6 ∗ 3
 

0,25

 

𝛂𝐩 = 𝟏𝟕 𝟐𝟓𝟖,𝟑𝟏𝟔 𝐖 / m
2
K 

 

∆t =  tp –  tST 1 = 155 − 152 

∆𝐭 = 𝟑 °𝐂 

(6.11) 

6.13. TEPELNÝ ODPOR PÁRY 

Rp =  
1

αp
 

Rp =  
1

17258,316
 

𝐑𝐩 = 𝟓,𝟕𝟗𝟒 ∗  𝟏𝟎−𝟓 m2
K / W 

(6.12) 
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6.14. ODPOR STĚNY TRUBKY 

RTR =
de

2 ∗  λTR
∗ ln

de

di
 

RTR =
0,016

2 ∗ 16,5
∗ ln

0,016

0,014
= 𝟔,𝟒𝟕𝟒 ∗  𝟏𝟎−𝟓𝐖 /𝐦𝟐 ∗ 𝑲 

(6.13) 

6.15. PROSTUP TEPLA 

k =
1

Rw +  Rtr + Rp
 

k =
1

6,972 ∗ 10−5 + 6,474 ∗ 10−5  + 5,794 ∗ 10−5
=  𝟓 𝟏𝟗𝟕,𝟐𝟒𝟗 𝐖 /𝐦𝟐 ∗ 𝑲 

(6.14) 

6.16. UPŘESNĚNÍ TEPLOTY STĚNY 

tST =  tp −
k ∗  ∆ ts

αp
 

tST = 155 −
5197,249 ∗  10,832

17258,316
=  𝟏𝟓𝟏,𝟕𝟑𝟖 °𝐂 

(6.15) 

 Výsledné hodnoty uvádím v tabulce, jelikoţ odhad teploty byl poměrně přesný, 

nepočítal jsem upřesněné hodnoty pro teplotu 151,738 °C.  

Tabulka 6.3 Výsledné hodnoty 

tST °C 152 

ηST Pa * s 180,365 * 10
-6 

Nu - 335,994 

αw W * m
-2

 * K 16393,443 

Rw m
2 

* K * W 
-1 

6,972 * 10
-5

 

αp  W * m
-2

 * K 17 258,316 

Rp m
2 

* K * W 
-1

 5,794 ∗  10−5 

RTR m
2 

* K * W 
-1

 6,474 * 10
-5

 

k W * m
-2

 * K
-1 5 197,249 

S m
2 

2329,6 
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6.17. TEPELNÝ TOK 

Q = mw ∗ cw ∗ (tw2 −  tw1) 

Q = 1617,5 * 4,290 * (151 – 132,1) 

Q = 131 148 517,5 W 

(6.16) 

6.18. VELIKOST TEPLOSMĚNNÉ PLOCHY 

Sv =
Q

k ∗  ∆ts
 

Sv =
131148517,5

5197,249 ∗ 10,832
 

Sv = 2 329,6 m
2 

(6.17) 

6.19. VÝPOČET VÝKONŮ 

Celkový výkon 

Qc = mw ∗ cw ∗ (tw2 −  tw1) 

Qc = 1617,5 ∗ 4290 ∗  151 − 132,1  

𝐐𝐜 = 𝟏𝟑𝟏 𝟏𝟒𝟖 𝟓𝟏𝟕,𝟓 𝐖 

(6.18) 

Výkon v oblasti páry 

Qp = m p ∗ (i"p − i´k) 

Qp = 55,95 ∗  2751,8 − 653,8  

𝐐𝐩 = 𝟏𝟏𝟕 𝟑𝟖𝟑 𝟏𝟎𝟎 𝐖 

(6.19) 

Výkon v oblasti kondenzátu 

Qk = Qc − Qp 

Qk = 131 148 517,5 − 117 383 100 

𝐐𝐤 = 𝟏𝟑 𝟕𝟔𝟓𝟒𝟏𝟕,𝟓 𝐖 

(6.20) 
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7. HYDRAULICKÝ VÝPOČET 

Pro hydraulický výpočet se stanovují tlakové ztráty na straně ohřívaného média 

(kondenzátu). Výpočet se skládá ze ztrát třením, změny směru a průřezu.  Výsledky 

jsou podstatné pro navrhování oběhových čerpadel. [9] 

7.1. ZTRÁTA TŘENÍM 

Pro hladké trubky platí oblast turbulentního proudění v rozmezí Re = 2 * 10
4
 – 2 * 10

6 
 

λ𝑇𝑅 = 0,00540 + 0,3964 ∗ 𝑅𝑒−0,3 

λ𝑇𝑅 = 0,00540 + 0,3964 ∗ 126244−0,3= 𝟎,𝟎𝟏𝟕𝟏 

 (7.1) 

∆p1 =  λTR ∗
2 ∗ LTR

di
∗

ww
2

2
∗  ρw  

∆p1 = 0,0171 ∗
2 ∗ 5,5

0,014
∗

1,8632

2
∗  922,764 

∆𝐩𝟏 = 𝟐𝟏 𝟓𝟏𝟓,𝟐𝟗 𝐏𝐚 

(7.2) 

7.2. ZTRÁTA ZMĚNOU SMĚRU 

7.2.1. ROZDĚLOVACÍ KOMORA 

Ztrátový součinitel změny směru  rk = 0,6 určeno z [9] 

∆p2 = 
rk
∗

ww
2

2
∗ ρw 

∆p2 = 0,6 ∗
3,562

2
∗ 922,764 = 3 508,4 Pa

∆𝐩𝟐,𝐜 = 𝟐 ∗ ∆𝐩𝟐 = 𝟕 𝟎𝟏𝟔,𝟖 𝐏𝐚

(7.3) 

Průřez vnitřního hrdla 

𝑆𝑣ℎ =  
𝜋 ∗ 𝑑𝑣ℎ

2

4
 

𝑆𝑣ℎ =  
𝜋 ∗ 0,7922

4
 

𝐒𝐯𝐡 = 𝟎,𝟒𝟗𝟑𝐦𝟐 

 

Rychlost na vstupu 

𝑊𝑤 =  
𝑚𝑤

ρ𝑤 ∗ 𝑆𝑣ℎ
 

𝑊𝑤 =  
1617,5

922,764 ∗ 0,493
 

𝐖𝐰 = 𝟑,𝟓𝟔𝐦/𝑠 

(7.4)(7.5) 
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7.2.2. PŘEPOUŠTĚCÍ KOMORA 

rk = 0,75 – ztrátový součinitel určený z [10] 

∆p3 = 
pk
∗

ww
2

2
∗ ρw 

∆p3 = 0,75 ∗
3,562

2
∗ 922,764 

∆𝐩𝟑 = 𝟒𝟑𝟖𝟓,𝟓 𝐏𝐚 

(7.6) 

7.3. ZTRÁTA ZMĚNOU PRŮŘEZU 

7.3.1. ZTRÁTA NÁHLÝM ZÚŽENÍM 

TRUBKOVNICE 

∆p4 = 
tr
∗

ww
2

2
∗ ρw 

∆p4 = 0,32 ∗
1,8652

2
∗ 922,764

∆p4 = 513,53 Pa

∆𝐩𝟒,𝐜 = 𝟐 ∗ ∆𝐩𝟒 = 𝟏𝟎𝟐𝟕,𝟎𝟔 𝐏𝐚

(7.7) 

Ztrátový součinitel: 


tr

= 0,5 ∗  1 −
Szúžení

Strubkovnice
   


tr

= 0,5 ∗  1 −
0,94

2,655
   


𝐭𝐫

= 𝟎,𝟑𝟐 

 

Szúžení =  
π ∗ di2

4
∗ n 

Szúžení =  
π ∗ 0,0142

4
∗ 6111 

𝐒𝐳úž𝐞𝐧í = 𝟎,𝟗𝟒𝐦𝟐 

 

Strubkovnice =  

π ∗ di2

4
2

 

Strubkovnice =  

π ∗ 2,62

4
2

 

𝐒𝐭𝐫𝐮𝐛𝐤𝐨𝐯𝐧𝐢𝐜𝐞 =  𝟐,𝟔𝟓𝟓𝐦𝟐 

(7.8)(7.9) 
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7.3.2. ZTRÁTA NÁHLÝM ROZŠÍŘENÍM 

TRUBKOVNICE 

∆p5 = 
tr
∗

ww
2

2
∗ ρw 

∆p5 = 0,42 ∗
1,8652

2
∗ 922,764

∆p5 = 674,02 Pa

∆𝐩𝟓,𝐜 = 𝟐 ∗ ∆𝐩𝟓 = 𝟏𝟑𝟒𝟖,𝟎𝟐 𝐏𝐚

(7.10) 

Ztrátový součinitel trubkovnice 


tr

=  1 −
Szúžení

Strubkovnice
  

2
 


tr

=  1 −
0,94

2,655
  

2
 


𝐭𝐫

= 𝟎,𝟒𝟐 

(7.11) 

7.3.3. ZTRÁTA NÁHLÝM ROZŠÍŘENÍM 

ROZDĚLOVACÍ KOMORY 

∆p6 = 
rk
∗

ww
2

2
∗ ρw 

∆p6 = 0,767 ∗
3,562

2
∗ 922,764

∆𝐩𝟔 = 𝟒 𝟒𝟖𝟒,𝟗 𝐏𝐚

(7.12) 

Ztrátový součinitel rozdělovací komory: 


tr

=  1 −
SN

SK
  

2
 


tr

=  1 −
0,493

3,97
  

2
 


𝐭𝐫

= 𝟎,𝟕𝟔𝟕 

 

(7.13) 
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𝑆𝑁 =
𝜋 ∗ 𝑑𝑁

2

4
 

𝑆𝑁 =
𝜋 ∗ 0,7922

4
 

𝐒𝐍 = 𝟎,𝟒𝟗𝟑𝐦𝟐 

𝑆𝐾 =
𝜋 ∗ 𝑑𝐾

2

4
 

𝑆𝐾 =
𝜋 ∗ 2,252

4
 

𝐒𝐊 = 𝟑,𝟗𝟕𝐦𝟐 

(7.14)(7.15) 

7.3.4. ZTRÁTA NÁHLÝM ZÚŽENÍM 

ROZDĚLOVACÍ KOMORY 

∆p7 = 
rk
∗

ww
2

2
∗ ρw 

∆p7 = 0,44 ∗
3,562

2
∗ 922,764

∆𝐩𝟕 = 𝟐 𝟓𝟕𝟐,𝟖 𝐏𝐚

(7.16) 

Ztrátový součinitel 


rk

= 0,5 ∗  1 −
SN

SK
  

2
 


rk

= 0,5 ∗  1 −
0,493

3,97
  

2
 


𝐫𝐤

= 𝟎,𝟒𝟒 

(7.17) 

7.4. CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA 

∆𝑝𝑐𝑒𝑙 = ∆𝑝1 + ∆𝑝2,𝑐 + ∆𝑝3 + ∆𝑝4,𝑐 + ∆𝑝5,𝑐 + ∆𝑝6 + ∆𝑝7 

∆𝑝𝑐𝑒𝑙 = 21515,29 + 7016,8 + 4385,5 + 1027,06 + 1348,02 + 4484,9 

∆𝑝𝑐𝑒𝑙 = 𝟑𝟗𝟕𝟕𝟕,𝟔𝐏𝐚 

(7.18) 

 Tlaková ztráta na straně vody je menší neţ 40 kPA, tato hodnota je maximálně 

přípustná. Proto je výměník vhodný pro pouţití. [7] 
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8. ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá návrhem nízkotlakého regeneračního ohříváku projektu 

MIR 1200. Tento projekt je jednou ze tří moţných variant na plánovanou dostavbu 

jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Jde o svislý trubkový výměník, který je 

zařazený jako osmý v pořadí systému regenerace. Je sloţen ze soustavy vertikálních 

trubek ve dvou tazích, trubky jsou zaválcovány v trubkovnicích. Spodní trubkovnice je 

volná a horní volně umístěna v plášti. Teplosměnnou plochu tvoří 12 222 trubek 

o tloušťce 1 mm, vnitřním průměru 14 mm a délce 5,5 m. 

Princip mnou rozebírané regenerace spočívá v odběru páry z nízkotlaké části turbíny 

o teplotě 155°C, která ohřívá kondenzát z teploty 132,1°C na teplotu 151°C. Ohřátý 

kondenzát pokračuje do napájecí nádrţe a dále do vysokotlakých ohříváků, kde se opět 

ohřívá. Tento proces lze popsat Rankin-Clausiovým cyklem, který jde v ideálním 

případě nahradit cyklem Carnotovým. Carnotizace oběhu zlepšuje termickou účinnost 

cyklu, napomáhá k odvzdušování napájecí vody a k regulaci velkých průtokových 

objemů páry při nízkých tlacích v konečných etapách turbíny.  Dalšími způsoby jak lze 

zvýšit účinnost Rankin – Clausiouva cyklu jsou: zvýšení tlaku a teploty vstupní páry, 

sníţení tlaku v kondenzátoru, přehřívání páry, teplárenské a binární oběhy. 

 Ze zadaných parametrů jsem provedl zjednodušený tepelný výpočet, součástí 

kterého jsou charakteristické vlastnosti výměníku, ty jsou shrnuty v následující tab. 8.1. 

Tabulka 8.1 Shrnuté výsledky tepelného výpočtu 

Teplota stěny 152 [°C] 

Dynamická viskozita stěny 180,365 * 10
-6 

[Pa * s]
 

Nusseltovo číslo 335,994 

Součinitel přestupu vody 16393,443 [W * m
-2

 * K] 

Tepelný odpor vody 6,972 * 10
-5 

[m
2 
* K * W 

-1
] 

Součinitel přestupu páry 17 258,316 [W * m
-2

 * K] 

Tepelný odpor páry 5,794 ∗  10−5[ m
2 
* K * W 

-1
] 

Tepelný odpor trubky 6,474 * 10
-5

 [m
2 
* K * W 

-1
] 

Součinitel prostupu tepla 5 197,249 [W * m
-2

 * K
-1

] 

Teplosměnná plocha 2329 [m
2
] 

Tepelný tok 131 148 517,5 [W] 
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Po provedení výpočtu jsem získal skutečnou velikost teplosměnné plochy 2329 m
2
, 

která je vůči navrţené ploše 3071 m
2

 řádově menší, to je zapříčiněno nepřesnostmi 

výpočtů a moţným zanášením plochy. Regeneraci tepla můţeme zlepšit zvětšením 

součinitele přestupu a prostupu tepla, zvětšením velikosti teplosměnných ploch, čehoţ 

lze docílit prodlouţením trubek nebo zvětšením jejich počtu. Zlepšením regenerace se 

nám zvýší ekonomie provozu celého cyklu, coţ povaţuji za hlavní prvek u jakéhokoliv 

zařízení. 

 
Dalším bodem mé práce byl hydraulický výpočet, který se skládá z dílčích ztrát. 

Jsou to ztráty třením, změnou průřezu a také změnou směru. Celková tlaková ztráta 

výměníku je dle provedeného řešení 39 777 Pa, z toho vyplývá vhodnost ohříváku pro 

pouţití. Tento výsledek je důleţitý pro navrhování oběhových čerpadel.  

Cíl své bakalářské práce jsem splnil. Dosaţené výsledky mohou být pouţity pro 

navrhování zařízení regeneračního ohřevu nejen v projektu MIR 1200, mohou také 

slouţit pro budoucí vývoj výměníků, čerpadel a jiných strojů pouţitelných v energetice.  
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