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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
PLACHÝ, J. Návrh měřicí sondy pro odběr plynného vzorku spalin z fluidní spalovací 

komory : bakalářská práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 

Katedra energetiky, 2012, 50 s. Vedoucí práce: Čech, B. 

 
Bakalářská práce se zabývá návrhem měřicí sondy pro odběr plynného vzorku spalin 

z fluidní spalovací komory. V úvodu popisuje fluidní kotel a jeho konstrukční řešení. 

Navazuje na podrobnější popis problematiky fluidních zařízení. Dále seznamuje 

s možnými metodami měření teploty a odběru vzorku spalin. V praktické části je řešen 

návrh chlazené odběrové sondy, tepelný výpočet, pevnostní výpočet, tlaková zkouška a 

hydraulické ztráty sondy. V závěru je uveden stručný přehled dosažených výsledků, 

výhody řešení, pro které jsem se rozhodl a srovnání s dalšími způsoby řešení konstrukce 

chlazené odběrové sondy. Technická dokumentace chlazené odběrové sondy a prostup 

sondy do spalovací komory je součástí přílohy. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 
PLACHÝ, J. Desing Probe for Sampling Flue Gas Sample from the Fluidized Combustion 

Chambers : Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB – Techical University of Ostrava, Fakulty of  

Mechanical engineering, Department of  Energetics, 2012, 50 p. Thesis head: Čech, B. 

 

This thesis describes the design of sampling probe for sampling of the gas from the 

fluidized bed combustion chamber. The introduction describes the fluidized bed boiler and 

its design. It continues to issue more detailed description of fluid power systems. Also 

introduces the possible methods of temperature measurement and gas sampling. In the 

practical part of the design is solution of cooled sampling probe, thermal calculations, 

stress analysis and hydraulic pressure probe losses. In conclusion, a brief overview of the 

results is achieved, the benefits of this solution, for which I chose and comparison with 

other solving ways of cooled sampling probe design. Technical documentation of cooled 

sampling probe and probe penetration into the combustion chamber is part of the Annex. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 
 

Označení   Význam         Jednotka SI 

Co  součinitel sálání černého tělesa    [W.m 1.K 4]   

D, d  průměr trubky        [m] 

E  energie vyzářená skutečnými tělesy   [W.m 2]  

Eo  energie vyzářená černými tělesy    [W.m 2] 

F  zatěžující síla        [N] 

K  termočlánek NiCr – Ni      [1] 

L, l, l0     délka          [m] 

Mo  ohybový moment       [N.m] 

ND 80    kulový ventil – vnitřní  80     [m] 

NTC    negastor         [1] 

Nu     Nusseltovo kritérium      [1] 

Pr     Prandtlovo kritérium      [1] 

PTC    pozistor         [1] 

PVC    polyvinylchlorid       [1] 

Q      tepelný tok         [W] 

Rcu     odpor závislý na teplotě okolí    [Ω] 

Re     Reynoldsovo kritérium      [1] 

Rm     pevnost v tahu        [Pa] 

S     plocha          [m2] 

T     absolutní teplota       [K] 

Ut     termoelektrické napětí      [U] 

VN     vysoké napětí        [V] 

VVN    velmi vysoké napětí       [V] 

Wo     modul průřezu v ohybu      [m3] 

 

cp     měrná tepelná kapacita za stálého tlaku  [J.kg 1.K 1] 

dh     hydraulický průměr       [m] 

g     gravitační zrychlení       [m.s 2] 

k     součinitel prostupu tepla      [W.m 2.K 1] 

m     hmotnost         [kg] 

m      hmotnostní tok        [kg.s 1] 

n     přebytek vzduchu       [1] 

o     omočený obvod        [m] 

p     tlak           [Pa] 

pz     tlaková ztráta        [Pa] 

t     teplota ve stupních Celsia     [°C] 
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v´     měrný objem        [m3.kg 1] 

w     rychlost proudění       [m.s 1] 

 

řecká písmena 

α     součinitel lineární roztažnosti    [°C 1] 

α     součinitel přestupu tepla      [W.m 2.K 1] 

ε     opravný součinitel       [1] 

ε     emisní součinitel       [1] 

η     dynamická viskozita       [Pa.s 1] 

λ     součinitel tepelné vodivosti     [W.m 1.K 1] 

λ     součinitel tření        [1] 

ν     kinematická viskozita      [m2.s 1] 

π     Ludolfovo číslo        [1] 

ρ     hustota          [kg.m 3] 

σDO     napětí dovolené v ohybu      [Pa] 

 

indexy 

m     měření  

mat     materiál 

o     okolí 

sp     spaliny 

tr     trubka 

vnější    větší mezikruží 

vnitřní    menší mezikruží 
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ÚVOD 
 

V bakalářské práci se zabývám návrhem chlazené sondy pro odběr plynného vzorku ve 

fluidních spalovacích jednotkách. Navrhuji řešení prostupu sondy do spalovací komory, 

jakým způsobem odeberu vzorek plynných složek spalin a v neposlední řadě jak stanovím 

teplotu uvnitř fluidní vrstvy. Jednotlivé možnosti řešení porovnávám mezi sebou. 

Důležitou podmínkou je zachování stejných parametrů vzorku během odběru a při 

transportu do laboratoře. 

 

 Při návrhu chlazené sondy mám na výběr z více konstrukčních řešení. Každé 

konstrukční provedení má své klady a zápory. Požadavky na chlazenou sondu jsou vysoké. 

Odběry vzorku je možno realizovat více zařízeními a co se týče měření teploty, tak i zde je 

celá řada možností. Každé zařízení měřící teplotu funguje na rozdílném principu. 

 

 V dnešní době je důležité z hlediska životního prostředí a zdrojů energie zvyšovat 

účinnosti jednotlivých zařízení a přitom produkovat co nejméně škodlivin. Při výrobě 

nového nebo opravě stávajícího zařízení je nutno zvolit nejsprávnější cestu k dosažení 

tohoto cíle. 
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1. FLUIDNÍ KOTEL 
 

1.1 Popis fluidního kotle 
 

Jedná se o kotle s cirkulující fluidní vrstvou K7 a K8 elektrárny Pořící II. Jmenovitý 

výkon jednoho kotle 250 t/h. Fluidní kotle byly uvedeny do provozu v letech 1996 a 1998. 

Palivo pro kotle je hnědé uhlí. Instalovaný výkon fluidních kotlů je 2 x 55 MW. Schéma 

kotle (obr.1). 

 
Bubnový parní kotel s cirkulující fluidní vrstvou. Cirkulace ve výparníku je přirozená. 

Membránové stěny spalovací komory a druhého tahu jsou plynotěsné. Ohřívák vzduchu 

tvoří třetí tah kotle. Fluidní rošt, který tvoří dno ohniště je vybaven dýzami přivádějící 

fluidizační vzduch, nad roštěm přiváděn sekundární vzduch v šikmé spodní části ohniště 

(izolace keramickou vyzdívkou). Spaliny vystupují z ohniště dvěmi izolovanými kanály do 

dvou nechlazených cyklónu, zde se odloučené tuhé části vrací zpět do fluidní vrstvy ve 

spodní části ohniště. Spaliny z cyklónů vystupují izolovanými kanály do horní části 

druhého tahu kotle, kde předávají část své energie přehříváku a ohříváku vody. Z druhého 

tahu pokračují spaliny do třetího tahu, tam předají teplo teplosměnným plochám ohříváku 

vzduchu.  

 
Přebytek popela odváděn čtyřmi fluidními třídiči popela, hrubší frakce vynášeny 

čtyřmi chlazenými šnekovými dopravníky do komorových podavačů. Odtud je odváděn 

popel pomocí pneumatické dopravy do sila popela mimo kotelnu. Únosy z kotle jsou 

zachycovány v elektrostatickém odlučovači a dopravovány pomocí pneumatického 

zařízení, stejně je dopravován popel z fluidních třídičů, výsypek pod druhým a třetím 

tahem do zásobníků popela.  

 
Doprava paliva je pomocí dvou palivových cest, které zajišťují třídění a drcení. 

Upravené palivo pomocí gravitace dopravujeme na řetězový dopravník a následně do 

zauhlovacích šachet ohniště.   

 
Vzduchový systém zajišťuje dopravu spalovacího vzduchu jedním primárním a jedním 

sekundárním radiálním ventilátorem. 

 
Najížděcí systém, případně podpůrný tepelný systém kotle tvoří hořáky a olejové 

hlavice pro spalování lehkého topného oleje. 
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Dávkování vápence zajišťují šnekové podavače. Transport vápence do fluidního 

ohniště je prováděn pomocí pneumatické soustavy. Zpracováno dle [7]. 

 

1.2 Fluidní spalování 
 

Charakteristickým znakem spalování ve vznosu je veliký hmotový a tepelný přenos  

uvnitř vrstvy (částečky mezi plynným prostředím a vrstva mezi stěnami ohniště). 

Intenzivní víření má za následek právě tento veliký tepelný a hmotový přenos. Rychlá 

odezva na změnu pracovního režimu. Doba setrvání větších částic ve vrstvě je značně 

dlouhá. Spalovací prostor opouští jen částice, jejichž tíha je menší než aerodynamický 

odpor. Úprava paliva pro fluidní ohniště je jen drcení. Z fluidního prostoru jsme schopni 

odvést 40 až 60 % uvolněného tepla. Při spalování okolo teplot 700 až 900 °C nedochází 

ke spékání popela. Ve fluidní vrstvě jsou umístěny trubky, na kterých při této teplotě 

nemohou vznikat nánosy. Na dodatkových plochách se tvoří malé nánosy, ty jsou však 

lehce odstranitelné kvůli nižší teplotě hoření. Přidáváním vápence do fluidní vrstvy 

omezíme tvorbu kysličníků síry. Tímto zásahem zabraňujeme nízkoteplotní korozi a 

škodlivým exhalacím. Velikost částic paliva se pohybuje v rozmezí 0 až 6mm, vyjimečně 

Obr.  1. Schéma kotle K7 a K8, elektrárna Poříčí II [8] 
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až 20 mm. Fluidní vrstva nám umožňuje spalování různých druhů paliv. Velikou výhodou 

fluidních kotlů je regulace výkonu 30 až 100 %. Zpracováno dle [1]. 

 

1.3 Přednosti a nedostatky fluidního spalování 
 
Přednosti fluidního spalování: 

 spalování základních druhů paliv v kombinaci s biopalivem nebo odpadem 

 spalování různých paliv, hnědé uhlí, černé uhlí případně směsi 

 možnost spalování paliva s vysokým obsahem síry a popeloviny 

 poměrně jednoduché odsíření pomocí vápence s vysokou účinností 

 díky vysoké účinnosti spalování se dostáváme na hodnotu obsahu nespálených 

látek v tuhých zbytcích pod 1 % 

 teplota spalování 850 až 900 °C zajišťuje nízkou hodnotu emisí NO a NO2 

 fluidní kotle jsou vhodné pro teplárenské účely díky své vysoké regulační 

schopnosti (30 až 100 %) 

 odstavení kotle do tepelné zálohy a opětovné najetí do maximálního výkonu bez 

potřeby jiného zdroje (plynná nebo kapalná paliva) 

 
Nedostatky fluidního spalování: 

 na jednotku elektrického výkonu je vyšší spotřeba energie ve srovnání s klasickými 

kotli (fluidizační vzduch, pneumatická doprava popelovin) 

 složitější technologie spalování a údržba 

 materiály musí odolávat abrazivnímu prostředí  

 delší doba najetí než u granulačních kotlů (ze studeného stavu) 

 

1.4 Vznik a vlastnosti fluidní vrstvy 
 

Základní podmínka vzniku je průtok fluidizačního média (vzduchu) vrstvou složenou z 

tuhých částic. Základní podmínka pro izotermický spalovací proces je vzájemné působení 

tuhých částic a vzdušiny (vzduch, palivo, inert).  

 
Dělení tuhých částic z fyzikálního hlediska: 

 pokud je částice paliva v klidu, potom hovoříme o klasickém spalování na roštu 

(nehybná vrstva) 
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 jedná li se o kmitavý pohyb, pak je fluidní vrstva v kmitavém pohybu (na prahu 

fluidizace) 

 v posledním případě se jedná o vířivý kmitavý pohyb, kde v závislosti na průtoku 

fluidizačního média hovoříme o několika typech fluidní vrstvy 

 
Vrstva klade vertikální odpor průtoku vzdušiny, narůstá od počáteční nulové hodnoty 

téměř lineárně se zvětšujícím se průtokem po hodnotu, kdy v málo zvětšeném objemu 

pórovité vrstvy se nemohou jednotlivé částice pohybovat. Dalším zvýšením průtoku 

vzdušiny ve směru opačném gravitační síle, dochází k rovnováze protékající vzdušiny se 

silami (gravitačními), které kladou částice fluidní vrstvy. Nyní začínají kmitat částice 

v rovnovážné poloze a celá směs má vlastnosti kapaliny. Na stěny působí hydrostatickým 

tlakem, rozděluje lehčí a těžší zároveň větší a menší částice, přelévá se do připojených 

nádob. Prahová rychlost fluidizace je označována jako mimovrstvová rychlost vzdušiny. 

Při nižším průtoku fluidizačního vzduchu (oblast prahu fluidizace) je jasně definovaná 

hladina a koncentrace je homogenní. Dalším zvýšením průtoku fluidizační vzdušiny 

dochází k expanzi vrstvy a malému nárůstu odporu. To provází intenzivní míchání částic 

fluidní vrstvy ve vertikálním a následně i horizontálním směru. Jemné částice jsou unášeny 

z fluidní vrstvy na povrch a hrubší částice se dostávají na dno fluidní vrstvy. Vrstva 

obsahuje veliké množství bublin fluidizačního média a je nehomogenní. Tento typ fluidní 

vrstvy je charakteristickým znakem stacionární fluidní vrstvy, případně se s ní můžeme 

setkat ve spodní části cirkulující fluidní vrstvy tvořené hrubšími částicemi. Dalším 

zvýšením fluidizační rychlosti dosáhneme zvětšení porózity fluidní vrstvy, částice budou 

unášeny z fluidní vrstvy formou pneumatického transportu. Tento stav je charakteristický 

pro spalovací komoru kotlů s cirkulující fluidní vrstvou a horní část fluidní vrstvy 

v ohništi. 

 

Fyzikální vlastnosti fluidní vrstvy jsou pro spalovací proces velmi výhodné. 

Rychlost hoření je závislá na rozdílu rychlostí spalované částice a okysličovadla (vzduchu) 

obtékajícího hořící částici. Rozdíl rychlosti řádově až desítky metrů za sekundu dosahují 

větší částice (5 až 15 mm). Zmenšováním velikosti částic klesá rozdíl těchto rychlostí a 

zároveň dochází ke zmenšení intenzity reakce mezi uhlíkem a kyslíkem. Vzhledem k 

výrazně vyšší velikosti částic fluidní vrstvy než u klasických granulačních kotlů je reakce 

mezi palivem a okysličovadlem mnohonásobně intenzivnější. Základem pro dokonalé 

spalování s minimálním mechanickým nedopalem a minimálním obsahem emisí CO je 

právě tato vlastnost fluidní vrstvy. 
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1.5 Typy fluidních kotlů 
 
Dělení fluidních kotlů na tuhá paliva: 

a) stacionární fluidní vrstva a vracení únosu pevných částic, fluidní vrstva pracuje s 

přebytkem vzduchu n < 1 (zplyňovací vrstva) a přebytkem vzduchu n > 1 

(spalovací vrstva) 

b) expandující fluidní vrstva, fluidní vrstva cirkuluje mezi spodní částí fluidní vrstvy a 

koncem ohniště. Můžeme se setkat s názvem kotle s vnitřní cirkulací 

c) cirkulující fluidní vrstva, částice inertu a paliva odlučovány za výstupem spalin 

z ohniště a následně se vrací do spodní části fluidní vrstvy 

 

Kotle se stacionární fluidní vrstvou 

Kotle se stacionární fluidní vrstvou můžeme rozdělit na dva typy: 

1) Stacionární vrstva tvořena z 95 až 98 % částicemi inertu, zbytek 2 až 5 % tvoří palivo. 

Spaluje se s přebytkem vzduchu n > 1. Nutnost regulace teploty fluidní vrstvy 

v rozmezí 850 až 900 °C, aby nedocházelo k natavení povrchu inetrních částic. 

Teplotu regulujeme odvodem tepla teplosměnnými plochami, které jsou ponořeny ve 

fluidní vrstvě. Odloučené tuhé částice na výstupu z kotle se vracejí do spalovací 

komory. 

2) Fluidní vrstva je tvořena z 80 % inertem a zbylých 20 % tvoří palivo v odplyněném 

stavu a různým stupněm vyhoření uhlíku. Spaluje se s přebytkem vzduchu n < 1. Nižší 

množství fluidního vzduchu je základem regulace spalovací teploty. Vzniklé spaliny 

ve fluidní vrstvě jsou vedeny do II. stupně a zde dohořívá plynné CO a jemné částice 

paliva. Opětovné odloučení spalitelných látek v úletu a následné vracení zpět do 

ohniště kotle. 

 
Zvláštním typem je jednostupňové fluidní ohniště se škvárující fluidní vrstvou. 

Fluidní vrstva tvořena částicemi paliva pohybující se do 20 mm. Při vstupu do kotle se 

částice odplyní a teplota hoření se pohybuje v rozmezí 1200 až 1300 °C. Spalování 

regulujeme přebytkem primárního vzduchu. Plynné složky paliva a jemné částice 

dohořívají nad fluidní vrstvou přidáním sekundárního vzduchu. Fluidní rošt je pásový, 

ve směru pohybu se šikmo zvedá a vynáší spečené částice popelovin. Setkáváme se 

zde s horší účinností spalování a horšími výsledky mechanického nedopalu.  
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Výše uvedené typy kotlů mají své nedostatky: 
 

 veliký úlet jemných částic (palivo, inert) a vrácení zpět do fluidní vrstvy je obtížné 

 ve srovnání s klasickými granulačními kotli je ztráta mechanickým nedopalem 

mnohem větší 

 vysoký obsah nespáleného uhlíku v popílku má za následek vysoké plynné emise 

CO 

 regulace teploty fluidní vrstvy je dosti problémová 

 

Kotle s expandující fluidní vrstvou 

 zplyňovacím reaktor umístěn ve spodní části ohniště. Tuhé částice cirkulují mezi 

spodním zplyňovacím reaktorem a rozšířenou spalovací komorou 

 

Kotle s cirkulující fluidní vrstvou 

 kotle s cirkulující fluidní vrstvou pracují na principu únosu jemných částic paliva a 

inertu. Vysoký podíl nespálených částic paliva u stacionární fluidní vrstvy byl u 

kotlů s cirkulující fluidní vrstvou odstraněn zvětšením výšky spalovací komory 

kotlů a několikanásobnou cirkulací fluidní vrstvy mezi ohništěm a mechanickým 

odlučovačem. Několikanásobná cirkulace fluidní vrstvy zvyšuje energetickou 

náročnost. U těchto kotlů je velmi zředěná fluidní vrstva. 

 

1.6 Příčiny nerovnoměrnosti teploty fluidní vrstvy 
 

 ve spalovací komoře nemá teplotní pole homogenní charakter a kolísá v čase 

s hodnotami  10 až 15 °C 

 po průřezu teplota fluidní vrstvy není konstantní, vlivem sestupného proudu tuhých 

částic je u stěn nižší teplota asi o 50 až 80 °C oproti střední části ohniště 

 teplotní pole a teplota vrstvy po průřezu není konstantní, příčina je vzestupné a 

sestupné prodění vlivem stěn spalovací komory 

 

1.7 Teploty ve spalovací komoře pro jednotlivé typy kotlů 
 

a) Stacionární a cirkulující fluidní vrstva 

Hovoříme li o klasické stacionární fluidní vrstvě vytvořené převážně z částic  
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popela nebo o cirkulující fluidní vrstvě, potom spalovací teplota se pohybuje kolem 

800 až 900 °C. Teplotu změříme běžným termočlánkem typu „K“ (NiCr  Ni). 

b) Expandující fluidní vrstva 

Teplota fluidní vrstvy zde dosahuje hodnot 1200 až 1250 °C. Běžný typ 

termočlánku není schopen tuto teplotu vydržet.  

 

1.8 Vliv teploty fluidní vrstvy na provoz kotle 
 

Kotle pracují v abrazivním prostředí a teploty se pohybují kolem 800 až 900 °C. Celá 

řada mechanických prvků musí dobře odolávat tomuto prostředí. Hlavní problém je 

udržení teploty fluidní vrstvy v rozmezí 800 až 900 °C. Při této teplotě nedochází ke 

spékání vrstvy. Navýšení spalovací teploty by mělo za následek spékání částic. 

 

1.9 Měření na fluidních spalovacích jednotkách 
 

Měření se provádí v celém spalovacím traktu kotle od spodní část fluidní vrstvy, ve 

spalovací komoře, cyklónu, II. a případně další tahy kotle, až po emisní měření na výstupu 

spalin z komína.  

 
U diagnostických měření se jedna o: 

 teploty v ohništi, teploty fluidní vrstvy, teplotu spalin v prostoru dodatkových ploch 

končící výstupem spalin z kotle 

 rychlost spalin před vstupem do cyklónu, v samotném cyklónu, na výstupu 

z cyklónu do II. tahu a v II. tahu kotle 

 odběry plynných vzorků spalin v celém spalovacím traktu kotle 

 odběr vzorku tuhých částic popílku 

 orientační stanovení přestupů tepla 

 
Potřebný dostatek informací o provozních vlastnostech fluidního kotle získáme 

podrobným měřením všech vybraných veličin. Z naměřených veličin získáme přehled o 

funkci jednotlivých částí fluidního kotle. Na základě výsledků měření můžeme navrhnout 

konstrukční úpravy a změny hlavních technologických částí fluidního kotle.  
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2. ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 
 
Zpracováno dle literatury [2]. 
 

2.1 Metody měření teploty 
 

Pokud hovoříme o teplotě jako o stavové veličině, jedná se o míru neuspořádanosti 

pohybu molekul. Přímé měření teploty není možné. Měření teploty prostředí nebo tělesa, 

které je ve styku s látkou měnící své fyzikální vlastnosti podle změny teploty. Tímto 

způsobem jsme schopni stanovit přibližnou teplotu. 

 

Metody měření teploty: 

 dotyková 

 bezdotyková 

 speciální 

 
Nejpoužívanější teplotní stupnice: 

1) Celsiova 

 tání ledu při tlaku 101 325 Pa (t = 0 °C) 

 bod varu při tlaku 101 325 Pa (t = 100 °C) 

2) Kelvinova 

 Absolutní nula, zastavuje se pohyb molekul v látce, 0 K =  273,15 °C 

Přepočet z Celsiové stupnice do Kelvinové 

 

273,15                     [K]                   (1) 

kde:   t je teplota ve stupních Celsia       [°C]  

 

2.2 Kapalinové teploměry 
 

V současné době se nejčastěji pro technické měření používají elektrické teploměry. 

V některých případech je vhodné použít klasický kapalinový teploměr. Většinou se jedná o 

ověření naměřené hodnoty elektrických teploměrů. 

 

 Princip měření teploty skleněnými dilatačními teploměry je založen na principu 

rozdílné roztažnosti kapaliny a skla. Rozsah a použitelnost teploměru závisí na druhu 

kapaliny a skla.  
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Kapaliny se dělí: 

1) smáčivé, např. alkohol, toluen, organické kapaliny 

2) nesmáčivé, např. rtuť 

 

Smáčivé kapaliny jsou vhodné pro nižší teploty a lepší odečet hodnoty (zabarvení 

kapaliny). Reakce je pomalá ve srovnání s rtuťí a přesnost je dvakrát horší oproti rtuťovým 

náplním. 

 
Podle konstrukce se dělí: 

1) tyčinkové teploměry (obr. 2a) 

 tlustostěnná kapilára a stupnice je na ní vyleptána. Kapilára je tvarově stálá a mezi 

nevýhody patří horší odečet (stupnice daleko od kapaliny). 

2) obalové teploměry (obr. 2b) 

 tenkostěnná kapilára a zásobník kapaliny umístěn ve spodní části. Uvnitř je 

umístěna stupnice pro odečet hodnoty. Lze lépe odečítat hodnoty, ale je méně 

přesný. 

 

Výhodou skleněných teploměrů je spolehlivost a jejich jednoduchost. Nevýhodou je 

menší mechanická odolnost a odečet údaje přímo ze stupnice, nutnost obsluhy v místě 

měření. 

 

Obr.  2. Teploměr, a – tyčinkový, b – obalový [2] 
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2.3 Odporové teploměry 
 

Princip měření teploty odporovými teploměry je založen na změně velikosti 

elektrického odporu polovodičů a kovů a je úzce spjat s jejich změnou teploty. Obecně 

platí, že odpor kovů a slitin narůstá se vzrůstající teplotou, naopak u některých polovodičů 

odpor se vzrůstající teplotou klesá (hovoříme o polovodičích typu NTC – negastor), 

naopak tomu je u polovodičů, kde se stoupající teplotou odpor narůstá (hovoříme o 

polovodičích typy PTC – pozistor) 

 
Používané materiály na výrobu odporových teploměrů: 

1) platina   rozsah   200 až 800 °C 

2) nikl    rozsah     70 až 150 °C 

3) železo   rozsah         0 až 150 °C 

4) měď    rozsah     50 až 150 °C 

5) polovodiče  rozsah     80 až 200 °C 

 

Hlavní kritéria měřícího odporu: 

1) přesnost  

 srovnává shodu závislosti odporu na teplotě s hodnotami stanovenými pro 

daný materiál 

2) odporový poměr 

 jedná se o poměr hodnoty odporu při + 100 °C a hodnoty odporu při 0 °C. 

Např. pro technickou platinu je odporový poměr 1,385 

3) stabilita 

 jde o kolísání hodnoty základního odporu po určitých cyklech měření. 

Základní odpor je hodnota naměřená při teplotě 0 °C. Základní odpor se 

většinou vyrábí s hodnotou 100 Ω. 

4) maximální měřící proud 

 průchodem měřícího proudu se ohřívá odpor. Proto je nutno zjistit 

maximální měřící proud. 

5) schopnost odolávat otřesům 

 odolnost vůči chvění. Nejlepší vlastnosti po této stránce má platina. 

 

Plochými měřícími odpory měříme teploty v rozsahu – 200 až 350 °C. Platinový vodič 

navinut na destičce a je z vnějšku chráněn destičkami (obr. 3a). Měřící odpory uložené 
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v keramickém obalu jsou určené pro měření vyšších teplot v rozsahu – 100 až 110 °C. 

Obal je keramický váleček. Uvnitř jsou dva nebo čtyři otvory a v nich ke stěnám fixované 

platinové spirály (obr. 3b). Na jednom konci jsou spojeny dvě spirály tvořící měřící odpor. 

Na druhé straně přivařeny vývody z platiny. Oba konce keramického válečku zakončené 

glazurou. Použití keramických odporů v rozsahu – 200 až 800 °C 

 

 
Zapojení do vychylovacího můstku: 

 spojení se provádí dvěma (obr. 4a) nebo třemi (obr. 4b) vodiči. Doporučené 

izolační vedení je měděné o maximálním průřez 1,5 mm2, dobře izolované. 

Dvouvodičové zapojení je vhodné pro menší vzdálenosti mezi snímačem a 

přístrojem, stálá teplota prostoru vedení. U třívodičového zapojení neovlivňuje 

změna teploty okolí měřenou hodnotu. Je schopna měřit na vzdálenost 1000 m, 

změna teploty prostředí do 20 °C a měřená teplota 100 °C nepřekročí toleranci  

0,5 °C. Justačními odpory Rj nastavíme odpor tak, aby ukazoval teplotu prostředí 

ve které se nachází snímač. Kontrolu měřené teploty provedeme např. rtuťovým 

teploměrem. 

 

 
 

 

 

 

Obr.  3. Odporové tělísko, a – navinuté, b – keramické [2] 

Obr.  4. Zapojení odporových teploměrů, a – dvouvodičové, b – třívodičové [2] 
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Zapojení do nulovacího můstku: 

 při přesnějším měření zapojujeme do dvouvodičového nebo třívodičového 

nulovacího můstku (obr. 5). Můstky vyvažované ručně se používají při 

jednorázovém měření naopak můstky vyvažované automaticky při měření stálém. 

Výhodou je, že nulovací můstek, se nemusí napájet stabilizovaným zdrojem, pokud 

je vyvážený. Na obr. 5 je vidět vyvažování ruční, potenciometrem P. 

 
Zásady správné instalace: 

 odporové teploměry musím mít celou měřící část obklopenou prostředím, které 

chci měřit, u jednoduchých snímačů je minimální ponor 30 mm 

 odporové teploměry vyžadují napájecí zdroj, novější přístroje mají zabudovaný 

zdroj (usměrňovač s výstupním napětím 6  0,1 V) 

 

2.4 Termoelektrické teploměry 
 

Měření teploty termoelektrickými teploměry (termočlánky) je založeno na principu 

termoelektrického jevu. Obvod se skládá ze dvou různých materiálů vodičů, které jsou na 

konci svařeny. Svařené konce se nachází v prostředí různých teplot a vzniká zde 

elektromotorická síla. Možnost zapojení termočlánků (obr. 6). 

 
 

Obr.  5. Třívodičové zapojení odporového teploměru do nulovacího můstku [2] 
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Měřící spoj (spojené konce) se vkládá do prostředí s měřenou teplotou. Porovnávací spoj 

(volné konce) pro odečet termoelektrického napětí. Jednoduché schéma termočlánku 

(obr. 7). 

 

Hodnota termoelektrického napětí Ut je přímo úměrná rozdílu teplot tm – to. Napětí 

prochází kompenzačním a spojovacím (měděným) vedením do měřícího přístroje, který je 

kalibrován stupnicí ve °C. Během měření udržujeme porovnávací spoje na konstantní 

(vztažné teplotě). Teplota svorkovnice dosahuje hodnot až 200 °C. Při těchto teplotách je 

nutnost prodloužení kompenzační vedení a spojovací vedení se udržuje na konstantní 

teplotě např. 0 °C. Druhá možnost je kompenzace teploty okolí elektrickým obvodem. 

Kompenzační vedení je vyrobeno ze stejného materiálu jako termočlánek v případě použití 

levnějších kovů. V případě termočlánku z vzácného (drahého) kovu je kompenzační vedení 

vyrobeno z materiálu mající podobné vlastnosti jako termočlánek. Termočlánky a 

kompenzační vedení jsou označeny stejnou barvou. Vzájemná záměna zeleného a žlutého 

kompenzačního vedení je možná. Červenou barvou je označen kladný vodič 

kompenzačního vedení (větší průřez). Měřicí přístroj je spojen s porovnávacím vedením 

měděnými vodiči. Na měřícím přístroji musí být vyznačena konstantní hodnota odporu 

měřícího obvodu (termočlánek, kompenzační vedení, spojovací vedení, měřicí přístroj).  

 
Přehled vlastností termočlánků je uveden v tab. 1. 

Obr.  6. Princip možnosti zapojení termočlánku [2] 

Obr.  7. Schéma obvodu termočlánku [2] 
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Tab.  1. Přehled vlastností průmyslově vyráběných termočlánků [2] 

 
Kompenzace teploty porovnávacího spoje kompenzační skříňkou. 

 

 Uvnitř kompenzační skříňky je odporový můstek se třemi teplotně nezávislými odpory 

a jedním teplotně závislým odporem Rcu (obr. 8). Stabilizované napětí napájí můstek. 

Můstek je vyvážený při stabilizační teplotě 20 °C a není nutno do obvodu dodávat 

kompenzační napětí. Změna teploty okolí vyvolá nevyváženost můstku (změna odporu 

Rcu). V úhlopříčce můstku vznikne napětí, polarita odpovídá polaritě odchylky teplot od 

vztažené hodnoty a její velikost je stejná jako velikost odchylky. Dojde – li ke zvýšení 

teploty okolí a porovnávacího spoje, zmenší se o stejnou hodnotu rozdíl teploty měřícího a 

porovnávacího spoje (změna termoelektrického napětí). Stejná změna probíhá v můstku 

dodávajícím napětí přímo úměrné změně teploty. Při snížení teploty probíhá opačný 

proces. 

 
Obr.  8. Schéma zapojení kompenzační skříňky [2] 
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Stabilizace teploty porovnávacího spoje termostatem. 

 

 Termostat (obr. 9) použijeme, pokud chceme od více termočlánků přivést 

kompenzační vedení na jedno místo. Dosahuje vyšší přesnost a stabilitu porovnávací 

teploty oproti kompenzační skříňce. Zdrojem napětí je pomocný termočlánek. Elektricky 

vyhřívané těleso udržuje měřící spoj na konstantní teplotě. V tělese jsou dva odpory 

sloužící k měření vnitřní teploty a regulaci vyhřívacího proudu. Rozdíl teploty v tělese a 

místě svorkovnice je přímo úměrný napětí pomocného termočlánku na přívodu 

kompenzačního vedení a pomocného termočlánku. Pro měřící obvod jsou potřebné 4 

svorky (2 vstupní a 2 výstupní). Jmenovitou hodnotu termostatu nastavíme pomocí 

kontrolního měřícího odporu (hodnota na tělese termostatu). Odporovým můstkem lze 

měřit hodnotu kontrolního odporu s přesností na 0,01 Ω. Kontrolním odporem může 

protékat maximálně proud 4 mA. Hodnota odporu na tělese termostatu musí souhlasit 

s naměřenou hodnotou s přesností  0,07 Ω. 

 
Obr.  9. Schéma termostatu. Ru – kontrolní odpor, 1 – zesilovač,  

2 – bezkontaktní polovodičový spínač [2] 
 

Stabilizace teploty porovnávacího spoje termoskou. 

 Nejjednodušší a nejpřesnější způsob krátkodobého měření je termoska s plujícím 

ledem. Nutnost doplňování ledu. 

 

Konstrukce termočlánků: 

1) plášťovaný termočlánek 

 v kovovém obalu je umístěn např. jeden pár drátů termočlánku. Konce drátů se 

svařují v ochranné atmosféře. Technologií protahování s mezižíháním dosáhneme 

menšího průměru, prodloužení pláště a drátů, zhuštění izolace. Mezi výhody patří 
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široký výběr druhů, možnost tvarování, dlouhá životnost. Nevýhoda je delší časová 

konstanta oproti nechráněným spojům.  

2) tyčový termočlánek s keramickou ochrannou trubicí 

 termočlánek izolovaný keramickou kapilárou je vsunut do plynotěsné keramické 

trubičky a to vše do vnější keramické trubičky. Vnější keramická trubička je 

vyztužená kovovou nosnou trubičkou. Vyrábí se pro ponor 500 až 1600 mm a 

měřící rozsah 0 až 1300 °C 

3) trubičkový termočlánek 

 vnější povrch tvoří trubička vyrobená z levnějšího a odolnějšího materiálu použité 

dvojice kovů. Drát je na konci spojen s vnější trubičkou. Kratší časová konstanta 

oproti plášťovaným termočlánkům. 

4) termočlánkové vysouvací teploměry 

 lze jimi měřit teplotu plamene (hořák). Termočlánek s nechráněným měřícím 

spojem je umístěn uvnitř vodou chlazené sondy potřebné délky. Termočlánek je 

schovaný uvnitř sondy. Při měření se musí vysunout kousek do prostoru cca 1,5 

násobek průměru sondy. Životnost prodloužíme tím, že po skončení měření opět 

termočlánek zasuneme zpět do sondy. Vyhodnocujeme milivoltmetrem s velikým 

vnitřním odporem. 

5) termočlánkové odsávací teploměry 

 lze jimi měřit teplotu plamene. Jedná se o prostup vodou chlazené sondy. Na konci 

sondy je umístěna keramická hlavice a v ní termočlánek. Odsáváním spalin např. 

ventilátorem dosáhneme ohřátí termočlánku na teplotu spalin 

 

2.5 Radiační teploměry 
 

Všechna tělesa o teplotě vyšší jak 0 K září tepelnou energii do okolí chladnějšího. 

Radiační teploměry při měření teploty využívají fyzikální závislost mezi teplotou tělesa a 

vyzařovanou energií. Čím vyšší teplota, tím se zvětšuje zářivá energie tělesa, dochází ke 

změně barvy v závislosti na teplotě (tab. 2). Černé těleso vyzařuje energii E0 dle Stefan – 

Boltzmannova zákona. Záření je přímo úměrné čtvercové mocnině jeho absolutní teploty 

T.  
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Tab.  2. Odhad teploty tělesa podle barvy [2] 

 

                             [W.m 2]      (2) 

kde:   C0 je součinitel sálání černého tělesa      [W.m 1.K 4] 

T je absolutní teplota         [K] 

 

Energie vyzářená skutečnými tělesy. 

 

                       [W.m 2]          (3)   

kde:  ε je emisní součinitel (stupeň černosti)     [1] 

   E  je vyzářená energie         [W.m 2] 

 

Radiační teploměry. 

 

Infračervený pyrometr. 

 Měří celkovou energii záření tělesa ve všech vlnových délkách. V IČ oblasti vyzařuje 

těleso nejvíce energie. Rozsah měření závisí na optickém a přijímacím systému. Použití 

pro bezkontaktní měření teploty povrchu, není problém změřit i vysoké teploty povrchu 

(teplota plamene ve spalovací komoře). 

 

Podmínky měření – vzdálenost. 

 Přístroj měří střední teplotu povrchu (v zorném poli optiky). V celém zorném poli musí 

být měřené těleso, jinak by došlo k nesprávnému změření střední teploty (měřila by se 

střední teplota tělesa a pozadí). K přístrojům jsou dodávány diagramy vzdálenosti zorného 

pole. Modernější přístroje bývají vybaveny laserovým systémem, který ohraničí měřený 

povrch v zorném poli. 
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Emisivita. 

 Emisivita se blíží 1 na černém matném povrchu nebo hlubokém otvoru. Pokud se 

emisivita blíží 1 (blíží 0) je měření teploty přesnější (nepřesné). Problém nastává při 

měření lesklých povrchů (musí se zjistit hodnota emisivity). Obecně se musí zjistit hodnota 

emisivity z tabulek (orientační) nebo měřením známé teploty povrchu (experimentálně). 

Při nižších teplotách natřeme část povrchu matnou barvou ( 1) a zaměříme na černý 

povrch, poté zaměříme na nenatřený povrch a určíme emisivitu. Při měření vyšších teplot 

např. teploty ve spalovací komoře můžeme v uzavřeném prostoru uvažovat emisivitu 

 1 (měření provádíme pomocí okénka).  

 

Omezení použití. 

 Měření ovlivňuje záření jiného (neznámého) zdroje, sklo, prach a dým. Použití je až do 

3000 °C (společnost OMEGA).  

 

2.6 Bimetalové teploměry 
 

Bimetalové teploměry jsou založeny na rozdílné tepelné roztažnosti dvou kovů.  

Prodloužení délky tuhých látek vlivem změny teploty popisuje vztah 

 

 ∆ ∆                       [m]       (4) 

kde:  l0 je původní délka          [m] 

          – součinitel lineární roztažnosti     [°C 1] 

   ∆   změna teploty          [°C] 

 
Snímač tvoří dva po délce spájené nebo svařené pásky. Na obr. 10 je vidět základní tvary 

snímačů. Změnou teploty u rovinné nebo válcové spirály dochází ke stočení. Používají se 

na běžné provozní měření. Teploměry kalibrované na určitý rozsah. Provedené je rovné, 

úhlové, vpichovací (měření teploty skládky uhlí), příložné (teplota povrchu tělesa). Pracují 

v rozsahu teplot – 30 až 450 °C. 
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Obr.  10. Tvary snímačů bimetalových teploměrů, a, b – ploché, c, d – spirálové [2] 
 

2.7 Termovize 
 

Termovizní systém byl vyvinut ve Švédsku. V dnešní době je termovizní kamera 

přenosná, cena kamery sahá do astronomických výšek. Chlazené detektory se používají na 

převod fotonového toku na elektrický signál. Použitím chlazených detektorů dostáváme 

lepší poměr signál/šum především u nižších teplot (pod 0 °C). Chladit můžeme kapalným 

dusíkem nebo termoelektrickým chlazením. Z detektoru vystupuje elektrický signál, který 

se zpracuje do digitální formy a výsledek se zobrazí na monitoru jako barevný obraz.  

 
Systémy na vytvoření termovizního obrazu. 

 s jedním detektorem 

 se sloupcovým nebo řádkovým detektorem 

 s mozaikovým detektorem 

 
Systém s jedním detektorem používá opticko – mechanický rozklad obrazu do svislého a 

vodorovného směru. Systém sloupcový nebo řádkový rozkládá obraz do řádku nebo 

sloupce. Použití termovize v energetice (rozsah – 20 až 2000 °C). 

 
Bezdemontažní diagnostika (výroba a rozvod elektrické energie) 

 kontrola sbíracích mechanizmů a vývodu do strojů 

 kontrola magnetických obvodů elektrických spojů (mezi plechy vzniká teplo) 

 kontrola svorek a spojů v rozvodnách 

 kontrola prvků rozvodu (jejich oteplení obr. 11) 

 poruchy na vedení VN a VVN 

 kontrola nadzemních a podzemních rozvodů tepla (únik a účinnost izolace) 
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Obr.  11. Termogram – jednofázový transformátor 400/220 kV [2] 

 
Podmínky měření 

 Měření ovlivňuje sluneční světlo, vítr, déšť, sněžení a mlha. Nejvhodnější podmínky 

pro měření: oblačno, vítr do rychlosti 4 m.s 1, bez mlhy a deště. 

 
Přesnost 

 Při průmyslových měřeních dosahujeme přesnosti asi 5 %. Problém se stanovením 

emisivity povrchu. Pokud chceme dosáhnout vyšší přesnosti, musíme kombinovat 

termovizní kameru s jiným měřícím zařízením (např. kontaktní měření teploty povrchu). 

 

2.8 Odběr plynného vzorku spalin z fluidní vrstvy 
 

2.8.1 Možná místa odběru 
 
Obecně můžeme odebírat plynné vzorky spalin z více míst 

 ze spodní části fluidní vrstvy 

 z ohniště, cyklónů a spojovacích kanálů 

 z II. tahu kotle až po výstup do komína 

 

 



 30

2.8.2 Zásady odběru plynných vzorků spalin 
 

Při provozu fluidních kotlů uvažujeme s měřením CO, CO2, O2, SO2, NOx Pro odběry 

se používají sondy s vytápěním a ohřevem odběrové trasy, s chlazením sondy a odběrové 

trasy, sondy bez tepelné úpravy vzorku.  

 

CO2   můžeme odebírat libovolným způsobem ve směsi plynů (rozpustnost ve vodě 

malá).  

CO, O2   pokud spaliny přesahují teplotu 800 °C je vhodné použít odběrovou 

chlazenou sondu, odběrem dojde k ochlazení vzorku na teplotu cca 20 °C. Použitím 

nechlazené sondy by mohlo dojít k reakci a následnému zkreslení výsledků. Pokud se 

teplota pohybuje pod 800 °C, je zkreslení zanedbatelné.  

NOx  má stejné podmínky odběru jako CO a O2, případné odstranění vlhkosti je 

žádoucí.  

SO2  teplota odebíraného vzorku musí mít minimálně teplotu 150 °C, aby nedošlo 

k reakci s vodou. Vzorek vedeme vytápěnou hadicí do chladící komory a následně 

analyzujeme. 

 

2.8.3 Odběr plynných složek 
 

Chlazená odběrová sonda je vhodná především pro odběr vzorku spalin ze spodní části 

fluidní vrstvy, z ohniště, cyklónů a spojovacích kanálů.  

 

Spaliny odebírané chlazenou odběrovou sondou, kterou umístíme ve spodní části 

spalovací komory. Podrobnější popis prostupu sondy do spalovací komory je uveden 

v kapitole 3.6. Přední část sondy je nutné chránit mřížkou o rozměrech 2 – 3 mm, aby se 

zabránilo případnému ucpání sondy (je – li to nutné). K odsávání spalin plynných složek 

použijeme speciální těsný radiální ventilátor, který propojíme gumovou hadicí s koncem 

sondy. Ventilátor napojíme na zásobník z PVC. Po naplnění potřebným obsahem odnášíme 

zásobník do laboratoře k rozboru. Tato metoda je odzkoušena a plně funkční.  

Chlazená sonda viz. příloha č. 1. 
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3. NÁVRH, VÝPOČET A PROSTUP SONDY  
 

3.1 Návrh chlazené odběrové sondy 
 
Při návrhu chlazené odběrové sondy musíme splnit základní podmínky 

 odolnost materiálu vůči působící vysoké teplotě (cca 850 °C) 

 sonda musí po dobu měření udržet požadované pevnostní parametry, 

materiál chromniklová ocel (nerez) 17 153, ČSN 41 7153  

 hmotnost sondy by měla být co možná nejmenší pro snadnou manipulaci mimo 

kotel i během měření 

 

Na výběr máme ze dvou variant 

 dvoutrubková 

 třítrubková 

 

Zvolil jsem variantu třítrubkovou z důvodu její jednoduchosti a dobrého odvodu tepla.  

Na obr. 12 můžeme vidět provedení v řezu.  

 

 

Obr.  12. Schéma třítrubkového provedení 
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První zádrhel nastává při takto vysokých teplotách s roztažností materiálu. Je nutno tento 

jev eliminovat vhodným zařízením, jinak by došlo k porušení svarů sondy a následnému 

úniku chladící kapaliny (vody). 

 

Nabízí se dvě možnosti řešení 

 vlnovec 

 pryžová hadice 

 
Rozhodl jsem se pro pryžovou hadici. Především mě oslovila její jednoduchost (obr. 13).  

 
Obr.  13. Schéma varianty s pryžovou hadicí 

 

3.2 Tepelný výpočet 
 
Zpracováno dle literatury [3]. 
 
Zadané hodnoty pro výpočet: 

 teplota spalin     tsp = 850 °C 

 operační délka sondy   L = 4 m 

 vstupující voda    t1 = 20 °C 

 vystupující voda     t2 = 70 °C 

 průměr trubky    D = 48 mm (tloušťka stěny 2 mm) 

 jmenovitá světlost trubky  d = 44 mm 

 průměr prostřední trubky  D1 = 34 mm 

 
Střední teplotu pro vyhledané hodnoty jsem zvolil 40 °C viz. tab. 3. 
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voda  [Pa.s 1]  v´[m3.kg 1]  Pr [1]   λ  [W.m 1.K 1 ] 

40 °C 653,3.10 6 1,0079.10 3 4,31 63,5.10 2 

Tab. 3. Vyhledané hodnoty 

 
Stanovení součinitele přestupu tepla na straně spalin 
 

Neexistuje přesný výpočet pro stanovení přestupu tepla na straně spalin. 

Z experimentálního měření byla stanovena přibližná hodnota 250 W.m 2.K 1. 

 
Stanovení součinitele přestupu tepla v trubce 
 

Zjistíme proudění v trubce dle Reynoldsova kriteria. 
 

·
              [1]             (5) 

kde:  w – rychlost proudění         [m.s 1] 

  d – charakteristický rozměr       [m] 

  ν  – kinematická viskozita         [m2.s 1] 

 
· · ,

, · 334 346,50 1  

kde:  w – volím (3 až 5)         [ m.s 1] 

  d – jmenovitá světlost trubky      [m]   

  ν  – vypočteno dle rovnice (6)      [m2.s 1] 

. ´                [m2.s 1]        (6) 

kde:   – dynamická viskozita        [Pa.s 1] 

  v´  – měrný objem          [m3.kg 1] 

 . ´ 653,3 · 10 · 1,0079. 10 6,58 · 10  m . kg  

 
Hodnota Reynoldsova kriteria Re> 2 320, jedná se o turbulentní proudění. Pro výpočet 

vynuceného turbulentního proudění trubkou použiji Nusseltova kritéria. 

 

  0,021 · , · , · ·  ·          [1]       (7) 

kde:  Re – hodnota Reynoldsova kritéria     [1] 

Pr  – hodnota Prandtlova kritéria,     [1] 

εt – opravný součinitel neizotermického proudění  [1] 

   εR – opravný součinitel pro oblouky     [1]   

   εL – opravný součinitel pro krátké trubky    [1]   
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   0,021. , · , · · · 0,021 · 334346,50 , · 4,31 , · 1 
1033,72 1  

kde:  εt, εR, εL pro zjednodušení uvažuji 1      [1]   

 
Součinitel přestupu tepla určím ze základního vzorce Nusseltova kritéria. 
 

·
                 [1]       (8) 

kde:  αtr – součinitel přestupu tepla      [W.m 2.K 1] 

  d – charakteristický rozměr       [m] 

  λ – součinitel tepelné vodivosti      [W.m 1.K 1] 

 
Z rovnice (7) vyjádřím součinitel přestupu tepla. 

 
·

                     [W.m 2.K 1]       (9) 

kde:  Nu – Nusseltovo kritérium       [1] 

  d – jmenovitá světlost trubky      [m] 

  λ – součinitel tepelné vodivosti      [W.m 1.K 1] 

 
· , ,

, 14 918,46 W. m . K  

 
 Výpočet plochy mezikruží, kde proudí kapalina. Uvažuji zjednodušení pouze pro vnější 

mezikruží. 

 
. .

                 [m2]    (10) 

kde:   π – Ludolfovo číslo         [1] 

   d – jmenovitá světlost trubky      [m] 

   D1 – průměr prostřední trubky      [m] 

 
. . , , 0,000 613 m2  

 
Výpočet součinitele prostupu tepla 
 

 

               [W.m 2.K 1]   (11) 

kde:  α – součinitele přestupu tepla (spaliny, trubka)  [W.m 2.K 1] 

  S – plocha mezikruží (průtočná)      [m2] 

  λ – součinitel tepelné vodivosti      [W.m 1.K 1] 
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,

63,5 10 2 ,  
198,71 W. m 2. K 1   

 

Celkový tepelný tok 

· · ∆                 [W]     (12) 

kde:  k – součinitel prostupu tepla       [W.m 2.K 1]   

  Spovrch – povrch trubky        [m2] 

  ∆t – rozdíl teplot         [°C] 

 
Výpočet povrchu trubky 

 · ·                     [m2]        (13) 

kde:   π – Ludolfovo číslo         [1] 

  D – průměr trubky         [m] 

  L – operační délka trubky       [m] 

 · · · 0,048 · 4 0,603 m  

 · · ∆ 198,71 · 0,603 · 850 40 97 056 W  

Z celkového tepelného toku  vypočtu množství potřebné vody pro chlazení. 

 
· · ∆               [W]       (14) 

kde:   – hmotnostní tok         [kg.s 1]    

cp – měrná tepelná kapacita za stálého tlaku   [J.kg 1.K 1]   

  ∆t – rozdíl teplot         [°C]  

 

Z rovnice (13) výpočtu hmotnostního průtoku. 

·∆                  [kg.s 1]                     (15) 

 ·∆ 0,46 kg. s 0,46 dm s 0,00046 m s  

 
Hmotnostní průtok  můžeme take vyjádřit jako součin rychlosti a průtočné plochy. 

 

·                   [kg.s 1]     (16) 
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kde:   w – rychlost kapaliny          [m3.s 1]  

  S – plocha mezikruží (průtočná)      [m2] 

 
Z rovnice (16) vypočtu rychlost proudící vody. 

 

                    [m.s 1]      (17) 

 
,

, 0,75 m. s   

 
Výpočtem jsem zjistil, že rychlost vody v sondě je 0,75 m.s 1. Nyní je potřeba výpočet 

od rovnice (5) opakovat pro vypočtenou rychlost, až po rovnici (17). Hlavní důvod je 

přesnější stanovení tepelného toku Q.  

 
Po přepočtu dostanu konečné hodnoty: 

 Reynoldsova kritéria dle rovnice (5) 
 

 
· , · ,

, · 50 151,98 1  

 
 Nusseltova kritéria dle rovnice (7) 

  
   0,021. , · , · · · 0,021 · 50 151,98 , · 4,31 , · 1
226,61 1  
 

 součinitel přestupu tepla dle rovnice (9) 
 

 
· , ,

, 3 270,39 W. m . K  

 
 součinitel prostupu tepla dle rovnice (11) 

 

 

 
,

63,5 10 2 3270,39  
189,71 W. m 2. K 1  

 
 tepelný tok dle rovnice (12) 

 
 · · ∆ 189,71 · 0,603 · 850 40 92 660 W  
 

 hmotnostní tok dle rovnice (15) 
 

 ·∆ 0,44 kg. s 0,44 dm s 0,00044 m s  

 
 rychlost kapaliny dle rovnice (17) 

 

 
,

, 0,72 m. s  
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3.3 Pevnostní výpočet na ohyb 
 
Zpracováno dle literatury [4]. 
 

Ověřuji, zda sonda pod vlastní tíhou (hmotnost sondy a vody uvnitř) vydrží namáhání 

na ohyb.  

 
Zadané hodnoty pro výpočet: 

 operační délka sondy   L = 4 m 

 průměr trubky    D = 48 mm (tloušťka stěny 2 mm) 

 jmenovitá světlost trubky  d = 44 mm 

 průměr malé trubky   D2 = 20 mm 

 jmenovitá světlost malé  

trubky      d2 = 16 mm 

 napětí dovolené v ohybu  DO = 205 MPa (bezpečnost k = 1,5) 

 gravitační zrychlení   g = 10 m.s 2 (pro výpočet dostačuje) 

 
Pevnostní výpočet provedu dle rovnice (18). 

 

                [Pa]      (18) 

kde:  Mo je ohybový moment        [N.m]   

   Wo je modul průřezu v ohybu      [m3]   

 
Výpočet ohybového momentu 

 

                [N.m]            (19) 

kde:  F je zatěžující síla         [N]   

   L je operační délka         [m]   

 
Výpočet celkové hmotnosti (sonda + voda) 

 Průřez, kde je voda. 

 

               [m2]        (20) 

kde:     d1 je jmenovitá světlost trubky      [m]     

   D2 je průměr malé trubky       [m]     

 
, , 0,00121 m    
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Objem vody  

 

                  [m3]        (21) 

kde:  S je průřez, kde je voda            [m2] 

   L je operační délka          [m]     

 0,00121 4 0,00484 m      
 
 Hmotnost vody uvnitř sondy 

 
                [kg]      (22)     

kde:   je hustota vody            [kg.m3]  

   V je objem vody         [m3]     

 1000 0,00484 4,48 kg      
 

Hmotnost trubek sondy určím z tabulek materiálu 

 
 48 → 9 kg 

 34 → 7,4 kg 

 20 → 5,4 kg 

 9 7,4 5,4 21,8 kg  

 
 Celková hmotnost (sonda + voda) 

 

á             [kg]      (23) 

kde:  mvoda je hmotnost vody        [kg]    

   mtrubek je hmotnost trubek       [kg]   

 á 4,48 21,8 26,3 kg   
 
Výpočet zatěžující síly 

 
                [N]         (24) 

kde:  m je hmotnost (sondy a vody)      [kg]   

   g je gravitační zrychlení        [m.s 2]   

 26,8 10 268 N    
 

 

 



 39

Dosazením do rovnice (19) vypočtu ohybový moment. Zatěžující sílu uvažuji v těžišti. 

 

 268 536 N. m    
 
Výpočet modulu průřezu v ohybu 

 

0,1               [m3]      (25) 

kde:   D je průměr trubky         [m]   

   d je jmenovitá světlost trubky      [m]   

 
Modul průřezu pro vnější trubku 

 

  ě ší 0,1 0,1 , ,
, 0,00000325 m    

 
 Modul průřezu pro vnitřní trubku 

 

  ř í 0,1 0,1 , ,
, 0,00000047 m    

 
 Celkový modul průřezu v ohybu 

 
  ý  ě ší  ř í 0,00000325 0,00000047 0,00000372 m    
 
Dosazením do rovnice (18) ověřím sondu na ohyb. 

 

  → , 144 086 022 Pa  → 205 145 MPa  

 
Z výsledku vyplývá, že sonda vydrží namáhání ohybem. 

 

3.4 Tlaková zkouška 
 
Zpracováno dle literatury [4]. 
 

Sondu navrhuji na tlak 1 MPa. Výpočtem ověřím přední část mezikruží a plášť sondy. 

 
Zadané hodnoty pro výpočet: 

 průměr trubky    D = 48 mm (tloušťka stěny 2 mm) 

 jmenovitá světlost trubky  d = 44 mm 

 průměr malé trubky   D2 = 20 mm (tloušťka stěny 2 mm) 
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 jmenovitá světlost malé  

trubky      d2 = 16 mm 

 tloušťka stěny    s = 2 mm 

 pevnost v tahu     Rm = 440 MPa  

 tlak v sondě     p = 1 MPa 

 gravitační zrychlení   g = 10 m.s 2 (pro výpočet dostačuje) 

 
Výpočet plochy vystavené tlaku 

 

              [m2]        (26) 

kde:  d je jmenovitá světlost trubky      [m]     

   D2 je průměr malé trubky       [m]     

   π – Ludolfovo číslo         [1] 

 
, , 0,00121 m      

 
Výpočet tlaku 

 

                  [Pa]      (27) 

kde:  F je síla            [N]   

   S je plocha namáhaná tlakem        [m2]     

  
Úpravou rovnice (27) vypočtu sílu na víčko. 

 
              [N]      (28) 

kde:  p je tlak            [Pa]     

   Stlak je plocha namáhaná tlakem        [m2]     

 1 10 0,00121 1200 N 120 kg    
 
Výpočet plochy materiálu, který bude muset vydržet zatěžující sílu. 

 

          [m2]          (29) 

kde:  D je průměr trubky         [m]     

   d je jmenovitá světlost trubky      [m]     

   D2 je průměr malé trubky        [m]     

   d2 je jmenovitá světlost malé trubky     [m]     
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, , , ,

0,0004 m        
 
Dosazením do rovnice (27) vypočtu napětí v materiálu. 

 

 , 3 000 000 Pa 3 MPa     

 
Výpočet tlaku uvnitř trubky 

 

               [Pa]        (30) 

kde:   p je tlak            [Pa]      

   d je jmenovitá světlost trubky      [m]     

   s je tloušťka stěny         [m]     

 
,

, 11 000 000 Pa 11 MPa      

 
 Z výsledků vyplývá, že uvnitř trubky je vyšší napětí než na víčku sondy. Materiál 

s pevností v tahu Rm = 440 MPa bezpečně vydrží namáhání tlakem vody. 

  

3.5 Hydraulické ztráty  
 
Zpracováno dle literatury [5]. 
 

Stěny sondy kladou odpor proudící kapalině. Výpočtem zjistím tlakovou ztrátu. 

 
Zadané hodnoty pro výpočet: 

 jmenovitá světlost trubky  d = 44 mm 

 průměr prostřední trubky  D1 = 34 mm 

 jmenovitá světlost  

prostřední trubky    d1 = 30 mm 

 průměr malé trubky   D2 = 20 mm 

 rychlost kapaliny    w = 0,75 m.s 1 

 hustota vody      = 1000 kg.m 3 

 délka obtékané trubky  l = 5 m (uvažuji délku proudění kapaliny) 
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Výpočet ztrát na větším průřezu sondy 
 
 Průtočná plocha 
 
  

ě ší               [m2]        (31) 

kde:  d je jmenovitá světlost trubky            [m]     

   D1 je průměr prostřední trubky      [m]     

 ě ší
, , 0,000 613 m      

 
 Hydraulický průměr 
 

 ě ší                [m]         (32) 

kde:  S je průtočná plocha (průřez)      [m2]     

   o je smáčený obvod         [m]     

 
 Smáčený obvod trubky 
 
              [m]        (33) 

kde:  π je Ludolfovo číslo         [1]   

   d je jmenovitá světlost trubky      [m]  

   D1 je průměr prostřední trubky      [m]     

  0,044 0,034 0,245 m      
  ě ší

,
, 0,010 m      

 
  Reynoldsovo kritérium 
 

·  ě ší               [1]        (34) 

kde:  w je rychlost proudění kapaliny       [m.s 1] 

   dh vnější je hydraulický průměr      [m]     

       ν kinematická viskozita         [m2.s 1]        

 
·  ě ší , ,

, 11398 1      

 
  Jedná se o turbulentní proudění. 
 
 Součinitel tření (uvažuji hladké potrubí dle Blasiuse) 
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,
√               [1]        (35) 

kde:  Re je Reynoldsovo kritérium       [1]     

 

 
,
√

,
√ 0,0306 1      

 

  Tlaková ztráta 
  

 ě ší  ě ší
          [Pa]      (36) 

kde:    je součinitel tření           [1]   

   l je délka potrubí             [m]   

   dh vnější je hydraulický průměr      [1]   

   w je rychlost proudící vody       [m.s 1]   

    je hustota vody         [kg.m3]   

  ě ší  ě ší
0,0306 ,  

, 1000 3 966 Pa     

 
Výpočet ztrát na vnitřním průřezu sondy 
 
 Výpočet provedu dle výše uvedených vzorců pro jiné hodnoty průměru. 
 

Průtočná plocha dle rovnice (31) 
 

 ř í
, , 0,000 393 m      

 
Smáčený obvod trubky dle rovnice (33) 

   
  0,030 0,020 0,157 m      
 

Hydraulický průměr dle rovnice (32) 
  

  ř í
,
, 0,010 m      

 
Reynoldsovo kritérium dle rovnice (34) 

  

 
·  ř í , ,

, 11398 1      
 

Součinitel tření dle rovnice (35) 
 

 
,
√

,
√ 0,0306 1      
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Tlaková ztráta dle rovnice (36) 
 

  ř í  ř í
0,0306 ,  

, 1000 3 966 Pa     
 
Celková tlaková ztráta je součet vnější a vnitřní tlakové ztráty 
 
  á  ě ší  ř í         [Pa]      (37) 

kde:  pz vnější je tlaková ztráta         [Pa]   

   pz vnitřní je tlaková ztráta         [Pa]   

  á  ě ší  ř í 3 966 3 966 7932 Pa    
 

3.6 Prostup sondy do spalovací komory 
 

První problém nastává při průniku sondy do spodní části spalovací komory. Uvnitř 

spalovací komory je přetlak cca 8 až 10 kPa. V praxi se osvědčila metoda měření přes 

kulový ventil DN80. Kulový ventil zajišťuje i po zanesení potřebnou manipulaci pro odběr 

vzorku. Za ventil se navaří cca 400 mm dlouhé potrubí o průměru 90 mm. Před vsunutím 

sondy do spalovacího prostoru se musí utěsnit mezera mezi sondou a kulovým ventilem 

žáruvzdornou tkaninou. Manžeta umožňuje pohyb sondy dovnitř a ven. Po zasunutí sondy 

do spalovacího prostoru můžeme odebírat vzorek spalin. Způsob odběru plynného vzorku 

spalin je popsán v kapitole 2.8.3.  

 Průnik sondy do spalovacího prostoru viz. příloha č. 2. 

 

Teplota se pohybuje řádově do 1000 °C. Pro měření můžeme využít termočlánek typu 

„K“ (NiCr – Ni). Při této teplotě ztrácí termočlánek mechanickou pevnost, a proto musí být 

umístěný v chlazené sondě. Po zasunutí sondy do potřebné vzdálenosti vysuneme 

termočlánek do prostoru ohniště a můžeme měřit.  

 

4. VÝSLEDKY, VÝHODY A POROVNÁNÍ 
 

4.1 Stručný přehled výsledků 
 

V mé bakalářské práci navrhuji měřící sondu pro odběr plynného vzorku spalin 

z fluidní spalovací komory. Tepelným výpočtem jsem zjistil, že sonda musí být schopna  

odvést teplo o velikosti 92 660 W. Pro samotný odvod tepla ze sondy použiji hasičské 

potrubí, které bude nutno tlakovat tlakem cca 1 MPa, aby byl zajištěn dostatečný odvod 
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tepla ze sondy. Chladná voda (20 °C) vstupuje do sondy, odebere jí teplo a vystupuje 

s teplotou vody (cca 70 °C). Rychlost proudící vody v sondě se pohybuje cca 0,72 m.s 1. 

Ověření sondy výpočtem na ohyb a tlakovou zkoušku. V obou případech vyhověla. 

Výpočet hydraulických ztrát, které byly přijatelné. 

 
Navržená sonda má operační délku 4 m, celková délka sondy 5,75 m, vnější průměr 

sondy 48 mm a vnitřní otvor má průměr 16 mm. Materiál sondy je chromniklová ocel 

(nerez) 17 153. 

 

4.2 Výhody tohoto řešení 
 

Zvolená varianta „třítrubková“ je jednoduchá na výrobu. Co se týče tuhosti celé 

chlazené sondy, tak ta je více než dobrá. Manipulace v kotli se sondou je taktéž 

bezproblémová. Konstrukce chlazené sondy umožňuje odvést potřebné teplo z vlastního 

povrchu sondy bez sebemenších problémů (nesmí dojít ke zmenšení nebo zastavení 

přísunu chladící vody – zlomení hadice). Pro odstranění pnutí (vlivem tepelné roztažnosti 

materiálu) volím pryžovou hadici (upevněna hadicovými sponami). Především mě oslovila 

její jednoduchost, cena a zaručený průtok chladící kapaliny.  

 

4.3 Porovnání s jiným řešením 
 

U varianty dvoutrubkové (obr. 14) co se týče výroby, je o dost náročnější, především 

na podélné rozříznutí trubky a následné svaření. Mechanická pevnost sondy je menší ve 

srovnání s třítrubkovou. S touto chlazenou sondou je lepší manipulace. Hlavní důvod je její 

menší hmotnost (použity pouze dvě trubky). Dvoutrubková varianta neumožňuje tak dobrý 

odvod tepla jako varianta třítrubková. Hlavní příčina je v tom, že na jedné straně přivádím 

vodu a na straně druhé odvádím ohřátou vodu (rozložení teploty povrchu není 

rovnoměrné). U fluidních kotlů je intenzivní tepelný přenos, proto není tato varianta příliš 

vhodným řešením.  
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Obr.  14. Schéma dvoutrubkového provedení 
 

Tepelnou roztažnost materiálu a následné pnutí v chlazené sondě můžeme odstranit 

vlnovcem (obr. 15). Vlnovec se skládá ze dvou kroužků, mezi kroužky je přivařen vlnovec 

(umožňuje pohyb trubky). Vlnovec se většinou používá u třítrubkové varianty. Pořizovací 

náklady vlnovce jsou vyšší a pokud je špatně instalován, mohlo by dojít ke snížení průtoku 

chladící kapaliny.  

 
 

 
Obr.  15. Schéma vlnovce [6] 
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5. ZÁVĚR 
 

Cílem bakalářské práce je návrh chlazené sondy pro odběr plynného vzorku spalin 

z fluidní spalovací komory. U fluidních spalovacích jednotek je nejvýhodnější řešit prostup 

sondy pomocí kulového ventilu. Jeho hlavní přednost je rychlé otevření a uzavření. Pro 

odběr plynného vzorku použijeme radiální těsný ventilátor, který napojíme na zásobník 

z PVC. Teplotu uvnitř spalovací komory cirkulující fluidní vrstvy měříme běžným 

termočlánkem typu „K“. Průměrná teplota se pohybuje cca 850 °C.  

 

U konstrukčního návrhu sondy volím variantu třítrubkovou. Výhoda spočívá v lepším 

odvodu tepla z povrchu sondy, výroba je jednodušší. Dvoutrubková varianta je složitější na 

výrobní proces, nutnost rozříznutí vnější trubky na polovinu a přivařit oddělovací 

pásovinu, horší odvod tepla z povrchu sondy. Ve spalovací komoře vlivem vysoké teploty 

dojde k roztažení materiálu sondy. Aby nedošlo, k poškození svarů trubky použiji jako 

kompenzační zařízení pryžovou hadici se sponami. Jedná se o nejlevnější způsob řešení 

problému. Jako druhá varianta kompenzace se nabízí vlnovec, ten je dražší a nesprávnou 

instalací může omezit průtok chladící kapaliny. U návrhu sondy bereme v potaz především 

její hmotnost, z důvodu dobré manipulace a stálost materiálu při vyšších teplotách. 

 

Při výrobě nového kotle by se mělo myslet na dostatek otvorů pro měřící zařízení. U 

stávajících zařízení je dosti složité a nákladné vyhotovení potřebných otvorů pro měření. 

Chceme – li jít s účinností nahoru a produkci škodlivin minimalizovat, nezbytná cesta je 

získání co nejvíce poznatků měřícími otvory. Pokud máme dostatek potřebných informací, 

můžeme navrhnout řešení, které bude směřovat k danému cíli.  
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