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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

VALIGURA, O. Palivový diagram pro kotel bloku 200 MW el. Tušimice: bakalářská 

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

2013, 45 s. Vedoucí práce: Vilimec, L. 

V bakalářské práci se zabývám konstrukcí palivového diagramu pro kotel typu PG 575, 

který je provozován v elektrárně Tušimice. Tento kotel spaluje hnědé uhlí tzv. „ve 

vznosu“. Pro pochopení problematiky jsem na toto téma zpracoval rešerši. Dále bylo mým 

úkolem provést stechiometrické výpočty a stanovit popelovou bilanci a bilanci na straně 

vzduchu. Jako stěžejní bod této práce jsem zkonstruoval palivový diagram pro zadaný 

rozsah paliva. Tento diagram vypovídá o tom, jaké palivo by měl kotel bezpečně a 

spolehlivě spálit a využívá se také jako ukazatel garančních parametrů kotle. Každé palivo 

má jiné vlastnosti a složení. Je důležité dbát při návrhu zařízení na to, jaké v něm bude 

spalováno palivo. Proto jsem také v této práci analyzoval vliv složení paliva na chod kotle 

a jeho příslušenství. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

VALIGURA, O. Fuel diagram for boiler of 200 MW Tušimice Block: Bachelor Thesis. 

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

Department of Energy, 2013, 45 s. Thesis head: Vilimec, L. 

In bachelor thesis i deal with construction fuel diagram for boiler type PG 575, which is 

operated at a power plant Tušimice. This boiler burns brown coal in suspension. To 

understand the problem, I'm on the topic of the search process. It was my task to perform 

stoichiometric calculations to determine ash balance and on the air. As the main point of 

this thesis, I construction a fuel diagram for a specified range of fuel. This diagram shows 

the what fuel should boiler burn safely and reliably, and isused as anindicator of guarantee 

boiler parameters. Each fuel has different characteristics and composition. It is important to 

consider, when the device what it will fuel combustion. Therefore, I also analyzed in this 

work, the influence of fuel composition on the operation of the boiler and accessories. 
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Seznam použitých značek a symbolů: 

A  -, [%] hmotnostní podíl popela v palivu 

Qi  -, [MJ·kg
-1

] výhřevnost paliva 

X  -, [%] podíl úletu, sublimace a strusky z popelové  

  bilance 

W  -, [%] hmotnostní podíl vody v palivu 

OO2,min  -, [mN
3
·kg

-1
] minimální objem kyslíku 

OVS,min  -, [mN
3
·kg

-1
] minimální objem suchého vzduchu 

OVV,min  -, [mN
3
·kg

-1
] minimální objem vlhkého vzduchu 

OVS,sk  ,- [mN
3
·kg

-1
] skutečný objem suchého vzduchu za vzduchovým 

  ventilátorem 

OVV,sk  ,- [mN
3
·kg

-1
] skutečný objem vlhkého vzduchu za vzduchovým

  ventilátorem 

OSS,min  ,- [mN
3
·kg

-1
] minimální objem suchých spalin za kotlem 

OSS,sk  ,- [mN
3
·kg

-1
] skutečný objem suchých spalin za kotlem 

OSV,min  ,- [mN
3
·kg

-1
] minimální objem vlhkých spalin za kotlem 

OSV,sk  ,- [mN
3
·kg

-1
] skutečný objem vlhkých spalin za kotlem 

OH2O  ,- [mN
3
·kg

-1
] objem vodní páry ve vlhkých spalinách 

QVYR  ,- [MW] celkové výrobní teplo 

Q4  -, [%] ztráta mechanickým nedopalem 

  ̇ ,- [mN
3
·s

-1
] průtok spalovacího vzduchu za vzduchovým  

  ventilátorem 

  ̇ ,- [mN
3
·s

-1
] průtok přisávaného vzduchu do spalin 

  ̇ ,- [mN
3
·s

-1
] průtok spalin 

h -, [%] hmotnostní podíl hořlaviny v palivu 

    ̇  -, [kg·s
-1

] výpočtové množství přivedeného paliva 

   ̇  -, [kg·s
-1

] skutečná spotřeba paliva 

        ̇  -, [kg·s
-1

] množství vzniklé strusky 

     ̇  -, [kg·s
-1

] množství popeloviny přeměněné sublimací 

      ̇  -, [kg·s
-1

] množství vzniklého popílku z popeloviny 

αk  ,- [-] přebytek vzduchu ve spalinách na konci kotle 

αsk  ,- [-] přebytek vzduchu ve spalovací komoře 

β  ,- [-] přebytek vzduchu na vstupu do ohříváku 
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Δα  ,- [-] přebytek vzduchu ve spalinách nasátý   

  netěsnostmi  

χv  ,- [-] součinitel zvětšení vzduchu vlivem vlhkostí 

ω  -, [%] složení spalin 

η  -, [%] účinnost kotle 

 

Horní indexy 

d   bezvodý stav 

daf   stav bez vody a popela (hořlavina) 

r   původní stav 
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Zadaní bakalářské práce: 

Palivový diagram pro kotel bloku 200 MW el. Tušimice 

Zásady pro vypracování: 

 Vypracujte rešerši kotlů pro spalování hnědého uhlí zaměřenou na spalování ve 

vznosu. 

 Proveďte stechiometrické výpočty. 

 Stanovte popelovou bilanci a bilanci na straně vzduchu. 

 Sestrojte palivový diagram pro zadaný rozsah paliva. 

 Analyzujte vliv složení paliva na zařízení kotle. 

Zadané hodnoty: 

 Výpočtové parametry pro stechiometrické výpočty (kapitola 3): 

Parametr Dolní mez Střední mez Horní mez Jednotka 

A
d
 46 41 35 % hm. 

W
r 

27 31 34 % hm. 

C
daf

 63,0 64,76 68,0 % hm. 

H
daf

 5,6 5,71 6,1 % hm. 

N
daf

 1,0 1,18 1,5 % hm. 

O
daf

 19,34 23,45 26,48 % hm. 

S
daf

 3,79 4,9 5,31 % hm. 

Qi
r 

8,5 9,75 11,0 MJ.kg
-1 

 

 Parametry pro výpočet množství přivedeného paliva (kapitola 4.): 

Parametr Dolní mez Střední mez Horní mez Jednotka 

η 90,04 90,90 91,46 % 

QVYR 464,6140 462,6935 463,8069 MW 

Q4 1,08 0,84 0,61 % 
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 Parametry pro výpočet průtoku vzduchu a spalin (kapitola 4.): 

Parametr Hodnota Jednotka 

αSK 1,15 - 

αK 1,2 - 

βVZ 1,016 - 

Δα 0,05 - 

 

 Hodnoty pro výpočet popelové bilance (kapitola 4.): 

Parametr Hodnota Jednotka 

XSTRUSKY 15 % 

XSUBLIMACE 5 % 

XÚLETU 80 % 

 

 Hodnoty potřebné pro sestrojení palivového diagramu (kapitola 5.): 

Parametr Nejhorší palivo Garanční palivo Nejlepší palivo Jednotka 

   27,00 31,00 34,00 % 

   33,58 28,29 23,10 % 

  
  8,50 9,75 11,00 MJ·kg

-1
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1. Úvod 

 Uhlí je v ČR nejvýznamnějším primárním zdrojem z hlediska výroby elektřiny a tepla. 

Dalším významným zdrojem jsou jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. I přes snahu 

rozvoje obnovitelných zdrojů energie, tvoří stále základ české energetiky uhelná a jaderná 

energetika a lze předpokládat, že se tato situace v nejbližší době nebude měnit. Vzhledem 

k tomu, že populace neustále roste, tím pádem se zvyšuje i poptávka po elektřině a teplu, je 

nutno počítat s obnovou starých, ale i výstavbou nových bloků. Jako příklad uvádím tzv. 

retrofit elektrárny Tušimice (4x200 MW). Rekonstruované bloky jsou navrženy tak, aby i 

při spalování výhledově se stále zhoršujícího paliva bylo dosahováno vysoké účinnosti a 

aby byly plněny vysoké nároky kladené na tvorbu emisí. Právě pro jeden blok ETU II 

navrhuji palivový diagram. Pomocí tohoto diagramu lze jednoznačně určit, jaké palivo lze 

v kotli spalovat, aniž by měl proces spalování nepříznivý vliv na chod kotle. 

 

 

2. Rešerše kotlů pro spalování hnědého uhlí zaměřenou na 

spalování ve vznosu 

  V této kapitole se zabývám spalováním hnědého uhlí ve vznosu. Spalování ve vznosu 

se používá pro největší výkony, takže se tyto kotle objevují v elektrárnách a teplárnách. 

Pro lepší nastínění této problematiky si je třeba uvědomit, jak tyto kotle pracují, jaké jsou 

jejich hlavní části a jak se tyto zařízení rozdělují. 

2.1 Kotle, princip a hlavní části kotlů: 

 Literatura [1] definuje kotle jako komplex zařízení pro přeměnu primární energie 

fosilních paliv, energie druhotných energetických zdrojů (DEZ) nebo energie 

z alternativních paliv (biomasa) na tepelnou energii pracovního média, nejčastěji vody, 

respektive páry. Podle energie pracovního média rozdělujeme kotle na horkovodní nebo 

parní. 

Parní kotle můžeme rozdělit na dvě hlavní části: 

 spalovací zařízení (kompletní ohniště)  

 parní generátor. 
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 Toto rozdělení lze použít pouze u parních kotlů, kde dochází ke spalování fosilních 

paliv nebo palivových DEZ (tzn. vysokopecní plyn, plyny z chemické výroby, průmyslový 

odpad, komunální odpad a jiné). Parní kotle, kde energii pro ohřev pracovního média 

získáváme z odpadní energie tepelných DEZ (např. z odpadních spalin) jsou provedeny 

pouze jako parní generátor. 

Pokud hovoříme o hlavních částech kotle, tak máme na mysli zejména tato zařízení: 

 Spalovací zařízení (kompletní ohniště), je to soubor zařízení, který se skládá z ohniště 

(spalovací komory) s hořáky nebo roštem (podle typu ohniště) a dalších částí např. zařízení 

na přípravu a dopravu paliva, ohřev vzduchu apod. uspořádaných v jeden celek, který 

slouží ke spalování paliva. 

 V ohništi probíhá spalování paliva a následné ochlazování vzniklých spalin na 

požadovanou teplotu. Je to prostor, který je ohraničen chlazenými trubkovými stěnami, 

popřípadě nechlazenými keramickými stěnami. 

 Ohřívák vzduchu je tepelný výměník, který využívá teplo vystupujících spalin 

k předehřátí spalovacího vzduchu. Je konstruován jako trubkový rekuperační výměník 

nebo jako rotační regenerativní ohřívák. 

 Kotel se dále skládá z výměníkové části, kde dochází k přeměně napájecí vody na páru 

a následné přehřívání páry. Výměníková část kotle obsahuje tato zařízení. Ohřívák 

napájecí vody neboli ekonomizér. Ten slouží k ohřevu napájecí demineralizované vody, 

poté se ohřátá voda dostává do výparníku kotle, kde se mění na páru. Tato pára ještě nemá 

potřebnou energii ke vstupu do turbíny, proto se ohřívá v přehřívácích. Pro zvýšení 

účinnosti celého zařízení se zařazuje přihřívák páry. To znamená, že se pára po průchodu 

vysokotlakou části turbíny vede zpět do kotle k tzv. mezipřihřátí. Všechna tato zařízení 

dohromady tvoří tzv. parní generátor. 

2.2 Dělení ohnišť podle rychlosti proudění plynu: 

 Obrázek 2-1 znázorňuje závislost tlakové ztráty fluidní vrstvy Δp na rychlosti 

fluidační tekutiny w. Cit. [1] ‚Na roštu je nejdříve nehybná vrstva zrnitého materiálu. Pod 

rošt se přivádí vzduch (fluidační tekutina) a s rostoucím množstvím (rychlostí) vzduchu se 

zvyšuje tlaková ztráta nehybné vrstvy materiálu.  
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Obrázek 2-1 Závislost tlakové ztráty fluidní vrstvy na rychlosti fluidační tekutiny 

 Jakmile rychlost dosáhne hodnoty tzv. prahové rychlosti fluidace Wf, začnou částice 

materiálu fluidovat, vznikne fluidní vrstva a částice jsou v silové rovnováze. Při dalším 

zvětšováním průtoku vzduchu se tlaková ztráta Δp nemění, fluidní vrstva expanduje. (Její 

hladina se zvedá, hustota se snižuje). Když se rychlost zvýší na hodnotu prahové rychlosti 

úletu  Wu zaniká fluidní vrstva a začíná oblast pneumatické dopravy. Při zvyšování 

rychlosti nad hodnotu prahové rychlosti úletu Wu  se tlaková ztráta Δp zvyšuje‘. 

 Obrázky pod křivkou zobrazují jednotlivé druhy ohnišť. Oblast (W<Wf) náleží 

roštovým ohništím. Oblast (Wf<Wu) přísluší fluidním ohništím a v poslední řadě oblast 

(W>Wu) odpovídá práškovým ohništím. 

2.3 Dělení kotlů podle druhu spalovaného paliva, způsobů jeho 

spalování a druhů ohniště: 

 Podle druhu spalovaného paliva dělíme kotle pro spalování tuhých, kapalných, 

plynných a alternativních paliv. Z hlediska této práce se zaměřím na spalování tuhých paliv 

konkrétně hnědého uhlí. 
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 Pro spalování tuhých paliv se využívají ohniště se spalováním na roštu, ve vznosu 

(prášková ohniště) a ve fluidní vrstvě. Pro nejvhodnější použití jednotlivých druhů ohnišť 

je dána celá řada kritérií, z nichž jsou nejdůležitější vlastnosti spalovaného paliva tzn. 

chemické a fyzikální vlastnosti, složení, vlastnosti popeloviny apod.  

Rozdělení kotlů pro spalování tuhých paliv dle ohnišť [1]: 

 

 

 

Práškova se 
spalováním ve vznosu 

Granulační 

čelní hořáky 

rohové hořáky 

stropní hořáky 

Výtavná 

jednoprostorové 

dvouprostorové 

cyklónové 

Roštová 
ohniště, rošt je: 

Pevný 
rovinný 

stupňový 

Mechanický 

pásový 

s výsypkou 

s pohazováním 
přesuvný 

vratisuvný 
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 Vzhledem k zadání práce, jsou pro mě zásadní kotle pro spalování tuhých paliv ve 

vznosu, tzn. granulační a výtavné. 

2.4 Kotle pro spalování hnědého uhlí ve vznosu: 

 Spalování práškového uhlí ve vznosu je v dnešní době nejčastěji používaná 

technologie v průmyslové energetice při výrobě elektřiny a tepla. Používá se pro velké 

výkony a navíc můžeme spalovat méněhodnotná paliva. Výhodou tohoto typu spalování je 

to, že uhelný prášek má 100 krát až 1000 krát větší měrný povrch než u tříděného uhlí cca 

100 až 2000 m
2
. Z toho vyplývá, že spalování probíhá daleko rychleji přibližně 0,5 až 2 s. 

(U spalování tříděného uhlí na roštu je tato doba 15 až 20 min. [1]). Nevýhodou je nutnost 

úpravy uhlí na prášek. K tomu je potřeba mlýnu. Používají se ventilátorové, tlukadlové, 

trubnaté a kladkové mlýny. V těchto mlýnech dochází také k vysušení paliva buď to 

horkým vzduchem popřípadě spalinami. Tyto mlýny jsou investičně náročné a 

spotřebovávají velkou část vyrobené energie, tím pádem se snižuje účinnost celého 

zařízení. 

 Takto vyrobený uhelný prášek se fouká buď přímo do hořáků ohniště, popřípadě se 

skladuje v zásobníku na prášek. Jako další nevýhodu lze uvést, že spalováním ve vznosu 

(hlavně u granulačních) ohnišť, vzniká vysoké znečištění spalin popílkem, to klade vyšší 

požadavky na následné odprašovací zařízení. 

Fluidní atmosférické 
neškvárující 

se stacionární 
(bublinkovou) fluifní 

vrstvou 

bez odlučovače popílku 

s odlučovačem popílku 

s cirkulující fluidní 
vrstvou 

s externím výměníkem 
tepla 

bez eterního výměníku 
tepla 

s odlučovacím 
cyklónem 

s odlučovací mříží 
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 Spalováním ve vznosu dochází ke změně tzv. popelové bilance. Jestliže spalujeme 

tříděné uhlí na roštu, odchází z ohniště více popeloviny ve formě škváry a méně jako 

popílek unášený spalinami. U práškových ohnišť je to naopak. 

 Práškové kotle rozdělujeme na granulační, výtavné. Toto rozdělení závisí na teplotě 

při samotném spalování. Pokud spalování probíhá za vysokých teplot a teplota překročí 

teplotu tečení popeloviny, pak se popelovina odvádí ve formě tekuté strusky (výtavná 

ohniště). Pokud spalování probíhá za nižších teplot a teplota popeloviny spalovaného uhlí 

nepřekročí teplotu tečení, odchází popelovina z ohniště v tuhé formě jako struska a popílek 

(granulační ohniště). 

2.4.1 Kotle s výtavným ohništěm: 

 Typické pro toto topeniště je to, že spalování probíhá za vyšších teplot. Literatura [3] 

uvádí teplotu plamene ve výtavném ohništi v rozmezí od 1500 – 1800 °C. Tato teplota 

zajišťuje dokonalé roztavení strusky i při menších výkonech ohniště. Tyto kotle mají 

většinou mírně skloněné dno, ve kterém jsou otvory pro odvod tekuté strusky. Struska 

vytéká do nádrže s vodou, ve které se prudce ochladí a rozpadne se na tzv. struskový písek.  

Vyšších teplot ve spalovací komoře dosahujeme těmito způsoby [2].: 

 volbou vhodného paliva, tyto kotle jsou zejména vhodné pro uhlí s vyšší spalovací 

teplotou. 

 uhelný prášek meleme na jemnější částice. 

 menší chlazení stěn spalovací komory (stěny v tavicím prostoru jsou chráněné 

žárobetonem).  

 zvětšujeme teplotu spalovacího vzduchu, spalování probíhá s menším přebytkem 

vzduchu. 

U výtavných kotlů rozlišujeme dvě části a to výtavný prostor a vychlazovací prostor. 

Výtavný prostor slouží z větší části k ukončení spalování a zachytí se v něm 40 – 70% 

popeloviny, která se odvádí v tekutém stavu. Ve vychlazovacím prostoru je nutné ochladit 

odcházející spaliny tak, aby se unášené jemné částice popeloviny 30 až 60% nenalepovaly 

na další teplosměnné plochy kotle. Výtavný prostor je omazán keramickou hmotou, takže 

se na stěny nalepuje struska, která izoluje kotel a zabraňuje přestupu tepla do okolí. 

Tloušťka struskové vrstvy se upravuje samovolně – zvětšuje či zmenšuje se tak, aby 

povrchová teplota odpovídala okamžité teplotě tečení popela. 
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 Největší výhodou výtavných 

ohnišť je jejich velká účinnost. Ta je 

dána malou ztrátou nedopalem a 

spalováním s nízkým přebytkem 

vzduchu. Další předností je zachycení 

značného množství popela v ohništi 

v podobě roztavené a neprášící 

strusky. Jedinou vážnější nevýhodou 

je nutnost řádného vysušení paliva. 

Tzn., že nemůžeme spalovat uhlí 

s velkým podílem vlhkosti, protože by 

se snižovala teplota plamene a díky 

tomu by se struska nemusela roztavit. 

 

 

 

a) Kotle s výtavným jednoprostorovým ohništěm: 

 Takto konstruovaný kotel přechází plynule ze spodního výtavného prostoru do horního 

vychlazovacího prostoru. To znamená, že nejsou rozděleny struskovou mříží. Díky nižším 

teplotám ve výtavném prostoru může být v těchto kotlích spalováno pouze uhlí s nižšími 

teplotami tečení popeloviny.  

b) Kotle s výtavným dvouprostorovým ohništěm: 

 V tomto případě je tavící prostor oddělený od prostoru ochlazovacího tzv. struskovou 

mříží. Tu lze chápat jako řídký trubkový svazek, přes který proudí spaliny. 

Dvouprostorová tavící komora je nákladnější, tvarově složitější než komora 

jednoprostorová. Na obrázku 2-2 je ukázka dvouprostorového výtavného kotle. 

 

Obrázek 2-2 Ukázka dvouprostorového výtavného 

kotle [2] 
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c) Kotle s cyklónovým ohništěm: 

 U velkých práškových kotlů ovlivňuje rychlost spalování zejména to, s jakou 

intenzitou se směšuje palivo s okysličovadlem. Problém nastává u velkých spalovacích 

prostor, kde lze míšení hůře ovládat, hlavně v oblastech vzdálenějších od hořáků. Proto se 

vyvinuly cyklónové ohniště. 

 Vývoj cyklónových ohnišť měl zajistit především [1]: 

 Lepší průběh spalování v menším spalovacím prostoru. 

 Mletí uhlí na hrubší zrno (max. 5 mm), tím pádem pokles vlastní spotřeby el. 

energie a zvýšení účinnosti zařízení. 

 spalování s nižším přebytkem vzduchu (cca 1,05) z toho vyplývá větší účinnost. 

 Zachycení většího množství popeloviny v ohništi. 

 

Obrázek 2-3 Horizontální cyklónové ohniště [4] 

 

 Směs paliva a primárního vzduchu vstupuje v ose ohniště přes vířivý hořák. Axiálně 

vstupuje terciální vzduch. Sekundární vzduch se přivádí tangenciálně tryskami na obvodu 

cyklónu s opačnou rotací než má primární směs. Vznikne vířivý pohyb spalin v ohništi 

s vysokou relativní rychlostí paliva a vzduchu, tím pádem probíhá intenzivní spalování 

s nízkým přebytkem vzduchu. Spaliny odchází výstupním hrdlem a struska vytéká 

výtokovým otvorem. 
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2.4.2 Kotle s granulačním ohništěm: 

 Pro tento typ ohniště je 

určující nižší teplota plamene, tak 

aby teplota v ohništi nepřesáhla 

teplotu tečení popele a zabránilo se 

vytváření tekuté strusky a vzniku 

struskových nánosů na stěnách 

ohniště, proto je nutné spalovací 

zařízení intenzivně chladit. Teplota 

plamene se v granulačním topeništi 

pohybuje podle literatury [1] 

v rozmezí 1100 až 1500°C podle 

druhu spalovaného paliva.  

  

 Obrázek 2-4 Granulační s čelními hořáky kotel s 1½ tahem 

 pro spalování černého uhlí [5] 

 

Abychom byli schopni dodržet teplotu, při které nedojde k tečení popele, zavádíme tato 

opatření [2].: 

 Spalování paliv s nižší výhřevnosti a vysokým podílem popelovin a vlhkosti. 

 Uvolněné teplo se odvádí stěnami spalovací komory (stěny nejsou opatřeny 

vyzdívkou). 

 Spalování probíhá s vyšším přebytkem vzduchu nebo se volí nižší teplota 

předehřátí vzduchu, popřípadě se do spalovací komory zavádí recirkulované 

spaliny. 
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 Vzhledem k většímu vychlazení ohniště se popelovina odvádí v tuhém stavu ve formě 

strusky asi z 15 až 30%. Spalinami se odvádí asi 70 až 80% jako popílek [1]. Ten musí být 

ze spalin odloučen v odlučovači. Charakteristickým rysem tohoto kotle je strusková 

výsypka ve spodní části ohniště, do které padá výše zmíněná struska. 

  

Kotle s granulačním ohništěm se 

v zásadě rozdělují podle typu a 

uspořádání hořáků. Hořáky mohou 

být umístěny na svislých stěnách 

nebo na stropu ohniště. Podle 

uspořádání hořáků rozlišujeme 

kotle s čelními hořáky, rohovými 

(tangenciálními) hořáky a 

v poslední řadě se stropními 

hořáky. Průřez ohniště, počet a 

uspořádání hořáků musí být 

navrženo tak, aby se plamen 

nedotýkal žádných stěn ohniště. 

Na obrázku 2-4 je granulační kotel 

s čelními hořáky a na obrázku 2-5 

je uveden granulační kotel 

s tangenciálními hořáky. 

 

 

 V této práci se budu dále věnovat konkrétnímu kotli, který je instalován v elektrárně 

Tušimice. Konkrétně se jedná o kotel PG 575 viz. obrázek 2-6. Ten je řešen jako průtlačný, 

dvoutahový, s granulačním ohništěm s tangenciálními hořáky a přímým foukáním 

uhelného prášku do hořáků. Kotel je navržen tak aby i při spalování výhledově 

zhoršujícího se paliva pracoval s vysokou účinností a splňoval přísně emisní limity. 

 

Obrázek 2-5 Granulační kotel věžový s tangenciálními 

hořáky [5] 
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Parametry kotle [7]:  

Jmenovitý tepelný výkon kotle:  443,5 MW 

Maximální výkon kotle BMCR:  575 t/h 

Jmenovitý výkon kotle:  546,9 t/h 

Teplota přehřáté/přihřáté páry:  575/580 °C 

Tlak přehřáté/přihřáté páry:  18,1/3,72 MPA 

Garantovaná účinnost kotle:  90,5 % 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 2-6 Granulační kotel PG 575 s tangenciálními 

hořáky [6] 
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3. Stechiometrické výpočty [8]: 

3.1 Přepočty paliva: 

 Přepočty paliva používáme tehdy, když potřebujeme získat představu o výpočtovém a 

skutečně spalovaném palivu, o jeho složení a energetickém obsahu (spalné teplo a 

výhřevnost). Způsob zadání paliva a následných přepočtů paliva závisí zejména na druhu 

spalovaného paliva (tuhá, kapalná, plynná). V tomto případě se jedná o tuhá paliva. 

Tuhá paliva jsou charakterizována třemi základními složkami: 

 hořlavina h – hořlavina je organická látka tvořena prvky: C,H,S,N,O 

 popelovina A – jsou to veškeré minerální příměsi v palivu 

 voda W – bere se jako celková bez ohledu na to, jak se do paliva dostala.  

Součet těchto složek           [ ] 

Při zadání tuhých paliv nás zajímá hlavně: 

 stav bez vody a popela (jen hořlavina) – označení daf 

 bezvodý stav (hořlavina a popelovina) – označení d 

 původní stav (hořlavina, popelovina a voda) – označení r 

 Následující výpočty odpovídají hodnotám nejhoršího paliva (dolní mez) dle zadání. 

Výsledky pro garanční (střední mez) a nejlepší palivo (horní mez) viz. MS Excel a jsou 

vždy uvedeny v tabulce u daného výpočtu. 

Přepočet popeloviny ze sušiny na skutečný stav: 

      (    )           (      )             

         [%] 3.1 

Přepočet prvkového složení hořlaviny na skutečný stav: 

        (       )           (             )            

         [%] 3.2 

        (       )            (             )           

        [%] 3.3 
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        (       )            (             )           

        [%] 3.4 

        (       )            (             )           

        [%] 3.5 

        (       )           (             )           

        [%] 3.6 

Parametr Dolní mez [%] Střední mez [%] Horní mez [%] 

   33,58 28,29 23,10 

   24,83 26,36 28,74 

   2,21 2,32 2,62 

   0,59 0,48 0,64 

   9,82 9,55 8,67 

   1,97 1,99 2,23 

Σ Σ+W
r
=73,00+27=100 Σ+W

r
=69,00+31=100 Σ+W

r
=66,00+34=100 

Tabulka 3-1 Přepočet paliva na surový stav 

3.2 Stechiometrie: 

Výpočet minimálního objemu kyslíku potřebného k dokonalému spálení 1 kg paliva: 

              (
  

     
 

  

     
 

  

     
 
  

  
) 

              (
      

     
 
      

     
 
      

     
 
      

  
)       

             [  
    ] 3.7 

Hmotnostní složení kyslíku ve vzduchu je 22,39 % 

Parametr Dolní mez Střední mez Horní mez Jednotky 

        0,53 0,57 0,64 [  
    ] 

Tabulka 3-2 Minimální objem kyslíku 

Minimálního objem suchého vzduchu potřebný pro dokonalé spálení 1 kg paliva: 

        
       
    

 
    

    
      

             [  
    ] 3.8 



26 

 

Objemové složení kyslíku ve vzduchu je 21 % 

Skutečný objem suchého vzduchu za vzduchovým ventilátorem (β=1,016): 

                                 

           [  
    ] 3.9 

β ............... přebytek vzduchu na vstupu do ohříváku [-] 

Parametr Dolní mez Střední mez Horní mez Jednotky 

        2,53 2,71 3,05 [  
    ] 

       2,57 2,76 3,10 [  
    ] 

Tabulka 3-3 Minimální objem suchého vzduchu teoretického a skutečného 

 Podíl vodní páry připadající na 1 mN
3
 suchého vzduchu můžeme respektovat 

součinitelem χν. Pro běžné klimatické podmínky volím χν = 1,014. 

Minimální a skutečný objem vlhkého vzduchu potřebný pro dokonalé spálení 1 kg 

paliva: 

                                   

             [  
    ] 3.10 

                                 

           [  
    ] 

χv .............. součinitel podílu vodní páry na mN
3
 suchého vzduchu [-] 

Parametr Dolní mez Střední mez Horní mez Jednotky 

        2,56 2,75 3,09 [  
    ] 

       2,60 2,80 3,14 [  
    ] 

Tabulka 3-4 Minimální objem vlhkého vzduchu  

 

 Dále budu počítat se součinitelem přebytku vzduchu n = 1 [-], tzn. stechiometrické 

spalování – za ideálních podmínek, je palivu přivedeno stejné množství vzduchu, jaké je 

potřeba na dokonalé vyhoření paliva. 
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Výpočet minimálního objemu suchých a vlhkých spalin: 

     
     

     
                   

     

     
                         

          [  
    ] 3.11 

     
     

     
    

     

     
             

          [  
    ] 3.12

   

    
    

      
                   

    

      
                         

         [  
    ] 3.13 

                                    

         [  
    ] 3.14 

                                                   

             [  
    ] 3.15 

Skutečný objem suchých spalin za kotlem (α=1,2): 

               (   )               (     )            

            [  
    ] 3.16 

 

Parametr Nejhorší p. Garanční p. Nejlepší p. Jednotka 

     0,46 0,49 0,53 [  
    ] 

     0,01 0,01 0,02 [  
    ] 

    1,98 2,12 2,38 [  
    ] 

    0,02 0,02 0,03 [  
    ] 

        2,47 2,65 2,96 [  
    ] 

       2,98 3,19 3,57 [  
    ] 

Tabulka 3-5 Minimální a skutečný objem suchých spalin 
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Minimální objem vlhkých spalin: 

                                    

            [  
    ] 3.17 

Objem vodní páry v minimálním objemu vlhkých spalin: 

     
    

     
    

    

      
    (               ) 

     
    

     
        

    

      
      (         )       

          [  
    ] 3.18 

Objem skutečných vlhkých spalin: 

               (   )               (     )            

           [  
    ] 3.19 

Parametr Dolní mez Střední mez Horní mez Jednotky 

     0,62 0,68 0,76 [  
    ] 

        3,09 3,33 3,72 [  
    ] 

       3,60 3,88 4,33 [  
    ] 

Tabulka 3-6 Minimální a skutečný objem vlhkých spalin 

Výpočet složení vlhkých spalin: 

 Množství oxidu uhličitého ve vlhkých spalinách: 

     
    
       

     

     

     
       

    
          

          [%] 3.20 

 Množství oxidu siřičitého ve vlhkých spalinách: 

     
    
       

     

     

     
       

    
         

         [%] 3.21 
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 Množství dusíku ve vlhkých spalinách: 

    
   

       
     

     

      
                 

    
          

         [%] 3.22 

 Množství vody ve vlhkých spalinách: 

     
    
       

     
    

    
          

          [%] 3.23 

 Množství argonu a dalších vzácných plynů ze vzduchu ve spalinách: 

    
   
       

     
           

    
         

        [%] 3.24 

 

Parametr Dolní mez Střední mez Horní mez Jednotky 

     15,0 14,8 14,4 % 

     0,4 0,4 0,4 % 

    63,8 63,6 64,0 % 

     19,9 20,5 20,3 % 

    0,8 0,7 0,8 % 

Suma 100,0 100,0 100,0 % 

Tabulka 3-7 Složení vlhkých spalin 
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Obrázek 3-1 Složení vlhkých spalin 

 

Výpočet složení spalin suchých spalin: 

 Množství oxidu uhličitého v suchých spalinách: 

     
    
       

     

     

     
       

    
          

          [%] 3.25 

 Množství oxidu siřičitého v suchých spalinách: 

     
    
      

     

     

     
       

    
         

         [%] 3.26 

 Množství dusíku v suchých spalinách: 

    
   
      

     

     

      
                 

    
          

         [%] 3.27 

15,0 0,4 

63,8 

19,9 

0,8 

Složení vlhkých spalin (nejhorší 
palivo) 

wco2

wso2

wn2

wh2o

war
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 Množství argonu a dalších vzácných plynů ze vzduchu v suchých spalinách: 

    
   
      

     
           

    
         

        [%] 3.28 

 

Parametr Dolní mez Střední mez Horní mez Jednotky 

     18,7 18,5 18,1 % 

     0,6 0,5 0,5 % 

    79,7 79,9 80,3 % 

    0,9 0,9 0,9 % 

Suma 100,0 100,0 100,0 % 

Tabulka 3-8 Složení suchých spalin 

 

 

Obrázek 3-2 Složení suchých spalin 

 

 

 

18,7 
0,6 

79,7 

0,9 

Složení suchých spalin (nejhorší palivo) 

wco2

wso2

wn2

war
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4. Popelová bilance a bilance na straně vzduchu: 

4.1 Výpočet množství přivedeného paliva: 

Výpočtové množství přivedeného paliva pro nejhorší palivo: 

    ̇  
    
    

  
        

         
      

    ̇       [      ]                [      ] 4.1 

QVYR .......... celkové výrobní teplo [MW] 

η ............... účinnost kotle [%] 

Qi
r
 ............. výhřevnost paliva [MJ·kg

-1
] 

 

Skutečná spotřeba paliva: 

   ̇       (    )       (        )       

   ̇       [    
  ]                [      ] 4.2 

mpal ........... množství přivedeného paliva [kg·h
-1

] 

Q4 ............. ztráta mechanickým nedopalem [%] 

Parametr Dolní mez Střední mez Horní mez Jednotka 

    ̇  60,5 52,2 46,1 Kg/s 

   ̇  59,8 51,8 45,8 Kg/s 

 

Parametr Dolní mez Střední mez Horní mez Jednotka 

    ̇  217,8 187,9 165,9 t/h 

   ̇  215,3 186,5 164,9 t/h 

Tabulka 4-1 Spotřeba paliva 

 Pro názornost lze z obrázku 4-1 vypozorovat, kolik paliva je nutné přivést do kotle 

v případě spalování nejhoršího, garančního a nejlepšího paliva. 
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Obrázek 4-1 Množství přivedeného paliva 

4.2 Průtok vzduchu: 

 Průtok spalovacího vzduchu za vzduchovým ventilátorem vypočteme: 

  ̇                                       

  ̇         [  
     ] 4.3 

mPV .................. skutečná spotřeba paliva [kg·h
-1

]  

OVV,MIN .......... objem vlhkého vzduchu [mN
3
·kg

-1
] 

β ............... přebytek vzduchu na vstupu do ohříváku  [-] 

 Průtok přisávaného vzduchu do spalin vyjádříme: 

  ̇                                     

  ̇       [  
     ] 4.4 

Δα ............. přebytek vzduchu ve spalinách nasátý netěsnostmi [-]  

 

 

215,3 

186,5 

164,9 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

nejhorší palivo garanční palivo nejlepší palivo

Sp
o

tř
e

b
a 

p
al

iv
a 

(t
/h

) 

Spotřeba paliva 
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4.3 Průtok spalin: 

  ̇      [        (     )         ] 

  ̇       [     (      )      ]         

  ̇         [  
     ] 4.5 

OSV,MIN ...... objem vlhkých spalin  [mN
3
·kg

-1
] 

αk .............. přebytekvzduchu ve spalinách na konci kotle  [-] 

αsk ............. přebytek vzduchu ve spalovací komoře (1,2 - 0,05 = 1,15) [-] 

 

Parametr Dolní mez Střední mez Horní mez Jednotka 

Vv 155,57 144,64 143,79 mN
3
·s

-1 

Vf 7,66 7,12 7,08 mN
3
·s

-1
 

Vs 207,79 193,74 191,69 mN
3
·s

-1
 

Tabulka 4-2 Průtoky vzduchu a spalin 

 

 

Obrázek 4-2 Průtoky vzduchu a spalin 

 

155,57 

7,66 

207,79 

Průtoky vzduchu a spalin 
 (nejhorší palivo) 

 

spalovací vzduch

přisátý vzduch

spaliny
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4.4 Popelová bilance 

 V této podkapitole se zabývám výpočtem popele, vznikajícího při spalování hnědého 

uhlí. Popelovina odchází z kotle ve formě strusky 15%, sublimace 5% a úletu 80% což lze 

vypozorovat z obrázku 4-3. 

Obrázek 4-3 Popelová bilance v kotli 

 

Množství vzniklé strusky z popeloviny: 

        ̇      ̇                                     

        ̇       [      ]             [      ] 4.6 

    ̇  .............. množství přivedeného paliva [kg·h
-1

] 

A
r
 .............. obsah popeloviny v surovém stavu [%]  

Xstrusky ....... podíl strusky z popelové bilance [%] 
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Množství popeloviny přeměněnou v sublimaci: 

     ̇      ̇                                  

     ̇       [      ]            [      ] 4.7 

Xsubl ........... podíl sublimace z popelové bilance [%] 

Množství vzniklého popílku z popeloviny 

      ̇      ̇                                   

      ̇        [      ]             [      ] 4.8 

Xúletu .......... podíl úletu z popelové bilance [%] 

Parametr Dolní mez Střední mez Horní mez Jednotka 

        ̇  2,88 2,22 1,61 Kg/s 

     ̇  0,96 0,74 0,54 Kg/s 

      ̇  15,35 11,82 8,59 Kg/s 

Tabulka 4-3 Množství vzniklé popeloviny z paliva 

 

 

5. Palivový diagram pro zadaný rozsah paliva 

  V této kapitole se zabývám sestrojením palivového diagramu pro zadaný rozsah 

paliva. K tomu potřebuju znát množství vody a popele v surovém stavu a výhřevnost 

paliva. Přepočet popele na surový stav jsem spočítal podle rovnice 3.1. 

  Při sestrojování diagramu vycházím z toho, že složení hořlaviny a množství hořlaviny 

u uhlí z dané oblasti je stejné. Mění se pouze obsah vody a popele jak je vidět na obrázku 

5-1. 

 

Obrázek 5-1 Složení paliva 
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 Vzorový výpočet: 

      
    

            
    

   

                       [ ] 

AA
2
 volím 30[%] 

      
    

      
        

     

  
                     [ ] 

 Při konstrukci diagramu jsem si nejprve zakreslil osy. V prvním případě jsem zaznačil 

na ose x obsah popele v surovém stavu A
r
 a na ose y obsah vody v surovém stavu W

r
. Dále 

jsem sestrojil bod A1 tak, že jsem na ose x vynesl AA
1
 (33,58), což je zároveň horní mez 

popele A
r
max a na ose y jsem vynesl WA

1
 (27). Tato hodnota je stejná jako dolní mez vody 

W
r
min. Bod A2 jsem konstruoval tak, že jsem si zvolil AA

2
(30) a tuto hodnotu jsem vynesl 

opět na osu x s tím, že jsem následně dopočítal WA
2
 (30,58).  

 Obsah hořlaviny se nemění. Nakonec spojím bod A1 a A2 přímkou. Obdobně 

sestrojím B1, B2 a C1, C2. 

 Palivový diagram se využívá při návrhu kotle. Umožňuje orientaci, jak by měl 

dodavatel zařízení navrhovat. V zásadě platí, že palivo, které leží uvnitř obrazce, musí 

kotel bezpečně a spolehlivě spálit. Další využití palivového diagramu je při ověřování 

garančních parametrů kotle, které se prokazují při spalování garančního paliva (v diagramu 

odpovídá garančnímu palivu přímka B1 – B2). Skutečnost je taková, že při garančních 

zkouškách nebude spalováno garanční palivo. Garanční palivo je třeba chápat jako fiktivní 

palivo pro prokazování garance. Při těchto zkouškách se spaluje palivo, které musí ležet 

uvnitř obrazce. Výsledky garančních měření se budou na základě přepočítávacích 

závislostí přepočítávat na garanční palivo. Platí, že pokud při garančních zkouškách bude 

spalováno palivo v dané oblasti a nebude dodržený některý garantovaný parametr, tak se 

jedná o vadu dodávky. Pokud nebude dodržen některý garantovaný parametr a palivo 

použité při garančních zkouškách bude mimo vymezenou oblast, tak nebyly dodrženy 

podmínky garance stanoveny dodavatelem kotle a vada je straně dodavatele. V takovém 

případě musí zajistit opakování garančních zkoušek s projektovaným palivem, tedy 

palivem, které leží uvnitř obrazce.  Dodavatel zařízení tento diagram využívá i při jednání 

o dodávce kotle, tak jak je znázorněno na obrázku 5-2. V diagramu jsou zakreslena paliva, 
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pro která již kotle dodává. Dokáže si tedy udělat představu, zda má se spalováním 

konkrétně zadaného paliva zkušenosti. Z obrázku vyplývá, že uhlí pro Tušimice II leží 

v diagramu, takže by neměl být problém při návrhu spalovacího zařízení, jelikož už s tím 

má dodavatel kotle zkušenosti.  

 

 

 

 

 

Obrázek 5-2 Palivový diagram pro paliva z různých dolů 
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       Obrázek 5-3 Palivový diagram pro kotel bloku 200 MW el. Tušimice Wr - Ar 

 

 

6. Analýza vlivu složení paliva na zařízení kotle 

  Složení paliva má značný vliv na funkci celého zařízení kotle, jeho příslušenství a 

musí se brát v potaz při navrhování spalovacího zařízení. Z hlediska složení paliva a jeho 

vlivu na koncepci kotle jsou zásadní zejména obsah vody, obsah popele, výhřevnost paliva, 

množství síry, dusíku a kyslíku obsažené v palivu. 

 Obsah vody 

Obsah vody v palivu je jedním ze základních jakostních znaků paliva. Zjišťuje se 

laboratorním rozborem vzorku paliva. S obsahem vody v palivu souvisí i obsah vody ve 

spalinách, tedy množství spalin. 
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 Čím je větší množství spalin, tím se musí navrhnout větší průřez spalinových tahů 

tzn., zvětší se průřez obestavěné plochy, kotel je dražší. 

 Obsah vody v palivu má dopad na rozhodování o druhu sušícího média. Např. při 

vysokém obsahu vody v palivu nemusí pro sušení dostačovat horký vzduch, ale 

musí se použít horké spaliny. Systém mlýnice je složitější a nákladnější. 

 Při větším množství vody v palivu je nutné navrhnout větší ohřívák vzduchu. 

 Obsah vody v palivu má také vliv na provedení odlučovačů popílku a návrhu 

vzduchového ventilátoru. Tato zařízení jsou větší a dražší. 

 Pokud je větší obsah vody v palivu, musí se dimenzovat větší odsiřovací zařízení. 

 V neposlední řadě se při větším množství spalin snižuje účinnost kotle, důsledkem 

zvětšující se komínové ztráty. Účinnost kotle je nižší, spotřeba uhlí se zvyšuje a 

zvyšují se také provozní náklady. 

 Obsah popela 

Základní jakostní znak paliva. Zjišťuje se laboratorním rozborem vzorku paliva. 

S obsahem popela souvisí zejména množství strusky. 

 Pokud spalujeme palivo s větším množstvím popela, je třeba dimenzovat vynašeč 

strusky, drtič strusky a struskový dopravník, zařízení je nákladnější. 

 Obsah popela v palivu ovlivňuje účinnost kotle. S vyšším obsahem popela se 

zvyšuje ztráta fyzickým teplem zbytků strusky. 

Množství popela v palivu má také vliv na množství vzniklého popílku. 

 Čím vyšší koncentrace popílku ve spalinách, tím je vyšší intenzita abraze (větší 

zanášení ploch, častější čištění) a zvyšují se provozní náklady. 

 Množství popílku ovlivňuje účinnost spalovacího zařízení ztrátou fyzickým teplem 

zbytků popílku. 

 Při vyšším obsahu popela je větší i el. odlučovač (tkaninový filtr). Zvýší se cena 

dodávky kotle.  
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 Výhřevnost paliva 

Spolu s obsahem vody a obsahem popela v palivu jedna ze základních jakostních 

palivových veličin. Výhřevnost ovlivňuje množství přivedeného paliva. 

 Při spalování paliva s nižší výhřevností se pro dosažení požadovaného výkonu 

musí spálit větší množství paliva. To má bezprostřední vliv na dimenzování 

zásobníků, mlýnic, řetězových vynašečů apod. 

 Výhřevnost ovlivňuje návrh tvaru a velikost ohniště. Např. při spalování paliva 

s nižší výhřevností se zvětšuje měrný obestavěný prostor a také se zvětšuje 

potřebný průřez ohniště a tedy i zastavěná plocha, kotel je dražší. 

 Výhřevnost paliva souvisí s obsahem popela a vody v palivu (s obsahem balastu). Se 

zvětšujícím se podílem balastu výhřevnost klesá. Pokud převládá v palivu vyšší část 

balastu ve formě popela, pak má snížená výhřevnost vliv na systém odstruskování viz. vliv 

popela. Jestliže je vyšší obsah balastu v palivu dán větším obsahem vody, tak spalování 

paliva s nižší výhřevností ovlivňuje zařízení pro odtah vody, viz. vliv vody. 

 Obsah síry 

Síra obsažená v palivu se negativně podílí na vzniku struskových a popílkových nánosů a 

také způsobuje korozi na straně spalin. Opatření pro omezení rozsahu koroze a omezení 

jejího účinku lze dosáhnout dvěma způsoby. 

 Pro teplosměnné plochy zvolím vhodný materiál 

 Zajistím teplotu teplosměnných ploch, tak aby neklesla pod teplotu rosného bodu 

spalin 

 Podle obsahu síry se rozhoduju, jaké zařízení zvolím pro odsiřování a jaká bude jeho 

velikost. 

Omezení příčin potíží, tzn. zejména snížení obsahu SO3 lze provést např.: 

 spalováním paliva s nižším obsahem síry. Zatím dnes ale není k dispozici komerčně 

využitelný způsob takovéto úpravy paliva pro tak obrovské toky paliva, s jakými se 

můžeme setkat v elektrárnách. 

 omezením přeměny SO2 na SO3. Toto omezení souvisí s přebytkem vzduchu ve 

spalovacím zařízení. Tato varianta už je u dnešních zařízení také vyčerpána, jelikož 
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spalování probíhá s minimálním přebytkem vzduchu, tak aby se zabránilo vzniku 

NOx. 

 snížením obsahu SO3 ve spalinách tzv. aditivním odsiřováním spalin v ohništi 

kotle. Tato metoda se v dnešní době jeví jako jediná využitelná. 

 Při sníženém obsahu SO3 ve spalinách se snižuje teplota rosného bodu. Tzn., že se 

kotel může dimenzovat na nižší teplotu za kotlem. Tím pádem se zmenší průtočný průřez 

spalinových kanálů za kotlem, zmenší se velikost kouřového ventilátoru, průřez 

odlučovačů a filtrů a zvýší se účinnost kotle. 

 Obsah dusíku 

Dusík ovlivňuje hodnoty „NOx“. Je třeba realizovat opatření tak, aby vznikající oxidy 

dusíku byli co nejnižší a splňovaly emisní limity NOx. Všechna opatření vedoucí ke 

snižování NO při spalovacím procesu se řadí do tzv. „primárních opatření“. 

Literatura [9] uvádí jako primární opatření následující: 

 snížení přebytku vzduchu na výstupu z ohniště na minimum z hlediska účinnosti 

spalování a redukce CO a NO 

 zvýšená koncentrace prášku v zóně hlavních hořáků 

 odstupňovaný přívod spalovacího vzduchu 

 odstupňovaný přívod paliva 

 zajištění potřebných koncentrací O2 a CO v celém průřezu (účinné příčné míchání), 

 recirkulace spalin do ohniště 

 Pokud by nebylo možné zajistit dodržení emisního limitu pomocí primárních opatření, 

tak je nutné použít některou z metod  pro snížení obsahu NOx ve spalinách, tzn. buď 

selektivní katalytická redukce NOx  ve spalinách na konci kotle, nebo selektivní 

nekatalytická redukce NOx ve spalinách na výstupu z ohniště.  

 Obsah kyslíku 

Obsah kyslíku v palivu ovlivňuje množství spalovacího vzduchu. S obsahem kyslíku se 

mění výbušné charakteristiky uhelného prášku. 
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7. Závěr 

 V této bakalářské práci jsem ze zadaných hodnot paliva zkonstruoval palivový 

diagram pro zadaný rozsah paliva a konkrétní kotel PG 575, který je instalován 

v elektrárně Tušimice. Palivový diagram se používá při návrhu kotle. Vymezuje oblast 

paliva, kterou by měl kotel bezpečně a spolehlivě spálit. Slouží také k ověřování 

garantovaných parametrů kotle, při spalování garančního paliva. Každé palivo má jiné 

vlastnosti a chemické složení, které musí konstruktér kotle respektovat. Proto jsem v této 

práci analyzoval vliv složení paliva na chod kotle a jeho komponenty. Dále jsem zpracoval 

rešerši na téma spalování uhlí ve vznosu, provedl jsem stechiometrické výpočty a stanovil 

popelovou bilanci a bilanci na straně vzduchu. Podle mého názoru spočívá těžiště práce ve 

zpracování palivového diagramu, který je významnou pomůckou pro projektanta kotle a 

v analýze vlivu složení paliva na jednotlivá zařízení kotle. 
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