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ABSTRAKT 

V bakalářské práci je analyzována tepelná práce rekuperátoru, jenž se nachází u 

karuselové pece St 140 na pracovišti Malý Stiefel v ArcelorMittal Tubular Products Ostrava 

a.s.. Zde byly také naměřeny hodnoty, které jsou pro bakalářskou práci nezbytné k dalším 

výpočtům. 

 První část bakalářské práce se zaměřuje na vysvětlení důležitých pojmů k dané tématice 

a na technické parametry zařízení. V další části jsou naznačeny rovnice k nezbytným výpočtům, 

jenž budou použity v poslední části bakalářské práce. Cílem je získat užitečné výsledné 

hodnoty, jenž by mohly naznačit nutnost zlepšení podmínek, za kterých daný rekuperátor 

pracuje v provozních podmínkách. 

 

Klíčová slova: výměník tepla, tepelná práce rekuperátoru, účinnost, součinitel prostupu 

tepla 

ABSTRACT 

In bachelor thesis is analyzed the thermalwork of the recuperator, which is situated 

beside the carousel furnace St 140 in the workplace Malý Stiefel in ArcelorMittal Tubular 

Products Ostrava a.s.. There were also measured the values, which are necessary for next 

calculations in bachelor thesis .  

The first part is aimed to explain  important  concepts to a given theme and the technical 

parametres of the equipment. In the next part are indicated  the equations for the necessary 

calculations , that will be used in the last part of bachelor thesis. The goal is to obtain final 

useful values , that could suggest a need for improvement the conditions, in which the 

recuperator works in  working conditions. 

 

Keywords: heat  exchanger, thermalwork of recuperator, efficiency,  heat transfer 

coefficient
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN 

ZNAČKA  VELIČINA JEDNOTKA 

∆t rozdíl teplot spalin a vzduchu  (K) 

a součinitel teplotní vodivosti (m2·s-1) 

A pohltivost  (1) 

b tloušťka teplosměnné plochy  (m) 

cp měrné teplo při konstantním tlaku  (J·kg-1·K-1) 

cp  měrná tepelná kapacita při stálém tlaku  (J·kg-1·K-1) 

dA diferenciál plochy (m2) 

E intenzita vyzařování (W·m-2)  

E0 integrální intenzita vyzařování   (W·m-2) 

grad t gradient teploty (K·m-1)   

i entalpie  (J·kg-1) 

i index teplosměnného média (1) 

i*´´sp entalpie spalin rovna entalpii vzduchu na vstupu do rek. zařízení (J.m-3) 

i´´vz  entalpie vzduchu na výstupu z rekuperátoru  (J·m-3) 

i´´vz  entalpie spalin na výstupu z rekuperátoru  (J·m-3) 

i´sp  entalpie spalin na vstupu do rekuperátoru  (J·m-3) 

i´vz  entalpie vzduchu na vstupu do rekuperátoru  (J·m-3) 

k součinitel prostupu tepla  (W·m-2·K-1) 

Ksp výkonová kapacita proudících spalin  (W·K-1) 

Kvz výkonová kapacita proudícího vzduchu (W·K-1) 

Lmin teoretické množství vzduchu pro dokonalé spalování (m3·m-3) 

LSKUT skutečné množství vzduchu pro dokonalé spalování (m3·m-3) 

m hmotnostní tok (kg·s-1) 

n součinitel přebytku vzduchu (1) 

Omin teoretické množství kyslíku pro dokonalé spalování (m3·m-3) 
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P tepelný tok (W) 

P sálavý tok  (W) 

P tepelný výkon rekuperátoru (W) 

pz  celková ztráta tlaku (Pa) 

pz,g  vliv geometrického tlaku (Pa) 

pz,m  ztráta tlaku místními odpory (Pa) 

pz,n ztráta tlaku v důsledku neizotermického proudění (Pa) 

pz,t  ztráta tlaku třením  (Pa) 

q hustota tepelného toku (W·m-2)  

Q tepelný výkon rekuperátoru  (W) 

Qi výhřevnost (kJ.m-3) 

Qp objemový tok paliva (m3·s-1) 

qv vydatnost vnitřního objemového tepelného zdroje  (W·m-3) 

Qv,sp objemový tok spalin proudících rekuperátorem (m3·s-1) 

Qv,vz objemový tok spalovacího vzduchu ohřívaný rekuperátorem (m3·s-1) 

R odrazivost  (1) 

S povrch tělesa (m2) 

S celková teplosměnná plocha rekuperátoru (m2) 

t teplota (°C) 

T propustnot (1) 

T termodynamická teplota (K) 

t´´sp  teplota spalin na výstupu z rekuperátoru (°C) 

t´´vz   teplota vzduchu na výstupu z rekuperátoru (°C) 

t´sp  teplota spalin na vstupu do rekuperátoru (°C) 

t´vz  teplota vzduchu na vstupu do rekuperátoru (°C) 

tp teplota povrchu  (°C) 

tsp teplota spalin  (°C) 

tst teplota povrchu stěny na straně spalin  (°C) 
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tt  teplota tekutiny  (°C) 

tvz teplota vzduchu (°C) 

U relativní úspora paliva (%) 

Vsp objem vlhkých spalin  (m3·m-3) 

Vsp objem spalin protékající rekuperátorem  (m3·s-1) 

Vvz objem vzduchu protékající rekuperátorem (m3·s-1) 

vx,y,z  složky rychlosti  (m·s-1) 

Wi Wobbeho číslo (kJ.m-3) 

x,y,z souřadnice (m) 

zsp objemové ztráty spalin před výměníkem  (1) 

∆t rozdíl teplot spalin a vzduchu  (K) 

αk místní součinitel přestupu tepla konvekcí (W·m-2·K-1) 

αsp součinitel přestupu tepla ze spalin na stěnu  (W·m-2·K-1) 

αvz  součinitel přestupu tepla ze stěny na vzduch (W·m-2·K-1) 

η´vp součinitel využití paliva při provozu pece bez výměníku tepla  (%) 

ηr součinitel rekuperace (%) 

ηtd,v termodynamická účinnost (%) 

ηvp součinitel využití paliva  (%) 

ηz  součinitel ztrát (1) 

λ součinitel tepelné vodivosti  (W·m-1·K-1) 

ρ hustota (kg·m-3) 

σ Stefanova-Boltzmannova konstanta (W·m-2·K-4) 

τ čas (s) 

  Hamiltonův operátor (m-1) 

2  Laplaceův operátor (m-2) 
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1 ÚVOD 

V dnešní době májí výměníky tepla nezaměnitelnou roli. Mohou být použity v různých 

aplikacích, jako například v parních elektrárnách, chemicky zpracovatelských závodech, či jako 

klimatizace a vytápění budov. Veškeré procesy v průmyslu zaznamenávají energetickou ztrátu 

a v pecích palivových je tak díky odchodu teplých spalin. Předehřev spalovacích složek přináší 

mnoho užitečných efektů, mezi něž patří především zvýšení výkonu pece a úspora paliva.  

Rozeznáváme nejčastěji dva typy tepelných výměníků, a to rekuperační a regenerační. 

Rekuperační výměník tepla se nejčastěji používá při účelech spojených se znovuzískáváním 

tepla. Rekuperátor využije část tepla, které odchází nevyužité z pracovního prostoru pece. Teplo 

spalin je předáváno pro ohřev spalovaného plynu či vzduchu ve výměníku a dochází tak 

k navrácení nevyužitého tepla do pracovního procesu. Nejenže se zakomponováním 

rekuperačního výměníku tepla zvýší účinnost procesu, ale zpětné získání tepla se druhotně 

používá k různým účelům, přičemž životní prostředí již není tak zatěžováno. 

Pro správnou funkci a údržbu rekuperátoru je třeba dodržovat odpovídající hodnoty 

složek tepelného výpočtu. Nedílnou součástí tepelného výpočtu je v tomto případě 

termodynamická účinnost, součinitel ztrát na straně spalin, relativní úspora paliva a součinitelé 

prostupu tepla, rekuperace a využití paliva. 

V bakalářské práci bude analyzována tepelná práce rekuperátoru, jenž se nachází 

u karuselové pece St 140 na pracovišti Malý Stiefel v ArcelorMittal Tubular Products 

Ostrava a. s. Naměřené hodnoty v bakalářské práci jsou ze dne 9. 5. 2014, kdy byla provedena 

také analýza spalin. Byl použit směsný plyn, a aby byla dosažena požadovaná kvalita, je na 

místo výhřevnosti používána konstantní hodnota Wobbeho čísla. Naměřené hodnoty se 

získávali hned několika způsoby, přičemž nejdůležitější jsou teploty spalin a vzduchu, měřené 

termočlánkem, zatímco objemové průtoky jsou měřeny clonou. Pro každý den jsou hodnoty 

měřeny a následně zapisovány v intervalu 5 minut, což měření dodává na přesnosti a 

věrohodnosti. 

Vyhodnocení dat probíhá na základě naměřených hodnot, přičemž výsledné hodnoty 

charakterizující tepelnou práci rekuperátoru se vztahují k tomuto konkrétnímu dni.  
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2 OHŘÍVACÍ PECE A REKUPERÁTORY 

Existuje řada způsobů, jak lze klasifikovat pece. Ať už se jedná o tvar, průmyslové 

odvětví či výrobek. Zařízení, kterým je zajišťován ohřev vsázky před jejím mechanickým 

tepelným zpracováním, se nazývá ohřívací pec. Charakter tvářecího pochodu, jenž po ohřevu 

neprodleně následuje, udává parametry pro nastavení teploty ohřevu v pecích.  

Teplota musí být zvolena s přihlédnutím k možným tepelným ztrátám při přepravě 

ke tvářecímu zařízení. Vyšší teplotou ohřevu zajistíme energeticky výhodnější proces 

tváření, avšak dochází ke zvýšení procenta propalu. Naopak příliš nízká teplota ohřevu může 

mít za následek možné strukturální změny produktu při procesu tváření. Ohřevem se kov stává 

plastičtějším a klesá také hodnota deformačního odporu. Teplota kovu v ohřívacích pecích, jenž 

je ohříván pro následné válcování, kování a lisování, se pohybuje mezi 1200-1450 ˚C. Teplota 

odcházejících spalin je nižší než teplota ohřívaného kovu, to platí převážně pro pece průběžné, 

výjimkou je pec komorová, kdy se teploty skoro shodují [1, 2]. 

Mezi nejčastěji využívané pece ve válcovnách a kovárnách patří pece komorové 

s nepohyblivou vsázkou a pece karuselové, strkací, krokové a článkové, s pohybující 

se vsázkou.  

2.1 Karuselové pece 

V průběžných pecích, mezi něž se řadí i karuselová pec, se vsázka v peci pohybuje 

průběžně či přerušovaně, a vsázka může být tlačena či ponechána na otáčející se nístěji. Teplo 

pro ohřev se získává spalováním paliva v hořácích v několika zónách. To je pro průběžné pece 

typické, stejně jako zachování konstantní teploty v jednotlivých zónách. Odvodem spalin 

vznikají nemalé tepelné ztráty, jenž nejlépe ovlivníme zmenšením objemu spalin a snížením 

jejich teploty. Takovýchto výsledku dosáhneme snížením součinitele přebytku vzduchu 

a zamezením vniknutí falešného vzduchu do pracovního prostoru, kupříkladu příliš netěsnícími 

dvířky. Karuselové pece se nacházejí především ve válcovnách trub, ale i v menším zastoupení 

v kovárnách pro zpracování ve strojírenství [3, 4]. 

2.1.1 Konstrukční prvky a charakteristika 

Charakteristickými rysy pro tento druh pecí je ponechání materiálu na nístěji ve tvaru 

mezikruží v určitých vzdálenostech, přičemž nístěj je poháněna elektromotory. Materiál, který 

se do a z pece dopravuje sázecím, resp. vytahovacím zařízením, pak postupně prochází 

ohřívacími pásmy pece, kdy je ohříván prakticky ze všech stran. Systém odtahu spalin je 

protiproudý vzhledem ke vsázce a je umístěn nejčastěji v blízkosti sázecích dveří. Takto 
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fungující systém má za následek nízkou hodnou měrné spotřeby tepla, dosažitelnou výkonost 

pece až 200 t·h-1 a tepelnou účinnost okolo 45 %, bez rekuperačního zařízení [5, 1]. 

Pece se vytápějí plynnými palivy, ale také kapalnými, kupříkladu olejem. Podle druhu 

paliva se také volí, zda se použijí nízkotlaké či vysokotlaké hořáky.  Pro intenzivnější tepelný 

tok se používají v karuselových pecích právě vysokotlaké hořáky. Umísťujeme je na vnější 

boční straně, při větších šířkách pak i na vnitřní obvodové stěně v opačném směru pohybu 

nístěje. Pro lepší dosažitelnost požadovaného teplotního režimu jsou hořáky v jednotlivých 

pásmech pece automaticky regulované. V některých případech jsou hořáky umístěny i v klenbě 

pece. Velmi důležitým konstrukčním aspektem, v případě hořáků, se stává jejich umístění [6]. 

Těsnění mezi bočními stěnami pece a pohyblivou nístějí bývá tvořeno pomocí 

pískových či vodních žlabů. Mezera nebývá příliš široká z důvodu potenciálního přenosu 

sálavého tepla do vodního žlabu a tím k možnosti poškození těsnících nožů. Podle tvaru 

pohyblivé nístěje rozlišujeme karuselové pece talířové (diskové), které se řadí mezi komorové 

pece, pracující stacionárním tepelným režimem a pece prstencové, kdy je pracovní prostor 

svinutý do mezikruží, stejně jako je tomu u narážecích pecí. Prstencové pece pracují 

s průběžným tepelným režimem a pomocí závěsných přepážek jsou oddělena jednotlivá tepelná 

pásma [1].  

 Vyzdívka nístěje bývá nejčastěji ze šamotu. Jelikož šamot značně reaguje 

s okujemi, tvoří se horní vrstva nístěje spíše z materiálů nereagujících s okujemi. Jsou 

to materiály bazické, mezi něž patří vysokohlinitý šamot, magnezit, mullit nebo 

chrommagnezit. Vyzdívka nístěje musí také odolávat dalším vysokým nárokům, jako je 

odolnost vůči nárazům při pokládání vsázky nebo náhlým změnám teplot, při přechodu 

z vyrovnávacího do předehřívacího pásma. Na vyzdívku klenby a stěn karuselové pece se příliš 

vysoké nároky nekladou. Není ani zdaleka tak namáhána mechanicky a teplotně, jako ta 

v nístěji. Bývá vyzdívaná tvarovými materiály jako dvouvrstvá, nejčastěji šamot doplněný o 

izolaci. Nové pece se nejčastěji vyzdívají z monolitických materiálů, jako žárobeton, plastické 

a dusací hmoty.  

Jedna z největších výhod karuselových pecí bývá velmi nízký opal, který se pohybuje 

jen okolo 1 %. To je způsobeno sníženým opadáváním okují, které brání dalšímu vzniku okují. 

Významnou roli hraje také rovnoměrný ohřev materiálu, což vede ke krátké době ohřevu 

materiálu. Dalšími výhodami je absence narážecího zařízení, veškerá práce je mechanizována, 

čímž odpadá počet obsluhujícího personálu, malá spotřeba chladící vody, vysoká životnost a 

nízké nároky na údržbu. Proti těmto výhodám však stojí řada nevýhod, které musíme brát také 

v úvahu. Mezi ně patří vysoká náročnost konstrukce a tím i zvýšení investičních nákladů, 

potřeba manipulátorů ke vsázení a vytahování materiálu, omezená délka ohřívaného materiálu, 

pece zabírají velké množství pracovního prostoru haly a v neposlední řadě vysoká teplota uvnitř 

vnitřního kruhu, což zhoršuje obsluhu hořáků [3]. 
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Pro využití odpadního tepla, jsou karuselové pece vybaveny rekuperátorem, nejčastěji 

je to konvekční trubkový rekuperátor. Dochází tak k navýšení účinnosti pece až na 60 % [1]. 

Popsané schéma karuselové pece lze pozorovat na obr. 1.   

2.1.2 Karuselová pec St 140 

Tento typ pece slouží k ohřívání sochorů o průměru 130 nebo 160 mm na předepsanou 

válcovací teplotu 1100 °C až 1280 °C. Pro ohřev sochorů je používáno palivo třísložkového 

či čtyřsložkového směsného plynu. Pevná část a otočná nístěj jsou utěsněny vodním žlabem. 

Pec je vybavena 38 krátkoplamennými vířivými hořáky, které jsou umístěny na vnitřním 

i vnějším plášti pece. Pec je rozdělena do předehřívací, ohřívací a vyrovnávací zóny, přičemž 

spaliny jsou odtahovány oboustranně. 

Vnější i vnitřní oplechování je staženo rámy pece. Zde jsou také otvory pro hořáky, 

pozorovací dvířka, vytahovací a sázecí otvory. Vyzdívka pece je tvořena z tvarovek a normálek. 

Spalinový komín 

Rekuperátor 

Sázecí zařízení 

Vytahovací zařízení 

Spalinový kanál 

Obr. 1.  Technický výkres karuselové pece 
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Nístěj, s tloušťkou betonu 450 mm, má vnitřní i vnější kraj tvořen žárobetonovými segmenty. 

Chlazení karuselové pece je nepřímé a chladící voda je vedena pod pecí. 

Otočná nístěj pece sestává ze dvou stolů uložených na sobě a je poháněna dvěma 

elektromotory, jenž napomáhají k pohybu nístěje po betonových základech pece [7]. Na 

obr. 2 je zaznamenán pohled shora na část karuselové pece, konkrétně rozvod plynu k hořákům. 

2.2 Výměníky tepla 

Výměníky tepla nacházejí uplatnění i mimo použití v pecích a dělí se dále podle účelu 

a způsobu využití. Mohou tedy sloužit jako ohřívače, výparníky, kondenzátory, parní 

generátory, sušárny, termické odplyňovače vody či chladiče. Využité teplo se proto nemusí 

využívat jen pro další použití v pracovním procesu, ale třeba také pro přeměnu na jiný druh 

energie [10]. 

Obr. 2.  Pohled shora na část karuselové pece St 140 
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V dnešní době vyspělých technologií je především kladen důraz na výrobu s co nejvyšší 

účinností a nejmenšími případnými ztrátami. Jedním z řešení, co se týče energetických 

zdrojů, je zakomponování rekuperačního výměníků tepla. 

 Tepelný výměník je zařízení využívající část tepla, které odchází nevyužité 

z pracovního prostoru pece. Teplo spalin je předáváno pro ohřev spalovacího vzduchu, 

popřípadě plynu ve výměníku a dochází k navrácení nevyužitého tepla do pracovního procesu. 

Mezi úplně první výměníky tepla se řadí parní kotle pro výrobu elektrické energie, 

kondenzátory a radiátory. Nejčastěji však dělíme výměníky na: 

 rekuperační, kde jsou toky oddělené stěnou (teplosměnnou plochou) a teplo se předává 

složeným přestupem tepla,  

 regenerační, kde se využívá akumulační teplo a teplosměnnou plochu omývají střídavě 

teplý a studený proud.  

Výměníky tepla můžeme také dělit podle převládajícího způsobu přenosu tepla a to na 

konvekční, sálavý nebo kombinovaný výměník. Mezi poslední, ale o to významnější, řadíme 

rozdělení podle směru proudění teplosměnných medií na jednoproudé a víceproudé, které 

jsou potom kombinací jednoproudých výměníků [1, 8, 9]. 

Předehřevem spalovacích složek lze dosáhnout mnoha užitečných efektů. Mezi ně patří 

především zvýšení výkonu pece, úspora paliva, jenž roste se zvyšující se teplotou předehřátí 

spalovacích složek a klesající výhřevností paliva. Se zvýšenou teplotou zase souvisí doba 

ohřevu vsázky, která se zkracuje a umožňuje spalovat i paliva, která jsou jinak v některých 

případech nepoužitelná. Kolik tepla se zpětně využije, popisuje stupeň rekuperace. S růstem 

jeho hodnoty samozřejmě rostou i náklady, proto by teplota předehřátí vzduchu měla odpovídat 

zhruba 40 až 70 % teploty spalin, které do výměníku vstupují [1, 4]. 

2.3 Rekuperátory 

S pojmem rekuperace se setkáváme v běžném životě neustále. Pro účely spojené 

s průmyslovými pecemi se tento pojem používá ve smyslu znovuzískávání tepla z odpadních 

spalin pro předehřev spalovacích médií. Účinnost tepelného zařízení roste, přičemž energetické 

ztráty budou klesat. 

Rekuperátory rozdělujeme z mnoha hledisek. Podle materiálu, z kterého jsou díly 

rekuperátoru vyrobeny, se dělí na keramické a kovové. Materiál se volí především podle 

toho, jakým způsobem bude rekuperátor nadále využíván.  Podle toho, jakým způsobem 

je  sdíleno teplo mezi spalinami a dělící stěnou se dělí na konvekční, sálavé a kombinované. 

Poslední dělení (viz obr. 3) pak závisí na druhu sytému proudění teplosměnných médií a to na: 

 souproudé výměníky, ve kterých je směr proudění ohřívaného i ohřívacího média 

rovnoběžný a to i s vektory rychlostí, 
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 protiproudé výměníky, ve kterých je směr proudění obou médií rovnoběžný, ale vektory 

rychlostí mají opačný směr,  

 výměníky se zkříženým proudem a mnohonásobně zkříženým proudem, kde rovnoběžné 

proudění svírá úhel 90 ° [1, 10]. 

 

 

 

 

 

 

 

Jak již bylo zmíněno výše, ohřev vzduchu či plynu v rekuperátoru nám slouží 

jak k úspoře paliva, tak ke zvýšení spalné teploty. Musíme tedy počítat s maximální teplotou, 

na níž budou rekuperátorové články ohřívány, abychom zvolili vhodný materiál, z něhož 

se budou části rekuperátoru vyrábět. U kovových rekuperátorů se volí za nejvhodnější materiál 

uhlíková ocel a šedá litina. Uhlíková ocel snižuje tvorbu okují, což pozitivně ovlivní životnost 

rekuperátoru, naopak v případě překročení únosných teplotních hodnot dochází ke snížení 

životnosti. O vhodnosti materiálu nerozhoduje jen hodnota teploty, ale také složení spalin. 

Ty mohou obsahovat nežádoucí prvky, proto se přidávají i vhodné příměsi a legovací prvky. 

Důležitou součástí využití rekuperačního zařízení je také jeho tepelná izolace. Vhodná 

izolace může byt z izolačních tvarovek, nebo také z dusaných izolací z minerální vaty 

či izolačního tmelu. Mnoho rekuperátorů však izolaci postrádá. Rekuperátor se však tepelnými 

ztrátami ochlazuje a dochází tak k nižšímu přehřívání [2]. 

2.3.1 Kovové rekuperátory 

V mnoha provozech se přiklání spíše k využití kovových rekuperátorů, které 

jsou vhodné pro všechny typy sdílení tepla. Vyrábějí se z uhlíkových ocelí, šedých litin nebo 

také ze speciálních litin. Typický je pro ně vyšší součinitel přestupu tepla či snadné umístění 

rekuperátoru na pec nebo vedle pece, přičemž není potřeba stavět kouřové kanály. Oproti 

keramickým, jsou kovové rekuperátory známé zejména svou těsností, čehož se dosahuje 

pomocí technologie svařování. Díky těsnosti můžeme tedy používat většího tlaku ohřívaného 

vzduchu, což u keramických rekuperátorů není ani zdaleka možné.  

Jedním z prvních rekuperátorů, který se začal v průmyslových pecích rozvíjet, 

byl z hladkých litinových trub. Výroba byla laciná, o to horší pak byla kvalita. Nežádoucí byla 

především jeho nízká těsnost. Později se začali používat rekuperátory z hladkých ocelových 

Obr. 3.  Systém proudění pro a) souproud, b) protiproud,  

c) zkřížený proud [1] 
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trub a rekuperátory deskové, jenž byly kompaktní a vyznačovaly se vyšší těsností. Mezi 

posledními se začalo v průmyslových provozech také využívat litinových jehlových 

rekuperátorů, které jsou odolnější vůči vyšším teplotám.  

Ohřívaný vzduch v rekuperátoru proudí v článcích rekuperátoru, které můžou mít tvar 

úzkých pravoúhlých kanálů nebo trubek s kruhovým či oválným průřezem. U kovových 

rekuperátorů je však nejčastější trubkový tvar, pro jehož zintenzivnění přestupu tepla se používá 

různých spirálových vložek, ohybů nebo stlačení.  

V otázce umístění rekuperátoru hraje velkou roli zajištění podmínek pro co nejdelší 

životnost článku v rekuperátoru a také co nejmenší usazování sazí. Proto by měl být rekuperátor 

umístěn co nejdále od místa spalování. U protiproudých rekuperátorů dochází ke značnému 

zatížení a to zejména u článků na straně vstupu spalin, proto také dochází nejrychleji k jejich 

vyřazení. V některých případech je potřeba vytvořit před rekuperátorem komory pro usazování 

prachu, aby nedocházelo k zanášení jeho povrchu. Dalším opatřením může být také vzájemná 

poloha trubek a proudu spalin. Například u rekuperátoru z hladkých ocelových trubek, jemuž 

se budu v následujícím bodě věnovat detailněji, je nejvhodnější poloha trubek svislá a proud 

spalin vodorovný.  

Pro zajištění co nejdelší životnosti rekuperátoru je třeba i kontrolního zařízení.  

Nejčastěji je využíváno termočlánkové měření teploty, kdy je termočlánek umístěn na dráze 

spalin ještě před jejich vstupem do rekuperátoru. Používáno je také termočlánkové měření 

teploty v potrubí na výstupu z rekuperátoru. Jeho těsnost se naopak kontroluje pomocí údajů o 

spotřebě vzduchu [2]. 

2.3.2 Rekuperátory z hladkých ocelových trubek 

Tento druh rekuperátoru můžeme rozdělit podle tvaru na rekuperátory ze smyčkových, 

rovných nebo fieldovských trubek (viz obr. 4). 

 V porovnání s rekuperátory jehlovými, můžeme rekuperátory z ocelových trubek, díky 

jejich vysoké těsnosti, předehřívat plyn nebo také topný plyn, který poté proudí nejčastěji uvnitř 

trubek a spaliny vně trubek. Nejčastěji se používá bezešvých trubek, ve výjimečných případech 

pak vodovodních nebo plynových. Tento typ rekuperátoru je vhodný především u menších pecí 

pro tepelné zpracování. Najdeme však i velké trubkové rekuperátory, určeny pro velké hutnické 

pece [1, 2]. 

 Speciální konstrukce rekuperátoru z fieldovských trubek umožňuje zvýšit intenzitu 

předehřevu. Do svislé trubky, která je ve spodní části uzavřena, je umístěna trubka o menším 

průměru, která už má však spodní část opatřenou otvorem. Do vnitřní trubky je vháněn studený 

vzduch, který vystupuje dolním otvorem do vytvořeného mezikruží a postupuje směrem 

vzhůru, kdy se ohřívá teplými spalinami proudícími kolem vnější trubky. Přestup tepla ze spalin 

na vnější trubku je zajištěn sáláním i konvekcí, tak jako i v případě přenosu tepla z vnější trubky 



14 

 

 

 

 

do vzduchu v mezikruží. Sáláním v mezikruží se snižuje teplota vnější trubky a zvyšuje se 

součinitel prostupu tepla. Přestup tepla z mezikruží do vzduchu ve vnitřní trubce je dále zajištěn 

již jen konvekcí [11, 4]. 

 

2.3.3 Rekuperátor karuselové pece St 140  

Rekuperátor pece St 140 o ploše 200 m2 je ponořen do kouřového kanálu. Jsou do něj 

odváděny spaliny odtahovým kanálem. Každý článek rekuperátoru, má svou přívodní a 

rozváděcí krabici teplého a studeného vzduchu, ve kterých jsou připevněny rekuperátorové 

trubky. Článek rekuperátoru karuselové pece St 140 je možné vidět na obr. 5. Princip chodu 

rekuperátoru je založen na průchodu studeného vzduchu vnitřní trubkou, který poté vyústí a 

prochází mezi prostorem vnitřní a vnější trubky do rozváděcí krabice [7].  

Obr. 4.  Rekuperátor z fieldovských trubek [11] 
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Obr. 5.  Článek trubkového rekuperátoru karuselové pece St 140 
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3 METODIKA POSUZOVÁNÍ TEPELNÉ PRÁCE 

REKUPERÁTORU 

Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na poměr účinnosti a výroby, je vysoce účinná 

tepelná práce rekuperátoru více než jen žádoucí. Rozhodující jsou parametry již při stavění 

rekuperátoru a ekonomické požadavky.  

3.1 Sdílení tepla 

Abychom pochopily celkovou tepelnou práci rekuperátoru, musíme začít zcela 

od začátku a to nejlépe u samotného sdílení tepla. Jde o přenos energie z oblastí o vyšší teplotě 

do oblasti o nižší teplotě, což je dáno platností znění druhého termodynamického zákona. 

3.1.1 Sdílení tepla vedením 

Obecně pro uskutečnění sdílení tepla vedením (kondukcí) je potřeba existence 

teplotního pole a rozdílu teplot v něm, přičemž hodnoty teplot jsou množinou teplotního pole 

v každém časovém okamžiku. Teplotní pole si lze představit jako izotermické plochy, tedy 

místa se stejnou teplotou. Pokud teplotní pole není funkcí souřadnic a času, jedná 

se o stacionární (ustálené) teplotní pole, které je možno vidět na obr. 6. V opačném případě, 

kdy je teplotní pole funkcí času, jedná se o teplotní pole nestacionární (neustálené) dané 

vztahem  

),,,( zyxft       (°C)  (1) 

kde t je teplota  (°C), 

 x,y,z – souřadnice  (m), 

 τ –  čas  (s). 

V materiálu se teplota mění v každém směru a její nárůst je dán vektorem kolmým 

k izotermě, který směřuje na stranu nárůstu teploty, jinak také zvaným gradientem teploty 

grad t [12, 13]. Jeho hodnota je rovna  
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n
 grad      (K·m-1)   (2)  

kde   -  Hamiltonův operátor  (m-1).  

Množství tepla, které je přeneseno přes izotermický povrch za čas se nazývá tepelný 

tok P (W). Pokud je tepelný tok vztažen na jednotku izotermické plochy, potom se jedná 
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o hustotu tepelného toku q (W·m-2). V 19. století byla zjištěna úměrnost hustoty tepelného toku 

úměrné zápornému gradientu teploty, to je popsáno prvním Fourierovým zákonem vedení tepla. 

Stacionární vedení tepla na příkladu složené rovinné stěny můžeme vidět na obr. 6.  
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tq       (W·m-2)   (3) 

kde q je hustota tepelného toku  (W·m-2), 

 λ - konstanta úměrnosti, tzv. součinitel tepelné vodivosti  (W·m-1·K-1). 

Pro nestacionární vedení tepla, platí druhý Fourierův zákon, jehož nejčastěji používaný 

tvar je  
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ta

t v      (K·s-1)   (4) 

kde a je součinitel teplotní vodivosti  (m2·s-1), 

 ∇2 – Laplaceův operátor  (m-2), 

 qv – vydatnost vnitřního objemového tepelného zdroje  (W·m-3), 

 cp  –  měrná tepelná kapacita při stálém tlaku  (J·kg-1·K-1), 

 ρ – hustota  (kg·m-3). 

Obr. 6.  Stacionární vedení tepla složenou rovinnou stěnou [17] 
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3.1.2 Sdílení tepla prouděním 

Jak již název napovídá, jedná se o proces, který souvisí s prouděním tekutiny. Tento 

proces se však neobejde bez samotného vedení tepla. Proto se mluví o kombinovaném sdílení 

tepla, tedy konvekčně-kondukčním. Konvekci známe volnou a nucenou, podle toho jaké druhy 

sil na proudění působí. Pokud je proudění tekutiny zapříčiněno povrchovými silami, jedná se 

o nucenou konvekci. V případě, kdy tekutina proudí rovnoběžně s povrchem tuhého tělesa, 

budeme mluvit o laminárním způsobu proudění. V opačném případě se jedná o turbulentní 

způsob proudění. Teplotní pole je opět popsáno rovnicí, za předpokladu, že je tekutina 

homogenní, má konstantní fyzikální vlastnosti, je izotropní a vnitřní objemové tepelné zdroje 

jsou v tekutině rozmístěny rovnoměrně [12].  Rovnice Fourierova-Kirchhoffova je nejčastěji 

dána vztahem  
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kde vx,y,z  jsou složky rychlosti  (m·s-1). 

Množství tepla, předané za jednotku času mezi tekutinou a jednotkovou plochou 

povrchu tělesa, je-li mezi tělesem a tekutinou rozdíl teplot 1 K, udává místní součinitel přestupu 

tepla αk [12]. Jeho určení je kritické a lze jej vypočíst ze vztahu  
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      (W·m-2·K-1)  (6) 

kde αk je místní součinitel přestupu tepla konvekcí  (W·m-2·K-1), 

 tt  – teplota tekutiny  (°C), 

 tp - teplota povrchu  (°C).  

3.1.3 Sdílení tepla zářením 

Oproti předchozím dvěma případům sdílení tepla sáláním není vázáno na hmotné 

prostředí. Tento typ sdílení se uskutečňuje především v tepelných zařízeních s teplotou nad 

800 °C, platí zde čím vyšší teplota, tím větší význam radiace. Záření si můžeme představit jako 

pohyb vln o frekvenci f (Hz) a vlnové délce λ (m). Energie záření je přenášena 

elektromagnetickými vlnami, které mají rychlost světla. Množství vysálané energie do prostoru 

se nazývá sálavý tok P (W) [12]. Pokud je vztažen na jednotku povrchu tělesa, jedná se o 

intenzitu vyzařování E, nebo také hustotu sálavého toku, jenž můžeme popsat vztahem  
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kde P je sálavý tok  (W), 
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 S – povrch tělesa  (m2). 

Vlastností dopadajícího záření se liší v tom, zda povrch tělesa záření pohltí, z části 

odrazí nebo jej propustí. Rozdíl intenzity záření šedého a černého tělesa můžeme pozorovat na 

obr. 7. Suma sálavého toku P se dá tedy rozdělit do 3 složek a dohromady musí tvořit 100 % 

celek podle rovnice  

PTPRPAP       (1)  (8) 

1 PRA      (1)  (9) 

kde A je pohltivost  (1), 

 R – odrazivost  (1), 

 T – propustnost  (1). 

Pro černá tělesa platí, že veškeré záření je pohlceno. Součet odrazivosti a propustnosti 

je roven nule. Protože černá tělesa neexistují, jsou zde šedá tělesa, která záření pohlcují i 

odrážejí [12, 17]. Důležitou radiační vlastností je emisivita ε, neboli také poměrná pohltivost, 

dána vztahem  

4

0 T

E

E

E





      (1)  (10) 

kde E je intenzita vyzařování  (W·m-2), 

 E0 – integrální intenzita vyzařování  (W·m-2), 

 σ – Stefanova-Boltzmannova konstanta  (W·m-2·K-4), 

 T – termodynamická teplota  (K). 

Obr. 7.  Spektrální intenzity záření černého a šedého tělesa [17] 
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3.2 Spalování paliv 

Spalování lze charakterizovat jako rychlou oxidaci paliva, při níž se uvolňuje tepelná 

energie. Pro spalování však musí být splněny určité podmínky a to zejména dobrý styk paliva 

s okysličovadlem, přičemž směs paliva a oxidačního činidla musí být zahřáty na zápalnou 

teplotu [4, 13]. 

Pro následující výpočty je třeba znát důležité veličiny, jako jsou teoretické množství 

kyslíku pro dokonalé spalování Omin, objem vlhkých spalin Vsp teoretické množství vzduchu 

pro dokonalé spalování Lmin, skutečné množství vzduchu pro dokonalé spalování LSKUT a vůbec 

nejdůležitější je znát součinitel přebytku vzduchu n [4]. Omin lze snadno vypočíst ve spalovací 

tabulce a pokud známe přebytek vzduchu, s kterým se spaluje, lze jednoduše vypočíst Vsp,  LSKUT 

a Lmin  podle vzorců  

2222 ONOHCOSP VVVVV       (m3·m-3),   (11) 

nOL 
21

100
minSKUT      (m3·m-3)  (12) 

21

100
minmin  OL      (m3·m-3) (13) 

3.3 Tepelná práce rekuperátoru 

Pro výpočet rekuperátoru je třeba postupovat ve dvou krocích. Jako první běžně 

počítáme tepelnou část výpočtu, která je následně doplněna o hydraulickou část. Obě tyto části 

nám poslouží k propočtu potřebných informací k správnému fungování rekuperátoru a s jeho 

zacházením. 

3.3.1 Tepelný výpočet 

S první částí výpočtu rekuperátoru souvisí řada propočtů, zahrnující teplosměnnou 

plochu, s níž souvisí teplotní spád, množství předaného tepla, součinitel prostupu tepla, nebo 

pro srovnání s jinými konstrukcemi také termodynamická účinnost [4]. 

3.3.1.1 Tepelný výkon rekuperátoru 

Jako základní rovnice pro výpočet tepelného výkonu rekuperátoru, který lze definovat 

jako množství tepla předaného v rekuperátoru, se nejčastěji uvádí  

AtkQ

S

 
0

d      (W)  (14) 
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kde Q je tepelný výkon rekuperátoru  (W), 

 S – celková teplosměnná plocha rekuperátoru  (m2), 

 k – součinitel prostupu tepla  (W·m-2·K-1), 

 ∆t – rozdíl teplot spalin a vzduchu  (K), 

 dA – diferenciál plochy  (m2). 

Integraci však nelze provést přímo, proto je třeba znát průběh teplot vzduchu 

a spalin [1]. Budeme tak vycházet z rovnice energetické rovnováhy  

 VZSP
d

d
ttk

A

i
m       (W·m-2)    (15) 

kde m je hmotnostní tok  (kg·s-1), 

 tsp – teplota spalin  (°C), 

 tvz – teplota vzduchu  (°C), 

 i – entalpie  (J·kg-1). 

Z předchozí rovnice (15) lze tedy určit teplotu spalin a vzduchu  

A

i

k

m
tt

d

d VZVZ
VZSP       (°C)  (16) 

A

i

k

m
tt

d

d VZSP
SPVZ       (°C) (17) 

Pro případ, kdy je měrná entalpie jen funkcí teploty, můžeme napsat  

A

t
c

i

d

d

dA

d
p       (J·kg-1·m-2)   (18) 

kde  cp je měrné teplo při konstantním tlaku  (J·kg-1·K-1). 

Za tohoto předpokladu můžeme potom přepsat rovnice (16, 17) pro určení teploty spalin 

a vzduchu v takovémto tvaru  

A

t

k

K
tt

d

d VZVZ
VZSP       (°C)    (19)    

A

t

k

K
tt

d

d SPVZ
SPVZ       (°C)  (20)     

kde Ksp je výkonová kapacita proudících spalin  (W·K-1), 

 Kvz – výkonová kapacita proudícího vzduchu  (W·K-1). 
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Jestliže ke konstantní měrné tepelné kapacitě cp přidáme ještě konstantní součinitel 

přestupu tepla k, potom obě rovnice (19, 20) lze přepsat v diferenciálním tvaru  

0
d

d

d

d i

2

i

2


A

t
M

A

t
   (21) 

a za M dosadíme 

  
 

VZSP

VZSP

KK

KKk
M




    (m-2)   (22) 

kde i je index teplosměnného média  (1). 

Při použití integračních konstant C1 a C2 do rovnice (19, 20) dostaneme tvar rovnice  

MAeCCt  21i      (°C)  (23) 

Známe-li okrajové podmínky teploty spalin a vzduchu na vstupu do rekuperátoru, lze 

zapsat charakter teplotních průběhů spalin a vzduchu po délce rekuperátoru takto 

   MA-

VZSP

VZ
VZSPSPSP 1´´´ e

KK

K
tttt 


      (°C)  (24) 

   MA-

VZSP

SP
VZSPVZVZ 1´´´ e

KK

K
tttt 


      (°C) (25) 

Z rovnic (24, 25) je zřejmé, že výkonové kapacity Kvz a Ksp charakterizují v daném rekuperátoru 

průběh vzduchu i spalin [1, 11]. Konkrétní průběh teplot spalin a vzduchu podél teplosměnné plochy 

můžeme sledovat na obr. 8.  
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Obr. 8.  Průběh teplot podél teplosměnné plochy pro a) souproud, b) protiproud [11] 

 

Obr. 8.  Průběh teplot podél teplosměnné plochy pro a) souproud, b) protiproud [11] 
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3.3.1.2 Určení teplotního spádu mezi spalinami a vzduchem 

V podstatě se jedná o rozdíl teplot mezi spalinami a vzduchem [1]. Jeho určení vychází 

z již známé rovnice (14), z níž po dosazení rovnice středního logaritmického teplotního spádu  

 

S

At
S

0

d
1

t      (K)  (26) 

dostane rovnice (14) tvar 

SkQ  t      (W)  (27) 

Dále se bude postupovat podle daného typu výměníku, tedy zda se jedná o souproud, 

protiproud nebo jiné komplikovanější schéma [4]. Po vyřešení integrálu odvozenými vztahy 

získáme rovnici pro střední logaritmický spád  

S

0

S0

ln

t

t

t

tt






      (K)  (28) 

kde pro souproud, jak můžeme vidět na obr. 9 , bude platit  

VZSP0 ´´ ttt       (°C)  (29) 

VZSP ´´´´ tttS       (°C) (30) 

kde t śp  je teplota spalin na vstupu do rekuperátoru  (°C), 

 t´ śp  –  teplota spalin na výstupu z rekuperátoru  (°C), 

 t v́z  –  teplota vzduchu na vstupu do rekuperátoru  (°C), 

 t´ v́z   – teplota vzduchu na výstupu z rekuperátoru  (°C). 

a pro protiproud (viz obr. 9) potom 

VZSP0 ´´´ ttt       (°C)  (31) 

VZSP ´´́ tttS        (°C) (32) 
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3.3.1.3 Teplota teplosměnné plochy 

Důležitou součást tepelného výpočtu tvoří také určení teploty teplosměnné plochy, která 

svou maximální hodnotou nesmí překročit nejvyšší možnou teplotu pro daný materiál. Nejhorší 

podmínky jsou potom u rekuperátorů kovových, kde může docházet k nebezpečnému přehřátí. 

To je způsobeno vlastností materiálu, který nad určitou teplotou ztrácí žádané vlastnosti. 

Dochází tak ke snížení kvality a životnosti daného rekuperátoru [6, 11].  Intenzita tepelného 

toku přes stěnu se dá vyjádřit rovnicí  

     vzstvzstspspvzsp ´ ttttttkq        (W.m-2)  (33) 

kde tst je teplota povrchu stěny na straně spalin  (°C), 

 t´st  - teplota povrchu stěny na straně vzduchu  (°C), 

 αsp - součinitel přestupu tepla ze spalin na stěnu  (W·m-2·K-1), 

 αvz  - součinitel přestupu tepla ze stěny na vzduch  (W·m-2·K-1). 

Teploty povrchu stěny lze také vyjádřit jako 

 

sp

ttk
tt



vzsp

spst


      (°C) (34) 

 
vz

ttk
tt



vzsp

vzst´


      (°C) (35) 

Obr. 9.  Změny teplot při průchodu rekuperátorem [4] 
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Jak již bylo výše napsáno, kovové rekuperátory jsou náchylnější k přehřátí. U kovových 

rekuperátorů lze tepelný odpor stěny zanedbat. To znamená, že teploty povrchu stěny na obou 

stranách jsou shodné [11]. Můžeme tedy zapsat rovnici (33) takto  

   vzstvzstspsp tttt       (W·m-2)   (36) 

Z takto napsané rovnice lze bezpochybně podle 2. termodynamického zákona říct, 

že teplota spalin bude vždy vyšší než teplota stěny a naopak teplota stěny bude vždy vyšší než 

okolní vzduch v daném místě [6]. 

3.3.1.4 Součinitel prostupu tepla a množství předaného tepla 

V rekuperátoru se teplota mění podél celé teplosměnné plochy a v každém místě 

je rozdílná. Proto není zcela lehké určit součinitele prostupu tepla k, jelikož je závislý na teplotě. 

Zároveň je sdílení tepla ze spalin na teplosměnnou plochu realizováno postupně všemi druhy 

přenosu, tedy vedením, zářením a konvekcí. Důležitou roli v přestupu tepla hraje také tvar 

teplosměnné plochy. Ne vždy se však jedná o plochu rovinné stěny. Časem se může i daná 

plocha zanést nečistotami a vzniká tak nerovná vrstva. Tyto nežádoucí prvky tak mohou mít 

negativní vliv na součinitele prostupu tepla. Pro tyto případy byl zaveden opravný koeficient, 

který bere v potaz různou tloušťku nanesených vrstev. Jeho hodnota se pohybuje v rozmezí 0,70 

až 0,95 [4, 11]. Pokud se však uvažuje pouze teplosměnná plocha rovinného charakteru, může 

se šíření energie ze spalin do vzduchu zapsat rovnicí  

vzsp

111




b

k
     (m2·K·W-1)  (37)  

kde b je tloušťka teplosměnné plochy  (m), 

 λ – součinitel tepelné vodivosti teplosměnné plochy  (W·m-1·K-1). 

Opětovně lze z důvodu zanedbatelnosti tepelného odporu teplosměnné plochy 

u kovových rekuperátorů zapsat rovnici (37) jako  

vzsp

vzsp








k      (W·m-2·K-1)  (38) 

V takto dané rovnici je kritické určit součinitel přestupu tepla ze spalin na stěnu αsp, jelikož 

se skládá ze složky radiační a konvenční. Teplo, které odevzdají spaliny teplosměnné ploše a 

teplo, které získá vzduch, by měly být v určité vzájemné rovnováze. Jelikož žádný 

z rekuperátoru není dokonale těsnící, na straně spalin se zavádí součinitel tepelné ztráty, který 

nabývá hodnot 0,85 až 0,95 [1, 11 , 13]. Tuto rovnováhu lze vyjádřit  
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    zspspspvzvzvz ´´´´´´  iiViiV     (W)   (39)  

kde Vvz je objem vzduchu protékající rekuperátorem  (m3·s-1), 

 Vsp - objem spalin protékající rekuperátorem  (m3·s-1), 

 i´ v́z  - entalpie vzduchu na výstupu z rekuperátoru  (J·m-3), 

 i v́z  - entalpie vzduchu na vstupu do rekuperátoru  (J·m-3), 

 i śp  - entalpie spalin na vstupu do rekuperátoru  (J·m-3),  

 i´´vz  - entalpie spalin na výstupu z rekuperátoru  (J·m-3), 

 ηz  - součinitel ztrát  (1).  

Při znalosti vztahu pro výpočet výhřevné plochy 

tk

P
S


      (m2)    (40)     

lze při znalosti teplot studeného a předehřátého vzduchu zapsat rovnici pro tepelný výkon 

rekuperátoru takto  

 vzvzvzv, ´´´ iiQP       (W)  (41)  

a provede-li se bilance tepla předaného v rekuperátoru, lze též napsat  

  zspspspv, ´´´  iiQP      (W)  (42)  

kde Qv,vz je objemový tok spalovacího vzduchu ohřívaný rekuperátorem  (m3·s-1), 

 Qv,sp – objemový tok spalin proudících rekuperátorem  (m3·s-1).  

Vypočíst entalpii spalin je složitější, proto je třeba vycházet z rovnice  

 
2

t

OO2

t

NNOH
t

OH2

t

COCO

SP

t

SP 22
2

22

1
iViViViV

V
i       (kJ·m-3)  (43) 

3.3.1.5 Termodynamická účinnost a součinitel rekuperace 

Důvod, proč je pro pece a další zařízení rekuperátor důležitý, se nachází v problematice 

otázky termodynamické účinnosti. Ta je pro nás směrnicí, zda je pro dané zařízení zpětné 

získávání tepla dostatečně efektivní. V provozu je vyžadována co nejvyšší účinnost, nelze však 

dosáhnout absolutní hodnoty [14]. 

Pokud bude tepelný výměník splňovat předpoklad, že se spaliny ochladí na teplotu 

vzduchu, který vstupuje do výměníku, bude platit pro termodynamickou účinnost  
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iiQ

iiQ
      (%)  (44) 

kde i*´´SP je entalpie spalin rovna entalpii vzduchu na vstupu do rekuperátoru  (kJ.m-3). 

Pro takto danou rovnici je však nutno dopočíst objemový tok spalin proudících 

rekuperátorem podle rovnice [14], kde objemové ztráty spalin při zadaném přebytku vzduchu 

1,1 se rovnají 15 %. 

  spPspspv, 1 VQzQ       (m3·s-1)  (45) 

kde zsp jsou objemové ztráty spalin před výměníkem  (1), 

 Qp je  objemový tok paliva  (m3·s-1). 

Z předchozích vypočtených hodnot ze spalovací tabulky (11, 12) lze vypočíst součinitel 

rekuperace. Ten může v jisté míře ovlivnit úsporu paliva, to však pouze do stupně rekuperace 

nepřesahující 25 % [4, 14]. 

100
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SPSP

VZSK
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iV

iL
      (%)   (46) 

3.3.1.6 Součinitel využití paliva a relativní úspora paliva 

Pro oceňování paliva má součinitel využití paliva ηvp velký význam. Jeho hodnota je 

vždy menší než 1 a běžně se pohybuje v rozmezí 0,4 – 0,6. Na výslednou hodnotu má vliv hned 

několik faktorů. Značný je vliv teploty odcházejících spalin, kdy platí čím vyšší je teplota, tím 

nižší je využití paliva. Významnou roli hraje také množství spalin, které při větším množství 

také snižují využití paliva. Dalšími ovlivňujícími faktory může být přítomnost chemického či 

mechanického nedopalu, vznikajících z nedokonalého spalování, disociace spalin či předehřátý 

vzduch, který způsobí nárůst hodnoty ηvp až o 10 % [15]. Všechny tyto vlivy plynou z rovnice  

  1001
´

1 r

i

SPsp

vp 










 

Q

iV
     (%)                                                 (47) 

Pro určení úspory paliva se bude předpokládat, že při určité výrobní technologii bude 

tepelný výkon u pece bez výměníku tepla stejný, jako u pece s výměníkem. Potom relativní 

úspora paliva pro pec s výměníkem bude podle rovnice [15] 

1001
´vp

vp



















U      (%)   (48) 

kde η´vp je součinitel využití paliva při provozu pece bez výměníku tepla  (%). 
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3.3.2 Hydraulický výpočet 

V rekuperátoru dochází k proudění, přičemž vysoké rychlosti jsou žádoucí vzhledem ke 

zvyšujícímu se součiniteli přestupu tepla. Nežádoucí jsou však tlakové ztráty, které se 

vzrůstající rychlostí negativně ovlivňují životnost a provozní náklady rekuperátoru. Bakalářská 

práce se však tlakovými ztrátami zabývat dále nebude, jelikož nejsou hlavním úkolem dané 

práce [14]. 

Proudění v rekuperátoru je neizotermické, proto lze tlakové ztráty popsat rovnicí  

gz,nz,mz,tz,z ppppp       (Pa)  (49)  

kde pz  je celková ztráta tlaku  (Pa), 

 pz,t  – ztráta tlaku třením  (Pa), 

 pz,m  – ztráta tlaku místními odpory  (Pa), 

 pz,n – ztráta tlaku v důsledku neizotermického proudění  (Pa), 

 pz,g  – vliv geometrického tlaku  (Pa). 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ TEPELNÉ PRÁCE 

REKUPERÁTORU 

Získáním naměřených hodnot ze dne 9. 5. 2014 (viz tab. 3), se postupně vypočtou 

potřebné hodnoty pro určení tepelné práce rekuperátoru. Důležitá bude zejména hodnota 

termodynamické účinnosti rekuperátoru. 

4.1 Měřicí přístroje 

Požadované hodnoty pro výpočty tepelné práce rekuperátoru jsou měřeny po 5 minutách 

a zobrazovány na monitoru PC v kabině sázecího a vytahovacího přístroje. Důležité hodnoty 

jsou měřeny čidly na karuselové peci: tlak spalin je snímán snímačem Rosemount DP3, teplota 

spalin je měřena termočlánkem typu K, průtoky všech tekutin clonou, teplota vzduchu 

je měřena obvykle termočlánkem Pt100 a teplota pece obvykle termočlánkem PtRh10S. 

Teplota snímaná termočlánky je dále použita pro regulaci předehřívací, ohřívací a vyrovnávací 

zóny. 

4.2 Spalovací tabulka 

Byl spalován směsný plyn o složení: 16,1 % CO, 22,6 % H2, 8,51 % CH4, 1,13 % CnHm, 

13,6 % CO2, 0,4 % O2 a 37,7 % N2. Na pracovišti bylo zjištěno, že se spaluje s 10 % přebytkem 

vzduchu (n =1,1). Pro výpočet objemu spalovacího vzduchu a vlhkých spalin je nejlepším 

řešením použít spalovací tabulku, jak lze vidět níže, viz tab. 1 a tab. 2. Po použití vypočtených 

hodnot, lze pro výpočet celkového objemu vlhkých spalin použít rovnici (11) 

-33

ONOHCOsp mm2,920,0403+2,0422+0,4233+0,4115 
2222

 VVVVV
 

pro výpočet teoretické a skutečného množství vzduchu rovnice (13) a rovnici (12) 

3-3

minmin ·mm92,176,44026,0
21

100
OL  
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minSKUT mm11,21,176,44026,0
21

100  nOL  
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Tabulka 1.  Výsledky výpočtu teoretického množství kyslíku 

SLOŽKA (m3) ROVNICE VÝPOČET pro Omin Omin 

CO 0,1610 CO+0,5O2 =CO2 0,5 · 0,1610 0,0805 

H2 0,2260 H2+0,5O2=H2O 0,5 · 0,2260 0,1130 

CH4 0,0851 CH4+2O2=CO2+2H2O 2,0 · 0,0851 0,1702 

CnHm 0,0113 CnHm+3,8O2=2,6CO2+2,4H2O 3,8 · 0,0113 0,0429 

O2 0,0040     -0,0040 

Omin celkové       0,4026 

 

Tabulka 2.  Výpočet pro objemové spalování 

SLOŽKA (m3) VÝPOČET pro Vx VCO2 [m3] VH2O [m3] VN2 [m3] VO2 [m3] 

CO 0,1610 1,0 · 0,1610 0,1610       

H2 0,2260 1,0 · 0,2260   0,2260     

CH4 0,0851 
1,0 · 0,0851  

2,0 · 0,0851 
0,0851 0,1702     

CnHm 0,0113 
2,6 · 0,0113   

2,4 · 0,0113 
0,0294 0,0271     

O2 0,0040           

              

CO2 z plynu     0,1360       

N2 z plynu         0,3770   

O2 přebytečný   Omin· (n-1)       0,0403 

N2 přebytečný   Omin· 3,76·n     1,6652   

CELKEM     0,4115 0,4233 2,0422 0,0403 
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4.3 Výpočet součinitele prostupu tepla 

Hodnota součinitele se mění v závislosti na výkonu rekuperátoru. Ze spalovací tabulky, 

znalosti naměřených hodnot, entalpií příslušných teplot předehřátého a studeného vzduchu je 

možné vypočíst pomocí rovnic (27, 28, 41) součinitel prostupu tepla k. Je třeba jej 

vypočíst pomocí váženého průměru 


 


VZD

iiVZD,

Q

kQ
k      (W·m-2·K-1)  (50)  

Naměřené hodnoty jsou v tab. 3, při konstantní teplosměnné ploše (S) 200 m2 a 

výhřevnosti (Qi) 8 290 kJ·m-3, uspořádány po dvojicích po 4 hodinách měření. Je tomu tak 

z důvodu množství dat, které jsou měřeny po 5 minutách. Vypočtené hodnoty příslušnými 

rovnicemi jsou poté znázorněny v tab. 4. 

Tabulka 3.  Naměřené hodnoty 

 

 

ČAS t´spal     t´´vzd     t´vzd     t´´spal     QVZ,SUM   QP,SUM  Wi       

(h:m:s) (°C) (°C) (°C) (°C) (m3·s-1) (m3·s-1) (MJ·m-3) 

00:04:21 885 181 20 424 3,40 1,49 9,16 

00:09:21 892 183 20 428 3,30 1,43 9,16 

04:04:21 761 192 20 400 2,88 1,31 9,16 

04:09:21 763 192 20 401 2,93 1,34 9,16 

08:04:21 819 199 20 430 2,74 1,15 9,16 

08:09:21 792 199 20 425 1,99 0,81 9,16 

12:04:21 718 197 20 387 2,03 0,84 9,16 

12:09:21 730 196 20 389 2,05 0,82 9,16 

16:04:21 715 188 20 388 0,74 0,30 8,22 

16:09:21 723 188 20 383 0,76 0,28 8,22 

20:04:21 690 205 20 377 1,14 0,31 8,22 

20:09:21 688 204 20 379 1,26 0,35 8,22 

23:54:21 750 156 20 315 0,78 0,32 8,35 

23:59:21 750 156 20 315 0,77 0,32 8,94 
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Tabulka 4.  Vypočtené hodnoty 

ČAS ∆t0   ∆ts   ∆ t̅   ivz´ ivz´´ P        k    Qvz´  

(h:m:s) (°C) (°C) (K) (kJ·m-3) (kJ·m-3) (kW) (W·m-2·K-1) (m-3·s-1) 

00:04:21 704 404 540 26,38 242,30 734 6,80 23,11 

00:09:21 709 408 544 26,38 245,03 720 6,61 21,79 

04:04:21 569 380 468 26,38 257,30 664 7,10 20,44 

04:09:21 571 381 469 26,38 257,30 676 7,20 21,09 

08:04:21 521 367 439 26,38 264,11 482 5,49 11,15 

08:09:21 524 369 446 26,38 262,75 484 5,43 11,12 

12:04:21 551 380 460 26,38 258,66 426 4,63 8,51 

12:09:21 527 379 448 26,38 258,66 363 4,05 6,34 

16:04:21 527 368 442 26,38 251,84 167 1,89 1,40 

16:09:21 535 363 443 26,38 251,84 170 1,93 1,46 

20:04:21 485 357 417 26,38 275,20 284 3,40 3,89 

20:09:21 484 359 418 26,38 273,80 310 3,71 4,67 

23:54:21 594 295 427 26,38 208,23 141 1,66 1,29 

23:59:21 594 295 427 26,38 208,23 140 1,64 1,26 

Z rovnice (49) lze za pomocí zprůměrovaných hodnot za celý den vypočíst průměrnou 

hodnotu součinitele prostupu tepla k pro daný den. Výsledek je brán z hodnot měřených po 5 

minutách. 

1-2-iiVZD,
·KW·m13,5

69,1

66,8








VZDQ

kQ
k

 

Jelikož se jedná rekuperátor z Fieldovských trubek, vypočtené k nazveme ekvivalentním 

k, protože daný výpočet spíše přísluší rekuperátoru z jednoduchých trubek o stejné ploše. 

V průběhu dne má toto ekvivalentní k minimální hodnotu 1,58 W·m-2·K-1 a naopak maximální 

hodnotu 8,1 W·m-2·K-1. Takto proměnlivé hodnoty jsou výsledkem nerovnoměrného provozu 

pece. 

Na obr. 10 je znázorněna závislost součinitele prostupu tepla k a tepelného výkonu P na 

měnícím se čase v průběhu dne. Při vyhotovení grafu byla zjištěno kopírování tepelného výkonu 

součinitelem prostupu tepla v průběhu dne, přičemž nebyla zjištěna lineární závislost. 
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4.4 Výpočet termodynamické účinnosti 

Termodynamická účinnost je vypočtena podle rovnice (44), přičemž entalpie spalin 

na vstupu a výstupu, vypočteny z rovnice (43), jsou dosazeny do rovnice z průměrných hodnot 

teplot spalin. Z naměřených hodnot se zjistila průměrná teplota spalin na vstupu 744 °C. Pro 

teplotu spalin na výstupu, pro niž platí, že t´´sp = t´vz, je průměrná hodnota 20 °C. 
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Obr. 10.  Součinitel prostupu tepla a tepelný výkon v závislosti na čase 
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 Tabulka 5.  Entalpie složek spalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé entalpie jsou v tabulkách zaznamenány po 100 °C. Proto je třeba konkrétní 

hodnoty dopočíst. V rovnici (51) je naznačen výpočet pro entalpii CO2 při 744 °C, přičemž 

danou hodnotu hledáme mezi entalpií pro 700 °C a 800 °C [16]. 

  3
CO

744 mkJ92,15691463700744
100

14631706
2




i
  

Následně dosadíme hodnoty z tab. 5 do rovnice (43), přičemž se získají teploty spalin 

na vstupu a výstupu z rekuperátoru, kdy 
744

spi =i´´sp a i´*sp=i´vz. 

3-

744

SP

mkJ95,1124)95,1023

0403,000,10150422,247,12324233,092,15694115,0(
92,2

1



i

 

Z rovnice (45) je vypočtena poslední neznámá, což je objemový tok spalin  

  13

spvspspv, sm61,192,265,0)15,01(1  VQzQ
 

Nyní je díky získaným hodnotám možno dosazovat konkrétní zprůměrované hodnoty 

z konkrétního dne do rovnice (44) 

 
%2210022,0100

)38,2695,1124(61,1

38,2656,25569,1
100

)*´´´(

)´´´(

SPSPSPV,

VZVZVZV,

vtd, 






























iiQ

iiQ


 

Teplota 

(°C) 

390 744 

Složka měrná entalpie 

(kJ·m-3) 

CO2 750,08 1569,92 

H2O 612,09 1232,47 

N2 517,04 1015,00 

O2 520,10 1023,95 
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Pro srovnání lze v tab. 6. vidět vypočtené hodnoty termodynamické účinnosti během 

dne. Minimální hodnota termodynamické účinnosti je 15 % a nejvyšší hodnota dosáhla 47 %, 

což v dané tabulce při množství dat nelze vidět. 

Tabulka 6.  Hodnoty termodynamické účinnosti v průběhu dne 

ČAS QSP,SUM iCO2 iH2O iN2 iO2 i´sp ηtd,v 

(h:m:s) (m3·s-1) (kJ·m-3) (kJ·m-3) (kJ·m-3) (kJ·m-3) (kJ·m-3) (1) 

00:04:21 3,70 1916,38 1500,80 1221,49 1232,84 1358,93 0,15 

00:09:21 3,55 1933,70 1514,38 1231,81 1243,27 1370,70 0,15 

04:04:21 3,24 1611,23 1260,24 1038,71 1047,95 1150,68 0,18 

04:09:21 3,32 1616,09 1264,12 1041,66 1050,93 1154,03 0,18 

08:04:21 2,85 1753,03 1372,76 1124,21 1134,43 1247,96 0,19 

08:09:21 2,01 1686,56 1320,38 1084,41 1094,17 1202,61 0,20 

12:04:21 2,08 1506,74 1176,82 975,33 983,84 1078,64 0,22 

12:09:21 2,03 1535,90 1200,10 993,02 1001,73 1098,75 0,22 

16:04:21 0,73 1499,45 1171,00 970,91 979,37 1073,62 0,22 

16:09:21 0,69 1518,89 1186,52 982,70 991,29 1087,02 0,23 

20:04:21 0,76 1438,70 1122,50 934,06 942,09 1031,74 0,37 

20:09:21 0,88 1433,84 1118,62 931,11 939,11 1028,39 0,35 

23:54:21 0,78 1584,50 1238,90 1022,50 1031,55 1132,25 0,16 

23:59:21 0,79 1584,50 1238,90 1022,50 1031,55 1132,25 0,16 

 

4.5 Výpočet ztrátového součinitele 

Ze znalosti výkonů na straně spalin a výkonu na straně vzduchu lze z rovnic (41, 42, 45) 

vypočítat také ztrátový součinitel ηz. Je nutno však dopočíst entalpii spalin na výstupu, kdy je 

průměrná teplota spalin 390 °C. Hodnoty entalpií jednotlivých složek spalin jsou zaznačeny 

v tab. 5.   

3-

390

SP

kJ·m76,563

)10,5200403,004,5170422,209,6124233,008,7504115,0(
92,2

1



i
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38,2656,25569,1
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iiQ

iiQ
  

4.6 Výpočet součinitele rekuperace 

Dalším krokem je výpočet podle rovnice (46), za použití výpočtů z rovnic (11, 12)  

%42,161001642,0100
95,112492,2

56,25511,2
100

´

´´

SPSP

VZSK
r 





























iV

iL
  

4.7 Výpočet součinitele využití paliva a úspory paliva 

Pro vypočtení hodnoty součinitele využití paliva použijeme rovnici (47) a po úpravě 

této rovnice do tvaru bez přítomnosti rekuperátoru, je možno určit relativní úsporu paliva dle 

rovnice (48) 
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Součinitel využití paliva při provozu pece bez výměníku by měl vycházet vždy menší, 

než při zahrnutí rekuperace. Zároveň bere v úvahu vlastnosti paliva i podmínky jeho spalování. 
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5 ZÁVĚR 

Úkolem bakalářské práce bylo vyhodnotit tepelnou práci rekuperátoru v karuselové peci 

St 140 na pracovišti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a. s. Teoretická část práce popisuje 

přínosy použití rekuperátoru v pecích a jejich následné využití v provozních podmínkách. Na 

základě definovaných vztahů pro výpočty související s tepelnou prací rekuperátoru, byla 

provedena analýza tepelné práce daného rekuperátoru. 

Z množství získaných dat byl vybrán konkrétní den, pro nějž bylo zjištěno složení 

spalovaného směsného plynu. Naměřené hodnoty, získávané v 5 minutovém intervalu, byly 

měřeny pomocí čidel a následně zobrazovány na monitoru PC. Na základě získaných hodnot, 

znalosti součinitele přebytku vzduchu a složení spalin, byly stanoveny objemové toky spalin 

a vzduchu. Dopočtením entalpií spalin a vzduchu byl určen výkon rekuperátoru pro daný den, 

přičemž v průběhu dne nebyla zjištěna lineární závislost výkonu na čase. Důvodem může být 

zejména nerovnoměrný provoz pece. Spolu s výkonem byl určen také součinitel prostupu tepla, 

který však lze považovat pouze za ekvivalentní, jelikož v daném rekuperátoru z fieldovských 

trubek se nejedná o přestup tepla přes jednoduchou stěnu. Výpočet skutečného součinitele 

prostupu tepla k, vzhledem ke komplikovanějšímu přestupu tepla, je tak nad rámec této práce. 

Z grafu byl zjištěn vzájemný vztah mezi výkonem rekuperátoru a ekvivalentním součinitelem 

prostupu tepla. To však není nic nečekaného, vzhledem k vyšším průtokům médií při vyšších 

výkonech rekuperátoru. Vyšší průtoky médií vedou následně k růstu rychlosti proudění 

a následnému růstu teploty spalin, čímž dochází ke zlepšení podmínek pro přenos tepla 

konvekcí a radiací. Byla také určena relativní úspora paliva, jenž mohla být do určité míry 

ovlivněna součinitelem rekuperace, jehož hodnota nepřesahuje 25 %. Ostatně to lze také vidět 

na vyšší hodnotě součinitele využití paliva pro pec s výměníkem, oproti nižší hodnotě 

součinitele využití paliva pro pec bez výměníku.  

Pro tepelnou práci rekuperátoru je také nesmírně důležitá hodnota termodynamické 

účinnosti a hodnota ztrátového součinitele na straně spalin. Obě tyto hodnoty však byly oproti 

standardizovaným hodnotám velmi nízké. Proto by bylo na místě zvážit častější čištění 

rekuperátoru, nebo vhodná izolace proti tepelným ztrátám. V navazující práci by tak mohla být 

vyhodnocena data za delší časový úsek, což by vyžadovalo spárování relativně velkého 

množství dat a statistickou analýzu. Bylo by tak možné určit součinitel zanesení během provozu 

a z něj určit případné zkrácení intervalu čistění.  
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