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ANOTACE 

HUČÍK, D. Alternativní zapojení chlazení roštu u kotlů fy VYNCKE pro spalování 

biomasy: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

strojní, Katedra energetiky, 2010, 54 s. Vedoucí práce: Vilimec, L. 

Diplomová práce se zabývá využitím tepla odvedeného chlazením roštu pro ohřev 

spalovacího vzduchu pro konkrétní kotel spalující dřevo.  V úvodu je pojednáno o 

jednotlivých typech roštů, posléze o roštech chlazených, jež s výhodou využívá firma 

Vyncke po instalacích na celém světě. Samotnému návrhu ohříváku vzduchu 

(tepelnému výměníku voda – vzduch), resp. jeho dimenzování, předcházely 

stechiometrické a tepelné výpočty dotčeného kotle a roštu. Navržený tepelný výměník 

pro ohřev spalovacího vzduchu může posloužit nejen pro kotel spalující dřevo, ale i 

jakýkoliv jiný druh biomasy v kombinaci s chlazeným roštem firmy Vyncke. 

Vypracovaný návrh ohříváku vzduchu je dokumentován v příloze diplomové práce. 

Klíčová slova: rošt, spalování, spalovací vzduch, chlazení, stechiometrie, tepelný 

výměník, biomasa. 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

HUČÍK, D. Alternative Connection of Cooling Grate for Combustion of Biomass at the 

VYNCKE company: Master Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Mechanical Engineering, Department of Energetics, 2010,  p. Thesis head: 

Vilimec, L. 

Master thesis is dealing with using of heat which is obtained by cooling of grate. The 

heat is used for warming up of combustion air in the specific boiler of Vyncke 

company. In the introduction are some kinds of grates, especially water cooled grates 

approached. Such types of grates are the most used grates by Vyncke company 

worldwide. Before geometry design of heat exchanger (water – air), stoichiometry and 

heat calculations were made in advance. The designed heat exchanger for warming up 

of combustion air can be fully used not only for boilers which burn wood, but also any 

other type of biomass with combination of  Vyncke cooled grate. The designed 

exchanger is documented in the enclosure of the master thesis. 

Keywords: grate, combustion, combustion air, cooling, stoichiometry, heat exchanger, 

biomass. 
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 Seznam použitého značení 

𝐴𝑟    skutečný obsah popele     [−] 
𝐴𝑑    popel v sušině       [%], [−] 
𝐶𝑑𝑎𝑓    uhlík v hořlavině      [%], [−] 
𝐻𝑑𝑎𝑓    vodík v hořlavině      [%], [−] 
𝑁𝑑𝑎𝑓    dusík v hořlavině      [%], [−] 
𝑂𝑑𝑎𝑓    kyslík v hořlavině      [%], [−] 
𝑆𝑑𝑎𝑓    síra v hořlavině      [%], [−] 
𝐶𝑟   skutečný obsah uhlíku     [−] 
𝐻𝑟    skutečný obsah vodíku     [−] 

𝑁𝑟    skutečný obsah dusíku     [−] 

𝑂𝑟    skutečný obsah kyslíku     [−] 
𝑆𝑟    skutečný obsah síry      [−] 
   hořlavina       [−] 
𝐴   popel        [−] 
𝑊   voda        [−] 
𝑊𝑟    voda v původním stavu     [%], [−] 
𝑛   přebytek vzduchu      [−] 
𝑂𝑂2 𝑚𝑖𝑛   minimální objem kyslíku     [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 
𝑂𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛   minimální objem suchého vzduchu    [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 
𝑂𝑉𝑠

𝑠   skutečná spotřeba suchého spalovacího vzduchu  [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝜒𝑣   součinitel zvětšení objemu v důsledku vlhkosti   −  
𝜑   relativní vlhkost vzduchu      %  
𝑝´´  parciální tlak vodní páry na mezi sytosti    𝑀𝑃𝑎  
𝑝𝑐    celkový tlak        𝑀𝑃𝑎  
tv    teplota vzduchu       °𝐶  
𝑂𝑉𝑣𝑚𝑖𝑛   minimální objem vlhkého vzduchu    [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 
𝑂𝑉𝑠

𝑣  skutečný objem vlhkého vzduchu    [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑂𝐶𝑂2  objem 𝐶𝑂2ve spalinách     [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1]  

𝑂𝑆𝑂2   objem 𝑆𝑂2ve spalinách     [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑂𝑁2   objem 𝑁2ve spalinách      [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑂𝐴𝑟   objem 𝐴𝑟 ve spalinách     [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑂𝑆𝑠𝑚𝑖𝑛  minimální objem suchých spalin    [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑂𝑆𝑠
𝑠   skutečný objem suchých spalin    [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 
𝑂𝐻2𝑂   objem vodní páry ve spalinách    [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 
𝑂𝑆𝑣𝑚𝑖𝑛  minimální objem vlhkých spalin    [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 
𝑂𝑆𝑣

𝑠   skutečný objem vlhkých spalin    [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑄𝑖 𝑟𝑒𝑑   redukovaná výhřevnost paliva    [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 
𝑖𝑝𝑣   fyzické teplo paliva      [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑄𝑐𝑧   teplo přivedené cizím zdrojem    [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 
𝑐𝑝𝑣   měrná tepelná kapacita paliva   [𝑘𝐽 ∙  𝑘𝑔 ∙ 𝐾 −1] 

𝑄𝑟
𝑖   výhřevnost paliva      [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑍𝑐    ztráta mechanickým nedopalem    [−] 
𝑍𝑐𝑜    ztráta chemickým nedopalem     [−] 
𝑍𝑠𝑣    ztráta sáláním a vedením tepla do okolí   [−] 
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𝑍𝑓    ztráta fyzickým teplem tuhých zbytk ů   [−] 

𝑍𝑘    ztráta citelným teplem spalin (komínová)   [−] 
𝑍𝑐𝑠    ztráta nedopalem ve škváře nebo strusce   [−] 
𝑍𝑐𝑝    ztráta nedopalem v popílku     [−] 

𝑍𝑐ú   ztráta nedopalem v úletu     [−] 
𝑍𝑐𝑟    ztráta nedopalem v roštovém propadu   [−] 
𝐶𝑖    podíl hořlaviny v uvažovaném druhu tuhých zbytků [−] 
𝑋𝑖    podíl popele z celkového množství v palivu   [−] 
𝑄𝑐
𝑖   výhřevnost hořlaviny uvažovaného druhu tuhých zbytků  𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1  

𝑚𝑔𝐶𝑂  emisní limit 𝐶𝑂      [𝑚𝑔/𝑚𝑛
3 ] 

𝑂2 𝑟𝑒𝑓   obsah kyslíku pro referenční stav spalin   [%] 

𝑐𝑖   měrná tepelná kapacita tuhých zbytků   𝑘𝐽 ∙  𝑘𝑔 ∙ 𝐾 −1  
𝑡𝑖   teplota uvažovaného druhu zbytků    [℃] 

𝐼𝑆
𝑡𝑘 ,𝛼𝑘   entalpie spalin       [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 
𝐼𝑉𝑍   entalpie studeného vzduchu     [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 
𝜂𝑘   účinnost kotle       [%], [−] 
𝑄𝑣  výrobní teplo páry     [𝑘𝐽 ∙ 𝑠−1], [𝑘𝑊] 
𝑀𝑝   průtok ostré páry (parní výkon kotle)   [𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1] 

𝑖𝑝    entalpie přehřáté páry      [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑖𝑛𝑣    entalpie napájecí vody     [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 
𝑀𝑜    množství odluhované vody     [𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1] 
𝑖𝑤
´    entalpie syté vody      [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 
𝑀𝑝𝑎𝑙   množství skutečně přivedeného paliva   [𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1] 

𝑀𝑝𝑣   výpočtové množství spáleného paliva   [𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1] 

𝑄𝑁𝑁  teplo požadované pro napájecí nádrž   [𝑘𝐽 ∙ 𝑠−1], [𝑘𝑊] 
𝑚𝑘    množství kondenzátu       𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1  

𝑖105
´   entalpie syté vody v napájecí nádrži pro teplotu 105 ℃ [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 
𝑚𝑝𝑣    množství přídavné vody      𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1  

𝑖44    entalpie vody tekoucí do napájecí nádrže při 44 ℃  [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 
𝑖15   entalpie příd. vody tekoucí do napájecí nádrže při 15 ℃ [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 
𝑄𝑟𝑜š𝑡𝑢   výkon roštu       [𝑘𝑊] 
𝑚𝑣   průtok vody roštem/výměníkem     𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1  
𝑐𝑣   měrná tepelná kapacita vody     𝑘𝐽 ∙  𝑘𝑔 ∙ 𝐾 −1  
𝑡1, 𝑡2  teplota média vstupujícího/vystupujícího do/z výměníku  ℃  
𝑚𝑣𝑧    průtok vzduchu výměníkem      𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1  
𝑐𝑣𝑧    měrná tepelná kapacita vzduchu    𝑘𝐽 ∙  𝑘𝑔 ∙ 𝐾 −1  
𝜌𝑣   hustota vzduchu      [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3] 
𝑉𝑠𝑘  𝑠  potřebný spalovací vzduch     [𝑚3 ∙ 𝑠−1] 
𝑤  rychlost proudění      [𝑚 ∙ 𝑠−1] 
𝑆𝑣𝑧𝑑   průřez vzduchovodu      [𝑚2] 
𝑆𝑡    vnitřní plocha všech trubek     [𝑚2] 
𝑟  poloměr       [𝑚] 
𝑉  průtok vody       [𝑚3 ∙ 𝑠−1] 
𝑎, 𝑏  rozměry výměníku (šířka, výška)    [𝑚] 
𝑑   průměr nosné trubky      [𝑚] 
𝑙  délka trubky       [𝑚]  

𝑛𝑡   počet trubek v jedné řadě     [−] 
𝑣ž   výška žebra       [𝑚] 
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𝐹  světlý průřez tahu      [𝑚2] 
𝛿ž   tloušťka žebra       [𝑚] 
𝑛ž   počet žeber       [−] 
𝑘   součinitel prostupu tepla           [𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1] 
∝𝑣𝑧  𝑟    redukovaný součinitel přestupu tepla          [𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1] 
∝𝑣𝑜  𝑟    součinitel přestupu tepla při podélném proudění vody    [𝑊 ∙𝑚−2 ∙ 𝐾−1] 
𝐷   průměr přes žebra      [𝑚𝑚] 
𝑠ž   rozteč žeber        [𝑚𝑚] 
𝐸   součinitel efektivnosti žebra     [−] 
𝜇   součinitel rozšíření žebra     [−] 
𝜓ž   koeficient zohledňující nerovnoměrné rozdělení přestupu tepla [−] 
휀   součinitel znečištění     [𝑚2 ∙ 𝐾 ∙ 𝑊−1] 
𝛼𝑘    součinitel přestupu tepla    [𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1] 
𝑆ž

𝑆
   podíl výhřevných ploch žeber a celkové plochy  [−] 

𝑆

𝑆
  podíl volných částí trubky a celkové plochy   [−] 

𝑆𝑣𝑠

𝑆𝑣
  poměr celkové plochy z vnější strany a vnitřní strany [−] 

𝑆𝑣𝑠  plocha žeber       [𝑚2] 
𝑆𝑣  vnitřní povrch trubky obtékaný vodou   [𝑚2] 
∆𝑡   střední logaritmický teplotní spád    [℃] 
∆𝑡𝑣    větší rozdíl teplot      [℃] 
∆𝑡𝑚    menší rozdíl teplot      [℃] 
𝑛𝑡    počet trubek v jednom svazku výměníku   [−] 
𝑄   výsledné sdílené teplo      [𝑊,𝑘𝑊] 
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0 Úvod 
 

Lidstvo se neobejde bez energetiky. Nároky (například průmyslu) přitom stále stoupají. 

Avšak nelze tento požadavek řešit pouze odpovídajícím kvantitativním růstem nabídky 

energie u výrobce, resp. dodavatele. Toto nese s sebou samozřejmě i zvýšené náklady. 

Ať už z nějakého důvodu (ekonomika, ekologie) je potřeba se zaměřit také na 

kvalitativní stránku problematiky, tedy kromě hledání úspor chtít docílit také zvýšení 

efektivity při samotném procesu transformace energie během spalování. A právě tuto 

skutečnost přesně naplňuje zadání mé diplomové práce, tedy využití již stávajícího 

„zbytkového“ tepla z roštu k ohřevu spalovacího vzduchu díky tepelnému výměníku, 

jehož vlastní návrh bude součástí této diplomové práce. Toto opatření bude mít jistě za 

následek zvýšení hospodárnosti celého provozu kotle spalujícího biomasu.  

Samotnému návrhu tepelného výměníku však předchází několik kapitol. 

V první kapitole se budu věnovat různým druhům kotlů a roštů, hlavně však chlazeným 

roštům firmy Vyncke, které jsou používané na různých instalacích (spalující biomasu) 

po celém světě. Součástí bude i pojednání o nezbytných příslušenstvích roštových 

ohnišť. 

V druhé  a třetí kapitole se budu věnovat již praktickým výpočtům, tedy 

stechiometrickým výpočtům a tepelným bilancím. Zjištěné závěry (výsledky) budou 

nezbytné pro navazující návrh a výpočet tepelného výměníku voda – vzduch. Pro 

využití tepla získaného chlazením roštu zde budu uvažovat dvě alternativy: odplynění 

vody v napájecí nádrži a ohřev spalovacího vzduchu. 

Čtvrtá kapitola bude obsahovat již samotný výpočet a návrh tepelného výměníku pro 

ohřev spalovacího vzduchu. 

Praktickým výstupem této diplomové práce bude konstrukční výkres (návrh) zmíněného 

tepelného výměníku obsažený v příloze. 
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1 Rešerše kotlů na biomasu se zaměřením na různé druhy 

roštů 
 

1.1 Spalování biomasy 
 

Palivem uvažujeme (obecně) látky, při jejichž chemické reakci – oxidaci získáme teplo. 

S ohledem na další využití získaného tepla (např. páry do turbíny nebo technologie) jde 

s tímto i požadavek na dostatečné zásoby a přísun samotného paliva.  

Kategorií, podle kterých lze rozdělit paliva, je několik (podle skupenství, původu, stáří 

atd.). V této práci se budu věnovat (s ohledem na zaměření firmy Vyncke) pouze na 

paliva tuhá a recentní, tj. vznikající v současné době.  

Pod pojem biomasa můžeme zařadit látky rostlinného původu, které se dají rozdělit do 

několika skupin [4]: 

1) dřevní odpady (štěpka, piliny...), 

2) nedřevní fytomasa (zelená biomasa, sláma...), 

3) průmyslové a komunální odpady rostlinného původu (např. odpady při 

zpracování ovoce...). 

U biomasy jako paliva se uvažuje při hodnocení i tzv. neutrální bilance 𝐶𝑂2, která řadí 

tímto toto palivo mezi perspektivní. Bilance říká, že kolik 𝐶𝑂2 se spotřebuje při růstu 

tohoto paliva, tolik 𝐶𝑂2 se následně uvolní při jeho spálení. Při spalování je však nutné 

brát také v potaz i logistické faktory (vzdálenost, ze které se palivo dováží). Optimální 

varianta je tedy spalování přímo v místě výskytu/výroby paliva, resp. odpadu. 

Spalovací systémy firmy Vyncke umožňují výkony v rozsahu 1 až 100 𝑀𝑊𝑡  a 0,5 až 

15 𝑀𝑊𝑒 . Výstupem pak může být pára, horká voda, termální olej nebo horké plyny, 

případně jejich kombinace. 

1.2 Spalování v roštovém ohništi 
 

Základní a nejjednodušší způsob spalování tuhých paliv je jejich spalování na roštu. Ty 

lze rozdělit na [2]: 
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1) pevný rošt, 

2) mechanický rošt. 

Z profesního hlediska se budu věnovat nadále jen mechanickým roštům. Podstatou 

je posun paliva v ohništi, díky kterému dochází k několika úkonům, jež mají 

následně vliv na parametry samotného spalovacího procesu. Co se děje s palivem 

ukazuje obr. 1. 

 

 

 

Z obr. 1 vyplývají jednotlivé fáze, kterými palivo na roštu prochází. Děje jsou 

následující: Na začátku roštu se palivo vysouší (Drying), poté se odplyňují a 

vypařují prchavé složky (Condensation and evaporation), následně dochází 

k zapálení (Ignition), a hoří v hlavním spalovacím prostoru (Main combustion area). 

Poslední část roštu je určena k dohořívání (Burn out area). 

Mechanické rošty lze rozdělit do tří skupin [2]: 

1) pásový rošt, 

2) přesuvný, 

3) vratisuvný, 

4) podsuvný. 

Obr. 1: Postup paliva na roštu 
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1.2.1  Pásový rošt 
 

Tento typ roštu je jeden z nejrozšířenějších mechanických roštů, který se vyvinul 

z řetězového roštu. Jeho nevýhoda vyplývala z nutnosti rozebrat celý řetěz roštnic, které 

tvořily jednotlivé články Gallova řetězu. Proto u pásového roštu již Gallův řetěz slouží 

jako tažná a nosná část na bočních stranách roštu, díky tomuto již nepřijde do styku 

s rozžhaveným palivem. Primárně byl tento typ roštu určen pro spalování uhlí, pro 

biomasu občas. Příklad roštu je na obr. 2 [5, 6]. 

 

 

Palivo se z výsypky sesune na rošt, výška vrstvy se udržuje hradítkem, palivo postupně 

vyhořívá, na konci pásu je umístěn škrabák [2]. Ten plní několik funkcí, jednak zdržuje 

škváru pro lepší vyhoření, a také brání přísávání falešného vzduchu do ohniště. 

1.2.2  Přesuvný rošt 
 

Dá se charakterizovat jako šikmý stupňový rošt, kde se pohybem roštnicových stupňů 

palivo posouvá ve směru sklonu. Princip je podobný jako u typu vratisuvného roštu, o 

kterém se zmíním v následující kapitole. 

Z důvodu zaměření této diplomové práce na spalování biomasy u kotlů firmy Vyncke se 

budu podrobněji věnovat roštu vratisuvnému a podsuvnému. 

Obr. 2: Příklad staršího typu pásového roštu 
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1.2.3 Vratisuvný rošt 
 

U tohoto typu roštu dochází k lepšímu prolamování vrstvy a promíchávání paliva ve 

vrstvě. Lze se také setkat s názvem prohrabávací rošt. Typickým představitelem je 

šikmý stupňovitý rošt firmy Vyncke na obr. 3. 

 

 

Tento typ se vyvinul z pevného stupňového roštu. Podstatou roštu je umožnění 

přímočarého vratného pohybu u každého sudého stupně, zatímco liché stupně jsou 

pevné. Několik stupňů tvoří skupinu, která má svůj samostatný pohon, takže dochází 

k pohybu několika stupňů najednou. Pohyb je umožněn hydraulickým pohonem. Rošt 

může být chlazen vodou (obr. 3), nebo kombinací vody a vzduchu (obr. 4). Chladicí 

médium odvádí teplo z roštnic. Díky tomuto systému chlazení má rošt firmy Vyncke 

mimo jiné následující výhody [6]: 

 je omezeno spékání popelovin na roštu, 

 je vhodný zejména pro biomasu, která má obecně nízký obsah popelovin, 

 je méně tepelně namáhán a má delší životnost, 

 lze jej použít pro různá paliva s širokým rozsahem fyzikálních vlastností 

(granulace, vlhkost, výhřevnost, obsah popelovin, teplota tavení popelovin, atd.) 

 lze jej doplnit automatickým odpopelňovacím systémem. 

Obr. 3: Příklad prohrabávacího vodou chlazeného roštu Vyncke 
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Pravě tento typ roštu, respektive jeho chlazení vodou a následné využití tepla, je 

předmětem výpočtové části této diplomové práce. 

 

 

 

Příklad kotle s nucenou cirkulací a prohrabávacím roštem znazorňuje obr. 5. Právě 

totoje typ kotle s chlazeným roštem, pro který budu navrhovat různé alternativy 

zapojení roštu pro využití odváděného tepla. 

Obr. 4: Příklad prohrabávacího částečně vodou chlazeného roštu 

Vyncke 
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1.2.4  Podsuvný rošt 
 

Známý též pod jménem retortový rošt. Ten je používán pro menší výkony. Podstatou je 

vtlačování paliva šnekovým dopravníkem do retorty vhodného tvaru, kde vyhořívá 

odshora na hromadě. Retorta může být tvaru kruhového či pravoúhlého. Samotný 

šnekový dopravník je zpravidla plovoucí konstrukce. Z důvodu použití šnekového 

dopravníku je nutné věnovat pozornost i některým specifickým vlastnostem paliva 

(např. vlhkost, zrnitost, vláknitost, apod.).  

Během provozu je  nutné, aby rošt byl neustále zakryt vrstvou paliva. Ukázka 

podsuvného roštu a kotle na obr. 6 a 7. 

 

Obr. 5: Kotel s prohrabávacím roštem  
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Obr. 6: Podsuvný rošt 

Obr. 7: Kotel s podsuvným roštem 
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1.3 Příslušenství roštů 
 

Ohniště je hlavní součást spalovacího zařízení. Aby však samotný rošt mohl plnit svou 

funkci, je doplněn o nezbytné další příslušenství. 

Jedna z hlavních etap je příprava paliva ke spalování. To zahrnuje sušení paliva a 

mechanickou úpravu do formy, která bude vhodná ke spalování. S tím souvisí třídění i 

separace [5, 6]: 

 sušení paliva – se použije v případech, kdy je k dispozici nekvalitní vlhké 

palivo, nebo u čerstvě sklizené biomasy (u některých druhů), či u paliva 

s kolísající vlhkostí. Nejjednodušší je sušení venku na vzduchu (vzniká 

požadavek na zajištění volného proudění vzduchu). Další možností je termické 

sušení (nucené) ve vytápěných prostorech, 

 dezintegrace paliva – požadavek na vhodnou formu nejen během spalování, ale 

také během manipulace, dopravy a skladování. V případě dřeva se bude jednat o 

štěpkování, drcení apod. Tyto zmíněné postupy lze udělat pomocí prostředků 

mechanizace na principu kotoučů se sekacími noži atd. U vláknitých materiálu 

se uplatňuje stříhání (seno, sláma...), 

 separace a homogenizace paliva – jedná se o odstraňování různých příměsí 

(kameny, nečistoty apod.). Z technologického hlediska se uplatňují mříže/síta 

pevná nebo vibrační, vyplavování atd, 

 interní doprava a manipulace s palivem – přeprava paliva mezi jednotlivými 

fázemi přípravy a dopravy do kotle. Používají se např. různé nakladače se 

lžícemi, pásové dopravníky, redlery, korečkové dopravníky, šnekové dopravníky 

(ty se hodí na kratší vzdálenosti), 

 skladování paliva – jeden z faktorů přímo ovlivňující ekonomiku celého 

zařízení. U biomasy je velká objemová náročnost na jednotku výkonu [5, 6]. V 

případě velkých zásob paliva se uplatní skladování na volné ploše. Nadbytečná 

voda je odváděná drenáží. Ve skladovacích objektech a zásobnících se udržuje 

zásoba řádově na hodiny provozu, 

 technicko-bezpečnostní opatření proti požáru – může se jednat jak o zákazy 

manipulace s ohněm, tak i nařízení k vizuální kontrole, promíchávání paliva 
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apod. Havarijní prvky (stěny, dveře…) musí mít zvýšenou odolnost proti požáru 

a výbuchu, 

 podávání paliva na rošt – přímo ovlivňuje kvalitu spalovacího procesu. Plní 

funkci dopravy paliva na rošt a reguluje jeho množství. Uplatňuje se zde mj. 

take požadavek na rozdělení paliva po šířce roštu. Těsní take ohniště před 

přisáváním falešného vzduchu. Konstrukčně může být podavač řešen jako skluz 

nebo např. šnekový podavač. Na obr. 7 příklad šnekového podavače firmy 

Vyncke v kontextu celého komplexu kotle. 

 

  
Obr. 7: Komplex kotle firmy Vyncke 
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2 Stechiometrické výpočty 
 

Pro výpočty v oblasti energetiky je nezbytným základem znalost vlastností – parametrů 

spalovaného paliva. Ty vyjadřují jeho chemické a fyzikální vlastnosti. Každý druh 

paliva je něčím specifický, například pro dřevo se uvažuje s minimálním (resp. žádným) 

obsahem prvku síry.  

Jednotlivé parametry pro každé palivo (obsah vody, hořlavina, obsah jednotlivých 

prvků, obsah popele) se dají dohledat buď v literatuře [1, 4], nebo vlastním rozborem, 

který si nechá udělat samotný výrobce spalovacích zařízení. 

Složky paliva se dělí na přítěž (voda a popeloviny) a hořlavinu. Se zvětšujícím se 

podílem přítěže [2] klesá výhřevnost paliva.  

Voda obsažená v palivu se dá rozdělit do několika skupin, např. dle [2] do: 

 přímíšená voda – dá se jednoduše odstranit např. odstředěním či odkapáním, 

 hrubá voda – se dá charakterizovat jako úbytek hmotnosti vzorku při jeho sušení 

a určité uvažované vlhkosti, 

 zbytková voda – voda vázána kapilárními silami. Zjistit se dá obdobně jako voda 

hrubá, avšak již při vyšších daných teplot, 

 veškerá voda – součet hrubé a zbytkové vody, 

 okludovaná voda – voda vázána na hořlavinu, 

 hydrátová voda – krystalová voda minerálů. 

Popeloviny (minerální látky) během spalování přechází v tuhé zbytky, zbývající část 

odchází spalinami jako popílek. U roštových ohnišť se uvažuje i propad, tvořený jednak 

drobnými částmi škváry a částeček nevyhořelého paliva. U popele se berou v potaz také 

jeho fyzikálně-chemické vlastnosti., jako měknutí, tavení, tečení.  

Vliv na vznícení paliva má podíl prchavé hořlaviny. Ta určuje jeho zápalnou teplotu a 

rychlost vznícení, případně vyhořívání. Záleží na velikosti teploty během okysličování 

na vzduchu – když reakční teplo dosáhne určité hodnoty, nestačí se právě vyvinuté teplo 

odvézt do okolí a stoupne teplota částice. 
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Stechiometrické výpočty jsou základem pro výpočet množství spalovacího vzduchu a 

tím pádem i pro vlastní návrh (výpočet a dimenzování) tepelného výměníku (ohříváku 

vzduchu) voda – vzduch. 

Při vlastním výpočtu se vychází z chemických reakčních spalovacích rovnic [1] a 

látkových množství. Samotný proces spalování uvažuje dva modely: 

 dokonalé spalování  - předpokládá, že dojde k dokonalému spálení veškeré 

hořlaviny, kterou obsahuje palivo (v mém případě se bude jednat o dřevo), 

 nedokonalé spalování -  ne všechna hořlavina obsažena v palivu vyhoří, vznikne 

nedopal. 

Stechiometrické výpočty obecně uvažují model dokonalého spalování. Skutečný rozdíl 

oproti nedokonalému spalování se udává řádově desetiny procent [1].  

2.1  Přepočet paliva 
 

Výpočty jsou závislé na určitém složení paliva. Se změnou paliva by muselo dojít i 

k vlastnímu přepočtu spalování. 

Vychází se ze složení paliva udávaného v hmotnostních podílech pro původní stav. 

Vypočtené objemy vzduchu a spalin se tedy označují jako minimální a vyjadřují se 

v normálních metrech krychlových 𝑚𝑛
3  na 1 𝑘𝑔 spáleného paliva. Normální metr 

krychlový platí pro teplotu 273 𝐾 a tlak 101,325 𝑘𝑃𝑎. 

Jednotlivé stavy lze charakterizovat pomocí horních indexů: 

𝑟 : původní stav paliva, tzn. palivo má takový obsah vody a popeloviny, se kterým se 

těží. Index vychází z anglického real, tedy skutečný, 

𝑑 : bezvodý stav paliva: tzn. palivo s nulovým obsahem vody. Index vychází z 

anglického dry, tedy suchý, 

𝑑𝑎𝑓 : hořlavina paliva, tzn. bez obsahu vody a popele. Index vychází z anglického dry 

ash free. 

Dá se setkat ještě s dalšími stavy [3]: analytickým a organickým, avšak tyto nebudu pro 

výpočty ve své diplomové práci potřebovat. 
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Palivem pro tento kotel je tropické dřevo, jehož prvkové složení na základě podkladů 

výrobce kotle je následující: 

- voda v původním stavu 𝑊𝑟 :  44,92                               [%] 

- popel v sušině   𝐴𝑑 :  0,5                              [%]  

- uhlík v hořlavině  𝐶𝑑𝑎𝑓 :  49,41                              [%] 

- vodík v hořlavině  𝐻𝑑𝑎𝑓 :  6,29                                          [%] 

- dusík v hořlavině  𝑁𝑑𝑎𝑓 :  0,2                              [%] 

- kyslík v hořlavině  𝑂𝑑𝑎𝑓 :  44,11                              [%]  

- síra v hořlavině  𝑆𝑑𝑎𝑓 :  0,0                              [%] 

Prvek síra u výpočtu neuvažuju vzhledem k jeho minimální až nulové hodnotě pro tento 

druh paliva. U jiných (fosilních) paliv se síra vyskytuje (např. uhlí) a dá se rozdělit do 

několika druhů, jako pyritová, síranová, sirníková a organická. 

S obsahem prvku dusíku v palivu souvisí obecně problematika 𝑁𝑂𝑥 . Při spalování 

vznikají oxidy dusíku (oxidu dusnatý 𝑁𝑂, oxid dusičitý 𝑁𝑂2). Oxidy dusíku se dělí na 

termické, palivové a promtní. 

 

Kontrolní součet prvkového složení hořlaviny: 

s využitím  𝐶𝑑𝑎𝑓 + 𝐻𝑑𝑎𝑓 + 𝑁𝑑𝑎𝑓 + 𝑂𝑑𝑎𝑓 + 𝑆𝑑𝑎𝑓 = 100                             [%] 

dostávám 49,16 + 6,29 + 0,2 + 44,11 + 0 = 100                              [%] 

 

Když znám prvkové složení hořlaviny paliva, přepočtu obsahy jednotlivých prvků na 

surový (skutečný) stav podle vztahů: 

𝐶𝑟 = 𝐶𝑑𝑎𝑓 ∙  1 − 𝐴𝑟 −𝑊𝑟         [−] 

𝐻𝑟 = 𝐻𝑑𝑎𝑓 ∙  1− 𝐴𝑟 −𝑊𝑟         [−]  

𝑁𝑟 = 𝑁𝑑𝑎𝑓 ∙  1− 𝐴𝑟 −𝑊𝑟         [−]  

𝑂𝑟 = 𝑂𝑑𝑎𝑓 ∙  1− 𝐴𝑟 −𝑊𝑟         [−]  
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𝑆𝑟 = 𝑆𝑑𝑎𝑓 ∙  1 − 𝐴𝑟 −𝑊𝑟         [−]  

Obsah popele v surovém stavu: 

𝐴𝑟 = 𝐴𝑑 ∙  1−𝑊𝑟          [−]  

Po dosazení konkrétních hodnot prvkového složení do uvedených závislostí dostávám 

(po příslušném převodu vyjádření z hmotnostních procent na bezrozměrné): 

𝐴𝑟 = 0,005 ∙  1− 0,449 = 0,003       [−]  

𝐶𝑟 = 0,494 ∙  1− 0,003 − 0,449 = 0,271     [−]  

𝐻𝑟 = 0,063 ∙  1− 0,003 − 0,449 = 0,034     [−]  

𝑁𝑟 = 0,002 ∙  1− 0,003 − 0,449 = 0,001     [−]  

𝑂𝑟 = 0,441 ∙  1− 0,003 − 0,449 = 0,242     [−]  

𝑆𝑟 = 0,0 ∙  1− 0,003 − 0,449 = 0,0                  [−] 

Opět provedu kontrolní součet: 

 + 𝐴 +𝑊 = 1         [−] 

𝐶𝑟 + 𝐻𝑟 + 𝑁𝑟 + 𝑂𝑟 + 𝑆𝑟 + 𝐴𝑟 +𝑊𝑟 = 1      [−]  

0,271 + 0,034 + 0,001 + 0,242 + 0 + 0,003 + 0,449 = 1   [−]  

Provedená kontrola vyšla v pořádku. 

2.2 Výpočet spalovacího vzduchu 
 

 

Spalování probíhá s přebytkem vzduchu 𝑛 = 1,7. Předpokládá se skutečnost, že kyslík 

vázaný v hořlavině se uvolní a zapojí do samotného procesu spalování. Díky tomuto je 

tedy možné snížit přívod kyslíku z vnějšího prostředí [1].   

Minimální objem kyslíku pro spálení 1 kg paliva: 
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𝑂𝑂2 𝑚𝑖𝑛 = 22,39 ∙  
𝐶𝑟

12,01
+

𝐻𝑟

4,032
+

𝑆𝑟

32,06
−
𝑂𝑟

32
                                            [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑂𝑂2 𝑚𝑖𝑛 = 22,39 ∙  
0,271

12,01
+

0,034

4,032
+

0

32,06
−

0,242

32
 = 0,527                    [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Minimální objem suchého vzduchu pro spálení 1 kg paliva vychází z objemového 

podílu kyslíku v suchém vzduchu: 

𝑂𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =
𝑂𝑂2 𝑚𝑖𝑛

0,21
                                                                                                    [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑂𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =
0,527

0,21
= 2,510                                                                                         [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Skutečná spotřeba suchého spalovacího vzduchu: 

𝑂𝑉𝑠
𝑠 = 𝑂𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑛                                                                                                       [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑂𝑉𝑠
𝑠 = 2,510 ∙ 1,7 = 4,267                                                                                      [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Minimální objem vlhkého vzduchu pro spálení 1 kg paliva: 

zde budu muset využít součinitel 𝜒𝑣   − , který “zvětší” objem suchého vzduchu 

v důsledku vlhkosti. Pro jeho výpočet vyjdu z následujícího vztahu 

𝜒𝑣 = 1 +  
𝜑

100
 ∙  

𝑝´´

𝑝𝑐 −
𝜑

100
∙ 𝑝´´

                                                                                      −    

kam dosadím pro tento konkrétní případ: 

- relativní vlhkost vzduchu 𝜑 = 70  % , 

- teplota vzduchu tv = 20  °𝐶 , 

- parciální tlak vodní páry na mezi sytosti pro danou teplotu tv :  

𝑝´´ = 0,0023368  𝑀𝑃𝑎 . Hodnota 𝑝´´ byla pro zvolenou teplotu tv  odečtena z 

literatury  1 . 

- celkový tlak pc = 0,1  𝑀𝑃𝑎 . 

Po dosazení zvolených hodnot dostáváe  



 
 

26 
 

𝜒𝑣 = 1 +  
70

100
 ∙  

0,0023368

0,1−
70

100 ∙ 0,0023368
 = 1,017                                                     −  

 a vypočteme konečně minimální objem vlhkého vzduchu 

𝑂𝑉𝑣𝑚𝑖𝑛 = 𝜒𝑣 ∙ 𝑂𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛                                                                                               [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑂𝑉𝑣𝑚𝑖𝑛 = 1,017 ∙ 2,510 = 2,553                                                                           [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1]  

 

Skutečná spotřeba vlhkého spalovacího vzduchu: 

𝑂𝑉𝑠
𝑣 = 𝑂𝑉𝑣𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑛                                                                                                       [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑂𝑉𝑠
𝑣 = 2,553 ∙ 1,7 = 4,34                                                                                         [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Ke stejnému výsledku dojdu i v případě, že bych využil znalost vypočtené skutečné 

spotřeby suchého spalovacího vzduchu 𝑂𝑉𝑠
𝑠 a součinitele 𝜒𝑣 : 

𝑂𝑉𝑠
𝑣 =  𝑂𝑉𝑠

𝑠 ∙ 𝜒𝑣 = 4,267 ∙ 1,017 = 4,34                                                           [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1]  

2.3 Výpočet spalin 
 

Tepelné výpočty spalin usnadňují případný výpočet výhřevných ploch. V mé diplomové 

práci se však výpočtu samotných výhřevných ploch v kotli věnovat nebudu. 

Objemy složek suchých spalin vypočítám následovně  [1]: 

Objem 𝐶𝑂2: 

𝑂𝐶𝑂2 =
22,27

12,01
∙ 𝐶𝑟 + 0,0003 ∙ 𝑂𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛                                                                 [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Objem 𝑆𝑂2: 

𝑂𝑆𝑂2 =
21,89

32,06
∙ 𝑆𝑟                                                                                                        [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Objem 𝑁2: 
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𝑂𝑁2 =
22,4

28,016
∙ 𝑁𝑟 + 0,7805 ∙ 𝑂𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛                                                                  [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Objem 𝐴𝑟: 

𝑂𝐴𝑟 = 0,0092 ∙ 𝑂𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛                                                                                              [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Po dosazení dojdeme k následujícím výsledkům: 

Objem 𝐶𝑂2: 

𝑂𝐶𝑂2 =
22,27

12,01
∙ 0,271 + 0,0003 ∙ 2,510 = 0,503                                             [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Objem 𝑆𝑂2: 

𝑂𝑆𝑂2 =
21,89

32,06
∙ 0 = 0                                                                                                [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Objem 𝑁2: 

𝑂𝑁2 =
22,4

28,016
∙ 0,001 + 0,7805 ∙ 2,505 = 1,956                                             [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Objem 𝐴𝑟: 

𝑂𝐴𝑟 = 0,0092 ∙ 2,510 = 0,023                                                                               [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Objem suchých spalin vzniklých dokonalým spálením 1 kg paliva s minimálním 

množstvím vzduchu dostaneme součtem předchozích dílčích výsledků: 

𝑂𝑆𝑠𝑚𝑖𝑛 = 𝑂𝐶𝑂2 + 𝑂𝑆𝑂2 +  𝑂𝑁2 +  𝑂𝐴𝑟                                                              [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑂𝑆𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,503 + 0 +  1,956 + 0,023 = 2,482                                                [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Skutečný objem suchých spalin: 

𝑂𝑆𝑠
𝑠 = 𝑂𝑆𝑠𝑚𝑖𝑛 +  𝑛 − 1 ∙ 𝑂𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛                                                                          [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑂𝑆𝑠
𝑠 = 2,482 +  1,7− 1 ∙ 2,510 = 4,239                                                           [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 
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Objem vodní páry ve spalinách: 

𝑂𝐻2𝑂 =
44,81

4,032
∙ 𝐻𝑟 +

22,41

18,015
∙ 𝑊𝑟 +  𝜒𝑣 − 1 ∙ 𝑂𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛                                 [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑂𝐻2𝑂 =
44,81

4,032
∙ 0,034 +

22,41

18,015
∙ 0,449 +  1,017− 1 ∙ 2,510 = 1,019   [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Objem vlhkých spalin vzniklých dokonalým spálením 1 kg paliva s minimálním 

množstvím vzduchu: 

𝑂𝑆𝑣𝑚𝑖𝑛 = 𝑂𝑆𝑠𝑚𝑖𝑛 +  𝑂𝐻2𝑂                                                                                     [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑂𝑆𝑣𝑚𝑖𝑛 = 2,482 +  1,019 = 3,501                                                                        [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Skutečný objem vlhkých spalin: 

𝑂𝑆𝑣
𝑠 = 𝑂𝑆𝑠

𝑠 +  𝑂𝐻2𝑂 + 𝑛 ∙  𝜒𝑣 − 1 ∙ 𝑂𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛                                                      [𝑚𝑛
3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

𝑂𝑆𝑣
𝑠 = 4,239 + 1,019 + 1,7 ∙  1,017− 1 ∙ 2,510 = 5,331                            [𝑚𝑛

3 ∙ 𝑘𝑔−1] 

 

2.4 Základní bilance kotle 
 

Úkolem základních bilancí kotle je určení účinnosti kotle a spotřeby paliva pro dosažení 

požadovaného tepelného výkonu. 

 

2.4.1  Redukovaná výhřevnost 
 

Pro výpočet navazujících částí (účinnost, množství paliva) je potřeba vypočítat tepelný 

příkon kotle, který se vyjádří z redukované výhřevnosti paliva. Ta vyjadřuje celkové 

teplo přivedené do kotle vztažené na jednotkové množství paliva, tzn. 1 kg tuhého 

paliva (v tomto případě dřeva). Vypočítá se jako [1]: 
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𝑄𝑖 𝑟𝑒𝑑 = 𝑄𝑟
𝑖 + 𝑖𝑝𝑣 + 𝑄𝑐𝑧                                                                                                [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 

kde 𝑄𝑟
𝑖 : výhřevnost paliva 8 930 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1, 

𝑖𝑝𝑣 : fyzické teplo paliva [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1]. Toto teplo se uvažuje tehdy, když je palivo 

předehříváno mimo kotel, což však není tento případ. Avšak uvažuje se 

v případě, kdy je obsah vody v palivu dle vztahu: 

𝑊𝑟 ≥
𝑄𝑟
𝑖

15000 ∙ 4,19
                                                                                                                    −  

protože pak může významněji ovlivnit redukovanou výhřevnost 𝑄𝑖 𝑟𝑒𝑑 . Po 

dosazení : 

0,449 ≥
8930

15000 ∙ 4,19
= 0,142                                                                                                −  

Výsledek tedy vede k faktu, že 𝑖𝑝𝑣  budu respektovat, a vypočtu je jako: 

 𝑖𝑝𝑣 = 𝑐𝑝𝑣 ∙ 𝑡𝑝𝑣                                                                                                                [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1]  

 kde  𝑐𝑝𝑣 : měrná tepelná kapacita paliva. Vypočítá se 

𝑐𝑝𝑣 = 4,19 ∙ 𝑊𝑟 + 𝑐𝑠𝑢 ∙  1−𝑊
𝑟                                                                   [𝑘𝐽 ∙  𝑘𝑔 ∙ 𝐾 −1] 

  Po dosazení za 𝑐𝑠𝑢 = 1,45 𝑘𝐽 ∙  𝑘𝑔 ∙ 𝐾 −1 vyjde 

𝑐𝑝𝑣 = 4,19 ∙ 0,449 + 1,45 ∙  1− 0,449 = 2,681                                                [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 

 𝑡𝑝𝑣  [℃]: teplota paliva, tj. 20 ℃.  

 Dosazením předchozích výsledků do 𝑖𝑝𝑣  dostanu: 

𝑖𝑝𝑣 = 2,681 ∙ 20 = ~54                                                                                              [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1]   

𝑄𝑐𝑧  [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1]: teplo přivedené cizím zdrojem, jež podle výrobce neuvažuji. 

Předehřev vzduchu teplem z chlazeného roštu není předehřev z cizího zdroje. 

Teplo bych uvažoval, kdyby například teplota ohřátého vzduchu nebyla 

dostatečná, a bylo nutno ji zvýšit přivedením odběrové páry z turbíny.  
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 Redukovanou výhřevnost 𝑄𝑖 𝑟𝑒𝑑  konečně vypočítám jako 

𝑄𝑖 𝑟𝑒𝑑 = 8 930 + 54 = 8 984                                                                                    [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 

 

2.4.2 Výpočet účinnosti kotle 
 

Při spalování v kotli se chemická energie vázaná v palivu předává teplonosné (pracovní) 

látce, tj. vodě a páře. Tento proces samozřejmě neprobíhá dokonale, je spojen s určitými 

ztrátami [1].   

Hodnoty tepelných ztrát se při tepelném výpočtu můžou odhadnout dle napozorovaných 

či doporučených hodnot, případně určit dle výpočtu, jež následují v dalších částech 

textu této diplomové práce. 

Obvykle se při spalování tuhých paliv uvažuje 5 základních ztrát: 

1) ztráta mechanickým nedopalem 𝑍𝑐  

2) ztráta chemickým nedopalem 𝑍𝑐𝑜   

3) ztráta sáláním a vedením tepla do okolí 𝑍𝑠𝑣  

4) ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků 𝑍𝑓  

5) ztráta citelným teplem spalin (komínová) 𝑍𝑘  

2.4.2.1 Ztráta mechanickým nedopalem 𝒁𝒄 
 

 

 Představuje souhrn nespálené hořlaviny v tuhých zbytcích. Lze ji určit jako: 

𝑍𝑐 = 𝑍𝑐𝑠 + 𝑍𝑐𝑝 + 𝑍𝑐ú + 𝑍𝑐𝑟                                                                                                      [−] 

kde 𝑍𝑐𝑠 : ztráta nedopalem ve škváře nebo strusce (v tuhých zbytcích zachycených v 

ohništi), 

 𝑍𝑐𝑝 : ztráta nedopalem v popílku, 

 𝑍𝑐ú: ztráta nedopalem v úletu (v tuhých zbytcích unášených spalinami pryč), 
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 𝑍𝑐𝑟 : ztráta nedopalem v roštovém propadu. 

  

 Jednotlivé složky ztráty 𝑍𝑐   se určí následovně: 

𝑍𝑐𝑖 =
𝐶𝑖

1 − 𝐶𝑖
∙ 𝑋𝑖 ∙

𝐴𝑟

𝑄𝑖 𝑟𝑒𝑑
∙ 𝑄𝑐

𝑖                                                                                                    [−] 

kde 𝐶𝑖   − : podíl hořlaviny v uvažovaném druhu tuhých zbytků (𝑖 = 𝑠,𝑝,ú, 𝑟), 

𝑋𝑖   − : podíl popele z celkového množství v palivu 𝐴𝑟 , připadající na 

uvažovaný druh tuhých zbytků, 

 𝑄𝑐
𝑖   𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 :  výhřevnost hořlaviny uvažovaného druhu tuhých zbytků (jež se 

určuje rozborem nebo kalorimetricky), 

 𝑄𝑖 𝑟𝑒𝑑   𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 : redukovaná výhřevnost paliva, tj. 8 984 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1. 

Pro ztrátu mechanickým nedopalem 𝑍𝑐  se mi nepodařilo zjistit konkrétní hodnoty pro 

𝐶𝑖 , 𝑋𝑖 ,  avšak obdržel jsem přímo od výrobce hodnotu celé ztráty 𝑍𝑐 , která pro tento 

kotel činí 0,3 %, tedy 𝑍𝑐 = 0,003.  

2.4.2.2  Ztráta chemickým nedopalem 𝒁𝒄𝒐  

Ztráta chemickým nedopalem (ztráta hořlavinou ve spalinách), vyjadřuje teplo ztracené 

v důsledku přítomnosti nespálených plynů ve spalinách. Pro její určení se obvykle 

zjišťuje pouze koncentrace 𝐶𝑂 ve spalinách. Dosahuje obvykle malých hodnot, řádově 

desetiny procenta, k čemuž dojdu i vlastním výpočtem s využitím vztahu z literatury: 

 

𝑍𝐶𝑂 =
0,2116 ∙ 𝑚𝑔𝐶𝑂 ∙ 𝑂𝑆𝑠𝑚𝑖𝑛

 21 − 𝑂2 𝑟𝑒𝑓  ∙ 𝑄𝑖 𝑟𝑒𝑑
                                                                                             [−] 

kde  𝑚𝑔𝐶𝑂 [𝑚𝑔/𝑚𝑛
3 ]: emisní limit 𝐶𝑂. Dle tab. č. pro kotel o výkonu v rozmezí 

 5 − 50 𝑀𝑊 volím hodnotu 𝐶𝑂 400 𝑚𝑔/𝑚𝑛
3 , 

𝑂2 𝑟𝑒𝑓  [%]: obsah kyslíku pro referenční stav spalin podle stejné tabulky 11 %. 

Hodnoty 𝑂𝑆𝑠𝑚𝑖𝑛  a 𝑄𝑖 𝑟𝑒𝑑  jsem vypočetl už v předcházejících částech. Po 

dosazení dostávám: 
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𝑍𝐶𝑂 =
0,2116 ∙ 400 ∙ 2,481

 21− 11 ∙ 8 984
= 0,002                                                                                     [−] 

Výsledná ztráta chemickým nedopalem 𝑍𝑐𝑜 = 0,002.  

 

 

Tab. 1: Specifické emisní limity pro spalovací zařízení [1] 

2.4.2.3  Ztráta sáláním a vedením tepla do okolí 𝒁𝒔𝒗 
 

Tato ztráta zohledňuje množství tepla, které uniká pláštěm kotle do okolí. Závisí na 

kvalitě stěn, velikosti povrchu a výkonu kotle.  

Ztráta 𝑍𝑠𝑣   –   se pro celý kotel při výpočtu dělí na dílčí ztráty připadající na jednotlivé 

bilanční objemy, např. ohniště, přehříváky, EKO, ohřívák vzduchu atd. Vyjádřeno 

vztahem [1]: 

𝑍𝑆𝑉 = 𝑍𝑆𝑉  𝑜 + 𝑍𝑆𝑉  𝑝 + 𝑍𝑆𝑉  𝑒𝑘𝑜 + 𝑍𝑆𝑉  𝑜𝑣𝑧                                                                                 [−] 
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U tohoto konkrétního kotle jsem hodnotu 𝑍𝑆𝑉  dostal přímo od výrobce kotle a činí 

1, 5 %, tedy 0,015. 

2.4.2.4  Ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků 𝒁𝒇 

 

Obdobně jako ztráta mechanickým nedopalem 𝑍𝑐 , se i tato ztráta skládá ze ztrát ve 

škváře či strusce, popílku, úletu, propadu.  Vypočítá se jako: 

𝑍𝑓 =  
𝑋𝑖

1− 𝐶𝑖
∙
𝐴𝑟

𝑄𝑖 𝑟𝑒𝑑
∙ 𝑐𝑖 ∙ 𝑡𝑖

𝑖

                                                                                                [−] 

 

kde členy 𝑋𝑖 , 𝐶𝑖 , 𝑄𝑖 𝑟𝑒𝑑 , 𝐴𝑟   jsou totožné jako u ztráty mechanickým nedopalem 

𝑍𝑐 , 

 𝑐𝑖   𝑘𝐽 ∙  𝑘𝑔 ∙ 𝐾 
−1 : měrná tepelná kapacita tuhých zbytků (odečte se případně 

dle tabulek v literatuře), 

 𝑡𝑖  [℃]: teplota uvažovaného druhu zbytků (opět možno dohledat v literatuře). 

Stejně jako u ztráty sáláním a vedenim tepla do okolí 𝑍𝑠𝑣 , i u této ztráty jsem její 

velikost obdržel od výrobce, uvažuje se 0, 03 %, tedy 0,0003.  

2.4.2.5  Ztráta citelným teplem spalin (komínová) 𝒁𝒌 
   

Nejvýznamější ztráta, která ovlivňuje účinnost kotle, je ztráta citelným teplem spalin, 

nebo také komínová ztráta 𝑍𝑘  [−]. Její velikost závisí na teplotě spalin a přebytku 

vzduchu ve spalinách za kotlem.  

Samozřejmě je snaha udržovat teplotu na pokud možno nejnižší úrovni. A to z toho 

důvodu, aby se zabránilo vzniku nízkoteplotní korozi na poslední nejchladnější 

výhřevné ploše kotle. 

Teplota stěny musí tedy být vyšší než rosný bod kyseliny sírové.  
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Hodnotu 𝑍𝑘  jsem opět již obdržel od výrobce, uvažuje se 13, 8 %, tedy 0,138. Pro 

případný výpočet můžu uvést jeden z několika vztahů, které se v literatuře objevují: 

𝑍𝑘 =  1− 𝑍𝑐 ∙
𝐼𝑆
𝑡𝑘 ,𝛼𝑘 − 𝛼𝑘 ∙ 𝐼𝑉𝑍

𝑄𝑖 𝑟𝑒𝑑
                                                                                             [−] 

kde 𝐼𝑆
𝑡𝑘 ,𝛼𝑘 : entalpie spalin při teplotě 𝑡𝑘  a přebytku vzduchu ∝𝑘  za kotlem odečtená 

z 𝐼 − 𝑡 diagramu (ne všechny hodnoty byly v zadání příkladu a potřebné pro 

účely této práce), 

 𝐼𝑉𝑍 : entalpie studeného vzduchu. Dle doporučení z literatury [1] lze vzít entalpii 

pro teplotu v rozmezí 25 − 30 ℃. 

2.4.3  Vlastní výpočet účinnosti kotle 
 

Ze známé  velikosti poměrných tepelných ztrát kotle již můžu určit jeho hrubou 

účinnost nepřímým způsobem dle [1]: 

𝜂𝑘 = 1 − 𝑍𝑐 − 𝑍𝑐𝑜 − 𝑍𝑠𝑣 − 𝑍𝑓 − 𝑍𝑘                                                                                       [−] 

a dosazením získám 

𝜂𝑘 = 1 − 0,003 − 0,002 − 0,015 − 0,0003 − 0,138 = 0,842                                      [−] 

Vyjádřím-li účinnost 𝜂𝑘  v procentech, pak: 

𝜂𝑘 = 84,2 %  

2.4.3 Výrobní teplo páry a množství paliva 
 

S ohledem na další tepelné výpočty je nutné nejdříve příblížit základní parametry, jež 

charakterizují samotný kotel [4]: 

 jmenovitý tepelný výkon kotle – tepelný výkon předaný vodě a páře 

uvažovaný na výstupu z kotle při jmenovitých parametrech kotle, 
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 jmenovitý tlak přehřáté páry – tlak páry u hlavního uzávěru. Požadavek je 

samozřejmě na pokud možno konstantní parametry během provozu, ikdyž ně 

vždycky je možno dodržet s ohledem na režimy, např. najíždění apod., 

 nejvyšší tlak přehřáté páry – odpovídá nejnižšímu otevíracímu tlaku 

pojistného ventilu na přehříváku, 

 konstrukční tlak páry – maximální hodnota tlaku syté páry při nejvyšším 

tlaku přehřáté páry a jmenovitém výkonu kotle, 

 jmenovitá teplota přehřáté páry – teplota páry, jež se udržuje v předem 

požadovaných tolerancích s ohledem na aktuální výkon kotle, 

 nejvyšší teplota přehřáté páry – maximální trvale přípustná hodnota, 

 jmenovitá teplota napájecí vody – teplota napájecí vody před napájecí hlavou 

kotle s ohledem na jeho jmenovitý výkon, 

 teplota ohřátého spalovacího vzduchu – se volí opět buď dle zdrojů 

v literatuře [1], nebo obvyklých zkušeností výrobce daného kotle. Příliš 

vysoká teplota není žádoucí z důvodu následného zvýšení spalovací teploty, 

což má za následek negativní dopad na vznik 𝑁𝑂𝑥ů. 

2.4.3.1  Výpočet výrobního tepla páry 
 

Výrobní teplo páry (celkový tepelný výkon kotle), vypočítám podle následujícího 

vztahu: 

𝑄𝑣 = 𝑀𝑝 ∙  𝑖𝑝 − 𝑖𝑛𝑣 +𝑀𝑜 ∙  𝑖𝑤
´ − 𝑖𝑛𝑣                                                [𝑘𝐽 ∙ 𝑠−1 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝑘𝑊] 

Pro zjištění hodnot entalpií jsem použil program ChemicaLogic SteamTab Companion, 

který obsahuje termodynamické a další vlastnosti vody a páry pro určitý tlak a teplotu. 

Další možností jak zjistit potřebné hodnoty by bylo samozřejmě odečtení z parních 

tabulek. 

Do výše uvedeného vzorce jsem dosadil tyto hodnoty: 

𝑀𝑝  [𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1]: průtok ostré páry (parní výkon kotle). Dle zadání činí výkon kotle 

11 𝑡 ∙ −1, což po přepočtu  
11000

3600
 činí 3,06 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1, 
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𝑀𝑜  [𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1]: množství odluhované vody. Dle údaje výrobce činí odluh 1 % 

průtoku páry. Vyjádřeno matematicky: 𝑀𝑜 = 0,01 ∙ 𝑀𝑝 . Po dosazení dostávám 

𝑀𝑜 = 0,03 [𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1], 

𝑖𝑝  [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1]: entalpie přehřáté páry. Pro parametry 𝑝 = 28 𝑏𝑎𝑟, 𝑡 = 385 ℃ je 

velikost entalpie 3 201,01 [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1], 

𝑖𝑛𝑣  [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1]: entalpie napájecí vody. Pro parametry 𝑝 = 28 𝑏𝑎𝑟, 𝑡 = 105 ℃ 

je velikost entalpie 442,26 [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1], 

𝑖𝑤
´  [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1]: entalpie syté vody. Pro parametr 𝑝 = 28 𝑏𝑎𝑟  je velikost entalpie 

990,46 [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1]. 

S využitím zjištěných hodnot můžu konečně vypočítat 𝑄𝑣: 

𝑄𝑣 = 3,06 ∙  3201,01 − 442,26 + 0,03 ∙  990,46 − 442,26  

𝑄𝑣 = 8 458,22                                                                                               [𝑘𝐽 ∙ 𝑠−1 nebo 𝑘𝑊] 

Pro lepší představu o provedené bilanci je možno si prohlédnout schéma na 

následujícím obrazku č. 8 a 9: 

             𝑄𝑝 = 𝑀𝑝 ∙ 𝑖𝑝  

    𝑄𝑛𝑣 =  𝑀𝑝 +𝑀𝑜 ∙ 𝑖𝑛𝑣  

             𝑄𝑜 = 𝑀𝑜 ∙ 𝑖𝑤
´

 

  

Soustava 

Obr. č. 8 Schéma bilance 
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2.4.3.2  Výpočet množství paliva 
 

Množství skutečně přivedeného paliva do kotle vypočítám podle [1]: 

𝑀𝑝𝑎𝑙 =
𝑄𝑣

𝑄𝑖 𝑟𝑒𝑑 ∙ 𝜂𝑘
                                                                                                           [𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1] 

Obr. č. 9 Znázornění toků u kotle 
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kde všechny veličiny jsem již vypočítal v předcházejících částech, takže po dosazení 

dostanu: 

𝑀𝑝𝑎𝑙 =
8 458,22

8 984 ∙ 0,842
= 1,118                                                                                    [𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1] 

Výpočtové množství spáleného paliva vypočítám dle: 

𝑀𝑝𝑣 = 𝑀𝑝𝑎𝑙 ∙  1 − 𝑍𝑐                                                                                                     𝑘𝑔 ∙ 𝑠
−1  

po dosazení: 

𝑀𝑝𝑣 = 1,118 ∙  1− 0,003 = 1,115                                                                           𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1  
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3  Schémata zapojení chlazeného roštu 
 

Pro využití tepla z roštu se nabízí několik variant při jeho zapojení do okruhu. 

V následujících částech se budu věnovat dvěma alternativám. 

3.1  Využití tepla z roštu k odplynění v napájecí nádrži 
 

U této části budu uvažovat možnost využití tepla z roštu k ohřevu napájecí vody, a 

případnému dohřevu této vody parou odebranou z turbíny. 

3.1.1  Popis provedení 
 

Schéma provedení je znázorněno na obr. 10. V tomto případě se dodává jen elektrická 

energie. Pára z přehříváku vstupuje do kondenzační turbíny KT, a poté do kondenzátoru 

KO. V kondenzátoru se pára zkondenzuje chladící vodou, jejíž oběh mezi 

kondenzátorem a chladící věží CHV zajišťuje chladící čerpadlo CHČ. Kondenzátní 

čerpadlo KČ dopravuje kondenzát do napájecí nádrže NN. Napájecí čerpadlo NČ pak 

zásobuje napájecí vodou kotel. 

Turbínu lze charakterizovat jako stroj, ve kterém dochází k expanzi vysokotlaké 

přehřáté páry, případně mokré páry. Při tom dochází k transformaci tepelné a tlakové 

energie páry na energii mechanickou. Kondenzační teplo vystupující páry je ztraceno, 

dochází k jeho odvodu právě chladícím systémem, tak jak je naznačeno na obrázku. 

V tomto případě dochází i k odběru páry k následnému dohřevu napájecí vody kotle. 

Toto má příznivý vliv na účinnost tepelného oběhu. 
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3.1.2  Tepelná bilance 
 

Parní výkon kotle 𝑀𝑝  je celý využit pro turbínu. Teplo, jež je nutné dodat do napájecí 

nádrže, lze vyjádřit vztahem: 

𝑄𝑁𝑁 = 𝑚𝑘 ∙  𝑖105
´ − 𝑖44 +𝑚𝑝𝑣 ∙  𝑖105

´ − 𝑖15                                         [𝑘𝐽 ∙ 𝑠−1 nebo 𝑘𝑊] 

kde 𝑚𝑘   𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 : množství kondenzátu tekoucího do napájecí nádrže. Uvažuji 

 97 % z parního výkonu kotle, tj. 97 % z 𝑀𝑝 . Dostávám 𝑚𝑘 = 2,97 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1, 

𝑚𝑝𝑣   𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 : množství přídavné vody tekoucí do napájecí nádrže. Tvoří zbylé 

3 % z parního výkonu kotle, tj. 𝑚𝑝𝑣 = 0,09 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1, 

𝑖105
´  [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1]: entalpie syté vody v napájecí nádrži pro teplotu 105 ℃. 

Hodnota entalpie činí 440,27 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 , 

Obr. 10: Schéma varianty s napájecí nádrží 
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𝑖44  [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1]: entalpie vody tekoucí do napájecí nádrže při 44 ℃, tj. 

184,35 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1, 

 𝑖15  [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1]: entalpie přídavné vody tekoucí do napájecí nádrže při 15 ℃, tj. 

63,1 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1. 

Dosazením výše zjištěných hodnot do vztahu pro 𝑄𝑁𝑁 vypočítám: 

 𝑄𝑁𝑁 = 2,97 ∙  440,27− 184,35 + 0,09 ∙  440,27− 63,1               

𝑄𝑁𝑁 = 794                                                                                                      [𝑘𝐽 ∙ 𝑠−1 nebo 𝑘𝑊] 

 

Ze zadání roštu znám jeho výkon, resp. teplo předané vodě při chlazení roštu a činí 

𝑄𝑟𝑜š𝑡𝑢 = 515 𝑘𝑊. Porovnám- li tedy výkon roštu 𝑄𝑟𝑜š𝑡𝑢  a požadovaný výkon pro 

napájecí nádrž 𝑄𝑁𝑁 , vychází, že samotný výkon roštu nestačí na odplynění vody pro 

teplotu 105 ℃: 

𝑄𝑟𝑜š𝑡𝑢 − 𝑄𝑁𝑁 = 515 − 794 = −279                                                       [𝑘𝐽 ∙ 𝑠−1 nebo 𝑘𝑊]  

Z předchozího tedy vyplývá, že i po získání energie z roštu je nutno přivést dodatečně 

ještě 279 𝑘𝑊, což lze uskutečnit například odběrem části páry z turbíny (na obr. 10 

znázorněno přerušovanou čarou mezi KT a NN). Řešení odběru již není součástí této 

práce. 

3.2  Využití tepla z roštu k ohřevu spalovacího vzduchu 
 

U této  varianty se budu  věnovat možnosti využití tepla z roštu k ohřevu spalovacího 

vzduchu. 

Výhřevná plocha výměníku voda – vzduch bude tvořena trubkovým svazkem, ve 

kterém proudí teplá voda z roštu, a ta předá teplo do vzduchu, který obtéká trubkový 

svazek. Potřebné množství vzduchu vychází na základě stechiometrických výpočtů a 

znalosti potřebného množství paliva. 

Přenos tepla se uskutečňuje konvekcí. 
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3.2.1  Popis provedení 
 

Schéma zapojeného tepelného okruhu je znázorněno na obr. 11. Čerpadlo Č zajišťuje 

oběh chladící vody mezi roštem a výměníkem tepla voda-vzduch VT. Vzduchový 

ventilátor VV dodává požadované množství vzduchu. 

 

 

  

Obr. 11: Schéma varianty s ohřívákem vzduchu 
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3.2.2  Tepelná bilance 
 

Podstata této varianty spočívá v tom, že teplo z roštu přivedu do tepelného výměníku 

voda-vzduch, ve kterém dojde k ohřevu spalovacího vzduchu. 

Bilance pro rošt vychází z: 

𝑄𝑟𝑜š𝑡𝑢 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙  𝑡1 − 𝑡2                                                                          [𝑘𝐽 ∙ 𝑠
−1 nebo 𝑘𝑊] 

kde 𝑚𝑣   𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 : průtok vody roštem/výměníkem. Dle zadání činí 120 𝑡 ∙ −1, po 

přepočtu 𝑚𝑣 = 33,3 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1,   

 𝑐𝑣  𝑘𝐽 ∙  𝑘𝑔 ∙ 𝐾 −1 : měrná tepelná kapacita vody, tj. 𝑐𝑣 = 4,2 𝑘𝐽 ∙  𝑘𝑔 ∙ 𝐾 −1, 

 𝑡1  ℃ : teplota výstupní vody z roštu, dle zadání 𝑡1 = 120 ℃, 

 𝑡2  ℃ : teplota vratné vody vstupující do roštu. Neznám, nutno vyjádřit a 

spočítat: 

𝑡2 = 𝑡1 −
𝑄𝑟𝑜š𝑡𝑢
𝑚𝑣 ∙ 𝑐𝑣

= 120 −
515

33,3 ∙ 4,2
= 116,32                                                                 ℃  

Po konzultaci s výrobcem není přípustný větší rozdíl teplot na roštu, proto zde 

vypočtený ohřev vody ze 116,3 ℃ na 120 ℃ vyhovuje požadavku výrobce. 

Bilance pro ohřívák vzduchu vypadá obdobně: 

𝑄𝑜𝑣𝑧 = 𝑚𝑣𝑧 ∙ 𝑐𝑣𝑧 ∙  𝑡1 − 𝑡2                                                                          [𝑘𝐽 ∙ 𝑠
−1 nebo 𝑘𝑊] 

kde 𝑚𝑣𝑧   𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 : průtok vzduchu výměníkem. Množství vzduchu vypočítám na 

základě výsledků stechiometrie a výpočtového (spáleného) množství paliva: 

Skutečný objem 𝑉𝑠𝑘 = 𝑂𝑉𝑠
𝑣 ∙

273+tv  

273
= 4,34 ∙

273+20

273
= 4,66                  𝑚3 ∙ 𝑘𝑔−1 

Potřebný vzduch pro spalování 𝑉𝑠𝑘  𝑠 = 𝑉𝑠𝑘 ∙ 𝑀𝑝𝑣 = 4,66 ∙ 1,12 = 5,22 𝑚3 ∙ 𝑠−1 

Po dosazení: 

𝑚𝑣𝑧 = 𝑉𝑠𝑘  𝑠 ∙ 𝜌𝑣 = 5,22 ∙ 1,1 = ~ 6 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1                              21 600  𝑘𝑔 ∙ −1  
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 𝑐𝑣𝑧   𝑘𝐽 ∙  𝑘𝑔 ∙ 𝐾 −1 : měrná tepelná kapacita vzduchu 1 𝑘𝐽 ∙  𝑘𝑔 ∙ 𝐾 −1, 

 𝑡2  ℃ : teplota vzduchu vstupujícího do ohříváku. Uvažuji 𝑡2 = 20 ℃, 

𝑡1  ℃ : teplota vystupujícího vzduchu z ohříváku. Neznám, nutno vyjádřit a 

spočítat: 

𝑡1 = 𝑡2 +
𝑄𝑟𝑜š𝑡𝑢
𝑚𝑣𝑧 ∙ 𝑐𝑣𝑧

= 20 +
515

6 ∙ 1
= 105,8                                                                            ℃  

Pokud by výrobce požadoval vyšší teplotu spalovacího vzduchu, musel by teplotu 

zvýšit dodatečným přívodem odběrové páry z turbíny, tzn. že by bylo nutné přidat další 

výměník.  
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4  Konstrukční projekt zařízení 
 

Předmětem konstrukčního projektu bude výpočet a návrh tepelného výměníku voda-

vzduch. Parametry (teploty a množství) jednotlivých médií (vody a vzduchu) jsou 

výsledkem předchozích výpočtů. Pro přestup tepla použiji žebrované trubky. 

Tepelný výpočet se dělí na výpočet tepelné balance a na výpočet velikosti výhřevných 

ploch. 

Tepelný výměník je jedním ze základních prvků v oblasti tepelné techniky. Obecně se 

dají výměníky rozdělit na tři skupiny [4]: 

 směšovací výměníky – jak už název vypovídá, dochází ke smísení látek a 

následnému přestupu tepla. Chybí tu tedy teplosměnná plocha. Tento typ 

výměníku nepoužiji pro svůj další návrh, 

 regenerační výměníky – základem je teplosměnná plocha střídavě obtékána 

teplonosnými látkami, kdy teplejší látka předává své teplo do teplosměnné 

plochy po určitý čas, následně je tato oteplená teplosměnná plocha obtékána 

chladnější látkou, které předává právě již získané teplo. Klasickým zástupcem 

tohoto typu výměníku v energetice je typ Ljungstrőm (tvořen rotační 

teplosměnnou plochou). Rovněž tento typ výměníku nebudu dále uvažovat při 

svém návrhu, 

 rekuperační výměník (povrchový) – pracovní látky do styku nepřijdou díky 

teplosměnné ploše, která je odděluje. Právě tento typ výměníku použiji pro svůj 

návrh. Teplosměnná plocha bude tvořena v mém případě žebrovanými trubkami. 

Daly by se jistě uvažovat i jiné možnosti, např. použití trubek hladkých nebo 

desek. 

  



 
 

46 
 

4.1 Geometrický návrh výměníku 
 

4.1.1  Geometrický návrh vzduchové části 
 

Rozměry vzduchovodu budou vycházet z rovnice kontinuity na základě znalosti 

skutečného potřebného průtoku vzduchu 𝑉𝑠𝑘  𝑠 a zvolené rychlosti proudění 𝑤. 

Pro požadovaný průřez vzduchovodu 𝑆𝑣𝑧𝑑  dostávám: 

𝑆𝑣𝑧𝑑 =
𝑉𝑠𝑘  𝑠

𝑤
                                                                                                                               [𝑚2] 

kde 𝑉𝑠𝑘  𝑠: 5,22 𝑚3 ∙ 𝑠−1 

 𝑤: 5 [𝑚 ∙ 𝑠−1] 

Po dosazení: 

𝑆𝑣𝑧𝑑 =
5,22

5
= ~1                                                                                                                    [𝑚2] 

Pro vzduchovod volím čtvercový průřez o délce strany 1 𝑚. 

4.1.2  Geometrický návrh trubkové části ohříváku 
 

Pro vodu volím žebrovanou trubku o parametrech 31,8 𝑥 2,6, s výškou žebra 15 𝑚𝑚. 

Schéma na obr. 12. 

 

Obr. 12: Rozměry žebrované trubky 
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Pro jeden svazek ohříváku uvažuji 104 trubek, tj. 4 řady, přičemž v každé řadě je 26 

trubek. Schéma na obr. 13. 

  

 

Výslednou rychlost proudění vody 𝑤 určím analogicky z rovnice kontinuity: 

𝑤 =
𝑉

𝑆𝑡
                                                                                                                                [𝑚 ∙ 𝑠−1] 

kde 𝑉 [𝑚3 ∙ 𝑠−1]: z průtoku vody 𝑚𝑣 = 33,3 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 = 0,033 𝑚3 ∙ 𝑠−1  

  𝑆𝑡  [𝑚
2]: vnitřní plocha všech trubek. Vypočítám jako 

 104 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟2 = 104 ∙ 𝜋 ∙ 0,01332 = 0,058 𝑚2. 

Dosadím do 𝑤: 

𝑤 =
0,033

0,058
= ~0,6                                                                                                           [𝑚 ∙ 𝑠−1] 

S ohledem na počet trubek a sdílení tepla navrhuju pro trubkovou část ohříváku jeho 

následující rozměry: šířka 𝑎 = 1,673 𝑚, výška 𝑏 = 1,8 𝑚.  

Pro další výpočty budu potřebovat zjistit tzv. světlý průřez tahu 𝐹, tj. rozdíl mezi 

plochou tahu a plochou, jež zabírají trubky s žebrama. Vypočítám dle: 

𝐹 =  𝑎 ∙ 𝑏 −   𝑑 ∙ 𝑙 ∙ 𝑛𝑡 +  𝑣ž ∙ 𝛿ž  ∙ 2 ∙ 𝑛ž                                                                      [𝑚
2] 

kde  𝑑: průměr nosné trubky, volím 0,0318 𝑚, 

 𝑙: délka trubky, volím 1,8 𝑚, 

 𝑛𝑡 : počet trubek v jedné řadě, volím 26, 

Obr. 13: Rozmístění trubek v jednom svazku 
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 𝑣ž: výška žebra, volím 0,015 𝑚, 

 𝛿ž: tloušťka žebra, volím 0,0013 𝑚, 

 𝑛ž: počet žeber, volím 450. 

Po dosazení do 𝐹 dostávám: 

𝐹 =  1,673 ∙ 1,8 −   0,0318 ∙ 1,8 ∙ 26 +  0,015 ∙ 0,0013 ∙ 2 ∙ 450  = 1,51      [𝑚2] 

Když vypočteným světlým průřezem 𝐹 nechám projít skutečný objem vzduchu 𝑉𝑠𝑘  𝑠, 

rychlost 𝑤 bude následující: 

𝑤 =
𝑉𝑠𝑘  𝑠

𝐹
=

5,22

1,51
= ~3,5                                                                                               [𝑚 ∙ 𝑠−1] 

 

4.2  Výpočet sdílení tepla 
 

Obecně se teplo šíří třemi způsoby: vedením, konvekcí, sáláním. Složka sálání se 

neuplatní.  

Sdílení tepla konvekcí [4] zahrnuje proces výměny tepla mezi tekutinou a tuhým 

tělesem při jejich vzájemném styku. Tato výměna se děje vířením shluků molekul a 

současně vedením tepla v téměř nehybné vrstvě tekutiny, která je přilehlá k danému 

tuhému povrchu.  

4.2.1  Součinitel prostupu tepla 
 

Podstatou tepelného výměníku je přechod tepla z pracovní látky (v mém případě vody) 

do vzduchu. Výsledné poměry při sdílení tepla popisuje součinitel prostupu 𝑘 pro 

žebrované trubky [1]: 

𝑘 =
1

1
∝𝑣𝑧  𝑟

+
1

∝𝑣𝑜  𝑟
∙
𝑆𝑣𝑠
𝑆𝑣

                                                                                        [𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1] 
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kde ∝𝑣𝑧  𝑟  [𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1]: redukovaný součinitel přestupu tepla konvekcí na straně 

vzduchu. U žebrovaných výhřevných ploch se přestup sáláním neuvažuje. Tepelný 

odpor žeber závisí na jejich tloušťce, tvaru a tepelné vodivosti materiálu žeber. Pro 

návrh použiji žebra s kruhovým základem – žebra příčná kruhová na trubce.  

∝𝑣𝑧  𝑟=  
𝑆ž
𝑆
𝐸 ∙ 𝜇 +

𝑆
𝑆
 ∙

𝜓ž ∙ 𝛼𝑘
1 + 휀 ∙ 𝜓ž ∙ 𝛼𝑘

                                                          [𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1] 

jednotlivé členy: 
𝑆ž

𝑆
 [−]: podíl výhřevných ploch žeber a celkové plochy ze strany 

vzduchu: 

𝑆ž
𝑆

=
 
𝐷
𝑑
 

2

− 1

 
𝐷
𝑑
 

2

− 1 + 2 ∙  
𝑠ž
𝑑
−
𝛿ž
𝑑
 

                                                                              [−] 

kde 𝐷 [𝑚𝑚]: průměr přes žebra, volím 61,8 𝑚𝑚, 

𝑑 [𝑚𝑚]: průměr nosné trubky, volím 31,8 𝑚𝑚, 

𝑠ž [𝑚𝑚]: rozteč žeber, volím 4 𝑚𝑚, 

𝛿ž [𝑚𝑚]: tloušťka žebra, volím 1,3 𝑚𝑚. 

Po dosazení dostávám: 

𝑆ž
𝑆

=
 

61,8
31,8 

2

− 1

 
61,8
31,8

 
2

− 1 + 2 ∙  
4

31,8
−

1,3
31,8

 

= 0,94                                                                    [−] 

𝐸 [−]: součinitel efektivnosti žebra, volím 0,9 

𝜇 [−]: součinitel rozšíření žebra, volím 1,  

𝑆

𝑆
= 1 −

𝑆ž

𝑆
 [−]: podíl volných částí trubky, kde nejsou žebra a celkové plochy na 

straně vzduchu, 1−
𝑆ž

𝑆
= 1 − 0,94 = 0,06 

𝜓ž [−]: koeficient zohledňující nerovnoměrné rozdělení přestupu tepla po povrchu 

žebra, volím  0,85 
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휀 [𝑚2 ∙ 𝐾 ∙ 𝑊−1]: součinitel znečištění. Volím 0,017 

 𝛼𝑘  [𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1]: součinitel přestupu tepla. Pro trubku s kruhovými žebry: 

𝛼𝑘 = 𝐶𝑧 ∙ 𝐶𝑠 ∙ 𝐶𝑓 ∙ 𝛼𝑛                                                                                            [𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1] 

kde koeficienty volím dle nomogramů v literatuře: 𝐶𝑧 = 0,93; 𝐶𝑠 = 1,1; 𝐶𝑓 = 1; 

𝛼𝑛 = 31. Po dosazení: 

𝛼𝑘 = 0,93 ∙ 1,1 ∙ 1 ∙ 31 = 31,71                                                                      [𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1] 

Nyní můžu konečně dosadit předchozí výsledky do ∝𝑣𝑧  𝑟  a dostávám: 

∝𝑣𝑧  𝑟=  0,94 ∙ 0,9 ∙ 1 + 0,06 ∙
0,85 ∙ 31,71

1 + 0,017 ∙ 0,85 ∙ 31,71
= 16,74          [𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1] 

∝𝑣𝑜  𝑟  [𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1]: součinitel přestupu tepla z vnitřní strany, tj. součinitel přestupu 

tepla konvekcí při podélném proudění vody. Volím 7 300. 

 

𝑆𝑣𝑠

𝑆𝑣
 [−]: poměr celkové plochy z vnější strany a vnitřní strany. Konkrétně pro 

žebrovanou trubku volím z katalogu plochu žeber 𝑆𝑣𝑠 = 0,98 𝑚2 na   1 𝑚 délky trubky 

o průměru 31,8 𝑚𝑚 a tloušťky stěny 2,6 𝑚𝑚. Vnitřní povrch této trubky o délce  1 𝑚 

obtékaný vodou 𝑆𝑣 vypočítám jako 𝑆𝑣 = 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑙, což po dosazení v 𝑚 vyjde 𝑆𝑣 = 𝜋 ∙

0,0266 ∙ 1 = 0,08 𝑚2. Celkový poměr  
𝑆𝑠

𝑆𝑣
=

0,98

0,08
= 12,25. 

Součinitel prostupu tepla 𝑘 můžu konečně vypočítat po dosazení všech předchozích 

výsledků: 

𝑘 =
1

1
16,74 +

1
7300 ∙ 12,25

= 16,28                                                               [𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1] 
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4.2.2  Teplotní spád 
 

Tepelný výkon výměníku závisí na rozdílu teplot ochlazovaného a ohřívaného media. V 

tomto případě je ochlazovaným médiem voda, ohřívaným vzduch. Rozdíl teplot se 

podél teplosměnné plochy mění, proto je nutné pro další výpočty uvažovat střední 

logaritmický teplotní rozdíl ∆𝑡, který vypočítám jako [1]: 

∆𝑡 =
∆𝑡𝑣 − ∆𝑡𝑚

ln
∆𝑡𝑣
∆𝑡𝑚

                                                                                                                         [℃] 

kde ∆𝑡𝑣 [℃]: větší rozdíl teplot, z rozdílu 116 − 20 = 96, 

 ∆𝑡𝑚  [℃]: menší rozdíl teplot, z rozdílu 120 − 106 = 14. 

Po dosazení: 

∆𝑡 =
96 − 14

ln
96
14

= 42,6                                                                                                                [℃] 

Výsledný teplotní spád ∆𝑡 je korigován součinitelem 𝜓 [−], pro který volím dle 

nomogramu v literatuře hodnotu 1. Tudíž výsledný teplotní spád ∆𝑡 ∙ 𝜓 = 42,16 ∙ 1 =

42,16 [℃]. Grafické znázornění teplotních poměrů u obou médií (vody a vzduchu) 

uvádím na obr. 14. 

 

 
Obr. 14: Teplotní spád 
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4.2.3  Teplosměnná plocha 
 

Celkovou teplosměnnou plochu 𝑆 pro 1 svazek výměníku při délce žebrovaných trubek 

1 𝑚 dostanu jako: 

𝑆 = 𝑛𝑡 ∙ 𝑆𝑣𝑠                                                                                                                                  [𝑚2] 

kde  𝑛𝑡 : počet trubek v jednom svazku výměníku, uvažuji 104 kusů, 

  𝑆𝑣𝑠 [𝑚
2]: plocha žeber pro trubku o délce 1 𝑚, volím dle katalogu 0,98 𝑚2. 

Po dosazení: 

𝑆 = 104 ∙ 0,98 = 101,92                                                                                                       [𝑚2] 

Pro 1 svazek výměníku při délce žebrovaných trubek 1,8 𝑚 dostanu: 

𝑆 = 101,92 ∙ 1,8 = 183,46                                                                                                    [𝑚2] 

4.2.4  Výsledné sdílené teplo 
 

Sdílené teplo pro jeden svazek výměníku vypočítám jako: 

𝑄 = 𝑘 ∙ 𝑆 ∙ ∆𝑡                                                                                                                               [𝑊] 

kam dosadím výsledky předchozích výpočtů a dostávám: 

𝑄 = 16,28 ∙ 183,46 ∙ 42,6 = 127 235                                                                                 [𝑊] 

𝑄 = 127 𝑘𝑊 

Z výsledku vyplývá, že použití jednoho svazku ve výměníku nestačí na přenesení 

výkonu roštu 𝑄𝑟𝑜š𝑡𝑢 = 515 𝑘𝑊, tzn. použiji 
515

127
= 4 svazky za sebou. Výkres 

výsledného výměníku je součástí přílohy. 
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5  Závěr 
 

Kotle na spalování biomasy mají v průmyslové energetice velký potenciál, v budoucnu 

tomu nebude jinak. Z toho důvodu si snaha o zvýšení efektivity v tomto odvětví 

zaslouží jistě pozornost. Určitě by se dalo najít několik možností (oblastí) v samotném 

procesu, jak tohoto zvýšení docílit. Jednou z oblastí, kterou jsem se konkrétně zabýval 

v této diplomové práci, je využití tepla získaného při chlazení roštu.  

Dokázal jsem, že prostor pro zvýšení efektivity tu je. Teplo, které někdo může uvažovat 

jako odpadní, se dá využít například k ohřevu spalovacího vzduchu. Praktickým 

výstupem této diplomové práce je konstrukční návrh tepelného výměníku voda–vzduch 

pro již zmíněný ohřev spalovacího vzduchu. Samotnému výpočtu a návrhu předcházely 

nezbytné stechiometrické a tepelně-bilanční výpočty. 

Jsem si samozřejmě vědom toho, že nelze toto řešení brát jako konečné a obecné pro 

všechny typy instalací kotlů. Vždy bude záležet na konkrétním projektu kotle jestli se 

využije. Je potřeba vzít v úvahu další parametry – umístění, požadavky různých stran, 

technické provedení, ekonomickou stránku provozu apod. 
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