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GROMBÍŘ, Z. Aplikace zařízení pro čištění teplo – směnných ploch : bakalářská 

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

výrobních strojů a konstruování, 2010,   s. Vedoucí práce: Noga, Z. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem uchycení zařízení pro čištění teplosměnných 

ploch k nosné konstrukci, kterou je obvodová stěna kotle. V úvodu práce je nastíněna 

problematika zanášení teplosměnných ploch a její důsledky, současná řešení a postupy. 

Následně je zpracovávána varianta izolačního a zároveň nosného krytu zařízení, 

s důrazem na důsledné izolování zařízení před negativními účinky tepelné energie a 

vysokých teplot. Pro vizuální názornost rozložení teplotních polí byla v práci použita 

Metoda konečných prvků (MKP) programem Ansys 11. Výkresová dokumentace je 

přiložena v Příloze bakalářské práce. 

 

GROMBÍŘ, Z. Application Arrangement for Purified Warm – inning Surfaces : 

Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Production Machines and Design, 2010,   p. 

Thesis head: Noga, Z. 

This thesis concerns with a suggestion of an attachment of the arrangement for 

purifying warm-inning surfaces, which is infant, peripheral side of a boiler. 

At the very beginning of my work the problem of aggradation of warm-inning surfaces 

is depicted, as well as its effects, contemporary solutions and procedure. 

In the following part a variation of insulating and carving cover of the appliance is 

elaborated with the accent on consistent insulating of the appliance from the negative 

effects of the heat energy and high temperatures. The Method of finite elements by the 

programme Ansys 11 was used for visual learness of the temperature position. Design 

documentation is enclosed in Supplement of my bachelor thesis. 
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1 Úvod 

Úspora nákladů a zvyšování efektivity jsou v dnešní době jedny z hlavních požadavků 

na stroje a zařízení. Ne jinak je tomu i u kotlů. 

Jedním z velkých faktorů ovlivňujících účinnost kotle je zanášení teplo-směných ploch 

sazemi a struskou (dále jen usazeniny). Ať už u starých zařízení s jako palivo použitým 

uhlím nebo u nových, spalujících např. biomasu, vzniká těchto usazenin velké množství. 

Tyto usazeniny zvyšují tepelný odpor, zabraňují přestupu tepla do teplonosného média a 

snižují efektivitu kotle. Tím pádem rostou náklady a cena dalších produktů (např. 

elektřiny) pro další zákazníky. [2],[7] 

Důsledky zanášení 

-  zvyšování teploty plynů odcházejících z pece → ztráty 

- zvyšování teploty v kotli → přehřívání kotle, snižování jeho životnosti 

-  může docházet ke korozi výparníků, důsledkem chemicky agresivních složek sazí                                                                   

Aby se předešlo těmto ztrátám a škodám, instalují se do spalovacího prostoru zařízení, 

jenž čistí stěny kotlů a pecí od nánosů sazí. Rozlišují se tři základní skupiny těchto 

zařízení [4]: Ofukovače 

  Omývače 

   Vodní sprchy  

Starší používané zařízení pracovaly tak, že musela proběhnout odstávka zařízení a 

spouštění a ovládání zařízení probíhalo manuálně. Vznikaly zde velké prostoje. 

Moderním trendem jsou počítačem obsluhované zařízení, které na základě impulsů 

z měřících čidel čistí plochy za provozu kotle (pece). 

Výsledky těchto procesů jsou úspory energie a nákladů a zvyšování životnosti kotlů. 

Navíc je to jeden z nejjednodušších způsobů snižování emisí. [9] 
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Obr. 1 Na levé části obrázku je teplosměnná plocha po očištění, na pravé části ještě zanesená.  

 

 

 

Obr. 2 Ukázka práce ofukovače   
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2 Literární rešerše používaných zařízení 

2.1 Čistící média 

Jako čistící medium se používá nasycená pára, přehřátá pára, stlačený vzduch nebo 

voda. Vzhledem k tomu musí být součástí systému i vyvíječ páry, zásobníky stlačeného 

vzduchu, nebo vody. Velmi se používá i kombinace vody a páry nebo vzduchu, která je 

velmi účinná, ale může poškodit kotlové trubky výparníků, jelikož vzniká efekt 

kavitace. Konstrukce a uspořádání se řeší s ohledem na každé zařízení tak, aby 

splňovaly požadavky na teplotu spalin, čistící účinek atd. Tlaková energie se přemění na 

kinetickou, která posléze čistí topné plochy. Četnost ofukování musí být daná místním 

provozním předpisem, protože trpí materiál kotlů důsledkem prudkého ochlazování a 

opětovného prudkého zahřátí. [7] 

2.2 Ofukovače 

Zařízení pro čištění povrchů kotlů na fosilní paliva a biomasu, tj. teplosměnných ploch 

od nánosů sazí a strusky. U ofukovačů se jako médium používá pára a vzduch, někdy 

ještě v kombinaci s vodou. Ofukovač se skládá z trubice s tryskami, jejichž počet a 

rozmístění závisí na danném typu, pohybového zařízení (většinou různé druhy 

kinetických mechanismů poháněných elektromotory), pracovního média (vyvíječe páry 

nebo zásobníku stlačeného vzduchu), ovládacího zařízení (PLC) a snímačů vrstvy 

nánosů (např. snímač tepelného toku). Tím je zajištěna bezobslužná práce zařízení, 

pravidelné čištění, minimalizace ztrát a dosažení maximální účinnosti. [8] 

Princip činnosti: 

 

Obr. 3 Princip činnosti systému 
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Ofukova če se dělí na dva základní typy: 

Stacionární ofukovače – zařízení mají trubici s tryskami neustále v prostoru ohniště. 

Jsou to většinou zařízení určená na malé plochy čištění, tj. mají ,,svůj sektor pro 

čištění”. Mohou být chlazené nebo bez chlazení. 

Zasunovací ofukovače – jsou to zařízení velkých rozměrů, které v době čištění zajíždějí 

do ohniště a po procesu se vracejí zpět. Vyžadují velký prostor mimo kotel (i několik 

metrů). 

 

Obr. 4 Stacionární ofukovač  

  

 

 

                                                                       Obr. 5  Zasunovací ofukova č  
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2.2.1 Zasunovací nást ěnný ofukova č 

Umisťuje se na tu stěnu, která bude čištěna. Tyto ofukovače mají většinou jednu nebo 

dvě trysky umístěné na vysunovací trubce, která koná pohyb po šroubovici zatímco 

probíhá čistící proces. Doba čištění je 60 – 90s, záleží na typu zařízení. Jako čistící 

médium používají vzduch, páru nebo vodu. Trysky mají pevný úhel, takže ofukovač 

čistí kruhovou plochu, jejíž velikost záleží na úhlu trysek a jejich vzdálenosti od stěny. 

Maximální teplota, při které mohou pracovat bývá 1500°C. Délka vysunutí trubky je  

0,2 – 1,2m u malých typů až po 16,45m u velkých. Pohon je elektromotorem 

ovládaným pomocí PLC. [10] 

 

Obr. 6 Princip čišt ění  u zasunovacího nást ěnného ofukova če 

 

Obr. 7 Nást ěnný ofukova č 

Příklady zařízení: Clyde Bergemann: V92, F149; Diamond Power: IR2G 

Použití: V kotlech na spalování odpadu, biosmasy, v průmyslových a lodních  

                kotlech, v elektrárnách [8] 
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2.3 Vodní čistící zařízení 

Mezi tyto zařízení řadíme omývače a vodní sprchy. Pracují trochu odlišným způsobem 

než ofukovače. Hlavním čistícím médiem je zde používána voda, která může být 

chemicky upravována z důvodů zanášení trysek, a tvorby vodního kamene v zařízení.U 

většiny moderních zařízení již ovšem úprava vody není nutná. Používají se při extrémně 

vysoké tvorbě popílku a prachu. 

 

2.3.1 Omýva če – vodní trysky 

Tento systém vznikl na konci 80. let 20. století. Jedná se o systém s nejvyšším čistícím 

výkonem. Zařízení pracuje na principu roboticky ovládané trysky, která čistí protější a 

boční stěny po předem naprogramovaných drahách a obrazcích. Posuv trysek po 

drahách je zajišťován servomotory. Zařízení jsou navíc vybavena synchronním 

mechanismem pro spolupráci s dalšími tryskami. Úhel pokrytí bývá 90° - 110° 

v horizontálním i vertikálním směru. Tělo zařízení je z hliníku. Používá se pro extrémní 

teploty a prostředí. Používaný tlak je od 0,5 do 2,5 MPa. Snížení teploty v kotli je 

řádově ve stupních. [8] 

 

              Obr. 8 Princip činnosti vodní trysky  

Obr. 9 Odstra ňování nános ů 
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Obr. 10 Vodní tryska  

 

Příklady zařízení:  Clyde Bergemann SMART CANNONTM, Diamond Power      

                               HydroJet EU 1000, Rosink RWC-HD 

 

2.3.2 Vodní sprchy 

Vodní sprchy jsou zařízení umístěné vnější straně stropu pece nebo kotle. Princip 

činnosti je takový, že se do spalovacího prostoru spouští hadice s rozprašovací tryskou. 

Rychlost spouštění hadice a tlak je regulován pomocí snímačů a PLC. Pro menší kotle 

je řešení takové, že zařízení je pouze jedno. Pokud je spalovací prostor velký, spouštěcí 

zařízení se pohybuje po kolejnici, a ve stropě kotle je více samostatně uzaviratelných 

vstupů pro hadici s tryskou. Do teplot 1000°C. [8] 

 

Obr. 11 Princip činnosti vodní sprchy 
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  Obr. 12  Zařízení s více vstupy pro hadici s tryskou 
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3 Literární rešerše izolačních materiálů 

3.1 Izolace Techrock 150 

Jedná se o izolaci z tzv. kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. 

Izolace je hydrofobizovaná v celém objemu. Používají se pro izolace rovných a mírně 

zakřivených ploch průmyslových a energetických zařízení (kotle, nádrže, výměníky, 

kouřovody, komíny, apod.). 

Je to nehořlavá izolace, která pohlcuje zvuk a je tvarově stálá. Maximální teplota použití 

je 720°C. [11] 

t     (°C) 50 100 200 300 400 500 600 

λ    (W.m-1.K -1) 0,048 0,067 0,076 0,09 0,135 0,190 0,225 

Tab. č. 1 – Závislost tepelné vodivosti λ na střední teplotě t [11] 

 

3.2 Izolace Orstech DP 65 

Rohože našité drátem na drátěném pletivu jsou vhodné zejména pro izolace potrubí a 

technologických zařízení. Pro teploty vyšší než 400 °C se používá rohož šitá nerezovým 

drátem na pozinkovaném pletivu (označení ORSTECH DP 65 X) nebo rohož šitá 

nerezovým drátem na nerezovém pletivu (označení ORSTECH DP 65 X-X). Lze dodat i 

s vloženou hliníkovou fólií pod pozinkovaným pletivem (označení ORSTECH DP 65 

ALU) jako ochranu proti prachu.  Izolace je hydrofobizována. Nejvyšší provozní 

teplota: 560 °C.  [12] 

 

Obr. 13 Izolace Orstech 
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t     (°C) 50 100 200 300 400 500 600 

λ    (W.m-1.K -1) 0,043 0,051 0,075 0,106 0,15 0,2 0,270 

Tab. č. 2 - Hodnota součinitele tepelné vodivosti λD dle ČSN EN ISO 13787 [12] 

 

3.3 Izolace Sibral 

Izolace SIBRAL jsou vyráběny z hlinitokřemičitého vlákna SIBRAL, které je vyráběno 

tavením oxidu hlinitého a oxidu křemičitého. Desky SIBRAL se používají jako tepelně 

izolační materiál pro teploty do 1260 °C (Standard), 1430 °C (Super) nejlépe v neutrální 

a oxidační atmosféře. Zvlášť výhodné je jejich použití u přetržitě pracujících pecí, ale 

také u všech ostatních druhů pecí ve všech odvětvích průmyslu. Používají se pro stavbu 

celovláknitých pecí, nebo izolaci a opravy starších pecí. Desky se používají např. jako: 

clony proti sálavému teplu a požáru (ochrana osob), vnitřní a vnější obklady všech 

druhů pecí, vysokoteplotní dělící stěny, náhrada azbestu (SIBRAL nemá prokázané 

karcinogenní účinky), podpěry infrazářičů, ve slévárenství a metalurgii. [14] 

Tabulka tepelných vodivostí (λ = W.m-1.K -1) desek z hlinitokřemičitých vláken 

SIBRAL v závislosti na teplotě a objemové hmotnosti [14] 

Teplota (°C) SIBRAL STANDART SIBRAL SUPER 

260 0,083 0,097 

530 0,12 0,123 

670 0,142 0,14 

            Tab. č. 3 - Tabulka tepelných vodivostí (λ = W.m-1.K -1) 
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Srovnání cen izolací  [15],[16],[17] 

Označení Tloušťka (mm) Cena bez DPH (Kč/m2) 

Orstech DP 65 100 371 

Techrock 150 100 527 

Sibral Standart 10 626 

Tab.  č. 4 – Srovnání cen izolací vhodných pro izolaci zařízení 

 

3.4 Povrchová úprava izolace 

Vlivem usazování popílku na povrchu izolace a průniku částic tohoto popílku do ní, 

vznikají různé chemické reakce, které snižují součinitel prostupu tepla λ. Proto je 

žádoucí tomuto jevu zamezit. Řešením je buď zakrytování izolace nebo vhodná úprava 

povrchu izolace.  

Kerathinové nátěry 

Kerathinové nátěry jsou nátěry používané pro zvýšení životnosti keramických vláken. 

Jsou to směsi oxidů hliníku, křemíku a zirkonu v poměrech dle teploty použití. 

Používají se převážně k uzavírání porézního povrchu materiálu (izolace), aby se snížilo 

poškození, vznikající díky chemickým reakcím. Zároveň zvyšují odolnost proti plynů a 

abrazivnímu prachu. Při vysokých teplotách (1000°C) a přenosu tepelné energie 

zářením, kerathinové nátěry zvyšují emisivitu povrchu a tím zvyšují účinnost pece nebo 

kotle. 

Používají se pro teploty až 1800°C. [20] 

  



 

21 
 

4 Konstruk ční návrh nosné konstrukce zařízení 

 

4.1 Požadavkový list 

     
  

   

       Specifikace požadavku Podmínka Přání 

Tepelná izolace upravených trubek * 
 

Na vnější straně krytu nesmí teplota přesáhnout 70°C * 
 

Hermetizace krytu * 
 

Vytvoření prostoru pro prac. Úhel 120° 
 

* 

Vytvoření prostoru pro prac. Úhel 110° * 
 

Šíře krytu max. 1 m * 
 

Snadná montáž a demontáž zařízení 
 

* 

Jednoduchý systém uchycení * 
 

Minimální hloubka krytu 
 

* 
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4.2 Transformační proces 

Na obrázku níže je schéma černé skříňky, která znázorňuje počáteční a koncový stav 

procesu transformace. [5] 

  

 

4.3 Funkční struktura 

Funkční struktura vyjadřuje optimální soustavu funkcí technického systému. Zobrazuje 

technický systém pomocí účelových funkcí. [5] 

 

                                           Obr. 15 Blokové schéma funkční struktury 

 

Zanesená plocha Čistá plocha 

Schéma černé sk říňky 

    Obr. 14 Proces transformace 
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Vytvořit podmínky pro práci 
 čistícího zařízení 

 

Uchycení 

zařízení       

zajistit   

Uchycení krytu       

zajistit   

Tepelná izolace  

zajistit   

Průchod skrz stěnu   

zajistit 
 

  

Hermetizace          

zajistit 

Pracovní úhel 110°            

zajistit 

  

Pracovní úhel 120°            

umožnit 

 

  
Obr. 16 Funkční struktura – hierarchický funk ční strom 
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4.4 Orgánová struktura 

 

Orgánová struktura přiřazuje jednotlivým funkcím orgány – nositele funkcí, z nichž 

vybereme nejvhodnější varianty způsobu zajištění funkce. [5] 

 

      Orgány - nositelé funkcí     

  Dílčí funkce 1 2 3 4   

  1 čištění ploch voda pára zvuk mechanicky   

  
2 

místo uchycení 
zařízení 

pevně k 
trubkovnici 

ke krytu 
    

  

  
3 izolace 

šamot technická 
vlna 

polyuretan polystyren 
  

  
4 

spojení krytu a 
stěny 

svarový 
spoj 

šroubový 
spoj 

spojení 
tvarem 

magneticky 
  

  

5 
technologie tvarové 

úpravy trubek 
svařované 

díly 

 

zkružování 
ohýbání   

  

  

6 
prostředky 

uchycení zařízení 
svary 

 

šrouby 
nýty magneticky 

  

  

7 hermetizace krytu 
pryžové 
těsnění 

skelné 
vlákno 

 

svary  
silikon 

  

  

8 
přichycení první 
vrstvy izolace 

tvarované 
ocelové 
úchyty 

     spony 
 

trny 
  

  

  3.I použitá izolace rockwoll orstech sibral     

                

Tab.č. 5 – Morfologická matice 
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4.5 Stavební struktura 

Schéma stavební struktury navrhované nosné konstrukce. 

  

SIBRAL STANDART 

ROCKWOLL TECHROCK 150  

NOSNÝ KRYT 

PŮVODNÍ TRUBKOVNICOVÁ 

STĚNA 

TVAROVĚ UPRAVENÉ TRUBKY 

PRO PRŮCHOD ZAŘÍZENÍ STĚNOU 

OTVOR PRO PRŮCHOD 

TRYSKY 
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5 Výpočtová zpráva 

Výpočet energetických ztrát 

5.1 Vstupní hodnoty 

 

Označení Veličina Hodnota Jednotka 

ε1 Emisivita oceli 0,8[24] - 

ε2 Emisivita popela 0,83[24] - 

t1 Teplota v kotli 800 [18] °C 

t2 Teplota vnitřního povrchu trubky 300 [18] °C 

λoc Součinitel prostupu tepla pro ocel 48[1] W.m-1.K-1 

λpopela Součinitel prostupu tepla pro popel 0,23[23] W.m-1.K-1 

D1 Vnitřní průměr trubky 0,049 [18] m 

D2 Vnější průměr trubky 0,057 [18] m 

Tab. č. 6 – Hodnoty použité pro výpo čty 

 

Schéma prostupu tepla stěnou kotle 

 

 

 

 

 

 Obr. 17 Řez stěnou kotle 
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5.2 Tepelný tok a prostup tepla při čistých plochách 

Zářivý tok  

Hustota tepelného toku, který se předá zářením z prostředí na povrch teplosměnné 

plochy 

� � ��. ��. �	 
�100� � 	 
�100��                                        �3�              ��. ����                  5 .1 

� � 0,8.5,67. �	1073,15�100 � � 	573,15
100 ��               

� � 55 239,4  �. ��� 

 

Součinitel přestupu tepla sáláním 

!" � �
#� � #�                                                                                    �3�               ��. ���. $���             5.2 

!" � 55 239,4
800 � 300                                                                             

!" � 110,5   �. ���. $��  
 

Prostup tepla 1m válcové stěny 

�% � &% . '#� � #�( � ). '#� � #�(
1!�. *� + ∑ 12. -. . /0 *.1�*.

2.3� + 1!�. *21�
             �1�          ��. ����            5.3 

Tepelný odpor při přestupu tepla do vody neuvažujeme. [19] 

�% � ). '#� � #�(
1!". 4� + 12. -56 . /0 *�*�

                   

�% � ). '800 � 300(
1110,5.0,057 + 12.48 . /0 0,0570,049

              

�% � 9800   �. ���  
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5.3 Tepelný tok a prostup tepla při nánosu popela 

Zářivý tok  

� � ��. ��. �	 
�100� � 	 
�100��                                                       �3�          ��. ����        5.4 

� � 0,83.5,67. �	1073,15�100 � � 	573,15
100 ��               

� � 57 311  �. ��� 

 

Součinitel přestupu tepla sáláním 

!" � �
#� � #�                                                                                          �3�         ��. ���. $���        5.5       

!" � 57 311
800 � 300                                                                             

!" � 114,6   �. ���. $��  
 

Nános 1 mm popela 

�% � ). 't1 � t2(
1!8. 49 + 12. -:5:;% . /0 494� + 12. -56 . /0 4�4�

                               �1�        ��. ����                 5.6 

�% � ). '800 � 300(
1114,6.0,059 + 12.0,23 . /0 0,0590,057 + 12.48 . /0 0,0570,049

   

�% �  6965,9 �. ���   
 

Nános 5 mm popela 

�% � ). 't1 � t2(
1!8. 49 + 12. -:5:;% . /0 494� + 12. -56 . /0 4�4�

                                             ��. ����                 5.7   
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�% � ). '800 � 300(
1114,6.0,067 + 12.0,23 . /0 0,0670,057 + 12.48 . /0 0,0570,049

   

�% �  4442,9 �. ���   
 

Nános 10 mm popela 

�% � ). 't1 � t2(
1!8. 49 + 12. -:5:;% . /0 494� + 12. -56 . /0 4�4�

                                             ��. ����                 5.8    

�% � ). '800 � 300(
1114,6.0,077 + 12.0,23 . /0 0,0770,057 + 12.48 . /0 0,0570,049

   

�% �  2394,3 �. ���   
Nános 30 mm popela 

�% � ). 't1 � t2(
1!8. 49 + 12. -:5:;% . /0 494� + 12. -56 . /0 4�4�

                                             ��. ����                 5.9 

�% � ). '800 � 300(
1114,6.0,117 + 12.0,23 . /0 0,01170,057 + 12.48 . /0 0,0570,049

   

�% �  1003,1 �. ���   
 

Nános 50 mm popela 

�% � ). 't1 � t2(
1!8. 49 + 12. -:5:;% . /0 494� + 12. -56 . /0 4�4�

                                             ��. ����                 5.10   

�% � ). '800 � 300(
1114,6.0,157 + 12.0,23 . /0 0,1570,057 + 12.48 . /0 0,0570,049

   

�% �  712,2 �. ���   
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5.3.1 Graf tepelných ztrát 

 

Graf závislosti množství sděleného tepla na síle nánosů popílku 

 

5.4 Ekonomické vyhodnocení ztrát 

Při uvažování současné ceny tepelné energie 550,50 Kč/GJ bez DPH [10] byly určeny 

finanční ztráty způsobené tepelným odporem popílku za 1 rok. Pro přesnější výsledky 

byly spočítány pro 1m délky trubky.  

Vrstva popela [mm] Sdělené teplo [W.m-1] Ztráta tepelné energie [W.m-1] 

0 9800 0 

1 6965,9 2834,1 

5 4442,9 5357,1 

10 2394,3 7405,7 

30 1003,1 8796,9 

50 712,2 9087,8 

      Tab. č. 7 – Ztráta tepla na 1m délky trubky při různých vrstvách usazeného popela 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 10 20 30 40 50 60 [mm]

[W] 
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Výkon 

�< � =
#                                                                                                                                   5.11   

�< … energetické ztráty  1m trubky     [J] 

= … ztráta energie při prostupu tepla  [W] 

# … čas                                                [s] 

 

Vrstva popela 
[mm]  

Energetické ztráty [GJ/24h] Finanční ztráta za 1 rok [Kč] 

0 0 0 

1 0,2448 49 201 

5 0,4628 93 003 

10 0,6398 128 567,2 

30   0,76 152 718,8 

50 0,7852 157 769,4 

Tab. č. 8 – Finanční ztráta 1m délky trubky za 1 rok v Kč 
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5.4.1 Graf finan čních ztrát 

 

Graf finan čních ztrát v závislosti na vrstv ě popela 

5.5 Návrh odizolování čistícího zařízení 

 Zařízení pro čištění vodním parskem Clyde-Bergemann WLB 100 bude umístěno 

na nosném krytu, který bude upevněn na trubkovnicové stěně kotle. Na zařízení, 

zvláště jeho pohyb zajišťující lineární motory nesmí působit teplota vyšší než 80°C. [18] 

Proto je požadavkem odizolovat zařízení tak, aby mohlo bezpečně pracovat.  

Budou použity dva izolační materiály -  Sibral Standart a Rockwoll Techrock 150. 

Účelem je maximální tepelná ochrana zařízení s ohledem na výslednou cenu. 

Pro výpočet byl použit program Ansys 11, který zpracovává výsledky formou Metody 

konečných prvku (MKP). 

 

Ztrátový tepelný tok ze stěny do okolí 

�´ � ! . '#" � #5(      �3�                                                                                             ���                5.12 

hodnota α při 70°C ≈ 10  [19] 

�´ � 10 . '70 � 20( 

�´ � 500  �.m-2 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

0 10 20 30 40 50 60 [mm]

[Kč]
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Návrh tloušťky izolace 

 

Obr. 18 Návrh tloušťky izolace 

 

 

 

Vstupní hodnoty 

 

                                                  Obr. 19 Okrajové podmínky zadané do programu Ansys 11 

 

Rockwoll Techrock 150 

Sibral Standart 
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Výsledný průběh teplot 

 

                                                                        Obr. 20 Rozložení teplotního pole 

 

Návrh izolace zatížené přímým zářením 

Z důvodu tvarových úprav trubek pro vytvoření prostoru pro prostup trysky do kotle 

vznikají větší plochy nechlazených míst, na které působí přímé tepelné zatížení. Pro 

určení síly izolace na těchto plochách byl použit program Ansys 11.  

Schéma rozložení izolace 

 

 

 

 

  

 

Směr působení tepla 

Techrock 150 Sibral Standart 

                     Obr. 21 Schéma rozložení izolace 
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Vstupní hodnoty 

 

                 Obr. 22 Okrajové podmínky zadané do programu Ansys 11 pro izolaci zatíženou přímým zářením 

 

Výsledné teplotní rozložení 

 

                                       Obr. 23 Rozložení teplotních polí u izolace zatížené přímým zářením 
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Z výsledných snímků tepelného rozložení vyplývá, že uvedené vrstvy izolace jsou 

schopny dostatečně bezpečně odizolovat čistící zařízení a tím jej bezpečně ochránit před 

poškozením. Pro odizolování bude ve všech místech použita stejná síla izolace. Bude 

použito stejné rozložení jako u přímého tepelného zatížení, tj. 1 vrstva rohože Sibral 

Standart o tloušťce 10mm a 2 vrstvy rohože Rockwoll Techrock 150 o síle každé 

100mm (pro zvýšení tepelného odporu díky dalšímu přestupu tepla) 

Schéma výsledného rozložení izolace 

 

 

 

Obr. 24 Pořadí vrstev izolačních rohoží  

5.6 Návrh uchycení krytu 

Pro uchycení krytu ke stěně kotle bude použito technologie svařování. Při určení 

zatížení byla uvažována variabilita izolačních materiálů, tj. možné použití jiných 

materiálů pro zajištění izolace než minerálních vln, např. moderních žárobetonů nebo 

šamotů, se stejnými nebo lepšími izolačními vlastnostmi. Proto je také zatížení určené 

maximální možnou vahou izolace (v tomto případě mají nejvyšší měrnou hmotnost 

šamot a žárobeton), krytu a zařízení a použitím koeficientu bezpečnosti ks=2. 

Jako přídavný materiál byla použita elektroda E-B 121 s mechanickými vlastnostmi  

Re = 420 MPa a Rm = 500 MPa. [6] 

Techrock 150 
Sibral Standart 
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Vstupní zadání 

 

                       Obr. 25 Okrajové podmínky pro výpočet napětí a deformace 

Rozložení napětí 

 

              Obr. 26 Rozložení napětí v krytu 
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Obr. 27 Detail rozložení napětí v krytu 

Deformace krytu 

 

Obr. 28 Model deformace krytu 

Výpočet nosných svarových spojů 

Pro uchycení zařízení jsem jako nosné svary zvolil koutové svary na vertikálních 

stranách krytu. Svary na horizontálních stranách budou pouze hermetizační. Toto 

rozdělení jsem zvolil z důvodu menšího zatížení svarů, velké nosné plochy svarů na 

vertikálních stranách a úspory materiálu. Pro přesný výpočet jsem zvolil modul Design 

Accelerator programu Autodesk Inventor 2008. 
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Jako vstupní hodnoty byly zadány: tíhová síla 1700 N, vzdálenost těžiště 400mm, 

výška svaru 4mm [25] a délka svaru 972mm. Dále pak vlastnosti přídavného materiálu. 

Zatížení svarů při použití izolačních vln 

 
                      Obr. 29 Výpo čet koutových svar ů programem Inventor 2008 

Zatížení při použití šamotů 

 
                                  Obr. 30 Výpočet koutových svarů programem Inventor 2008 
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Výsledné hodnoty 

- pro izolační vlnu 

 
Obr. 31 Výsledné hodnoty při použití izolačních vln 

 

- pro šamot 

-  
Obr. 32 Výsledné hodnoty při použití šamotů 
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6 Závěr 

Pro zařízení k čištění teplo-směnných ploch vodním paprskem WLB – 100 od firmy 

Clyde- Bergemann jsem navrhnul jako způsob uchycení k nosné konstrukci tepelně 

izolační kryt. Ten bude vložen jako mezikus, mezi membránovou stěnu kotle a samotné 

zařízení. Zaizoluje tak části zařízení citlivé na vyšší teploty (např. lineární motory 

ovládající pohyb trysky). Zároveň zajistí hermetizaci spalovacího prostoru kotle. Důraz 

byl kladen na maximální funkčnost, neboť cena těchto zařízení je vysoká. Údaje o 

zařízení, připojovacích rozměrech a stávajících řešeních poskytla firma IPH Servis.  

Jako izolační materiály byly zvoleny minerální vlna Rockwoll Techrock a žáruvzdorná 

izolace Sibral. Pro zvýšení jejich životnosti byla navržena povrchová úprava 

kerathinovým nátěrem, který zamezí pronikání popílku do izolace a její následné 

znehodnocení.  

Tvarové úpravy trubek pro vytvoření prostoru pro vstup trysky skrz membránovou 

stěnu do kotle byly navrženy na snadnou montáž a výrobu a také na možnost použít 

zařízení s vyšším maximálním pracovním úhlem než má WLB – 100, při zachování 

stejného počtu nutně upravovaných trubek. Tvar krytu je navržen pro maximální 

jednoduchost výroby. Rozměry krytu a použité materiály dovolují případné budoucí 

změny za modernější. Celková výsledná hmotnost krytu s izolací je výrazně nižší  než 

při použití klasických šamotů a žárobetonů. Kryt tak splňuje veškeré požadavky na něj 

kladené. 
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