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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

LUKAS, M. Využití tepla odchozích spalin u kotle na spalování biomasy: 

katedra energetiky, Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava, 2011, 52s. Diplomová práce, 

vedoucí doc. Ing. Ladislav Vilimec.  

Diplomová práce se zabývá návrhem spalinového výměníku za kůrovým kotlem 

v akciové společnosti Biocel Paskov. Výměník využívá teplo odchozích spalin 

na výstupu z kotle. Teplo obsažené ve spalinách jinak bez užitku odchází do komína. 

Ve výměníku se ohřívá v něm topná voda, která zásobuje celý podnik teplem a používá 

se i k ohřevu topné užitkové vody. 

Výsledkem diplomové práce je návrh a celkový výpočet spalinového výměníku 

a následné porovnání ekonomických úspor, které by instalace spalinového výměníku 

přinesla pro podnik Biocel Paskov. 

 

 

ANNOTATION OF DIPLOMA  THESIS 

 

LUKAS, M.  Utilization of heat of flue gases outgoing from the biomass-boiler. 

Ostrava: Department of Energy Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB 

– TU Ostrava, 2011, 52p. Diploma thesis, supervisor doc. Ing. Ladislav Vilimec. 

The diploma thesis deals with the proposal of a heat exchanger downstream the 

bark boiler at Biocel Paskov a.s. The heat exchanger utilizes heat of flue gases outgoing 

from the biomass-boiler. Otherwise the heat contained in the flue gas goes to the stuck 

without any use. There is the heat-transfer-water heated in the heat-exchanger. This 

water supplies the whole factory with heat and is also used for warming-up the 

industrial water. 

Result of the diploma thesis is a proposal and overall calculation of the flue-gas 

heat exchanger. There are also described economical savings for Biocel Paskov given 

by installation of the proposed flue-gas heat exchanger. 
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EKO – ekonomizér 

KUKO – kůrový kotel 

LUVO – ohřívač vzduchu 

Mg(HSO3)2 – dihydrogensiřičitan hořečnatý 

MgO – oxid hořečnatý 

PO – parní ofukovače 

SO2 – oxid siřičitý 

RK – regenerační kotel 

TCF – total chlorine free 

TV – topná voda 

ZO – zvukové ofukovače 
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Seznam symbolů 
 

značka význam  jednotky 

a součinitel teplotní vodivosti  m
2
.s

-1 

a délka strany  m 

b délka strany  m 

cp měrná tepelná kapacita   kJ.kg
-1

.K
-1 

de ekvivalentní průměr  m 

i měrná entalpie  kJ.kg
-1 

k prostup tepla stěnou  W.m
-2

.K
-1 

m hmotnostní průtok  kg.s
-1 

o omočený obvod  m 

s  vzdálenost trubek  m 

tstř teplota střední  °C 

w rychlost proudění  m/s 

ztr počet trubek  - 

 

C korekční součinitel  - 

I entalpie  kJ.Nm
-3

,kJ.kg
-1 

K0 opravný součinitel  - 

L hydraulický průměr  m 

Pr Prandtlovo kritérium  - 

Q výkon  W 

Re Reynoldsovo kritérium  - 

S obsah  m
2 

 

α součinitel přestupu tepla  W.m
-2

.K
-1

 

β součinitel netěsností  - 

π ludolfovo číslo  - 

 součinitel tepelné vodivosti  W.m
-1

.K
-1

 

 kinematická viskozita  m
2
.s

-1
 

σ1 rozteč trubek  m 

 

 



 9 

1. Úvod 

 

 Výroba papírenské buničiny sulfitovou technologií je dnes, i přes určitou 

stagnaci, po sulfátové technologii stále druhou nejpoužívanější. Sulfitová buničina není 

považována za alternativu sulfátové buničiny, ale je spíše určena pro speciální účely 

ve výrobě papíru. S ohledem na některé lepší vlastnosti sulfátové buničiny (zejm. 

pevnost), se v současnosti veškerý výzkum a rozvoj ubírá tímto směrem.  

Celulózka Biocel Paskov a.s. byla postavena jako jedna z posledních na světě se 

sulfitovou technologií. K výrobě buničiny využívá tzv. magnesium-bisulfitovou 

technologii.  

Důležitou součástí výroby je zásobování parou a teplem. K tomuto účelu slouží 

tři kotelní jednotky vyrábějící vysokotlakou páru. Regenerační kotel spalující tzv. 

sulfitový výluh, uhelný kotel na černé uhlí a kůrový kotel, ve kterém se jako palivo 

používá biomasa vzniklá při výrobě celulózy. V době, kdy celosvětovým trendem je 

ústup od spalování fosilních paliv a přechod k spalování paliv z obnovitelných zdrojů, 

pokrývá spalování biomasy v Bioceli Paskov a.s. až 90% potřeby výroby tepelné 

energie. Veškerá vyráběná vysokotlaká pára (8,4MPa, 485°C) je vedena na dvojici 

protitlakách turbín a vystupující nízkotlaká pára je následně zužitkována v technologii.  

Má diplomová práce se bude věnovat kotli na spalování zbytkové dřevní hmoty 

vznikající při výrobě celulózy (dále jen kůrový kotel), kde jsem se pokusil zvýšit jeho 

ekonomický přínos a navrhnul jsem způsob využití tepla odchozích spalin. Průměrná 

teplota odchozích spalin do komína je dostatečně vysoká, aby se toto teplo dalo 

ekonomicky využít.  

 Navrhl a vypočítal jsem způsob využití tepla ve spalinovém výměníku, 

ve kterém se tepla odchozích spalin využije k ohřevu topné vody. Ta slouží v Bioceli 

Paskov k vytápění a k ohřevu teplé užitkové vody.  

V současnosti se topná voda připravuje v parní výměníkové stanici 

přímým ohřevem nízkotlakou parou. 
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2. Biocel Paskov 

 

 Biocel Paskov a.s. je akciovou společností se sídlem v Paskově, začleněnou 

do skupiny LENZING obr. 2. 1 Tradice výroby buničiny v této oblasti sahá do konce 

19. století. Nosným produktem je sulfitová buničina prodávaná pod obchodním názvem 

VIAN. Kapacitou výroby 300 tisíc tun ročně se Biocel Paskov a.s. řadí mezi přední 

evropské producenty sulfitové buničiny. Převážnou část produkce představuje bělená 

buničina VIAN ECO, která splňuje parametry TCF buničiny. Téměř devadesát procent 

produkce je každoročně vyvezeno do zahraničí, zejména do zemí Evropské Unie. 

 Sulfitová technologie obr.2. 2 výroby umožňuje využít zkvasitelné cukry v 

odpadním výluhu k výrobě krmných kvasnic VITEX. S roční výrobou 24 tisíc tun je 

Biocel Paskov a.s. největším evropským producentem tohoto typu kvasnic. 

 Třetím produktem společnosti, v němž se zhodnocuje část odpadního výluhu, 

jsou lignosulfonové plastifikátory prodávané pod obchodním názvem Vianplast. 

 Vysoký objem výroby buničiny je náročný na zajištění potřebného množství 

základní suroviny pro její výrobu – dřevní hmoty. Převážně z tuzemských zdrojů je 

nakupováno smrkové dřevo. V posledních letech se v celkovém objemu nakupované 

dřevní hmoty stále významněji prosazuje podíl dřevařské štěpky. 

 

obr. 2. 1 Biocel Paskov 
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Sulfitová buničina je vyráběna kyselým sulfitovým postupem s hořečnatou 

zásadou diskontinuálně s protiproudou tlakovou regenerací SO2. Dřevní štěpky jsou 

vařeny v devíti vařácích varnou kyselinou za nepřímého ohřevu parou za vzniku 

buničiny. Matečný výluh je po ukončení várky a odplynění odtažen a po smíchání 

s pracím výluhem veden na odparku. V odparce vstupuje výluh (o sušině 11 - 12%) 

k vyvaření volného SO2 a předhuštění. Po stripování a předhuštění je výluh veden 

k neutralizaci. Neutralizovaný výluh automaticky postupuje přes jednotlivé stupně 

odparky (celkem 6 stupňů), kde dochází k postupnému zahušťování výluhu. Výluh 

z prvního stupně je veden přes expandér do zásobních nádrží zahuštěného výluhu.  

Ze zásobníku hustého výluhu je výluh odebírá ke spálení v regeneračním kotli. 

Výluh se ve výluhových hořácích rozprašuje párou do spalovací komory, kde hoří za 

přívodu spalovacího vzduchu. Produktem spalování je popílek obsahující MgO 

a kouřové plyny obsahující SO2. Spalného tepla se využívá k výrobě vysokotlaké páry. 

MgO se odloučí v elektrofiltru a SO2, obsažený v kouřových plynech, se postupně 

absorbuje ve třístupňovém systému Venturi praček. Jako absorpční médium se používá 

suspenze MgO ve vodě nebo práškový MgO. Vznikající roztok Mg(HSO3)2 se zesiluje 

SO2 v absorpční věži, čiří a po ochlazení opět zesiluje absorpcí. Takto vyrobená věžová 

kyselina se používá v tlakové regeneraci ve varně k vaření dřeva a celý cyklus výroby 

buničiny se opakuje. 

 V současné době v podniku se připravuje změna v hlavním výrobním programu, 

kdy sulfitovou buničinu celulózu, postupně nahradí podobný produkt, jehož název je 

viskóza. Viskózová buničina se používá na výrobu textilních vláken kde skupina 

Lenzing je nejvýznamnějším výrobcem viskózových vláken na světě.  
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obr. 2. 2 Schéma výroby 

 

 

 

Energetika v Bioceli Paskov má tři vysokotlaké kotle: 

- regenerační kotel   

- uhelný kotel na černé uhlí 

- kůrový kotel na spalování biomasy po výrobě celulózy 

Pracovním médiem je vysokotlaká pára o tlaku 8,5MPa a teplotě 485°C. 

Vyrobená pára ve vysokotlakých kotlích je přivedena na dvě protitlaké turbíny, každá 

o výkonu 20 MW. Vycházející pára z prvního odběru turbín je středotlaká 1,2 MPa 

a protitlak je nízkotlaký o tlaku 0,450 MPa. Pára o obou tlacích je následně využita 

v technologii výroby celulózy, kde z větší části zkondenzuje. Kondenzát je znova využit 

k výrobě demi vody, která po odplynění napájí všechny kotelní jednotky. 
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3. Spalování biomasy 

3. 1 Spalování biomasy u teplárenských kotlů 

 

Biomasa je podle zdrojů[L5] souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak 

rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme 

rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj 

prapůvod v slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie. 

Biomasa se jako obnovitelný zdroj energie, nejlépe získává i skladuje a je jí 

nepoměrně více než ostatních obnovitelných zdrojů. Celková hmotnost biomasy je 

obvykle stanovena vážením, popřípadě též odhadem z objemu nebo délky těla. 

U čerstvě nalovených organismů je stanovena živá nebo čerstvá biomasa. Přesnější je 

stanovení biomasy suché sušiny bez popelovin. Energetická hodnota biomasy je 

stanovena buď spálením v joulometru, nebo na základě podílu proteinů, cukrů a tuků. 

 

Biomasa vhodná k energetickému využití vzniká: 

- při zemědělské výrobě – sláma, energetické byliny a rychle rostoucí dřeviny, 

kejda 

- v dřevařské výrobě – kůra, piliny, štěpky apd. 

- v čistírnách odpadních vod 

- komunální bioodpad a odpad z potravinářského průmyslu 

Energetickým využitím biomasy získáváme teplo, elektřinu, nebo jí využíváme na 

pohon vozidel. 

Energetické využití zahrnuje: 

- spalování 

- zplyňování 

- pyrolýza 

- rychlá pyrolýza 

- biologický rozklad 
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Spalování biomasy: 

V souvislosti se spalováním biomasy a jeho působením na životní prostředí 

je nutno ještě jednou zdůraznit, že spalováním biomasy nevzniká více CO2, než bylo 

předtím z ovzduší rostlinami přijato, ani více než by bylo do ovzduší vráceno 

přirozeným rozkladem v přírodě. Jedná se vždy o přirozený cyklus, který nezhoršuje 

"skleníkový" efekt. Obsah těžkých kovů v biomase je v porovnání s jinými palivy velmi 

nízký a přibližuje se nule. Obsah dusíku je 0,1 - 0,5 % v porovnání s tradičními palivy, 

které mají až 1,4 % a je to tedy podstatně méně. Tvorbu NOX je možno řídit 

a kontrolovat udržováním optimální maximální teploty plamene. Energie z biomasy se 

ze všech netradičních energií (větrná, sluneční, vodní, geotermální) nejlépe získává 

i skladuje a je jí také nepoměrně nejvíce. Výhřevnost sušiny biomasy je 17 - 18 MJ/kg, 

paliva sušeného přirozenou cestou vzduchem o vlhkosti 15 - 20 % je 14 - 16 MJ/kg, což 

je více než u současného energetického uhlí. V přepočtu na LTO představují potenciály 

dřevního paliva více než 60 mil. tun (palivové dřevo 20, dřevní odpady v lesích 27 

a dřevozpracující průmysl 14 mil. tun LTO) ve vyspělých evropských zemích.  

Získávání, skladování a spalování biomasy je však často obtížnější a zařízení 

ke spalování jsou rozměrnější a nákladnější, než je tomu u fosilních paliv, přesto 

ekonomicky vychází využívání nefosilních paliv velmi dobře, neboť palivem 

je zpravidla odpad hlavní produkce. V posledních létech se ve všech vyspělých zemích 

Evropy podstatně zvýšila technická úroveň zařízení k získávání a využití biomasy.       

Spalování biomasy v teplárenských kotlích: 

Pro spalování biomasy v teplárenských kotlích má nejdůležitější vliv obsah vody 

v palivu. Čím větší je obsah vody v palivu, tím menší je jeho výhřevnost, což má 

za následek menší množství vyrobené páry a tím větší ekonomické ztráty. Tato vlhkost 

může dosahovat i 60 – 70%. Při takovéto vlhkosti  palivo špatně hoří, kotel nedosahuje 

požadovaných výkonů a proto se musí použít podpůrné palivo z pravidla zemní plyn. 

Voda se do  paliva dostává jak přirozenou vlhkostí, která při spalování nevadí, tak při 

skladování. Hlavně na nezastřešených skládkách se obsah vody zvětšuje deštěm 

a sněhem.  
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Voda v palivu se stanovuje se dle vztahu: 

 

m1 – hmotnost surového vzorku 

m2 – hmotnost bezvodého vzorku 

Závislost obsahu vody na výhřevnosti udává graf 3. 1. Výhřevnost dle grafu se využívá 

k stanovení přímé účinnosti kotelní jednotky.  

Zplyňování biomasy 

Jedná se hlavně o odpadní dřevní hmotu, slámu a štěpku. Biomasa se zahřívá 

s omezeným přívodem vzduchu při teplotě cca 500°C. Vzniká tak dřevní plyn, který 

obsahuje CO a H2.Tato technologie je známá už z minulého století. Biomasa se 

dopravuje ze zásobníků do zplyňovače, kde se za omezeného přístupu vzduchuji teplotě 

500°C oddělují prchavé složky hořlaviny Tyto složky se vedou do fluidního 

zplyňovače, kde se při teplotě 800-900°C částečně oxidují. Taktu o vzniklý plyn se ještě 

musí vyčistit. 

 

 

graf 3. 1 závislost vody na výhřevnosti paliva 
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Pyrolýza biomasy 

Zpracování biomasy bez přístupu vzduchu při teplotě cca 500°C se odstraní 

prchavé složky hořlaviny a vzniká tvz. dřevní uhlí, které se používá jako palivo nebo 

pro technologické účely. Bioplyn vzniklý pyrolýzou má vyšší výhřevnost než plyn 

vzniklý zplyňováním a vzniká také méně škodlivých složek.   

Rychlá pyrolýza biomasy 

Na jemno rozdrcená biomasa se zahřeje v pyrolýzním reaktoru na 500°C opět 

bez přístupu vzduchu a vzniklý bioplyn se po vyčištění vede do chladiče, kde se rychle 

ochladí. Vznikne volně tekoucí kapalina, která se nazývá bioolej. 

Biologický rozklad biomasy 

Jedná se kvasný proces, který probíhá dlouhodobě bez přístupu vzduchu za 

přítomnosti bakterií. Při tomto procesu se nejprve složitější organické látky rozkládají 

na jednodušší jsou kyseliny, alkoholy, dále pak na kyselinu octovou, metanol a nakonec 

na směs plynu CH4 a CO2. Průmyslně tento proces probíhá v ocelovém reaktoru při 

teplotě 35-50°C za přítomnosti anaerobních bakterií. Proces může být mokrý i suchý. 

Používá se u čističek odpadních vod nebo u živočišné výroby, např. kejda. 

 

Spalování biomasy bude i v následujících letech stále na vzestupu. Měnící se 

politika v oblasti energetiky dává prostor na vývoj a vznik nových technologických 

zařízení. Pro podniky a firmy spalující biomasu s následnou kogenerací, jsou zelené 

bonusy za výrobu „zelené elektřiny“ značným ekonomickým přínosem. Proto 

investované prostředky do modernizace stávajících zařízení i stavba nových se určitě 

vyplatí. 
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3. 2 Popis kůrového kotle 

 

Technické parametry kotle[L6]: 

Jmenovitý parní výkon kotle    50 t/h na kůru  70 t/h na plyn 

Minimální výkon parního kotle   30 t/h na kůru  20 t/h na plyn 

Jmenovitý tlak páry        8,6 MPa 

Nejvyšší tlak páry        10,1 MPa 

Zkušební přetlak kotle       12,1 Mpa 

Jmenovitá teplota páry       490 °C  5 °C  

Jmenovitá teplota napájecí vody      145  5 °C 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3. 1 Kůrový kotel 
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Napájecí voda 

pH          8,7 - 9,2 

O2          10 µg/kg 

Fe          20 µg/kg 

Cu          5 µg/kg 

SiO2          0,02mg/kg 

Na+ + K+         0,02mg/kg 

 

Kotelní voda 

Měrná el. vodivost při 25°C max.     50 µS/cm 

P - zjevná zásaditost     0,1 - 3 mval/l 

Přebytek P2O5     2 mg/l 

 

Koncentrace SiO2     4 mg/l 

 

Kotelní voda – malý buben 

Měrná el. vodivost při 25°C max.     10000 µS/cm 

P - zjevná zásaditost     2 - 12 mval/l 

Přebytek P2O5     10 - 30 mg/l 

Koncentrace SiO2     90 mmol/l 

 

Přehřátá pára 

El. vodivost při 25°C     0,3 µS/cm   

Fe     20 µg/kg 

Na
+
+ K+

     10 µg/kg 

SiO2     20 µg/kg 

 

Plynové zařízení 

Typ hořáků    UNITHERM 

Počet kusů    4 

Zemní plyn 

Tlak plynu     105 kPa 

Výkon hořáku    1530 Nm
3
/ h 

Spotřeba vzduchu    14750 Nm
3
/ h 
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Tepelný výkon    14,11 MW 

Rozsah regulace     1 : 2,5 

 

Kotel[L6] je jednobubnový s přirozenou cirkulací obr. 3. 1. K dodržení této 

přirozené cirkulace je kotel vybaven dvěma, na vnější straně umístěnými spádovými 

trubkami, které přes dva kusy vstupních rozdělovačů jsou spojeny se všemi komorami 

membránových stěn. Konstrukce kotle je provedena jako stojící a vertikální roztahování 

kotle je směřováno směrem nahoru. V podélném směru je kotel upevněn pomocí 

vhodných spojek k nosné konstrukci na nejspodnější komoře přední stěny. V příčném 

směru je kotel upevněn ve střední části. 

 

 

 

Výhřevné plochy kotle jsou děleny na tři díly: 

- spalovací prostor 

- přehřívák 

- ekonomizér 

Stěny a strop jsou provedeny jako membránové stěny, tedy v plynotěsném provedení. 

luwo1 

luwo2 

eco1 

eco2 

SH1 

SH2 

EF 

V003 

V00

1 

V00

2 

V00

4 

Natural 

gas 

DMD 

DHD 

obr. 3. 2. Schéma kůrového kotle  
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Pro ochranu konstrukce kotle ze strany kouřových plynů proti přetlaku nebo podtlaku 

je tento vybaven zpevněním pro přenesení tlakových rozdílů. Konstrukce je navržena na 

± 5000 Pa. Ve stěnách jsou umístěny otvory pro různá pomocná zařízení. Jejich 

plynotěsné provedení je zajištěno pomocí tzv. stěnových skříní. 

Mezi již zmíněná pomocná zařízení patří následující: 

Plynový hořák, celkem čtyři kusy na pravé a levé straně ve dvou úrovních, na kótě 

13,55 m a 15,45 m, na úhlopříčce proti sobě, podavač paliva dohromady 3 kusy v přední 

stěně, OFA-trysky (sekundární vzduch) jsou nyní namontovány na přední stěně a také 

na mezistěně ve dvou úrovních. Dále jsou zde umístěny inspekční otvory, klapky 

a průzory. 

Ve druhém tahu kotle jsou v ležaté poloze vestavěny dva přehříváky  UEH1 

a UEH2. Přehříváky jsou zavěšeny na nosných trubkách, které jsou odvedeny stropní 

plynotěsnou konstrukcí. Nosné trubky mají dvě funkce - jednak nosnou a jednak jako 

část přehříváku. Přehřívák 1 je zapojen jako souproudý a přehřívák 2 jako protiproudý 

ve smyslu proudění kouřových plynů. Mezi oběma přehříváky je umístěn zástřikový 

chladič, regulující teplotu výstupní páry v celém rozsahu výkonů. Zástřiková voda 

přichází z Doležalova chladiče, kde kondenzuje sytá pára z bubnu. Doležalův chladič 

je tepený výměník. Na vnitřní stranu trubek proudí napájecí voda odebraná za EC01, 

zatímco na druhé straně (mezitrubkové) je přivedena pára přímo z bubnu kotle. Pára 

kondenzuje pomocí relativně chladné napájecí vody. 

Tlakový celek kotle je opatřen odpovídajícími ventily k odvodnění odvzdušnění 

a také k úplnému vypuštění kotle. Odvodňovací potrubí jsou vedena společně k dvěma 

odvodňovacím sběračům, které jsou spojeny přímo s expandérem odkalu. Expandéry 

odkalu jsou konstruovány jako otevřené nádoby. K opětovnému získání části energie 

ze systému odvodňování ofukovačů a kontinuálního odluhu bubnu je kotel vystrojen 

uzavřeným expandérem  odluhu. Parní strana expandéru je zaústěna do nízkotlaké parní 

sítě a kondenzátní  strana je spojena s odkalovacím expandérem. 

Ke kontrole kvality napájecí vody a páry je zařízení vybaveno chladiči vzorků  

Rošt kotle (vibrační rošt) je řešen jako oddělený samostatný kotel a je složen 

z následujících částí: 

- buben s odpovídajícími bezpečnostními armaturami 

- várnice s odpovídajícími vstupními a výstupními komorami 

- spojovací trubky 

- dva kusy oběhových čerpadel na 100% výkon 
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Rošt je dělený na dvě části, každá část měří 5610mm x 2156mm x 2156,5mm a sestává 

z trubek o průměru 38 mm v dělení po 65 mm. Roštnice jsou k trubkám pevně 

přišroubovány, celkem 200 kusů pro každý díl. Rošt má pružné zavěšení se sklonem 7 

stupňů ve směru od mezistěny k přední stěně. Vibrace roštu vznikají prostřednictvím 

elektromotoru s odpovídající převodovkou a spojovacími tyčemi díky excentrickým 

čepům. K zajištění chlazení roštu musí být trvale v provozu dva kusy cirkulačních 

čerpadel. Vyrobená sytá pára v roštovém kotli o tlaku 1,2 MPa je napojena na síť 

středotlakých rozvodů anebo je jako topná pára v parním ohříváku vzduchu. 

Tlakový systém chráněn proti přetížení dvěma pojišťovacími ventily a také 

elektrickou ochranou kotle. Při nesplnění daných podmínek je kotel odstaven. 

Systém spalovacího vzduchu je tvořen primárním ventilátorem V01 

a sekundárním ventilátorem V02. Spalovací vzduch je dodáván ventilátorem primárního 

spalovacího vzduchu V  01 a je nasáván z horní části kotelny. Ventilátor spalovacího 

vzduchu je radiální s regulačním věncem na sací straně, sloužícím jako regulační orgán. 

Ventilátor je na sací i výtlačné straně opatřen tlumičem hluku. Množství spalovacího 

vzduchu bude měřeno na sací straně ventilátoru zabudovanou venturiho dýzou . 

K zamezení podkročení teploty rosného bodu na konci kotle je ve výstupním 

vzduchovém kanále primárního ventilátoru zabudováno parní Luvo, které pomocí Luvo 

1 udržuje konstantní střední teplotu kouřových plynů. 

Za Luvo 1 se dělí vzduch do dvou větví, odkud je veden jako primární vzduch 

k Luvo 2 a dále přes regulační klapu, proudí k třem sekcím primárního vzduchu pod 

roštem. Druhá větev probíhá jednou vlevo a jednou vpravo položenými Venturi dýzami 

k plynovým hořákům. Sekundární vzduch je dodáván ventilátorem sekundárního 

spalovacího vzduchu V 02, který funguje pro primární ventilátor jako zvyšovač tlaku. 

Účelem systému kouřových plynů je odvést produkty spalování a odloučit z nich 

pevné částice. Systém se skládá z následujících hlavních součástí: 

- cyklony k oddělení hrubých částic na vstupu do třetího tahu 

- elektrofiltr 

- kouřový ventilátor V03 

- komín 

Elektrofiltr se skládá ze dvou sekcí obvyklých filtrů. Každá sekce se skládá 

z vysokonapěťové jednotky s odpovídajícím usměrňovačem a systému sršících 

a srážecích elektrod. Rámy pro sršící a srážecí elektrody jsou vybaveny sekvenčně 

řízeným oklepávacím zařízením k udržení čistoty celého systému. 
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Odloučený popílek padá dolů do obou výsypek (jedna pro sekci), odkud 

je prostřednictvím turniketu a dále přes reverzní vynášecí šnek odveden do kanálu 

a hydraulicky splaven do bagrovací jímky.  

Kouřový ventilátor je radiální ventilátor firmy Novenc  Variax, Typ CSSC - 

2000/1328S. Ventilátor má frekvenční regulovaný pohon (motor). Úkolem kouřového 

ventilátoru je odstranit kouřové plyny ze spalování a především udržet ve spalovací 

komoře předem nastavený konstantní podtlak (-100 Pa). Spaliny za ventilátorem V03 

jsou odvedeny do komína Celý kouřovod za ventilátorem a následně komínový sopouch 

je proveden z nerezového materiálu. Nehrozí tedy koroze materiálu v důsledku 

kondenzace spalin. 

Struska, která vznikne na vibračním roštu je škvárovou svodkou a dále 

dopravním šnekem svedena do drtiče škváry a do bagrovací jímky. Z jímky je škvára 

dopravována čerpadly do vlastní popelové jímky na 40.16. 

Čerstvá kůra přichází ze sila 2000m
3
 systémem 5. pásových dopravníků 

do budovy kotelny, kde kůra padá do sila 100m
3
. Ze sila je kůra vynášena třemi 

dvojicemi vyhrnovacích šneků s hydromechanickým pohonem a gravitačně padá do 

kotle na rošt, usměrněna pulzačním vzduchem.  
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4. Stechiometrické výpočty a stanovení účinnosti kotle 

 

4.1 Stechiometrické výpočty 

 

Dřevní hmota o složení: 

49,099% uhlíku; 4,941% vodíku; 45,75% kyslíku; 0,1% síry; 0,1 % dusíku 

v bezvodém vzorku. 

Po přepočtu na průměrnou vlhkost  51,12% vody v dřevní hmotě je složení: 

24% uhlíku; 2,415% vodíku; 22,36% kyslíku; 0,00489% síry; 0,00489% dusíku; 

51,12% vody. 

 

4.1.1 Základní stechiometrické rovnice objemově: 

uhlík:   C + O2 = CO2 

12 kg +22,26 m3 = 22,26 m3  

vodík:  H2 + 0,5 O2 = H2O 

  2 kg + 2

4,22

 m3 = 22,39 m3   

síra:  S + O2 = SO2  

  32 kg +21,89 m3 = 21,89 m3 

kyslík:  O2 = O2  

  32 kg = 22,39 m3 

dusík:  N2 = N2 

  28 kg = 22,39 m3  

vlhkost: H2Okap = H2Opára 

  18 kg = 22,39 m3  

 

Výpočet stechiometrického množství kyslíku 

22,2
32

4,22

06,32

89,21
.
22

4,22

01,12

26,22
OSHCV tO   [m3. kg-1]    (4. 1) 
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Množství teoretického vzduchu suchého 

21

100
,2, tO

s
tvz VV

      [m3. kg-1]   (4. 2) 

 

Množství skutečného vzduchu suchého  

nVV s
tvz

s
vz ,        [m3. kg-1]   (4. 3) 

 

Množství skutečného vzduchu vlhkého 

s
vzvz VV

       [m3. kg-1]   (4. 4) 

 

Množství vzniklých spalin teoretických suchých 

s
tvzNSOCO

s
tsp VVVVV ,,

100

79
222

    [m3. kg-1]   (4. 5) 

CCVCO 867,1
01,12

26,22
2

     [m3. kg-1]  (4. 6) 

SSVSO 7,0
06,32

89,21
2

     [m3. kg-1]   (4. 7) 

NNVN 8,0
16,28

4,22
2

     [m3. kg-1]   (4. 8) 

 

Množství vzniklých spalin skutečných suchých 

s
tvz

s
tsp

s
sp VnVV ,, 1

     [m3. kg-1]   (4. 9) 

 

Množství vzniklých spalin skutečných vlhkých 

s
vz

s
spOH

s
spsp VwHVVVV 1

2

18
22

  [m3. kg-1]   (4. 10) 

 

 

 

 

 



 25 

 

Výpočet stechiometrického množství kyslíku na 1kg dřevní hmoty 

22,2
32

4,22

06,32

89,21

22

4,22

01,12

26,22
OSHCV tO

  [m3. kg-1]  

 

198,0.
32

4,22
003,0

06,32

89,21
0286,0

22

4,22
24,0

01,12

26,22
,2 tOV = 0,423872 m

3
. kg

-1
 

 

Množství teoretického vzduchu suchého 

21

100
,2, tO

s
tvz VV

      [m
3
. kg

-1
]  

21

100
4238,0,

s
tvzV = 2,01844  m

3
. kg

-1
 

  

Množství skutečného vzduchu suchého 

s
vz

s
tvz VV ,        [m

3
. kg

-1
]  

3,101844,2,
s
tvzV =  2,625128 m

3
. kg

-1
 

 

Množství skutečného vzduchu vlhkého 

s
vzvz VV

       [m
3
. kg

-1
]  

016,1625,2vzV  = 2,66582 m
3
. kg

-1
 

 

Množství vzniklých spalin teoretických suchých 

2339,085,12339,0
01,12

26,22
2COV  = 0,4448 m

3
. kg

-1
 

000489,068,0000489,0
06,32

89,21
2SO

V = 0,00033m
3
. kg

-1
  

000489,079,000489,0
16,28

4,22
2N

V = 0,00391 m
3
. kg

-1
  

s
tvzNSOCO

s
tsp VVVVV ,,

100

79
222

 = 2,0401 m
3
. kg

-1
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Množství vzniklých spalin skutečných suchých 

s
tvz

s
tsp

s
sp VVV ,, ).1(  = 2,645 m

3
. kg

-1
]    [m

3
. kg

-1
]  

 

Množství vzniklých spalin skutečných vlhkých 

s
vz

s
SPOH

s
spsp VwHVVVV ).1(

2

18
22  

594,34221,2).1012,1(5112,00241,0.
2

18
438,2spV m

3
. kg

-1
  

 

Složení suchých spalin 

812,16100.
438,2

4848,0
100.22

sp

CO

V

V
CO  %

 

012574,0100.
438,2

00033,0
100.22

sp

SO

V

V
SO  %

 

3615,78100.
438,2

9138,1
100.22

sp

N

V

V
N  %

 

806,4100.
438,2

084,0
100.22

sp

O

V

V
O  %

 

 

Složení mokrých spalin 

375,12100.
389,3

4848,0
100.22

sp

CO

V

V
CO  %

 

00925,0100.
389,3

00033,0
100.22

sp

SO

V

V
SO  %

 

6839,57100.
389,3

9138,1
100.22

sp

N

V

V
N  %

 

53787,3100.
389,3

084,0
100.22

sp

O

V

V
O  %

 

3929,26100.
389,3

945,0
100.2

2

sp

OH

V

V
OH  % 
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Měrná hmotnost mokrých spalin 

9766,1
26,22

44
2

2

M

CO

CO
V

M
     [ kg. m

-3
] 

923,2
39,22

64
2

2

M

SO

SO
V

M
    [ kg. m

-3
] 

429,1
39,22

32
2

2

M

O

O
V

M
     [ kg. m

-3
] 

8039,0
39,22

18
2

2

M

OH

OH
V

M
    [ kg. m

-3
] 

25,1
39,22

28
2

2

M

N

N
V

M
     [ kg. m

-3
] 

 

Měrná hmotnost vlhkých spalin: 

100

22222 22222
ONSOOHCO ONSOOHCO

sp  

100

507,2429,1604,56250,10098,0923,28,278039,007,139766,1
sp

 

sp 1,2278 kg. m
-3

 

 

4.1.2 Základní rovnice hmotnostně: 

 

Základní rovnice: 

uhlík:   C + O2 = CO2 

12 kg +32 kg = 44 kg 

vodík:  H2 + 0,5 O2 = H2O 

  2 kg + 16 kg = 18 kg 

síra:  S + O2 = SO2  

  32 kg + 32 kg = 64 kg 

kyslík:  O2 = O2  

  32 kg = 32 kg 

dusík:  N2 = N2 
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  28 kg = 28 kg 

vlhkost: H2Okap = H2Opára 

  18 kg = 18 kg 

 

 

 

Výpočet stechiometrického množství kyslíku: 

22,2
32

32

2

16

12

32
OSHCV tO     [ kg. kg

-1
]   (4. 11) 

 

Množství teoretického vzduchu:  

1,23

100
,2, t

s
tvz VoV       [ kg. kg

-1
]   (4. 12)  

 

Množství vzduchu suchého: 

s
tvz

s
vz VV ,        [ kg. kg

-1
]   (4. 13) 

 

Množství vzduchu vlhkého: 

016,1169,3vzV = 3,219     [ kg. kg
-1

]   (4. 14) 

 

Množství vzniklých spalin teoretických suchých: 

s
tvzNSOCO

s
tsp VVVVV ,,

100

9,76
222

    [ kg. kg
-1

]   (4. 15) 

CCVCO 667,3
12

44
2

     [ kg. kg
-1

]   (4. 16) 

SSVSO 2
32

64
2

      [ kg. kg
-1

]   (4. 17) 

22
28

28
2

NNVN       [ kg. kg
-1

]   (4. 18) 

 

Množství vzniklých spalin skutečných suchých: 

s
tvz

s
tsp

s
sp VnVV ,, 1      [ kg. kg

-1
]   (4. 19) 

 

Množství vzniklých spalin skutečných vlhkých: 
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wHVVVV s
spOH

s
spsp 2

2

18
2

    [ kg kg
-1

]   (4. 20) 

 

 

 

Výpočet stechiometrického množství kyslíku na 1kg dřevní hmoty: 

22,2
32

32

2

16

12

32
OSHCV tO     [ kg. kg

-1
] 

223,000048,0.
32

32
0241,0.

2

16
239,0.

12

32
,2 tOV = 0,61 kg. kg

-1
 

 

Množství teoretického vzduchu:  

1,23

100
61,0,

s
tvzV = 2,641 kg. kg

-1
 

 

Množství vzduchu suchého: 

3,1641,2s
vzV = 3,443kg. kg

-1
 

 

Množství vzduchu vlhkého: 

016,1169,3vzV = 3,488 kg. kg
-1

 

 

Množství vzniklých spalin teoretických suchých: 

239,0
12

44
2COV = 0,879 kg. kg

-1
 

00048,0
32

64
2SO

V = 0,000978 kg. kg
-1

 

00048,0
28

28
2N

V = 0,000489 kg. kg
-1

 

s
tvzNSOCO

s
tsp VVVVV ,,

100

9,76
222

´= 2,912  kg. kg
-1

 

 

Množství vzniklých spalin skutečných suchých: 

241,213,1912,2s
spV = 3,70306  kg. kg

-1
 

Množství vzniklých spalin skutečných vlhkých: 
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5112,00241,0
2

18
4406,3

2OH
s
spsp VVV = 4,4332 kg. kg

-1
 

 

Nedokonalé spalování[L1] 

Nedokonalost spalování se v tepelných bilancích vyjadřuje ztrátou mechanickým 

a chemickým nedopalem. Obě tyto ztráty jsou vázány na nedokonalé spalování uhlíku. 

Ztráta mechanickým nedopalem vyjadřuje teplo, které zůstává ve škváře, strusce nebo 

v úletu. Ztráta chemickým nedopalem představuje ztrátu tepla neúplným spálením 

uhlíku vzniklým oxidem uhelnatým CO. Z tohoto pohledu možno uhlík v palivu rozdělit 

na tři části:  

- uhlík hoří nedokonale, vzniká CO 

- uhlík nevyhoří vůbec 

- uhlík vyhoří dokonale, vzniká CO2 

 

Výpočet[L7]: 

součinitel nedokonalosti a = 0,005 

Výpočet stechiometrického množství kyslíku: 

22,2
32

4,22

06,32

89,21
.
22

4,22
995,0.

01,12

26,22
005,0.

01,12

26,22
.5,0 OSHCCV tO

  

        

[m3. kg-1]    (4. 21) 

Množství teoretického vzduchu suchého 

21

100
,2, tO

s
tvz VV

      [m
3
. kg

-1
]  

 

Množství spalin teoretických suchých při nedokonalém spalování: 

2,, .796,0.79,0.005,0.0166,0.995,0.855,1 NVCCV s
tvz

s
tspNED

  
(4. 22) 

 

Množství spalin skutečných suchých při nedokonalém spalování:    (4. 23) 

s
tvz

s
tspNED

s
spNED VVV ,, ).1(  = 2,438 m

3
. kg

-1
]    [m

3
. kg

-1
]  

 

Množství spalin skutečných vlhkých při nedokonalém spalování:    (4. 24) 

s
vz

s
SPOH

s
spNEDspNED VwHVVVV ).1(

2

18
22  
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Přepočet průměrného obsahu CO ve spalinách: 

s
spNEDt

spNEDts
prumCOprumCO

V

V
VV .         (4. 25) 

 

Obsah CO ve spalinách: 

 
spNEDtprumCOCO VVV .            (4. 26) 

 

Obsah CO2 ve spalinách: 

 
COCO VCV .

01,12

26,22               (4. 26) 

 

 

Konečný výsledek stechiometrických výpočtů.  Na spálení 1 kg dřevní hmoty se 

spotřebuje: 

2,443 Nm
3
/kg vzduchu objemově 

3,219 kg/kg vzduchu hmotnostně 

vznikne: 

3,389 Nm
3
/kg spalin objemově 

4,169 kg/kg spalin hmotnostně 
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4.1.3 Výpočty spalin podle skutečných hodnot 2010 

 

Podklady pro výpočty jsou získané z průměrných hodnot naměřených na 

kůrovém kotli v roce 2010 tab. 1. 

ků
ro

vý
 k

o
te

l 

2010 

DEN:4040XD1-

FIR100 

DEN:4040XD1-

FIR101 

DEN:4040LAB-

H04_KUR_SUSINA 

DEN:4040CAL-

WIC129:sum 

DEN:4040XD1-

WI127 

nap. voda pára sušina kůra kůra 

[kg/s] [kg/s] [%] [t/den] [kg/s] 

11,15 9,56 48,88 412,07 5,23 

DEN:4040XD1-

TI134 

DEN:4040XD1-

TI175 DEN:4040XD1-TI177 DEN:4040XD1-TI178 

DEN:4040XD1-

TI179 

tep. nap. voda 

tep. spalin před 

př.2 tep. spalin před komínem tep. spalin za luvo2 tep. spalin za eko2 

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

145,95 629,74 185,24 334,89 343,56 

DEN:4040XD1-
FIC190 

DEN:4040XD1-
FIC191 DEN:4040XD1-PIR107 DEN:4040XD1-PIR108 

DEN:4040XD1-
PIR106 

primární vzduch sekundární vzduch tlak buben tlak pára tlak nap. voda 

[kg/s] [kg/s]       

7,47 5,62 8,49 8,27 11,26 

DEN:4040XD1-

TI180 

DEN:4040XD1-

TI182 DEN:4040XD1-TI210 DEN:4040XD1-TI213   

tep. spalin za eko1 tep. spalin za V003 tep. spal. vzduchu vstup 
tep. spal. vzduchu za 
luvo1   

[°C] [°C] [°C] [°C]   

284,75 186,01 27,25 262,58   

tab. 4. 1 Měřená data 2010 

 

 

Průtok vzduchu do kotle 

objemově: 

 = 5.1.2,46 = 15,995 m
3
.s

-1
      (4. 21) 

hmotnostně: 

 = 5.1 3,219= 20,929 kg.s
-1

      (4. 22) 

 

Průtok spalin z kotle 

objemově: 

 = 5.3,389+(1,2 -1). 2,46 = 26,364 m
3
.s

-1
  (4. 23) 
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hmotnostně: 

 = 5.4,169+(1,2 -1). 3,219 = 32,878 kg.s
-1

 

 

Střední měrná tepelná kapacita spalin 

   

Střední měrná tepelná kapacita spalin vyjadřuje kapacitu mezi teplotami 0°C 

a teplotou t. Střední měrná tepelná kapacita spalin jednotlivých složek spalin se určí pro 

danou teplotu z následujících rovnic[L4], které byly pro přehled zpracovány do tabulky 

  tab. 4.2 

cpCO2 = -1,5.10
-7

.t
2  

+ 0,00068576. t + 1,656  [kJ.Nm
3
.K

-1
]    (4. 24) 

cpSO2 = -3.10
-7

.t
2  

+ 0,00080378. t + 1,738  [kJ.Nm
3
.K

-1
]    (4. 25) 

cpN2   = -1.10
-8

.t
2  

+ 0,00012957. t + 1,280  [kJ.Nm
3
.K

-1
]   (4. 26) 

cpO2   = -4.10
-8

.t
2  

+ 0,00020689. t + 1,302  [kJ.Nm
3
.K

-1
   (4. 27) 

cpH2O = -1.10
-8

.t
2  

+ 0,00026958. t + 1,469  [kJ.Nm
3
.K

-1
]    (4. 28) 

 

tab. 4. 2 Měrná kapacita jednotlivých složek spalin 

 

Celková střední měrná kapacita spalin tab. 4.3 

cp,SS = ωSS,CO2.cpCO2  + ωSS,SO2.cpSO2 + ωSS,N2.cpN2 + ωSS,O2.cpO2     (4. 29) 

cp,SV = ωSV,CO2.cpCO2  + ωSV,SO2.cpSO2 + ωSV,N2.cpN2 + ωSV,O2.cpO2  + ωSV,H2O.cpH2O   

(4. 30) 

 

 

 

 

tab. 4. 2 Měrná kapacita spalin 

teplota spalin 
          

cp CO2 cp SO2 cp N2 cp O2 cp H2O cp vzduchu 

t 185 t 185 t 185 t 185 t 185 t 185 

t2 34225 t2 34225 t2 34225 t2 34225 t2 34225 t2 34225 

kJ/kgK 0,9043 kJ/kgK 0,6566 kJ/kgK 1,0433 kJ/kgK 0,9367 kJ/kgK 1,7778 kJ/kgK 1,0117 

kJ/Nm3K 1,7778 kJ/Nm3K 1,8760 kJ/Nm3K 1,3010 kJ/Nm3K 1,3389 kJ/Nm3K 1,5188 kJ/Nm3K 1,3078 

měrná kapacita spalin 

cpss= 1,3891493 kJ/Nm3*K 1,0 038958 kJ/kgK 

cpsv= 1,4253172 kJ/Nm3*K 1,1391287 kJ/kgK 
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Entalpie spalin: 

I
t
smin = VCO2.iCO2 + VSO2.iSO2 + VN2.iN2 + VH2O.iH2O [kJ/kg, kJ/Nm

3
]   (4. 31) 

I
t
smin = 168,3.0,88+121,46.0,001+193,01.2,314+328,88.0,7286= 779 kJ/kg 

 

I
t,α

s = I
t
smin + (α -1). I

t
vmin  [kJ/kg, kJ/Nm

3
]      (4. 32) 

 

entalpie CO2 entalpie SO2 entalpie N2 entalpie O2 entalpie H2O 

kJ/kg 167,3020 kJ/kg 121,4641 kJ/kg 193,0181 kJ/kg 173,2883 kJ/kg 328,8856 

kJ/Nm3 328,8856 kJ/Nm3 347,0545 kJ/Nm3 240,6788 kJ/Nm3 247,7028 kJ/Nm3 280,9794 

VCO2                     kg/kg 0,8800 VSO2 0,0010 VN2 2,0314 VO2 
 

VH2O 0,7286 

                 Nm3/kg 0,4448   0,0003   1,5950   
 

  0,9486 

entalpie spalin kJ/kg 
779,0618 

entalpie spalin kJ/Nm3 
796,8349 

tab. 4. 3 Výpočet entalpie spalin 

 

 

Výpočet tepla spalin: 

Q = m1 . cp . (t1' - t1") [W]        (4. 33) 

Q = 32,878 . 1,131954 . (185 – 95) = 3295,715751kW 

 

Výpočet množství tepla potřebného na ohřátí vody z 75°C na 90°C: 

Q = m1 . cp . (t1' - t1") [W]        (4. 34) 

Q =54,23 . 4,19468 . (90 -75) = 3412,16 kW  

 

4.1.4 Stanovení účinnosti kůrového kotle 

 Při stanovení účinnosti kotle můžeme použít známé metody:  

- Metoda přímá ,        (4. 35) 

kde Q1 je teplo přivedené do ohniště, fyzické i chemické obsažené v palivu, teplo 

spalovacího vzduchu a předehřátých plynu. Q2 je teplo odvedené z ohniště vodou 

v ekonomizéru, párou v podobě přehřáté páry. 

- Metoda nepřímá  , kde  je 

      (4. 36) 

ξC    = ztráta hořlavinou v tuhých zbytcích, mechanickým nedopalem 

ξCO = ztráta hořlavinou ve spalinách, chemickým nedopalem 



 35 

ξF    = ztráta fyzickým teplem tuhých zbytcích 

ξK    = ztráta komínová, citelné teplo spalin 

ξS    = ztráta chladící vody 

ξC    = ztráta sdílením tepla do okolí 

 

 Pro stanovení účinnosti kůrového kotle jsem použil metodu přímou. Znám velmi 

přesně množství spáleného paliva i přesnou denní výhřevnost paliva, kterou se určuje 

z grafu 3.1 vypracovaného pro naší společnost VEC VŠB- TU Ostrava a přesně 

stanovenou denní sušinou z laboratoří Biocel Paskov.  

Podle výpočtu z grafu 4.1 je vypočtená účinnost kůrového kotle 78%. 

 

 

 
 

graf 4. 1 Přímá účinnost 
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5. Výměník spalin 

5.1 Popis výměníku 

Spalinový výměník je podle návrhu vertikální o průměru 1,84 m, je složený 

ze dvou za sebou řazených sekcí, každá o délce trubek 4m. Obě sekce mají 750 trubek 

54 x 2mm. Je umístněn na výstupu z elektrofiltru za kouřovým ventilátor V03 obr. 5. 1. 

Výměníky jsou navrženy jako protiproud. Spaliny do trubek výměníků vstupují shora 

na kótě 21,9 m a vystupují na 7 m. Topná voda je přivedena z mezistrojovny potrubím o 

průměru 0,2 m a vstupuje do výměníku kolmo na trubky, ve kterých proudí spaliny na 

kótě 8,3m a vystupuje na kótě 18,4 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5. 1 Celkové schéma zapojení 

 

 

Spalinový výměník je opatřen na straně proudění spalin systémem čištění - 

trubek oplachem procesní vodou, pro případ, že by se zanášely popílkem obsažených ve 

spalinách. Případný kondenzát z kouřových plynů a oplachová voda jsou svedeny do 

zásobníku kondenzátu,  odkud budou opětovně použity jako oplachová voda pro první a 

druhou část kondenzačního výměníku. Zbylá část kapek se odloučí v lamelovém 

 

spalinový 

výměník 

 

 

 

komín 

V03 

 

 

centrální 

výměníková 

stanice 
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odlučovači kapek, namontovaném ve vodorovném kanále spalinovodu za výměníkem. 

Zásobník kondenzátu je vybaven automatickou regulací hladiny. Při vysoké hladině 

bude odveden jedním ze dvou paralelně zapojených čerpadel do jímky odpadních vod. 

Při nízké hladině bude automaticky doplněn přivedenou vodou.  

Celé zařízení je vybaveno na straně kouřových plynů na vstupu i na výstupu 

uzavírací klapou a také ochozovou klapou. Klapa ochozu se automaticky otevře při 

překročení stanovených hraničních hodnot:např. překročení tlaku spalin, teploty vody 

apd. 

5. 2 Návrh výměníku 

 

 Spalinový výměník je složený ze dvou samostatných výměníků o délce 4m, 

každý výměník má 750 ks trubek 57 x 2mm obr. 5. 1 Materiál prvního výměníku je 

vyroben dle ČSN 425723, 12021, materiál druhého nerezového, dle ČSN 131022, 

17246.4. Uvnitř trubek proudí spaliny, vně trubek, ohřívaná topná voda. Pro usměrnění 

toku topné vody a lepší přenos tepla jsou uvnitř umístněny přepážky obr.5.2.  

    s2 

 

    W      s1 

   

  obr 5. 2 Nákres uspořádání trubek 

 Osová vzdálenost trubek je patrná z nákresu a volil jsem ji s ohledem na 

konstrukci více výměníků a jejich vzájemné porovnání. 

 s1= 100mm  s2= 60mm  

Poměrný příčný rozestup   1př = s1/D= 100/38= 2,632   (5.1) 

Poměrný podélný rozestup   2pod = s2/D= 60/38= 1,579   (5.2) 

Poměrný úhlopříčný rozestup  uhl = ( př2/4+ pod2)1/2= 2,056  (5.3) 

Parametr  =( př-1)/( uhl-1)=(2,632-1)/(2,056-1)= 1,55   (5.4) 

a poměrná příčná rozteč trubek nám určuje korekční součinitel Cu  

  0,1  1,7 pak Cu=0,34 0,1= 0,38    (5.5) 

Korekční součinitel Cz je závislý na počtu řad svazku v podélném směru proudu, 

počet řad je větší než 10 pak Cz=1 
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obr. 5. 3 Schéma zapojení výměníků 

 

D - průměr výměníku 
1,84 m 

Fprůřez celý  F=πd2/4 *m2+ 
2,659 m2 

Fprůřez trubkami F=z.πd2/4 [m2] 
1,7177 m2 

Fp - průtočný průřez vody ve výměníku 
0,9414 m2 

d - vnější průměr trubek 
0,056 m 

d - vnitřní průměr trubek 
0,054 m 

ztr - počet par. trubek 
750 ks 

de - ekvivalentní průměr 
0,053 m 

S - světlý průřez trubkou 
0,0023 m2 

Mw - průtok vody  
54,23 kg/s 

Wvody =  Mvody.ν/Fp 
0,532 m/s 

Vs - průtok spalin m3/s 
26,3645 Nm3/s 

Vs - průtok spalin kg/s 
32,8785 kg/s 

wspalin = Vs/Fs.273+ts/273 
32,11 

m/s 

tab. 5. 1 Rozměry výměníku  
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5.2.1 Vstupní data výměníku 

 

Vstupní data spaliny vstup do výměníku: 

teplota spalin vstup    185°C   

množství spalin    23,288  Nm3/s 

množství spalin    28,501 kg/s 

rychlost spalin     22,746 m/s 

měrná tepelná kapacita   1,139128 kJ/kg.K 

 

Vstupní data topná voda vstup do výměníku: 

teplota vody vstup    75°C 

teplota vody výstup    90°C 

množství      54,23 kg/s 

tlak topné      398,2 kPa 

měrná tepelná kapacita vstup   4,18292kJ/kg.K 

měrná tepelná kapacita výstup  4,20334 kJ/kg.K 

hustota vstup     977,957 kg/m
3 

hustota vstup     965,529 kg/m
3 

 

5.2.2 Výpočet součinitele přestupu tepla na straně spalin α1:  

Podélné obtékání[L1] 

[W/m
2
K]      (5.6)  

λ – součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 

ν – součinitel kinematické viskozity [m
2
/s] 

w – rychlost proudu [m/s] 

Pr – Prandtlovo číslo 

de – ekvivalentní průměr, v našem případě vnitřní průměr trubky 

 =87,39729 W/m
2
K 
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5.2.3 Výpočet součinitele přestupu tepla na straně vody α1: 

 

Podélné obtékání svazku podle (5.1) [L1] 

[W/m2K]    

 = 1780,081795 W/m2K 

Příčné obtékání svazku 

[W/m2K]      (5.7) 

D – vnější průměr trubky 

  = 3385,0633 W/m2K  

5.2.4 Výpočet součinitele prostupu tepla 

 

Výpočet provedeme ze vzorečku pro válcovou stěnu[L2]: 

  [W/m2K]      (5.8)  

  

 = 14,412 kW/m2K  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5. 3 Výpočet prostupu tepla 
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5.2.5 Tepelný výkon výměníku 

Δtstřední 30,56609447 °C 

výška výměníku 8 m 

S obsah výměníku 1319,468913 m2 

L délka trubek 6000 m 

součinitel přestupu tepla α spalin     

α=0,023.λ/de.(w.de/ν)O,8.Pr0,4. Ct.Cl.Cm 87,39077497 W/m2K 

součinitel přestupu tepla α voda     

α=Cz.Cs.λ/D.(w.D/ν)0,6.Pr0,33 3385,063356 W/m2K 

součinitel přestupu tepla α voda     

α=0,023.λ/de.(w.de/ν)O,8.Pr0,4.Ct.Cl.Cm 1780,081795 W/m2K 

Prostup tepla stěnou     

k = π / (1/α1.d1 + 1/2.λ1.lnd2/d1 + α2 . D2) 14,41424801 W/m2K 

tab. 5. 2 Hodnoty pro výpočet výměníku 

 

 

 

 

 

                                       185°C 

 

     

                                            90°C  

                

                                                            95°C 

                                             

      75°C 

              

graf 5.1 Teploty ve výměníku 

 

 

Průběh teplot nám zobrazuje graf 5. 1. Topné voda se ve výměníku ohřeje 

z 75°C na 90°C  a spaliny se ochladí z průměrných 185°C na 95°C. Prvotní záměr byl, 

navrhnout výměník, kde by docházelo ke kondenzaci vodní páry obsažené ve spalinách. 



 42 

Z provedených výpočtů jsem zjistil, že spaliny budou kondenzovat ve výměníku při 

66°C. Vypočtená teplota spalin opouštějící výměník je 95°C. Při této teplotě nám 

spaliny ještě nebudou kondenzovat a proto výměník nebude kondenzační. 

 

Výpočet parciálního tlaku nasycené vodní páry:  

Tlak směsi plynů je roven součtu parciálních tlaků,  parciální tlak syté páry p"V 

je závislý pouze na teplotě. Vypočte se podílem, H2O obsažená ve spalinách 

k celkovému objemu spalin. 

 

  [kPa]        (5. 9) 

 = 26,3929 kPa 

 

 Při tlaku 26,3929 kPa je podle tabulek teplota kondenzace 66°C. 

 

Výpočet sděleného tepla 1m válcové stěny: 

 [W/m
2
]       (5.10) 

 = 1297,282 W/m
2
 

 

Výpočet tepelného výkonu výměníku: 

 [°C]         (5. 11) 

 = 48,134 °C 

 [W]         (5. 12) 

 

 

 = 4163 kW = 4,163 MW 
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6. Centrální výměníková stanice 

 

6.1 Popis centrální výměníkové stanice 

Technická data stanice[L6]: 

Počet výměníků    3 ks 

Výkon výměníku    5800 kW 

Počet čerpadel     4 ks 

Průtok čerpadla    85 m
3
/h 

Teplota topné vody výstup   75°C 

Teplota topné vody výstup   90°C 

Technický popis zařízení: 

Centrální výměníková stanice a rozvody topné vody byly uvedené do provozu 

v roce 1983. Výměníková stanice je určena k zajišťování topné vody pro všechny 

objekty závodu. Zařízení se skládá z vlastního výměníku tvořeného třemi jednotkami 

 W 001 - W 003, tlakového zásobníku B 003, zařízení na udržování konstantního tlaku 

D 001, dále ze tří expanzních nádob B 004 - B 006 a pěti cirkulačních čerpadel P 001 - 

P 005. Ve výměnících je topná voda ohřívána nízkotlakou párou na požadovanou 

teplotu, maximálně však na 100°C, odtud proudí do výstupní větve rozdělovače.  

Vlastní rozvod po závodě řeší provozní předpis PC 42 - Venkovní rozvody. 

Z vratné větve je voda dopravována cirkulačními čerpadly znovu do výměníků. Z vratné 

větve je rovněž napojeno zařízení na vyrovnávání tlaku. Zde se vyrovnává rozdíl tlaku 

způsobený změnou objemu v závislosti na teplotě a případnými úniky vody netěsností 

potrubí. Pokud v expanzních nádobách klesne hladina pod nastavenou hodnotu, uvede 

se do činnosti doplňování demi vodou D 002 a dávkování ochranného antikorozního 

prostředku D 003. Tato zařízení jsou ve společné skříni se zařízením na vyrovnávání 

tlaku D 001. Celý systém topné vody je plněn demi vodou, do které je dávkován 

antikorozní prostředek NALCO 39.  

K ohřevu topné vody se používá nízkotlaké páry z rozdělovače DND - 40.08.  

Vlastní provoz výměníkové stanice je plně automatizován a je řízen řídicím systémem 

Damatic. K tomu účelu slouží manipulační displej, na kterém je jednak vlastní regulační 

obvod TIC 100, dále jsou zde vyvedeny venkovní teplota TI 102, teplota ve zpáteční 

větvi TI 101, tlak v systému PIA 123, průtok topné vody FI 132, průtok topné páry FIQ 

159 a momentální spotřebované teplo v MW QIQ 129. Nastavení žádané hodnoty 
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teploty na výstupu TI 100, kterým se určuje ekonomika provozu celého topného 

systému. Dále je na damaticu vyvedeno měření vodivosti kondenzátu CIAH 138. Při 

zvýšení vodivosti nad 15 µS je nutné vyhledat příčinu zhoršení kvality kondenzátu. 

Součástí výměníkové stanice je dále 5 cirkulačních čerpadel P 001 - P 005. Tato 

čerpadla nevyžadují před ani během provozu žádných činností, nutné je pouze ověřit 

otevření armatur na sání a výtlaku. Jednotlivé čerpadla se ovládají z damaticu, zde je 

rovněž přepínač řazení čerpadel.  

 

 

6.2 Popis nového zapojení centrální výměníkové stanice 

 

6. 2. 1 Možné způsoby zapojení 

První možnost je prohánět přes výměník veškerou oběhovou vodu, která by se 

předehřála a následný případný dohřev na potřebnou teplotu by proběhl normálně 

ve stávajících výměnících.  

Druhá možná varianta je připojit tento výměník paralelně ke stávajícím 

výměníkům a regulovat průtok tak, aby teplota na výstupu byla stejná jako ze stávající 

výměníkové stanice. To by mělo jednu výhodu v tom, že není pravděpodobně nutná 

instalace oběhového čerpadla.  

Třetí variantou je kombinace obou výše popsaných variant, tj. uvažovat 

s posilovacím čerpadlem o výrazně nižším průtoku, takže v topném období by se část 

vody předehřála ve spalinovém výměníku kůrového kotle a následně dohřála na 

požadovanou teplotu ve výměníkové stanici. V létě by byl výměník využit jako zdroj 

nahrazující vlastní výměníkovou stanici 

Pro dopravu topné vody k spalinovému výměníku na kůrovém kotli je použito 

nepoužívané potrubí, ve kterém se na kotel dopravovala chladící voda. Potrubní systém 

je v dobrém technickém stavu a lze rovněž použít posilovací čerpadlo. 

6. 2. 2 Zapojení výměníku 

  

Pro zapojení spalinového výměníku na kůrovém kotli jsem vybral poslední 

variantu obr. 6. 1. Ochlazená topná voda ze zpátečky topných rozvodů o průměrné roční 
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teplotě 75°C, se nově odvede za oběhovými čerpadly P01- P04 přes třícestný ventil, 

mimo parní výměník na PS 4010 do nového potrubního systému opatřeného 

posilovacím čerpadlem P05, na kůrový kotel. Ve spalinovém výměníku kůrového kotle 

se topná voda ohřeje na požadovanou teplotu 90°C. Zpět z výměníku na KUKO se TV 

povede přes druhý třícestný ventil do topných rozvodů sever, východ, jih a západ 

v celém podniku. 

 V případě, že spalinový výměník na kuko TV neohřeje na požadovanou teplotu, 

otevře se třícestný ventil a TV voda se dohřeje v parním výměníku. 

 V případě, že kůrový kotel bude mimo provoz, nebo se vyskytne na spalinovém 

výměníku porucha, TV se bude ohřívat pouze v parním výměníku PS 4010.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 6. 1 Schéma zapojení spalinového výměníku 

pára 

topná voda 

spalinový 

výměník 

spaliny 

 

TOPNÉ 

ROZVODY 
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7. Ekonomické porovnání  
 

7. 1 Spotřeba tepla 

 

 V roce 2010 stál GJ nízkotlaké páry podle technicko-hospodářských norem 

Biocel Paskov 194,- Kč. Výměníková stanice spotřebovala 55 582 GJ nízkotlaké páry 

graf 6. 3. Za rok 2010 jsou náklady na ohřev TV 10.783.571,-  Kč, to je 29. 544,- Kč za 

jeden den v průměru. Pro porovnání, jsou spotřeby předcházejících let uvedené v tab. 

6. 1. a v grafech 6.2 a 6.3. 

  

ROK 2008 2009 2010 

GJ /rok 43699,52 47293,61 55585,42 

Kč/rok  8477706,83 9174959,54 10783571,90 

Kč/den 23226,59 25136,88 29544,03 

tab. 6. 1 Spotřeby tepla ve výměníkové stanici 

 

 

graf 6. 1 Spotřeba tepla 2010 
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graf 6. 2 Spotřeba tepla 2008 

 

 

graf 6. 3 Spotřeba tepla 2009 

 

Celkové náklady na ohřev TV za rok 2010 jsou: 

 10. 783. 571,- Kč. 
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7. 2 Náklady na výrobu 

 

Pro zjištění nákladů na výrobu výměníku byla oslovena firma, která s podnikem 

dlouhodobě spolupracuje a má letité zkušenosti s výrobou strojírenských komponentů. 

Ceny jsou reálné roku 2011 a jsou spočítané z celkové hmotnosti materiálu použitého 

k výrobě obou výměníků. 

 

Hmotnost dílů výměníku brána z L[7,8]. 

 

Výměník č. 1 

Hladké trubky:  

TR 57 x 2 ČSN 42 5723, materiál 12021, počet 750ks, hmotnost 8 313kg 

Trubkovnice 1840 x 40 ČSN 42 5310.22, materiál 12020, počet 2 ks, hmotnost 832 kg 

Přepážka 1840 x 4 ČSN 42 5310.22, materiál 12020, počet 5 ks, hmotnost 416 kg 

Cena bez DPH: 

1.500.000,- Kč / tř. 12 

 

Výměník č. 2 

Hladké trubky:  

TR 57 x 2 ČSN 42 5723, materiál 17 246.4, počet 750ks, hmotnost 8 130kg 

Trubkovnice 1840 x 40 ČSN 42 5315.12, materiál 17 246.4, počet 2 ks, hmotnost 837 

kg 

Přepážka 1840 x 4 ČSN 42 5315.12, materiál 17 246.4, počet 5 ks, hmotnost 420 kg 

Cena bez DPH: 

4.000.000,- Kč / tř. 17 

      

Dodávka výměníku obsahuje: 

Dodávka materiálu 

Výroba (trubky zaválcované + těsnostní svar) 

Zkoušky (kapilárka) 

Není zahrnuta cena montáže 
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Cena bez DPH celkem výměník 1 a2 : 

5.5000.000,- Kč  

 

Regulační armatury: 

Regulační ventil LDM, RV 210 E ex DN 150 opatřené elektropohonem AUMA, 4 ks 

Cena bez DPH: 

500.000,- Kč 

Projektová dokumentace a změna řízení Damatic 

Cena bez DPH: 

300.000,- Kč 

Cena montáže bez DPH: 

900.000,- Kč 

 

 

Cena projektu celkem bez DPH: 

7.200.000,- Kč 
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8. Závěr 

 
  

 Výsledkem mé diplomové práce je vypracovaný návrh spalinového výměníku, 

který je umístněn za kůrovým kotlem, v místě kde spaliny vstupují do komína. Výměník 

je koncipován jako vertikální a skládá se ze dvou za sebou zařazených částí, kde první 

část je vyrobena z materiálu třídy 12021 a druhá část je vyrobena z materiálu třídy 

17 246.4. Konstrukčně je výměník navržen jako protiproudý z rovných trubek TR 57 x 

2 mm. Uvnitř trubek shora dolů proudí spaliny, vně trubek proudí od spodu nahoru 

topná voda. Mezi trubkami jsou pro usměrnění toku ohřívané vody umístněny přepážky. 

Všechna data použitá pro výpočty jsou vzata z průměrných hodnot databáze 

Biocel za rok 2010. Podklady pro stechiometrické výpočty použité pro určení množství, 

rychlostí a entalpie odchozích spalin z kotle, jsou počítané z průměrného ročního 

parního výkonu 35t/h, tj. je 70 % jmenovitého výkonu kotle na kůru.    

Vypočítaný tepelný výkon výměníku je 4,1 MW, tento výkon je dostatečný pro 

uvažovaný ohřev topné vody na požadovaných 90°C. Původní záměr byl navrhnout 

výměník jako kondenzační. Výpočty ale ukázaly, že spaliny na výstupu budou mít vyšší 

teplotu než je kondenzační teplota. I když teplota spalin bude nad rosným bodem, byla 

druhá část výměníku navržena z materiálu třídy 17 z obavy nižších teplot spalin při 

přechodových stavech kotle, kdy by mohlo docházet ke kondenzaci a tím i korozi 

materiálu třídy 12. 

 V kapitole 7 jsou uvedeny výpočty pro vyčíslení finančního přínosu případného 

využití navrženého výměníku v praxi. Z výpočtů vyplývá, že za stávající situace činí 

náklady na přímý ohřev topné vody parou 10.783.571,- Kč/rok. Cena celého projektu 

včetně montáže byla odhadnuta na 7. 200.000,- Kč. Při celoročním provozování 

kůrového kotle při 70% výkonu bude veškerá pára nahrazena teplem spalin z  KUKO. 

Za těchto zjednodušených předpokladů se návratnost investice bude pohybovat na 

úrovni 8 měsíců.   
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