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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Piják, T. Návrh chlazené sondy pro měření teploty ve spalovacím traktu  granulačního 

kotle. Ostrava: VŠB – Technická universita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 

2012, 62 s. Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Čech B.  

Bakalářská práce se zabývá návrhem chlazené sondy pro měření tepelných traktů 

v granulačním kotli. V první části mé práce jsou popsány druhy měřicích přístrojů, kde 

jsem se zaměřil na teploměry pro kontaktní a bezkontaktní měření. Teploměry použité pro 

mé měření musí mít co nejvyšší horní hranici rozsahu z důvodu vysokých teplot 

spalovacího prostoru. V další části jsou porovnány varianty konstrukce sondy. Jedná se  

o sondy kruhového průřezu s různými druhy konstrukcí. Pro mnou vybranou sondu je 

proveden tepelný výpočet přestupu tepla. Cílem výpočtu bylo zjistit velikost rychlosti 

proudění chladicího media, aby byl dosažen co nejlepší chladící účinek. Dále je sonda 

zkontrolována namáháním na ohyb a na tlak, také je proveden výpočet pro zjištění třecích 

ztrát. K práci je přiložena výkresová dokumentace k mnou navržené sondě a výkresová 

dokumentace pro vstup sondy do samotného spalovacího prostoru.  

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

Piják, T. The Desing cooled probe for measuring temperature in acombustion boiler track 

 Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB – Techical University of Ostrava, Fakulty of  Mechanical 

engineering, Department of Energy , 2012, 62 s. Thesis head: doc. Dr. Ing. Čech B. 

 

This bachelor work deals with the design of cooled probes for measuring heat tracts 

inside granular boiler. In the first part of my work are described types of measuring 

devices, where I focused on thermometers for contact and contactless measurement. 

Thermometers used for my measurements must have a the highest possible upper limit of 

range, due to the high temperature inside combustion chamber. In the next part are 

compares the variations of constructions of probe. It is a probes of circular section with 

different types of structures. For my selected probe, is made by thermal calculation of heat 

transfer. The main goal for this calculation was to determine the magnitude of the velocity 

of flow of cooling medium, to achieve the best cooling effect. Furthermore, the probe was 

checked for bending stress and pressure, and I also made the calculation to determine the 

friction losses. Also in this work are attached technical drawings for my probe, what I have 

designed and technical drawings for entry of probe in to the combustion chamber. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

 

ČSN    Česká státní norma 

        rozdíl napětí mezi konci vodiče      [V] 

E0       hustota zářivého toku černého tělesa      [     ] 

E0,n       hustota zářivého toku ve směru normály    [     ] 

F     zatěžující síla          [N] 

         Spektrální intenzita záření černého tělesa    [     ] 

L     charakteristický rozměr        [m] 

NTC    negastor                [1] 

P     tlak             [Pa] 

PTC    pozistor                [1] 

Pz     třecí ztráta           [Pa] 

R     odpor            [Ω] 

Re     mez kluzu           [Pa] 

Rm     mez pevnosti          [Pa] 

Q     zářivý tok           [W] 

T     absolutní teplota         [K] 

Tl     tlačítko            [1] 

Ut     termoelektrické napětí        [U] 

       objemový průtok         [m
3
.s

-1
] 

Wo     průřezový modul v ohybu       [m
3
] 

Ž     žárovka            [1] 

c     konstanta           [1] 

cp     měrná tepelná kapacita        [           ] 

dz     hydraulický průměr         [m] 

h     Planckova konstanta         [      ] 

hz     ztrátová výška          [m] 

l     délka            [m] 

k     součinitel prostupu tepla        [W.m
-2

.K
-1

] 

pz     třecí ztráty           [Pa] 

q     hustota tepelného toku        [W.m
-2

]  

        hmotnostní průtok         [kg.s
-1

] 
n     konstanta           [1] 

s     dráha            [m] 

r     plynová konstanta         [           ] 

t     teplota ve stupních Celsia       [°C] 

tS     spínací teplota          [°C] 

tst     tloušťka stěny          [m] 

v     střední rychlost proudění       [m.s
-1

]   

w     rychlost            [m.s
-1

] 

 

α     součinitel přestupu tepla        [W.m
-2

.K
-1

]  

αrz     součinitel délkové roztažnosti      [1] 

β     konstanta           [1] 

∆     rozdíl            [1] 

Ɛ     emisivita, poměrná zářivost       [1] 

η     dynamická viskozita         [       ] 

κ       adiabatický exponent        [1] 

λ     vlnová délka          [m]  

λv     součinitel tepelné vodivosti       [W.m
-1

.K
-1

]  
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       součinitel tření          [1]   

ν     kinematická viskozita        [m
2
.s

-1
] 

ν´     měrný objem vody         [m
3
.kg

-1
] 

π     Rudolfovo číslo          [1] 

ρ     hustota            [kg.m
-3

] 

σ     Stefan – Boltzmanova konstanta       [         ] 

σo     napětí v ohybu          [Pa] 

σk     napětí v tlaku          [Pa] 

τ     čas odezvy           [s] 

φ     úhel osálání           [rad] 

Ω      odpor            [Ohm] 

%     procenta           [1] 

Označení kriterií 

 

Gr – Grashofovo kritérium            [1] 

Nu - Nusseltovo kritérium            [1] 

Pr – Prandtlovo kritérium            [1] 

Prs – Prandtlovo kritérium na povrchu trubky        [1] 

Re – Reynoldsovo kritérium            [1] 

 

 

Označení termočlánků 

 

B     termočlánek PtRh30-PtRh6       [-] 

C     termočlánek WRh5-WRh26       [-] 

E     termočlánek NiCi-CuNi        [-] 

G     termočlánek W-WRh        [-] 

J     termočlánek Fe-CuNi        [-] 

K     termočlánek NiCr – Ni        [-] 

N     termočlánek NiCrSi-NiSiMg       [-] 

R     termočlánek PtRh13-Pt        [-] 

S     termočlánek PtRh10-Pt        [-] 

T     termočlánek Cu-CuNi        [-] 

 

 

Indexy 

0    těleso absolutně řerné 

1                      těleso s vyšší hodnotou 

2                      těleso s nižší hodnotou 

dov    dovolené napětí 

Lt    krátká trubka 

plt    povrch trubky 

r    oblouk 

rz    roztažnost 

sp     spaliny 

s    střední teplota 

st    tloušťka stěny 

t    neizotermické proudění 

tr    trubka 

v    voda 
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1 Úvod 

 

Parní kotle, jakožto energetická zařízení používaná pro výrobu tepelné nebo elektrické 

energie, mají samy o sobě malou účinnost. Jedním se způsobů, jak zvýšit účinnost kotle, je 

kogenerace, tedy sjednocená výroba elektrické a tepelné energie. I přes tuto možnou 

alternativu zvýšení účinnosti je stále snaha dosahovat větších účinností těchto kotlů.  

 

Účinnost samotného spalování závisí na několika faktorech, ať už je to výhřevnost 

paliva, regulace přebytku vzduchu, tedy jeho snížení, nebo taky snaha snížit odvod tepla 

ztrátami, např. ztráty nedopalem, fyzickým teplem. Největší podíl na snižování účinnosti 

má ztráta komínová, můžeme ji popsat jako spalinami odvedené teplo z kotle. To je 

důvodem měření teplot ve spalovacích traktech kotlů. Spalování probíhá ve spalovací 

komoře. Pro účely měření si spalovací komoru rozdělíme na teplotní pásma, kde 

uvažujeme v jednom pásmu ve všech místech přibližně stejnou teplotu. Půjdeme-li po 

proudu spalin, bude se teplota snižovat, největší teplota bude naměřena v pásmu, kde jsou 

umístěny hořáky. 

 

Měření se provádí měřicími přístroji, které se rozdělují podle způsobu měření na 

přístroje pro kontaktní způsob nebo bezkontaktní způsob měření. Nejčastěji jsou pro tento 

typ měření použity termoelektrické teploměry typu R, S.  

 

Z důvodu ochrany měřidla bude navržena chlazená sonda, která bude mít za úkol 

ochránit přístroj proti odpadajícím kouskům nánosu ze stěn kotle. Důvodem návrhu je také 

odvod tepla za pomoci ochlazovacího media. Pro odvod tepla bude proveden tepelný 

výpočet přestupu tepla mezi spalinami a ochlazovacím mediem. Díky vysokým teplotám 

bude sonda také chránit obsluhu měřicího přístroje. 
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2 Teplota a způsoby měření teplot 

 

Teplota, jakožto stavová veličina, je součástí základní soustavy jednotek SI. 

Můžeme ji označit jako míru neuspořádanosti pohybu molekul látek. Při zvyšování 

rychlosti molekul se teplota zvyšuje, popřípadě při snížení rychlosti molekul se teplota 

sníží. Přímé měření teploty není možné, určuje se podle změn fyzikálních vlastností látky, 

která je ve styku s tělesem nebo s prostředím, které chceme změřit. Samotné měření teplot 

můžeme provádět několika způsoby: 

- měření kontaktním způsobem 

- měření bezkontaktním způsobem 

 

V níže uvedené tabulce (tab. 2.1.), jsou uvedeny různé druhy a rozsahy teploměrů, 

které se používají pro kontaktní a bezkontaktní měření teploty. 

 

Teploměry Rozsah (°C) 

Kontaktní 

Skleněné s náplní: 

  - pentanu 

  - toluen 

  - rtuť 

Tyčové dilatační 

Bimetalové dilatační 

Odporové platinové 

Odporové termistorové 

Termoelektrické 

 

 

-200 až 30 

-90 až 100 

-38 až 800 

0 až 1000 

-50 až 600 

-200 až 650 

-200 až 200 

-200 až 1600 

Bezkontaktní 

Jasové pyrometry 

Barevné pyrometry 

Termoelektrické pyrometry 

Fotoelektrické pyrometry 

Barevné tužky 

Kovové teploměrné tělesa 

Segerovy keramické žároměrky 

 

600 až 3500 

1000 až 3500 

50 až 3500 

300 až 4000 

65 až 670 

100 až 16000 

600 až 2000 

Tab. 2. 1 Přehled teploměrů a jejich rozsah pro měření   [2] 
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Při měření teploty se můžeme setkat s různými druhy teplotních stupnic. Pro ukázku 

jsou níže uvedeny nejvíce používané teplotní stupnice. 

- Celsiova stupnice – stupnice, která je mezinárodně uznávaná, jednotkou je 

stupeň Celsia (°C). Je určena dvěma základními body, a to bodem tání (0 °C)  

a bodem varu (100 °C) vody. Této teploty dosáhneme za normálních podmínek 

(tlak 101 325 Pa). Na této stupnici odpovídá 1 dílek = 1°C. 

-  Kelvinova stupnice - má stejné dělení jako Celsiova stupnice, zde se však 

řídíme tzv. absolutní nulou, což je 0 K a odpovídá jí hodnota -273,15 °C.      

 Při této teplotě dochází k zastavení pohybu všech molekul. 

- Fahrenheitova stupnice - jednotkou je stupeň Fahrenheita (°F). Skládá se ze 

dvou základních referenčních bodů:  

0 °F- tato teplota představuje nejnižší teplotu 

96 °F- teplota, která představuje teplotu lidského těla 

Můžeme zmínit další referenční body: 

32 °F - představuje teplotu bodu mrazu 

 212 °F – teplota varu vody 

Zpracováno na základě informací z literatury [2]. 

2.1 Kontaktní měření teploty 

 

Kontaktní měření teploty je jedním ze způsobů měření, dochází zde k přímému styku 

měřidla, např. termočlánku, kapalinového teploměru, odporového teploměru, s měřeným 

povrchem. Jak jsem již výše uvedl v tab1., existuje několik různých teploměrů, které mají 

různý rozsah měření. S teploměry, které mají malý rozsah, se můžeme setkat v běžném 

životě, ať už to jsou lékařské teploměry, které patří do skupiny kapalinových teploměrů, 

nebo teploměry venkovní, které mohou být elektrické či kapalinové. Dále do této skupiny 

teploměrů patří teploměry tyčové, bimetalové, odporové a několik druhů termočlánků. 

S teploměry používajícími vyšší rozsah stupnice se můžeme setkat v průmyslu, při měření  

teploty v kotlích, měření teploty v parních potrubích atd.. Text kapitoly kontaktní měření 

teploty byl zpracován na základě informací z literatury [2].  
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2.1.1 Kapalinové teploměry 

 

V dnešní době moderní techniky, kdy se používají převážně teploměry „elektrické“, se 

s těmito teploměry v technické praxi setkáme jen velice málo. Nejčastěji se používají pro 

ověření údajů teploměrů elektrických. Teploměry jsou založeny na rozdílné roztažnosti 

teploměrné kapaliny. U kapalinových teploměrů se na výrobu obalu nejčastěji používá 

sklo, u teploměrů s vyšším rozsahem se používá křemičité sklo. Sklo se používá díky své 

malé roztažnosti. Teploměry můžeme rozlišovat podle použité kapaliny: 

 

- Smáčivé teploměrné kapaliny, např. pentan, který je používaný pro rozsah od  

-200 °C do 30 °C, alkohol, jenž je v teploměrech pro rozsah měření do -100 °C, 

a jiné organické kapaliny. Nevýhodou smáčivých teploměrů je dvakrát větší 

nepřesnost než u teploměrů nesmáčivých. 

 

- Nesmáčivé teploměrné kapaliny, např. rtuť je používána díky své dobré 

konstantní roztažnosti, dobře se odečítá teplota ze stupnice a rychle reaguje na 

změny teploty díky dobré tepelné vodivosti. 

Další rozdělení je podle úpravy: 

 

- Tyčinkové teploměry (obr. 2.1 a) jsou sestaveny pouze z trubice s tekutinou. Stupnice 

teploměru je vyryta z přední části na teploměru. Zadní část teploměru je natřena barvou, ta 

umožňuje lepší odečtení teploty. 

 

- Obalové teploměry (obr. 2.1 b) jsou sestaveny ze skleněné trubice, v níž je umístěna 

kapilára s tekutinou, na ní je potom připevněna stupnice teploměru. U obalových 

teploměrů je zásobník s teploměrnou kapalinou, jenž je umístěn ve spodní části teploměru. 
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Obr. 2. 1 Druhy kapalinových teploměrů a) tyčinkový teploměr b) obalový teploměr  [4] 

 

Existují také speciální druhy teploměrů, a to rtuťové teploměry se spínacím kontaktem. 

Spínací kontakt u teploměru se při dosažení určité teploty při měření sepne nebo rozepne. 

Tyto teploměry se dělí na: 

- teploměry s pevným kontaktem 

- teploměry s nastavitelným kontaktem 

I když jsou skleněné teploměry v praxi málo používané, tak se tyto teploměry 

prokazují spolehlivostí měření a jednoduchostí provedení. Výhody těchto teploměrů však 

přebíjí mnoho nevýhod. Mezi nevýhody skleněných teploměrů patří křehkost, což 

zapříčiňuje malou mechanickou odolnost skla, data o naměřené teplotě se nedají přenášet 

na dálku, při měření jsme ve styku s měřeným prostředím, což je při měření vyšších teplot 

nepřípustné. Při každém použití teploměru je zapotřebí obsluhy v měřícím místě.  

 

Jestliže chceme při měření dosáhnout přesnosti, musíme se držet určitých podmínek: 

 

- Dělení stupnice - nejmenší možné užívané dělení je 0,01°C. Využívá se pro měření 

 laboratorními teploměry. 

-  Přesnost odečtení – chceme-li zvýšit přesnější odečtení teploty, můžeme použít 

lupu. 

- Dodržení podmínek stanovením teploměru - tyto podmínky jsou stanoveny 

výrobcem. Rozumíme tím stanovení základních dělících čárek stupnice při určité 

hloubce ponoru,  může být částečný nebo plný ponor. 
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- Správná volba měřícího rozsahu pro dané měření - nemůžeme měřit teplotu na 

začátku nebo na konci stupnice teploměru. Teplota totiž může při měření kolísat 

nebo stoupat nad rozsah stupnice.  

 

U kapalinových teploměrů se při měření dosahuje přesnosti tehdy, pokud je celý 

vystupující sloupec kapaliny v teploměru obklopený prostředím, ve kterém měříme.  

Ve většině případů se tento faktor opomíjí, a proto jsou měření nepřesná. Text kapitoly 

zpracován dle informací literatury [2]. 

2.1.2 Odporové teploměry 

 

Velikost elektrického odporu kovů a polovodičů v závislosti na změně jejich teploty se 

využívá při měření teploty odporovými teploměry. U kovů a slitin odpor se stoupající 

teplotou roste, opačným případem jsou některé druhy polovodičů, kde s rostoucí teplotou 

odpor klesá. Tyto druhy polovodičů se označují jako negistory - NTC (Negative 

Temperature Coefficient). Různé druhy polovodičů, jenž s rostoucí teplotou zvyšují svůj 

odpor, se označují jako pozistory - PTC (Positive Temperature Coefficient).  Při výrobě 

odporových teploměrů se dbá na dosažený odpor teploměru, ten musí splňovat určitá 

kritéria: 

- Přesnost, je dána závislostí odporu na teplotě s hodnotami, které určují Státní 

technické normy pro daný materiál. 

- Odporový poměr, poměr měřícího odporu, který je dosažen při teplotě +100°C 

k jeho odporu při 0°C. 

- Stabilita, určuje pokles základního odporu, základní odpor je naměřen při 

teplotě 0°C. Nejčastěji jsou užívány teploměry se základním odporem 100 Ω. 

- Schopnost odolávat otřesu, snímač musí odolávat chvěním. 

Nejlepší materiál, který splňuje tato kritéria, je platina.  

 

Na výrobu negastorů je použita prášková technologie, materiály pro výrobu negastorů 

jsou kysličníky z kovů jako chrom, nikl, kobalt, měď, titan a železo. S negastory můžeme 

měřit teploty v rozsahu od +50 °C až do +150 °C, popřípadě můžeme měřit v extrémních 

teplotách od + 4,2 °C až do vysokých teplot +1000 °C.  
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Pro výrobu pozistorů jsou použity polykrystalické feroelektrické keramiky.                

Základním parametrem pozistorů je tzv. spínací teplota tS,, jejíž hodnota je určena teplotou, 

kdy je hodnota odporu          . Podle chemického složení materiálu můžeme 

vhodně tuto teplotu zvolit v rozsahu od 60 °C do 180 °C. Pozistory a negastory se 

nejčastěji používají jako teplotní čidla v elektrických obvodech. Pozistory slouží jako 

tepelné ochrany, omezovače proudu nebo teplotní regulace aj. zpracováno dle informací 

z literatury [4]. 

2.1.3 Bimetalové teploměry 

 

Bimetalové teploměry slouží převážně k provoznímu měření. Jsou to dva různé kovové 

pásky s jinou tepelnou roztažností. Tedy, jestliže bimetalový teploměr zahřejeme, tak se 

pásek s větší tepelnou roztažností ohne směrem dolů, v opačném případě se pásek ohne 

směrem nahoru. Kovy jsou spojeny v jeden celek svarem nebo pájeným spojem. Na (obr. 

2.3) vidíme nejčastěji používané tvary snímačů bimetalových teploměrů. 

 

Nejčastěji používaným bimetalovým měřidlem 

je stonkový teploměr (obr. 2.2), tvoří jej bimetalová 

válcová závitnice, která má jeden konec volný  

a jeden konec je napevno spojený se stonkem. Na 

volném konci je závitnice spojena s hřídelí a je 

umístěna v ložisku. Na ložisku je upevněna ručička. 

Dle použitého materiálu pro výrobu bimetalových 

teploměrů je určen teplotní rozsah. Zpracováno na 

základě literatury [2]. 

 

 

Obr. 2. 3 Druhy snímačů bimetalových teploměrů a,b –páskové   c,d –spirálové  [2] 

Obr. 2.3. Bimetalový teploměr s barevně 

značenou stupnicí   [5] 

 

Obr. 2. 2 Bimetalový teploměr s barevně 

značenou stupnicí   [5] 
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2.1.4 Tyčové teploměry 

 

Tyčové teploměry (obr. 2.4) fungují na principu tepelné roztažnosti pevných látek, 

jsou vyrobeny ze dvou materiálů, které jsou k sobě připevněny v jediném místě. Jako čidlo 

se používá materiál s větším teplotním součinitelem délkové roztažnosti α1, čidlo je ve 

tvaru trubice o délce L. V trubici je tyč z materiálu, který má malý teplotní součinitel 

délkové roztažnosti α2, zpravidla to bývá nekovový materiál, např. křemen či uhlík. Pak se 

počítá rozdílové prodloužení    , které vznikne při změně teploty o   , pro prodloužení 

platí vztah: 

                   .      [m]     

 (2.1) 

  Kde:  l - délka trubice        [m],  

     αrz - součinitel délkové roztažnosti    [1], 

     ∆t – rozdíl teplot       [°C].    

 

S teploměry je možné měřit teplotu až do 1000 °C, velkou nevýhodou je ovšem jejich 

nepřesnost, která je značně velká      . Zpracováno dle informací z literatury [4].   

 

Obr. 2. 4 Tyčový teploměr: a) měřící princip, b) provedení, c) termostat  [3] 

2.1.5 Termoelektrické teploměry  

 

Termoelektrické teploměry využívají Seebeckova jevu, kdy dochází k převodu tepelné 

energie na energii elektrickou. Seebackův jev můžeme vysvětlit jako prostup většího 

množství nábojů vodiče o větší energii z teplejší do chladnější části. Tedy, nositelé energie 

z chladnější části hůře prostupují do teplejší, tím vznikne převaha kladných nebo 

záporných nábojů.  
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Seebeckovy koeficienty proto mají znaménka těch nábojů,  které ve vodiči převažují. 

V některých případech může být nulový Seebeckův koeficient, to nastane v případech, kdy 

je množství kladných a množství záporných nábojů stejné. Absolutní Seebeckův koeficient 

S (T) můžeme vyjádřit vztahem   

 

             
  

  
  neboli                     (2.2) 

 

kde     je rozdíl napětí mezi konci vodiče 

      je teplotní rozdíl na koncích vodiče. 

 

Samotný termoelektrický článek (dále termočlánek) je utvořen dvojicí vodičů nebo 

polovodičů. Tato dvojice z různých materiálů tvoří uzavřený obvod, kde konce vodičů jsou 

k sobě svařeny a umístěny do prostředí s různými teplotami. Schéma termočlánku můžeme 

vidět na obr. 2.5. Konec, který je vložen do prostředí, kde chceme změřit teplotu, se 

označuje jako spoj měřící nebo jej můžeme označit jako spoj teplý. Druhý konec 

termočlánku, kde měříme termoelektrické napětí, se označuje jako spoj porovnávací. 

Termoelektrické napětí se potom přivede kompenzačním a měděným vedením na přístroj, 

kde odečteme hodnotu změřené teploty. Měřicí přístroj má pro odečtení kalibrovanou 

stupnici ve °C. Porovnávací spoj se udržuje v konstantní, tzv. vztažné teplotě.  

 

Obr. 2. 5 Schéma termoelektrického teploměru [4] 

 

K tomuto účelu slouží již zmiňované kompenzační vedení. Jelikož na svorkovnici  

u termočlánku může být teplota v řádech 100 °C, je potřeba porovnávací spoj posunout do 

míst s vhodnou pracovní teplotou, tedy tam, kde je konstantní teplota. Na kompenzační 

vedení se používá u lacinějších kovů stejný materiál jako u termočlánku. U termočlánků 

vyrobených ze vzácných kovů se používají materiály, které mají podobné termoelektrické 

vlastnosti jako samotný termočlánek.  
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Kompenzační vedení rozeznáváme dle barvy, kde kladný vodič se izoluje izolantem 

v různých barvách dle normy ČSN EN 60584-3 (258331). Tyto barvy jsou popsány v tab. 

2.2. 

 

Druh termočlánku Barva kladného vodiče a 

vnějšího obalu 

T Hnědá 

E Fialová 

J Černá 

K Zelená 

N Růžová 

B Šedá 

R Oranžová 

S Oranžová 

Tab. 2. 2 Barevné kódování pro prodlužovací a kompenzační vedení   [4] 

 

Aby byly termoelektrické články jednotné, jsou normalizovány dle normy  

ČSN EN    60584-1 . Pro značení termočlánků se používají velká písmena tab. 2.3. 

 

Kód složení 

Dlouhodobě 

(°C) 

(přibližné hodnoty) 

Krátkodobě 

(°C) 

(přibližné hodnoty) 

K 
NiCr(+) 

NiAl(-) 
0 až +1100 -180 až +1350 

T 
Cu(+) 

CuNi(-) 
-185 až+300 -250 až +400 

J 
Fe(+) 

CuNi(-) 
+20 až+700 -180 až +750 

N 
NiCrSi(+) 

NiSiMg(-) 
0 až +1100 -270 až +1300 

E 
NiCr(+) 

CuNi(-) 
0 až +800 -40 až +900 

R 
PtRh13(+) 

Pt(-) 
0 až +1600 -50 až +1700 
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S 
PtRh10(+) 

Pt(-) 
0 až +1550 -50 až+1750 

B 
PtRh30(+) 

PtRh6(-) 
+100 až +1000 +100 až +1820 

G 

(W) 

W(+) 

WRh(-) 
+20 až +2320 0 až +2600 

C 

(W5) 

WRh5(+) 

WRh26(-) 
+50 až 1820 +20 až +2300 

Tab. 2. 3 Typy termoelektrických článků a základní údaje dle ČSN EN 60584-1    [4] 

 

 Materiály, které se pro výrobu termoelektrických článků vyrábějí, mají různé 

vlastnosti, proto každý typ termočlánku má jiné vlastnosti. Z těchto důvodů se každý 

termočlánek používá za jiných podmínek. 

 

- Typ K: NiCr-NiAl (chromel-alumel), používá se k měření v oxidační  

a inertní atmosféře, je choulostivý pro neutronový tok, nepoužívá se při měření 

ve vakuu. 

- Typ T: Cu-CuNi (měd-konstantan), ze všech druhů termočlánků je nejvíce 

použitelný pro měření teplot v kryogenních aplikacích, při měření v redukční, 

oxidační atmosféře a ve vakuu   jej můžeme použít až do teploty  700°C. 

- Typ J: Fe-CuNi (železo-konstantan), používá se pro oxidační, redukční a inertní 

atmosféru a vakuum.  

- Typ N: NiCrSi-NiSiMg (nicrosil-nisil), má dobrou charakteristiku do teploty 

1300 °C, používá se při měření v jaderné energetice, je odolný proti 

neutronovému toku.  

- Typ E: NiCr-CuNi (chromel-konstantan), u tohoto druhu termočlánku je 

hodnota termoelektrického koeficientu největší, používá se u měření ve vakuu a 

středně oxidační atmosféře, zde se může použít bez ochranného krytí. 

- Typ R:  PtRh13-Pt má odolnost vůči oxidaci a korozi, musí být ale vždy použit 

v ochranném obalu, termočlánek se využívá při měření až do teploty 1780 °C,   

- Typ S:  PtRh10-Pt, Tento druh termočlánku má stejné vlastnosti jako typ R. 

- Typ B: PtRh30-PtRh6, můžeme jej použít při měření do teploty +100 °C, má 

podobné vlastnosti jako typy R a S, ale při měření nad 1200 °C je stabilnější. 
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- Typ G: W- WRh, tento typ termočlánku se využívá u měření extrémně 

vysokých teplot, v častých případech se používá při měření teplot nad 400 °C, 

můžeme jím měřit jak v oxidační, tak v inertní atmosféře, ve vakuu a ve vodíku. 

- Typ C:  WRh5-WRh26, má podobné vlastnosti jako typ G. 

Text byl zpracován dle literatury [2]. 

 

Jedním z možných typů konstrukce termočlánků je plášťový termočlánek (obr. 2.6). 

Plášťové termoelektrické články mají vodiče uložené v kovovém plášti, který má tvar 

trubky. Plášť se vyrábí od 0,1 mm až do 8 mm a je vyplněn zhutněnou práškovou 

minerální izolací z MgO nebo Al2O3. Do této hmoty je vložen jeden, dva nebo tři páry 

termoelektrických drátů. Dráty, respektive jejich konce, než jsou vloženy do izolace, jsou 

k sobě svařeny v ochranné atmosféře. Plášť se vyrábí z korozivzdorných nebo                   

ze žáruvzdorných ocelí, pro vysoké teploty se vyrábí ze slitiny PtRh10.Délka pláště          

je u některých termočlánků až 200 m.  

 

Při manipulaci s plášťovým termočlánkem se nemusíme obávat zkratů mezi 

termoelektrickými dráty,  jelikož plášť je postupně protahován průvlakem, kde mezi 

protahováním dochází k žíhání. Protahováním zajistíme zmenšení průměru pláště, 

prodloužení pláště a termoelektrických drátů a také zhuštění izolačního materiálu.  

 

Mezi výhody termoelektrických článků můžeme řadit jejich životnost, můžeme je také 

tvarovat, mají rychlou odezvu a vysokou odolnost proti tlakovým a teplotním rázům. 

Nevýhodou plášťových termočlánků je, v porovnání s termočlánkem s nechráněným 

spojem, delší časová konstanta.  

 

Tyčový termočlánek s keramickou trubkou je další možné provedení měřicího 

přístroje, kde je samotný termočlánek zaizolován v keramické čtyřkapiláře a poté je 

umístěn do vnitřní keramické trubky, která je plynotěsná. Potom se termočlánek i s vnitřní 

keramickou trubkou vsune do vnější keramické trubky, kterou chrání kovová nosná trubka. 

Tyto termočlánky se vyrábí pro teplotní rozsah od 0 °C až do 1300 °C, při jmenovitém 

ponoru 500 mm až 1600 mm. 

 

Můžeme se také setkat s trubkovým termočlánkem (obr. 2.7). Tento termočlánek        

je zkonstruován tak, že do vnější trubky, která je vyrobena z laciného a více odolného 
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materiálu, je vsunutý drát z druhého materiálu a na konci přivařen k trubce. Výhodou 

těchto termoelektrických článků je kratší časová konstanta. Text této kapitoly byl 

zpracován na základě informací z literatury [4] a [3]. 

 

 

Obr. 2. 6 Plášťový termočlánek       [4] 

  

Obr. 2. 7 Tyčový termočlánek     [4] 

 

  

2.1.6 Akustické měření teploty 

 

Jedná se o speciální, velmi přesné měření teploty v reálném čase. Využívá se zde 

teplotní závislosti rychlosti šíření zvuku v plynném nebo pevném prostředí. Akustické 

měření se nejčastěji používá pro měření teploty plynů ve spalovacích komorách.  Zařízení 

pro toto měření obsahuje generátor zvuku a přijímače signálu. Měření se provádí tak, že 

přijímače se spolu s generátorem umístí po obvodu kotle, schematicky znázorněno na  

 (obr 2.8.). Poté generátor vyšle signál zvuku o takové síle, která může překonat vzdálenost 

až 21 m. Přijímače s časovým zpožděním zachytí vyslaný zvukový signál z generátoru  

a vyhodnotí jej. Jelikož se signál šíří rychlostí zvuku, lze vypočítat střední teplotu prostředí 

ze vztahu (2.2), kde známe vzdálenost a naměřenou dobu odezvy. 

 

Obr. 2. 8 Schéma umístění akustického systému, 1-generátor zvuku,  2-přijímače zvuku 
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Vztah pro rychlost šíření zvuku v prostřední: 

 

                  [     ]      (2.2.) 

 

kde: κ - adiabatický exponent spalin  [1] 

  r - plynová konstanta spalin  [          ] 

  Tst – střední teplota spalin  [K] 

 

Potom pro výpočet střední teploty:  

 

    
  

   
  

 

   
 
 

      [K]        (2.3.) 

 

kde: s – dráha signálu   [m] 

    – čas odezvy     [s]   

    – konstanta, zahrnující vlastnosti směsi plynů (spalin) [1] 

             [1]   (2.4.) 

 

I když je palivo před vstupem do kotle homogenizováno, je nutno při měření 

ultrazvukovým systémem znát přesné složení spalin. Chyba může nastat při špatném určení 

vlhkosti paliva, např. snížení o 2% může vyvolat teplotní rozdíl až o 10 °C vyšší. Menší 

vlhkost také způsobí vyšší obsah dalších složek spalin, tudíž se změní i plynová konstanta 

r, která poklesne. 

 

Tento systém při měření měří jen střední teploty, ty jsou v měřící přímce mezi 

generátorem a několika přijímači. Jestliže chceme přesněji změřit teplotu, musíme 

nainstalovat po obvodu kotle několik generátorů zvuku a přijímačů, tzv. síťové měření. 

Systémy akustického měření jsou vyráběny pro měření v rozsahu od -10 °C až do 1650 °C, 

přesnost mají ± 1 °C. 
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Při měření s akustickými systémy se můžeme setkat s nepřesnostmi, ale stále převažují 

výhody. U měření není nutno vsunovat přístroje dovnitř kotle, tudíž není potřeba vytvořit 

vstup do kotle. Úplně postačí maličký otvor o průměru 8 mm. Přístroje mohou být na kotli 

umístěny nepřetržitě, kde slouží jako monitorovací systém pro spalování. Měření 

akustickými systémy neovlivňují sálavé složky plynů a stěn.  Zpracováno dle literatury [3]. 

2.2  Bezkontaktní měření teploty 

 

Bezkontaktním měřením teploty rozumíme to, když se přístroje měřicí teplotu 

nedotýkají nebo nejsou ponořeny do měřeného media. Teploměry přijímají 

elektromagnetické záření různé vlnové délky s různou intenzitou. Každé teplé těleso je 

vysílačem tepelného elektromagnetického záření.  

 

Elektromagnetické záření má jako základní jednotku foton - částici, která má 

elektromagnetickou energii a v prostředí se pohybuje rychlostí světla. Podstata záření 

vychází z Plancova zákona, 

 

               [     ]       (3.1) 

 

kde:  h je planckova konstanta (h=          [      ]) 

 

Na každé těleso dopadá zářivý tok (  ). Tento tok těleso částečně pohltí (   ), částečně 

jej odrazí (   ) a zbývající část tělesem projde (   ).  

 

Tedy platí:    

                 [W]         (3.2)  

 

kde:  QA – pohlcený zářivý tok    [W] , 

  QR – odrazený zářivý tok    [W] , 

  QD – propuštěný zářivý tok    [W] . 

 

Pro zjednodušení výpočtů záření skutečných těles se vychází ze základních zákonů pro 

záření dokonale černého tělesa, kde se uvažuje o podobnosti těchto zákonů.  
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Mezi základní zákony záření dokonale černého tělesa patří Wienův posouvající zákon, 

ten vyjadřuje spektrální intenzitu záření, jenž je závislé na délce vlny λ [m] a absolutní 

teplotě T [K] dle vzorce (3.3). 

 

                  [    ]       (3.3) 

 

kde:  λ - vlnová délka      [m], 

   T - absolutní teplota     [K].  

 

Zákonem pro integrální zářivý tok černého tělesa je Stefan-Boltzmanův:  

 

              
 

 
        [     ]       (3.4) 

 

kde:  σ – Stefan – Boltzmanova konstanta       [         ], 

   T -  absolutní teplota          [K], 

       - Spektrální intenzita záření černého tělesa   [     ]. 

 

Dalším zákonem je Lambertův zákon. Vysvětluje, že tepelné záření ideálního plošného 

zdroje je stejné ve všech směrech.   

 

                     [     ]       (3.5) 

 

kde:  E0,n   - hustota zářivého toku ve směru normály   [     ], 

φ - úhel osálání           [rad]. 

 

       
  

 
       [     ]       (3.6) 

 

kde:  E0   -  hustota zářivého toku černého tělesa     [     ], 

  π - Ludolfovo číslo         [1].  

 

Zpracováno dle informací z literatury [9]. 
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2.2.1 Termovize 

 

Systémy pro bezkontaktní měření se dělí na dvě skupiny, a to na systémy s rozkladem 

a systémy bez rozkladu obrazu. Pro měření teploty pomocí termovize je využit systém 

s rozkladem obrazu. První termovizní systém vyvinula švédská firma AGA, dnes Flir.  

Systém využívala kamera, která musela být napájena přímo ze sítě. Postupem času  

a objevováním novějších a lepších technologií se zdokonalil až do dnešní podoby.  

 

Termovize umožňuje snímání teplotního pole tělesa v infračervené oblasti tepla,   toto 

spektrum nejsme schopni pouhým lidským okem vidět, pohybuje se v rozmezí 10
-4

 až     

10
-7

m vlnové délky. Pro snímání proto používáme termovizní kameru (obr. 2.9.), která je 

podobná „klasické kameře“, musí být však upravena pro snímání infračerveného spektra. 

 

Kamery pomocí objektivu, který je vyroben z monokrystalu germania, snímají tepelné 

záření (fotonový tok), to je poté převedeno na elektrický signál. Převod tepelného záření na 

elektrický signál se provádí v detektorech, které mohou být fotonové nebo častěji 

používané chlazené. Výhodou chlazených detektorů je lepší poměr mezi signálem              

a šumem, a to převážně při měření v nižších teplotních polích, kde se teplota pohybuje      

pod 0 °C. Než záření vstoupí do detektoru, prochází soustavou čoček, poté narazí na clonu, 

pomocí které můžeme regulovat dopadající záření. Po určité době se do termovizní kamery 

vkládá tzv. „shutter“, který se používá jako černé těleso pro kalibraci termovizní kamery, 

aby byla měřená teplota vždy co nejpřesněji stanovena. V detektoru se přivedené tepelné 

záření přemění na elektrický signál. Ten je zpracován pomocí obrazovky do formy 

barevného nebo černobílého obrazu.  

 

Obr. 2. 9 Termovizní kamera [6] 
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Jak jsem již výše uvedl, termovize využívá rozklad obrazu, ten se rozkládá  

v samotném detektoru, proto se používá systém s jedním detektorem, s detektorem pro 

sloupcový nebo řádkový rozklad nebo systém s mozaikovým rozkladem. Kamera s jedním 

detektorem využívá opticko-mechanický rozklad obrazu, ten rozloží obraz do svislého a 

vodorovného směru. Obraz do řádků nebo sloupců zobrazují systémy s řádkovým nebo 

sloupcovým detektorem. 

 

V dnešní době se s termovizí můžeme setkat v různých odvětvích, ať už je to 

stavebnictví, vojenství, průmysl nebo lékařství, kde se uplatňuje pro identifikaci nádorů  

a zjištění náchylnosti na mozkové příhody. Pro samotnou energetiku je využití různorodé. 

Můžeme hledat poruchy elektrických zařízení (obr. 2.10), poruchy vysokého napětí. 

Využití je možné i při kontrolách transformátorů. Kontrolují se rozvody tepla, ať už 

nadzemní nebo podzemní vedení, kde se kontroluje izolace a únik medií (obr. 2.11). 

 

Termovizní kamery dokážou rozlišovat teplotní rozdíly o 0,08 °C, přesnost měření 

 dosahuje ±2 °C, ta však podléhá mnoha faktorům, které ji mohou zvětšovat. Chyby 

v přesnosti mohou nastat: 

 

- Atmosférickou propustností, ovlivnění vzduchem, který obsahuje prach  

   a víceatomové plyny. 

- Odraz a reflexivita, měřené těleso je ovlivněno blízkými lesklými  

povrchy, které způsobují odraz. 

- Úhel snímání, těleso pro větší přesnost snímáme pod nulovým úhlem 

          nebo úhlem nejvíce blížícímu se normálu. 

Mezi nejvýznamnější chybu, které se můžeme při měření termovizní kamerou dopustit, 

je špatné určení emisivity. Při špatné volbě emisivity dostaneme zcela odlišné výsledky. 

Emisivita se stanovuje několika způsoby: 

 

- stanovíme pomocí tabulek 

- teplota objektu se nejprve změří dotykovým snímačem a pak se po zaměření 

objektu na termovizní kameře nastaví emisivita na takovou hodnotu,             

 aby kamera ukázala předem změřenou teplotu, nastavená hodnota je pak 

správná hodnota emisivity povrchu tělesa  
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- část povrchu objektu lze začernit speciální vrstvou laku nebo sazí se známou 

hodnotou pohltivosti Ɛ; po změření správné teploty připravené plochy 

zaměříme termovizní kameru na jinou část plochy a určíme skutečnou teplotu 

stěny 

- emisivitu materiálu lze změřit spektrometrem 

Kapitola byla na základě informací z literatury [3]. 

 

 

Obr. 2. 10 Snímání teploty el. rozvaděčů [6] 
 

 

Obr. 2. 11 Měření parního potrubí termovizní [6] 

 

2.2.2 Pyrometry 

 

Pyrometry se používají pro bezkontaktní měření teploty, tedy snímají teplotu tělesa 

z jeho tepelného záření. Teplotu můžeme měřit v úzkém rozsahu vlnových délek, měřicí 

přístroje označujeme jako spektrální pyrometry. Druhým druhem pyrometrů jsou radiační 

pyrometry. Ty měří tepelné záření v širokém rozsahu vlnových délek.  
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Při měření mohou nastat chyby, které jsou způsobeny pohlcením záření v prostředí. 

Pohlcení záření způsobuje sklo, kouř, prach nebo víceatomové plyny a páry. 

a. Optický pyrometr 

 

Využívá se pro měření teplot v širokém rozsahu vlnových délek. Jako první optický 

pyrometr byl vynalezen pyrometr s mizejícím vláknem. U tohoto pyrometru je použito pro 

zjišťování rozdílu teploty lidské oko. Zjištění se provede tak, že se porovná zář vlákna 

pyrometrické žárovky se září tělesa, kde chceme určit teplotu. Je to tzv. nulová  metoda. 

Optický pyrometr je podobný dalekohledu, má však výsuvný objektiv, pomocí něhož se 

vytvoří obraz měřeného objektu v rovině vlákna žárovky. Okulár, který je zde umístěn, 

zaostřuje vlákno žárovky, má v sobě červený filtr, pomocí něhož se určí rozsah vlnové 

délky samotného záření. Červený filtr se umisťuje při měření nad teplotu 900 °C. Je-li 

nutno zvětšit rozsah měření, přidáme mezi objektiv a žárovku šedý filtr. 

 

Elektronická část optického pyrometru je složena z pyrometrické žárovky Ž, tou 

protéká proud 3V a dodává jej přes otočný reostat R a 

tlačítko T z baterie, schéma vidíme na (obr. 2.12). Dále je 

k žárovce paralelně připojeno elektromagnetické měřicí 

zařízení s teplotní stupnicí. Na pyrometru nastavíme 

odpor R tak, abychom dosáhli toho, že se konec smyčky 

vlákna žárovky bude svou září ztrácet v záři měřeného 

tělesa. Optické pyrometry se používají pro měření teplot 

v rozsahu 700 °C až 1 500 °C, kde můžeme dosáhnout chyby ±22 °C. Pro rozsah měření 

od 1 200 °C až 2 300 °C můžeme měřit s chybou ±35 °C. Zpracováno dle informací 

z literatury [3]. 

b. Radiační pyrometr 

 

Pro měření teploty s radiačním teploměrem využijeme co nejširší část spektra 

vlnových délek. Na obr. 2.13. můžeme vidět schéma radiačního pyrometru. Měřicí přístroj 

se skládá ze spojné čočky, ta snímá záření v určité oblasti měřeného tělesa a sjednocuje ho 

do terčíku, kde je umístěno teplotní čidlo. Terčík spolu s čidlem je umístěn v ohnisku 

pyrometru. Teplotním čidlem může být termočlánek nebo bolometr.  

Obr. 2. 12 Elektrické schéma  

optického pyrometru [3] 
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Záření dopadající na terčík se transformuje v teplo, to zvyšuje teplotu terčíku až na 

rovnovážný stav, který je určen danou teplotou terčíku. Hodnota je potom čidlem 

přetransformována na elektrický signál. 

 

 

Obr. 2. 13 Schéma radiačního pyrometru  [3] 

 

Měříme-li radiačním pyrometrem, nezáleží na vzdálenosti od měřeného tělesa. Měřené 

těleso však musí pojmout celé zorné pole pyrometru. Z tohoto důvodu má radiační 

pyrometr okulár, jenž umožňuje lépe zaostřit na měřené těleso, okulárem můžeme také 

lépe kontrolovat zorné pole. Velmi důležitou součástí radiačních pyrometrů je optika. Ta 

musí být zhotovena z materiálu, u kterého odpovídá propustnost spektrálního 

záření citlivosti detektoru, tj. ohnisková vzdálenost. Ta udává poměr vzdálenosti měřeného 

předmětu k průměru měřeného místa. Nejlepší radiační pyrometry mohou mít ohniskovou 

vzdálenost až 120:1. Pro zpřesnění měření může být na pyrometru umístěna samostatná 

optika nebo existují pyrometry, které mají laserové zaměřování. Výhodou radiačních 

teploměrů je značně velká rychlost odezvy, její hodnota je menší než 1 s. Pomocí 

radiačních pyrometrů můžeme měřit objekty v rozsahu od -30 °C až do 3000°C, pro 

měření vyšších teplot se konstruují pyrometry v rozsahu od 200 °C. Zpracováno dle 

informací z literatury [3]. 

 

V dnešní době je několik druhů radiačních pyrometrů: 

 

Úhrnné pyrometry, jinak taky pyrometry pro celkové záření, měříme jimi teplotu dle 

Stefan-Boltzmanova zákona, tedy v celém rozsahu vlnových délek od  =0 až do  = . Na 

tepelný detektor, který je zde použit, se zaostřuje záření pomocí zrcadla se širokým 

spektrem odrazivosti nebo se použije soustava čoček.  



30 

 

Monochromatický pyrometr je typ spektrálně selektivního pyrometru, který je vyroben 

na závislosti spektrálního vyzařování tělesa při určité vlnové délce. Ve skutečnosti však 

nejde monochromatický pyrometr vyrobit, proto musí měření probíhat v úzkém pásmu 

vlnové délky. Pásmo je dáno spektrální citlivostí použitého kvantového detektoru,           

ale záleží také na spektrální prostupnosti optiky. Největší podíl na určení vlnové délky 

pásma má spektrální prostupnost infračervených filtrů, ty zapříčiní monochromatické 

měření teploty. 

 

Dalším typem radiačních pyrometrů jsou pásmové pyrometry, používají se jako 

spektrálně selektivní. Tepelné záření je měřeno na povrchu tělesa v určitých vlnových 

délkách. Rozsah vlnových délek je od 10 nm do jednotek mikrometru. Tento rozsah je 

určen spektrální citlivostí kvantového detektoru, propustností optiky a optických filtrů. 

Záleží taky na spektrální odrazivosti zrcadel jak u kvantových, tak i u tepelných detektorů. 

 

U všech předešlých pyrometrů jsme museli nastavovat emisivitu, existují však taky 

principy měření, kde není potřeba zadávat emisivitu. Tyto principy využívají pyrometry 

s automatickou korekcí emisivity. Příkladem je monochromatický pyrometr střídavě měřící 

tepelné záření objektu. Ten je za pomoci laseru s nadefinovaným zářením ozářen  

a porovnává se se samotným zářením měřeného objektu, laser je přímo součástí pyrometru.  

V pyrometru je taky zabudován mikroprocesor, který vyhodnocuje výpočet emisivity dle 

vzorce:  

      
       

   
          (3.7) 

kde: 

    - zář dopadající na vstupní optiku pyrometru při vypnutém laseru 

    - zář dopadající na vstupní optiku pyrometru při zapnutém laseru 

   - zář dopadající na vstupní optiku pyrometru samotného laseru 

 

Výše uvedené měřicí přístroje se dají použít pro různé druhy měření ať už používané 

v běžném životě, nebo pro měření teplot u parních kotlů v energetice. Zpracováno dle 

informací z literatury [4]. 
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3 Chlazená sonda pro měření teploty v tepelných traktech 

granulačního kotle 

 

Při měření teploty ve spalovacích komorách velkých kotlů je osoba obsluhující měřicí 

zařízení vystavena velkém teplotám. Proto se měřicí přístroj nevsune do kotle samostatný, 

ale použije se ochranná chlazená sonda. Ta zapříčiní nejen ochranu obsluhující osoby, ale 

chrání měřicí přístroj proti odpadající strusce ze stěn ve spalovací komoře a ochlazuje jej. 

 

Nejčastějšími měřicími přístroji jsou optické pyrometry nebo termočlánky, které jsou 

použitelné pro vyšší rozsah měřených teplot. Sondy pro tato měřidla se konstrukcí velmi 

podobají. 

 

V mém případě budu navrhovat sondu pro měření pomocí termočlánku. Sondu 

potřebnou při měření za pomoci optického pyrometru jsem popsal v následující kapitole.  

3.1 Chlazená sonda pro měření optickým pyrometrem 

 

V případě použití optického pyrometru nastává jeden zásadní problém. Teplotní čidlo 

teploměru je schopno snímat pouze povrch plamene, nezměříme jím vnitřní část vrstvy 

plamene nebo spaliny, jež může mít různou teplotu. Možností, jak vyřešit tento problém, je 

vsunout optický pyrometr do chlazené sondy. Dovnitř sondy se umístí optická soustava, ta 

zaostří signál, který je přenesen optickým vláknem na optický senzor, kde se změní 

změřený světelný signál na signál elektrický. Tento signál je potom vyhodnocen 

vyhodnocovacím zařízením. Naměřený světelný signál můžou znehodnotit částečky prachu 

či jemného popílku, proto je kanál, kde je umístěna optická soustava, čištěn vzduchem 

nebo inertním plynem, např. CO2. Schéma je na obr. 3.1.  Zpracováno dle literatury [3].  
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Obr. 3. 1 Sonda s optickým pyrometrem [5]  

1-optická soustava, 2-chlazená sonda, 3-optické vlákno, 4- stěna spalovací komory, 5 – vstup 

vody pro chlazení, 6- výstup chladící vody, 7- láhev s plynem, 8-zesilovač, 9- vyhodnocovací 

jednotka 

 

3.2 Návrh chlazené sondy pro měření teplot termočlánkem 

   

Sonda musí být navržena pro snadnou manipulaci v průběhu měření, tedy musíme 

uvažovat nad její hmotností. Ve spalovací komoře proudí spaliny, které zapříčiňují oxidaci 

materiálů. Zvolený materiál sondy by měl být odolný proti vysokým teplotám, korozi nebo 

proti mechanickému namáhání. Těmto požadavkům nejlépe odpovídá žáruvzdorná 

nerezová ocel dle normy ČSN 41 7153, která je označena 17153. Tato ocel je schopna 

odolávat teplotě 1100°C v oxidačním prostředí a teplotě 1000 °C v prostředí nauhličujícím 

a sirném. Chemické orientační označení oceli můžeme vidět v tab. 3.1. 

Tab. 3. 1 Přehled orientačního korozivzdorné oceli 17253 

 

Vypracovaný návrh měřicí sondy bude pro operační délku 5 m. Operační délkou 

sondy rozumíme délku sondy vloženou při měření do kotle, tedy celková délka bude delší 

než délka operační.  

 

 V sondě bude proudit chladicí medium, nejčastěji se používá voda z hasičských 

hydrantů o tlaku P = 0,6 MPa. Voda vstupující do sondy má ve většině případů normální 

teplotu, tedy uvažujeme teplotu okolo 20 °C. Voda by měla protékáním sondou odvádět 

teplo pryč ze sondy.  

C Si Mn P S Cr Ni 

≤ 0,20 ≤ 1,3 ≤ 1,00 ≤ 0,045 ≤ 0,04 23 - 27 ≤ 2,00 
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Výstupní teplota a teplota v průběhu protékání by neměla přesahovat bod varu, tedy 

100 °C. To by zapříčinilo nežádoucí vznik páry, která by mohla porušit jak svary, tak celou 

sondu a způsobit popálení obsluhující osobě. Pro bezpečnost by teplota v sondě a na 

výstupu měla být v rozsahu mezi 70 °C - 80 °C. 

 

V následující kapitole jsou porovnány různé druhy konstrukce sondy, ze kterých bude 

vybrána sonda s nejlepšími vlastnostmi. 

3.2.1 Porovnání možných variant 

 

Při návrhu chlazené sondy je nutné vzít v úvahu výše uvedené důležité aspekty, od 

samotné výroby sondy až po manipulaci nebo podmínky při měření. Kritériem pro 

správnou konstrukci sondy je samotná výroba. Ta je docela snadná, mohou se však 

vyskytnout případy, kdy je potřeba větší přesnosti při úpravách. Sondy se obvykle skládají 

z trubek různých profilů, např. kruhový, obdélníkový.  

 

Tato kritéria by měla být brána v úvahu při návrhu variant konstrukce sond. Zvážením 

těchto kritérií jsem navrhl několik konstrukcí sond, které bych níže blíže popsal a uvedl 

zápory a klady těchto návrhů. 

a. Sonda kruhového průřezu - třítrubková varianta    

Sonda je zkonstruována ze tří trubek různého průměru (obr. 3.2). Na koncích vnější     

a vnitřní trubky jsou navařena tupým svarem víčka kvůli zamezení úniku chladicího media. 

To je přivedeno a odvedeno pomocí hadic z hasičského hydrantu. Hadice jsou k sondě 

připevněny pomocí trubkového závitu.  

 

Sonda (obr. 3.3) má větší hmotnost kvůli použitým 3 trubkám i kvůli její délce, která 

bude 6,5 m. Trubka vložená mezi vnější a vnitřní trubku slouží jako přepážka mezi 

ochlazovacím mediem. Tato trubka je zavařena jen na vnějším konci, což zapříčiní 

prohnutí trubky po celé délce. To je taky nevýhoda tohoto návrhu. Lze ji však vyřešit za 

pomocí umístění aretace po délce sondy.  

V případě nepoužití aretace má samotné medium schopnost toto prohnutí vyrovnat. 

Výroba sondy je nenáročná, musí se však dbát na dobré přivaření trubek k sobě, hlavně  

u nejvíce namáhaných svarů na čele vsunutém do kotle.   
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Obr. 3. 2 Sonda třítrubková varianta-model 

 

 

Obr. 3. 3 Sonda schéma třítrubková varianta 

 

b. Sonda kruhového průřezu – „dvoutrubková“ varianta 

Sonda je tvořena dvojicí trubek o různém průměru (obr. 3.4), proto je její hmotnost 

malá. Trubky jsou spojeny v jeden celek pomocí víček, která jsou přivařena tupým svarem. 

I když se zdá být návrh sondy velmi jednoduchý, při výrobě vzniká jedna velká nevýhoda. 

Jelikož zde není vytvořena přepážka oddělující chladicí medium, musíme tuto přepážku 

vyrobit rozříznutím trubek na dvě poloviny. Problém vzniká při řezu trubky, ten musí být 

proveden s největší přesností, aby byly obě půlky stejné, což se v mnoha případech 

nepovede. Po rozříznutí je navařen tenký plech po celé délce sondy kromě vynechaného 

místa pro obrátku media na čele.  
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Další nevýhodou tohoto návrhu sondy je samotné chlazení vsunutého měřicího 

přístroje. Odvod tepla se uskutečňuje s větší účinností v té části sondy, ve které vstupuje 

chladicí medium do sondy než v té části po obrátce chladicího media (obr. 3.5). 

 

 

Obr. 3. 4 Schéma dvoutrubkové varianty 

 

 

Obr. 3. 5 Průřez dvoutrubkovou sondou 

 

V podmínkách pro měření se musí brát taky v úvahu tepelná roztažnost použitého 

materiálu sondy, proto je možné při výrobě přivařit k vnější trubce kompenzátor tepelné 

roztažnosti. Může se jednat o tzv. vlnovec (obr. 3.6), který bude v  návrhu použit. 

Vdruhém případě je použita gumová hadice, která je připevněna na vnější trubku za 

pomocí svorek v místech, kde je vynechána mezera pro kompenzaci.  
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Obr. 3. 6 Vlnovec 

 

Teplota ve spalovací komoře není z důvodu výskytu mnoha sad trubek konstantní, 

mohou se zde vyskytovat i chladnější místa, např. rohy stěn, to může způsobit kolísání 

teploty při měření. Měření lze zpřesnit použitím hlavice (obr. 3.7), která je vyrobena 

z keramiky kvůli jejím dobrým tepelným vlastnostem, např. tepelné vodivosti. 

 

 

Obr. 3. 7 Keramická hlavice [5] 

Po zvážení všech výhod jsem se rozhodl pro řešení konstrukce sondy v podobě 

„třitrubkové“ varianty. Při mém rozhodování jsem byl ovlivněn převážně výrobou sondy 

rovnoměrným odvodem tepla po celé délce sondy. V návrhu jsem uvažoval možnost 

připojení keramické hlavice pro zpřesnění měření. Výkres pro realizaci sondy je znázorněn 

v příloze 1. V dalším návrhu se zabývám tepelným výpočtem přestupu tepla ve vybrané 

sondě.  
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3.2.2 Výpočet prostupu tepla  

 

U výpočtu sondy musíme počítat se sálavou složkou spalin a plamene. Nejdříve tedy 

musíme určit součinitel přestupu tepla na straně spalin αs, ten určíme pomocí kriteriálních 

rovnic. Rovnice k výpočtu přestupu tepla byly zpracovány dle literatury [10]. 

 

 

Při přestupu tepla ze spalin na povrch sondy se jedná o přestup tepla vedením kolmo 

k jedné trubce, kde pro Nusseltovo kritérium platí vzorec (3.1). Abych správně určil 

exponenty c a n, musím znát nejdříve hodnotu Reynoldsova kritéria. Tu zjistíme dle vzorce 

(3.2). Pro proudění kolmo k jedné trubce je charakteristickým rozměrem vnější průměr 

trubky, určující teplotou rozumíme střední teplotu tekutiny. 

 

 

                   
  

   
 
    

     [1]      (3.1) 

 

kde : -  c a n se určí podle velikosti Reynoldsova kritéria 

      

     Re = 8 - 100    c = 0,59    n = 0,47 

     Re = 100 – 5000   c = 0,665   n = 0,47 

     Re = 5 10
3
 – 5 10

4
   c = 0,22    n = 0,6 

     Re > 5 10
4  

   c = 0,026   n = 0,8 

 

    Re – hodnota Reynoldsova kritéria        [1], 

Pr  – hodnota Prandtlova kritéria pro teplotu uvnitř kotle   [1], 

    Prs  – hodnota Prandtlova kritéria pro teplotu povrchu trubky  [1].   

 

    
   

 
             [1]      (3.2) 

 

kde:  w – rychlost proudění       [ m.s
-1 

] 

   L – charakteristický rozměr     [ m ], 

   ν  – kinematická viskozita tekutiny    [ m
2
.s

-1
 ]. 
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Součinitel přestupu tepla určím ze vzorce (3.3), kde použiji hodnotu Nusseltova 

kritéria ze vzorce (3.1). 

 

     
   

 
          [1]      (3.3) 

 

kde:  α – součinitel přestupu tepla     [W.m
-2

.K
-1

], 

   L – charakteristický rozměr     [ m ], 

   λ – součinitel tepelné vodivosti    [W.m
-1

.K
-1

 ]. 

 

Ze vzorce (3.3) si vyjádřím součinitel přestupu tepla α a vznikne vzorec (3.4). 

 

    
    

 
          [ W. m

-2
.K

-1 
]   (3.4) 

 

kde:   Nu – Nusseltovo kritérium     [-], 

   L – charakteristický rozměr     [ m ], 

   λ – součinitel tepelné vodivosti    [W.m
-1

.K
-1

 ]. 

 

Pro další postup výpočtu je nutné zjistit součinitel přestupu tepla na straně chladícího 

média. V mém případě se jedná o vynucené proudění v trubce. Pro správné určení vztahu 

Nusseltova kritéria je třeba znát hodnotu Reynoldsova kritéria. Jelikož neznám 

kinematickou viskozitu pro výpočet, vypočítám ji ze vzorce (3.5) a pak ji dosadím do 

vzorce pro Reynoldsovo kritérium.   

                 [m
2
.s

-1
]     (3.5) 

kde:     - měrný objem vody      [m
3
.kg

-1
], 

η - dynamická viskozita      [Pa.s
-1

].    

 

Hodnotu Reynoldsova kritéria dostanu dosazením do vzorce (3.2), je-li hodnota        

Re > 2320, jedná se o proudění turbulentní. Pro Nusseltovo kritérium platí vzorec (3.6), 

kde je však podmínka, že velikost Re>10
4
 a velikost Pr >0,7. 

V opačném případě se jedná o proudění laminární a Nusseltovo kritérium vypočítám 

ze vzorce (3.7). Charakteristický rozměr L je uvažován jako vnitřní průměr trubky  

a určující teplota je aritmetický střed mezi teplotou tekutiny a stěny. 
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                                       [1]      (3.6) 

kde:  Re – hodnota Reynoldsova kritéria     [1], 

Pr  – hodnota Prandtlova kritéria,     [1], 

εt – opravný součinitel neizotermického proudění  [1], 

   εR – opravný součinitel pro oblouky     [1], 

   εL – opravný součinitel pro krátké trubky    [1]. 

 

                                       [1]      (3.7) 

kde:  Re – hodnota Reynoldsova kritéria     [1], 

Pr  – hodnota Prandtlova kriteria     [1], 

    Gr – hodnota Grashofova kriteria     [1], 

  εL – opravný součinitelpro krátké trubky    [1]. 

 

Opravný součinitel εL se zavádí pouze v tom případě, není-li délka trubky menší než 

50 d, kde d je průměr trubky. 

Pro určení součinitele prostupu tepla budu opět vycházet z hodnoty Nusseltova 

kritéria, kterou dosadím do rovnice (3.4). Tak zjistím hodnotu součinitele přestupu tepla ze 

strany chladícího média. 

V dalších výpočtech použiji vzorce pro stacionární prostup tepla vedením. Nejdříve si 

zjistím z rovnice (3.8) součinitel prostupu tepla k.  

   
 

 

   
 
    

  
 

 

   

        [W.m
-2

.K
-1

]     (3.8) 

 

kde: α – součinitele přestupu tepla      [W.m
-2

.K
-1

], 

  Str – obsah trubky         [m
2
], 

  λ – součinitel tepelné vodivosti      [W.m
-1

.K
-1

 ], 

  π – Rudolfovo číslo         [1]. 
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 Pro výpočet obsahu, ve kterém proudí tekutina, platí vzorec (3.9) 

   
         

 
        [m

2
]      (3.9) 

kde: D – průměr vnější trubky       [m], 

  d – průměr vnnitřní trubky       [m], 

π – Ludolfovo číslo         [-]. 

Potom se teplo, sdělené na 1 m válcové plochy, vypočítá z rovnice (3.10). 

                 [W.m
-2

]      (3.10) 

kde: k – součinitel prostupu tepla       [m], 

  ∆t – rozdíl teplot         [K]. 

Jelikož výsledné sdělené teplo je pouze na 1m plochy, je nutné vypočítat celkový 

tepelný tok, ten vypočítám pomocí vztahu (3.11). 

                        [W]       (3.11) 

kde: k – součinitel prostupu tepla       [W.m
-2

.K
-1

] ,  

  ∆t – rozdíl teplot         [K], 

  Splt – povrchu trubky         [m
2
]. 

 

Pro výpočet povrchu trubky vycházím ze vztahu (3.12). 

                    [m
2
]      (3.12) 

kde:  π – Ludolfovo číslo         [-], 

  d – průměr trubky         [m], 

  l – délka trubky          [m]. 

 

Celkový výsledný tepelný tok použiji pro zjištění množství vody, které je potřeba pro 

rozdíl teplot. Celkové množství vody vypočítám z rovnice (3.13).  
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                   [W]       (3.13)  

kde: cp – měrná tepelná kapacita za stálého tlaku   [J.kg
-1

.K
-1 

]   

     –hmotnostní průtok        [kg.s
-1 

]     

  ∆t – rozdíl teplot         [K]  

 

Ze vztahu (3.13) vyjádřím hmotnostní průtok, potom dostanu vztah (3.14). 

    
  

     
          [kg.s

-1 
]      (3.14) 

Dalším postupem bude přepočet hmotnostního průtoku na průtok objemový dle vzorce 

(3.15). 

     
   

 
          [m

3
.s

-1 
]      (3.15) 

kde:    – hmotnostní průtok        [kg.s
-1 

]     

  ρ – hustota           [kg.m
-3

]  

Poté spočítám rychlost vody, která je nutná pro ochlazení tepelného výkonu Q dle 

vzorce (3.16) 

   
   

   
           [m.s

-1 
]     (3.16) 

kde:    – objemový průtok        [m
3
.s

-1 
]     

  Str – obsah trubky, kde proudí medium    [kg.m
-3

]  

 

Tato kapitola byla zpracovánana základě literatury [9] a [10].  

a. Početní řešení přestupu tepla 

Pro mnou navrženou sondu byly zadány následující parametry, ze kterých jsem při 

sestavení a výpočtu sondy vycházel: 

- operační délka sondy lS = 5m  

- teplota spalin ts = 1000°C  

- teplota povrchu trubky ze strany spalin ttrs =  800°C 

- rychlost proudění spalin w= 10 m.s
-1

 

- určující rozměr L1=0,044m 
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Pro výpočet jsem si nejdříve našel hodnoty z tabulek, ty jsem vypsal do tab. 3.2  

pro spaliny a tab. 3.3 pro vodu. 

 

kinematická viskozita νsp =              m
2
.s

-1
 

hodnota Prandtlova kritéria pro teplotu spalin 0,58 

hodnota Prandtlova kritéria pro teplotu povrchu trubky 0,6 

součinitel tepelné vodivost na straně spalin λsp=10,9 10
-2 

 W.m
-1

.K
-1

  

Tab. 3. 2 Vyhledané hodnoty pro výpočet – spaliny 

 

 

rychlost proudění vody w = 4 m.s
-1

 

charakteristický rozměr L1=0,044 m 

charakteristický rozměr L2=0,04 m 

dynamická viskozita              Pa.s 

součinitel tepelné vodivost na straně spalin λv =63,5 10
-2 

W.m
-1

.K
-1

 

měrný objem vody ν
´
 =               m

2
.s

-1
 

hodnota Prandtlova kritéria  4,31 

Tab. 3. 3 Vyhledané hodnoty pro výpočet - voda t = 40 °C 

 

Pro zjištění součinitele přestupu tepla na straně spalin αsp z rovnice (3.4) si nejdříve 

zjistím hodnotu Reynoldsova kritéria z rovnice (3.2).  

    
    

   
 

        

                     

 

Dále zjistím hodnotu Nusseltova kritéria z rovnice (3.1), kde podle vypočítaného Re 

určím koeficienty c a n. Je-li Re= 2524, potom jsou koeficienty c=0,665 a n=0,47. 

                 
  

   
 
    

                          
    

   
 

    

         

Poté jsem vypočítal součinitel přestupu tepla na straně spalin z rovnice (3.4), kde jsem 

dosadil předešlé vypočítané hodnoty. 

    
      

  
 

             

     
                    

 

Pro dosažení výsledku nyní spočítáme součinitel přestupu tepla na straně vody. 

Zavedeme zjednodušující předpoklady, kde budeme uvažovat teplotu po celé délce sondy 

tv= 40 °C a rychlost proudění vody si nejprve zvolíme w = 4 m.s
-1

. 

 

 Zjistím hodnotu Reynoldsova kritéria z rovnice (3.2). Nejdříve však musíme určit 

kinematickou viskozitu dle rovnice (3.5). 
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Jelikož Re> 2320, jedná se o proudění turbulentní, Nusseltovo kritérium vypočítám  

dle rovnice (3.5). Jelikož v potrubí nejsou žádná kolena, opravný součinitel     , 

opravný součinitel pro krátké trubky     , opravný součinitel pro neizotermické 

proudění    zanedbám. 

                                  

                                    = 801,23    

Dosadím-li vypočítané hodnoty do rovnice (3.4), dostanu součinitel přestupu tepla na 

straně vody. 

   
     

  
 

                

    
                    

Součinitel prostupu tepla vypočítám ze vzorce (3.8). 

  
 

 
   

 
    
  

 
 
   

 
 

 
      

       
          

 
       

                 

Plochu, vypočítám dle vzorce (3.9).  

    
         

 
 

                  

 
            

kde:  D = 0,004 m 

  d = 0,0032 m 

Tepelný výkon vypočítám dle vzorce (3.11), plochu sondy vypočítám dle vzorce 

(3.12). 
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Z tepelného výkonu dle vzorce (3.14) zjistím hmotnostní průtok, tedy množství vody, 

které sondou proteče za jednotku času.       

   
  

     
 

       

            
              

Přepočet hmotnostního průtoku dostanu dle vzorce (3.15). 

    
   

 
 

     

    
                 

Pak spočítáme rychlost vody, která je nutná pro ochlazení tepelného výkonu Q dle 

vzorce (3.16) 

  
  

    
 

        

       
            

Postup výpočtu od kroku výpočtu součinitele přestupu spalin na straně vody zopakuji, 

teď již pro rychlost w = 0,36 m.s
-1

. Tímto výpočtem zjistím tepelný tok, který medium 

ochladí při zjištěné rychlosti. Nejdříve opět vypočítám hodnotu Re. 

   
    

  
 

         

                        

Jelikož Re> 2320 jedná se o proudění turbulentní, Nusseltovo kritérium vypočítám   

dle rovnice (3.5). Jelikož v potrubí nejsou žádné kolena opravný součinitel     , 

opravný součinitel pro krátké trubky     , opravný součinitel pro neizotermické 

proudění     zanedbám. 

                                  

                                             

Dosadím-li vypočítané hodnoty do rovnice (3.4), dostanu součinitel přestupu tepla na 

straně vody 
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Součinitel prostupu tepla vypočítám ze vzorce (3.8). 

  
 

 

   
 
    

  
 

 

   

 
 

 

     
 

       

          
 

      

                   

Plochu, vypočítám dle vzorce (3.9).  

    
         

 
 

                  

 
            

kde:  D = 0,004 m 

  d = 0,0032 m 

Tepelný výkon vypočítám dle vzorce (3.11), plochu sondy vypočítáme dle vzorce 

(3.12).  

                                 

                                                    

Z tepelného výkonu dle vzorce (3.14) vypočítám hmotnostní průtok, tedy množství 

vody, které sondou proteče za jednotku času.      

   
  

     
 

       

            
              

Sonda bude chlazena vodou, která protéká hmotnostním průtokem 0,157       . 

Tepelný tok, který přestupuje ze spalovací komory je Q =             

3.2.3 Sonda namáhaná na ohyb 

V případě pevnostních výpočtů uvažujeme namáhání sondy na ohyb dle vzorce (3.17), 

napětí určíme podílem zatěžujícího momentu Mo (3.18) a průřezového modulu v ohybu 

Wo (3.20).  

Sondu budeme počítat jako vetknutý nosník, kdy Mo se skládá se zatěžující síly F, ta 

je způsobena vlastní tíhou sondy a proudícího media na délce sondy.  Rovnice byly 

zpracovány dle literatury [11]. 
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     [MPa]      (3.17) 

 

kde:   Mo – ohybový moment    [N.m]. 

    Wo  – průřezový modul v ohybu  [m
3
] 

       – mez pevnosti     [MPa], 

    k – součinitel bezpečnosti   [1]. 

  

Potom ohybový moment Mo vypočítáme dle (3.18.). 

 

                       [N.m]      (3.18) 

 

kde:  F – zatěžující síla     [N], 

   l – délka sondy      [m], 

m – hmotnost sondy     [m], 

g – tíhové zrychlení     [m.s
-2

]. 

 

Hmotnost sondy vypočítáme jako součet hmotnosti trubek a proudící vody dle (3.19), 

kde hmotnost vody zjistíme dle vzorce (3.20).  

 

                [kg
 
]       (3.19) 

kde:    – hmotnost media       [kg
 
],     

      – hmotnost trubek       [kg
 
],  

 

               [kg
 
]       (3.20) 

kde:   – objem vody         [m
3 
],     

  ρ – hustota vody        [kg.m
-3

].  

 

Objem je určen součinem obsahu a délkou sondy, kde protéká voda dle rovnice (3.21). 

Obsah vyjádříme z rovnice (3.9). 
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               [m
3 
]      (3.21) 

kde: S – obsah protékající vody      [m
2 
],     

   l – délka sondy         [m].  

Dalším výpočtem určíme průřezový modul v ohybu Wo (3.22). 

 

     
 

  
 
     

 
        [m

3
]      (3.22)  

 

kde: π – Ludolfovo číslo         [-], 

  d – vnitřní průměr trubky       [m], 

  D – vnější průměr trubky       [m]. 

a. Výpočet  napětí v ohybu 

 

Pro zjištění napětí v ohybu si do vzorce (3.17) dosadíme rovnice (3.18) a (3.22). 

Dostaneme napětí, které působí na sondu. Hodnoty pro výpočet jsou uvedeny v tab. 3.4. 

 

hmotnost sondy m = 26,2 kg 

tíhové zrychlení g = 9,81       

délka sondy v těžišti l2 = 2,5 m 

délka sondy  l1 = 5 m 

hmotnost vnější trubky mtr1= 10 kg 

hmotnost vnitřní trubky mtr2= 4,5 kg 

hmotnost střední trubky mtr3= 7,5 kg 

vnější průměr vnější trubky D1 = 0,04 m 

vnější průměr střední trubky d1 = 0,032 m 

vnitřní průměr střední trubky D2 = 0,03m 

vnější průměr vnitřní trubky d2 = 0,02 m 

součinitel bezpečnosti        

mez pevnosti min.        
Tab. 3. 4 Hodnoty pro výpočet napětí v ohybu 

 

Průřezový modul ohybu Woc určím jako součet průřezových modulů vnitřní a vnější 

trubky sondy dle vzorce (3.22). 
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Pro výpočet ohybového momentu potřebuji zjistit hmotnost sondy. 

Dle rovnice (3.9) zjistím obsah proudící vody. 

  

 

   
     

    
  

 
 
     

    
  

 
 

   
               

 
 
                

 
 

 

              

 

Pro zjištění objemu použiji vzorec (3.21). 

 

                               
 

Nyní určím hmotnost vody dle rovnice (3.20) 

 

                              
  

Součtem všech hmotností vypočítám celkovou hmotnost dle vzorce (3.19) 

 

                                              

Nyní určím napětí v ohybu nerovnice (3.17), kde dosadím rovnici (3.18).  

 

   
       

   
 

              

          
           

 

Dále porovnám vypočítané napětí s dovoleným napětím dle (3.17). 

 

 

   
         

 
 

       
         

   
 

             
 

 

Porovnáním zjistím, že vypočítané napětí v ohybu σ  je menší než dovolené napět v 

ohybu σ    Z výsledků vyplývá, že sonda namáhání na ohyb vydrží. 
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3.2.4 Sonda namáhaná na tlak 

 

Dalším druhem pevnostního výpočtu je namáhání na tlak. V tomto případě může tlak P 

působit na čelo nebo na vnitřní průměr vnější trubky sondy.  

Pro první případ namáhání tlakem na čelo sondy musíme nejdřív vypočítat sílu F ze 

vztahu (3.23). Zpracováno dle informací z literatury [12]. 

 

   
 

 
         [MPa]       (3.23) 

 

kde:  F - síla působící na plochu       [N], 

 S – obsah plochy      [m
2
]. 

 

 Po vyjádření síly dostaneme vztah (3.24) kde obsah vyjádříme dle vztahu (3.9.). 

 

              [N]        (3.24) 

 

Nyní již můžeme vypočítat napětí v tlaku dle vztahu (3.25). 

   
 

 
              [MPa]       (3.25) 

 

kde:  F - síla působící na plochu       [N], 

 S – namáhaná plocha     [m
2
]. 

 

V druhém případě, kdy tlak působí na celou plochu vnější trubky, vyjádříme složky 

rovnici (3.25) a dostaneme vzorec (3.26) 

 

   
 

 
 

     

      
              [MPa]     (3.26) 

 

kde:   F - síla působící na plochu       [N], 

 S – namáhaná plocha     [m
2
], 

 P- působící tlak       [Pa],  

 d – průměr, na který působí tlak   [m], 

   l – délka sondy       [m], 

   ts – tloušťka stěny      [m]. 
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Vzorce byly čerpány z [11]. 

a.  Výpočet napětí v tlaku 

V prvním případě provedu výpočet napětí v tlaku na čelo sondy dle vzorce (3.24). 

Nejprve si však musíme z vyhledaných hodnot (tab. 3.5) určit působící sílu a plochu, kde 

bude tlak působit. To vypočítáme dle rovnice (3.24) a (3.9). 

 

 

 

počáteční tlak P = 0,6 MPa 

vnější průměr vnější trubky  D1 = 0,044 m 

vnitřní průměr vnější trubky D2 = 0,04  m 

vnější průměr vnitřní trubky  d1 = 0,02  m 

vnitřní průměr vnitřní trubky d2 = 0,016 m 

tloušťka stěny ts = 0,002 m 
Tab. 3. 5 Tabulka hodnot pro výpočet namáhání v tlaku   

   

    
     

    
  

 
 

               

 
             

 

                                   
 

Dalším postupem zjistím napětí v tlaku působící na čelo sondy, vypočítám jej 

z rovnice (3.25). Plocha, na kterou působí napětí, je součet dvou ploch, kde je navařeno 

víčko, obsahy ploch vypočítáme dle rovnice (3.9). 

 

   
     

    
  

 
 
     

    
  

 
 

   
                

 
 

                

 
 

                  

 

 

Potom napětí v tlaku bude. 

 

   
 

 
 

      

         
                        

 

Při namáhání v tlaku u druhého případu použiji vzorec (3.26). 

 

   
   

      
 

            

       
       

 

Z výsledků kontroly při namáhání tlakem vyplývá, že navržená sonda je schopna 

vydržet tlak v potrubí P = 0,6 MPa. 
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3.2.5 Hydraulický výpočet sondy 

 

Jelikož v sondě proudí medium, musíme také počítat se ztrátami proudícího media. 

Třecí ztráty vznikají třením molekul media o stěny potrubí. Na stěnách vznikají tečné síly  

a vlivem viskozity také napětí. Tyto ztráty vypočítáme dle rovnice (3.27). 

 

       
    

     
 

  

   
       [m]        (3.27) 

 

kde:   - součinitel tření       [-],       

  l – délka potrubí        [m],  

  v – střední rychlost proudění     [m.s
-1

],  

dh – hydraulický průměr potrubí    [m], 

g – tíhové zrychlení       [m.s
-2

],  

pz – třecí ztráta        [Pa], 

ρ – hustota          [kg.m
3
] . 

 

Hydraulický průměr potrubí určíme dle vzorce (3.28), obsah stanovíme dle vzorce 

(3.9). 

   
   

  
         [m]        (3.28.) 

 

kde: S – průtočná plocha       [m
2
], 

  om – smáčený obvod       [m]. 

 

Smáčený obvod stanovíme pomocí vzorce (3.29). 

  

              [m]        (3.29)  

 

kde: d – průměr omočené plochy     [m], 

 π – Ludolfovo číslo       [1].         

Pro určení třecího součinitele λt je nutné nejdříve, spočítat Reynoldsovo kritérium dle 

rovnice (3.2.). Potom určíme součinitele podle Blasiuse (3.30). 
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                      [m]        (3.30) 

 

kde: Re- hodnota Reynoldsova kritéra   [1].  

 

Po vyjádření třecí ztráty se vzorce (3.27) dostaneme vzrec pro výpočet třecí ztráty 

(3.31). 

       
      

    
         [Pa]       (3.31)  

 

kde    je součinitel tření          [1],  

  l je délka potrubí            [m],   

  dh  je hydraulický průměr      [m], 

  w je rychlost proudící vody      [m.s
-1

],   

    je hustota vody        [kg.m
3
].   

 

Celková třecí ztráta je součtem dílčích ztrát dle rovnice (3.32). 

                   [Pa]       (3.32) 

 

Rovnice byly zpracovány dle literatury [12]. 

a. Výpočet třecí ztráty 

Pro výpočet třecí ztráty jsem použil navržené hodnoty sondy a zbylé hodnoty jsem 

vyhledal, všechny jsou zobrazeny v tab. 3.6. 

 

 

rychlost proudění tekutiny v = 0,36m.s
-1

 

délka sondy l=6,3 m 

průměr potrubí d1 = 0,04 m 

průměr potrubí d2 = 0,032 m 

průměr potrubí d3 = 0,03 m 

průměr potrubí d4 = 0,02 m 

tíhové zrychlení g = 9,81       

hustota vody ρ = 1000 kg.m
-3 

kinematická viskozita ν                    
Tab. 3. 6 Hodnoty pro výpočet třecích ztrát. 
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První zjistím třecí ztrátu při proudění směrem dovnitř sondy. Z rovnice (3.28) zjistíme 

hydraulický průměr tak že dosadíme rovnice (3.9) a (3.29). 

   
   

  
 

  
     

    
  

 
         

 
                

              
 

 

            
 

Nejdříve určím Reynoldsovo kritérium s rovnice (3.2) 

 

    
     

 
 

           

         
             

 

Reynoldsovo kritérium ukazuje, že se jedná o proudění turbulentní, tedy součinitel tření 

vypočítám dle vztahu (3.24). 

 

                                            

 

 

Tedy třecí ztráta dle rovnice (3.25). 

        
      

    
 

 

          
              

        
            

 

 V dalším případě zjistím třecí ztrátu při proudění směrem ven ze sondy. Z rovnice 

(3.28) zjistíme hydraulický průměr tak že dosadíme rovnice (3.9) a (3.29). 

 

    
   

  
 

  
     

    
  

 
         

 
               

             
 

 

            
 

Určím Reynoldsovo kritérium s rovnice (3.2). 

 

    
     

 
 

           

         
      

 

Reynoldsovo kritérium ukazuje, že se jedná o proudění turbulentní, tedy součinitel tření 

vypočítám dle vztahu (3.24). 

 

                                           

 

Tedy třecí ztráta dle rovnice (3.25). 
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Celková třecí ztráta bude dle rovnice (3.32). 

 

                        

              
 

 

Výpočtem jsem dosáhl celkové třecí ztráty              . 

 

3.3 Popis granulačního kotle a prostup sondy 

Při měření teplot vznikají vlivem úniku spalin u některých druhů kotlů problémy se 

vsunutím sondy do spalovací komory. V mém případě bude sonda vsunuta do granulačního 

kotle, který je v této kapitole popsán spolu se vsunutím sondy do kotle. 

a. Popis kotle 

Kotel s granulačním ohništěm má tvar hranolu, který je ve spodní části zúžen, což je 

charakteristickým rysem tohoto ohniště, to můžeme vidět na (obr. 3.8). Zúžení,              

tzv. výsypka, je provedeno vyhnutím dvou protilehlých stěn, to umožňuje odvádět tuhé 

zbytky po spálení. Pod otvory výsypky je odstruskovací zařízení. Jestliže ohniště 

rozřízneme příčně, jeho tvar je většinou čtvercový, obdélníkový nebo mnohoúhelníkový. 

Každý tvar má své výhody i nevýhody. Výhodou mnohoúhelníkových ohnišť je lepší 

využití stěn, po šířce jsou totiž tepelné toky rovnoměrnější. U čtvercového nebo 

obdélníkového tvaru ohniště se projevují chladící účinky rohů, to zapříčiňuje klesání 

tepelného toku v rozích ohniště. Stěny parních kotlů jsou tvořeny membránovou stěnou 

z trubek, ve kterých proudí napájecí voda. V granulačním ohništi můžeme umístit hořáky 

jakkoliv kromě způsobu, kde jsou umístěny hořáky na dně ohniště. 

 

 Aby byl zajištěn bezporuchový provoz granulačního ohniště, je nutno udržet teploty 

v ohništi na nižších úrovních. V jádru plamene u granulačního ohniště jsou nejvyšší 

teploty, ty nebývají vyšší než 1100 až 1500°C. Jestliže se zvýší teplota v ohništi, může to 

způsobit nalepení změklé strusky na stěny ohniště a na první konvekční plochy, které jsou 

umístěny za ohništěm.  

 



55 

 

 

Obr. 3. 8 Schéma bloku ERP1 v Prunéřově [8] 
 

 

Díky nalepení strusky na stěny a na konvekční plochy se zkracuje doba provozu, 

protože je potřeba dělat přestávky na odstranění této nanesené strusky. Jen teplota 

samozřejmě nemá jediný vliv na nanášení této strusky, závisí to i na jiných faktorech jako 

je složení popelovin, typ paliva apod. Nižší teplota hoření, která je pro granulační kotle 

vyhovující, zajišťuje také dostatečně rychlý průběh hoření a stabilní vzněcování. V těchto 

ohništích je proto lépe spalovat méněhodnotná paliva s vyšším obsahem vody, která 

zapříčiňuje sama o sobě snižování spalovací teploty. 

 

Snížit teplotu v granulačním ohništi můžeme několika konstrukčními způsoby. 

Nejúčinnější z nich je použití kovových, vodou chlazených stěn ohniště. Pro snížení 

teploty plamene můžeme zvýšit přebytek spalovacího vzduchu, tento způsob se však 

nepoužívá, protože se zvýšením přebytku vzduchu bychom snížili účinnost kotle.  

Jestliže ohřejeme spalovací vzduch na nižší teplotu, můžeme taky dosáhnout snížení 

teploty v ohništi. Při spalování hnědého uhlí s vysokým obsahem vody, která již sama  

o sobě snižuje teplotu plamene, můžeme vzduch ohřát až na teplotu 450°C. Jestliže 

spálíme kvalitnější palivo, ohřívá se spalovací vzduch na teploty okolo 300°C. Důležitost 

snižování teploty v ohništi se projevuje při spalování kvalitních paliv v kotlích s velkými 

výkony. Při spálení méně reaktivních paliv s malým obsahem prchavých látek (antracity, 

černá hubená uhlí) může být problém se stabilním vzněcováním, také ztráta nedopalem 

bývá ve většině případů i při jemném rozemletí paliv vyšší, než při spálení paliv s větším 

obsahem prchavého podílu. 
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V granulačním ohništi je možno spálit širokou škálu paliv. Granulační ohniště se 

nejčastěji používají pro spálení méněhodnotných paliv (hnědé uhlí, lignity) a paliv se 

středním a vysokým obsahem prchavého podílu. Kotle, které jsou postavené v blízkosti 

dolů, mají velkou výhodu, jelikož je možno zavážet popílek a strusku do dolu, a tak 

odpadají potíže s uskladněním. Další předností granulačních ohnišť je možnost udržení 

minimálního výkonu a namletí paliva na hrubší zrna. Tím pádem je spotřeba energie na 

pomletí paliva menší, např. oproti výtavným ohništím. Jelikož jsou na mletí paliva nižší 

nároky, používá se jednoduchých okruhů. Při hrubším pomletí paliva obsahuje popílek 

granulačních ohnišť hrubší frakce, tyto částice narušují nánosy na výhřevných plochách  

a tak je vlastně čistí. Granulační ohniště mají spoustu výhod, ale jsou zde také nevýhody, 

které nesmíme opomenout. Jednou z nich je již zmiňované uskladnění popílku. Granulační 

ohniště zachytí jen malý podíl popela (kolem 20%). Zbytek popela je odnášen z ohniště 

spalinami, a proto je nutno nainstalovat do kotle rozměrné odlučovače. 

Informace ke kapitole čerpány z [1]. 

b. Vstup sondy do kotle 

 Měříme-li teplotu v granulačním kotli, použijeme měřidla měřící 

teplotu nad 1000 °C, což zvládnou běžné termočlánky typu „K“, „N“  

a termočlánky ze vzácných kovů typu „R“, „S“, „B“, „G“. Aby si 

termočlánek zachoval svoji tuhost, vložíme ho do žáruvzdorné chlazené 

sondy, která je vsunuta do kotle.  Nejprve však do kotle vložíme sondu přes 

průlezový vstup do kotle, ten je vyroben odbočením teplonosných trubek již 

při výrobě (obr. 3.9). Potom je vsunut termočlánek, který při měření 

vyčnívá cca 200 mm od okraje sondy. S ohledem na probíhající 

intenzivní přestup tepla by měla být délka vysunutí dostačující. 

Ochlazování vedením tepla pláštěm termočlánku do chlazené sondy můžeme zanedbat. 

Schéma vstupu sondy do kotle je znázorněno v příloze 2.  

Obr. 3. 9 Schéma vstupu 

do kotle 
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4 Závěr  

 

Cílem mé práce bylo navrhnout ochlazovací sondu pro měření teplot ve spalovacích 

traktech granulačního kotle. Vstup do kotle je řešen pomocí průlezu vyrobeného již při 

výrobě kotle. Jelikož se teploty uvnitř kotle pohybují nad cca 1000 °C, může být měřena 

optickými pyrometry nebo termoelektrickými měřidly. Můj návrh sondy byl konstruován 

pro měření teploty za pomoci termoelektrického teploměru typu „R“ a „S“. 

 

Z možných konstrukčních řešení jsem zvolil tu, která umožňuje co nejúčinnější 

chlazení měřicího přístroje, a to variantu sondy kruhového průřezu -„třítrubkovou“. 

Výhodou této sondy je rovnoměrný odvod tepla. Další výhodou tohoto návrhu je relativně 

jednoduchá výroba. Nevýhodou sondy je její hmotnost, jelikož se skládá z více částí, její 

hmotnost je větší než u ostatních návrhů. Dalším možným návrhem byla sonda kruhového 

průřezu -„dvoutrubková“ varianta, tento návrh jsem však zavrhnul, jelikož je zde velký 

výskyt problémů. Nevýhodami řešení je nerovnoměrný odvod tepla a výroba sondy, kdy 

 je potřeba větší přesnosti. Výhodou je její hmotnost, která je malá. 

 

Z důvodu výskytu vyšších teplot bylo nutné použít žáruvzdorný materiál, jímž je 

žáruvzdorná nerezová ocel dle normy ČSN 41 7153, která je označena 17153. Zvolený 

materiál dokáže odolávat teplotě 1100°C v oxidačním prostředí a teplotě 1000 °C 

v prostředí nauhličujícím a sirném. Při působení teploty má materiál tendenci se tepelně 

roztahovat, z tohoto důvodu bude k vnější trubce sondy přivařen tepelný kompenzátor 

v podobě vlnovce. 

 

Při výpočtu jsem si zavedl zjednodušující předpoklady, kdy je v celé délce sondy 

teplota při chlazení t = 40 °C. Pro přesný výpočet by bylo lepší sondu rozdělit do několika 

pásem a v každém vypočítat přestup tepla. Ve výsledku jsem zjistil, že tepelný tok,       

který je potřeba chladit, je             , rychlost media proudícího v sondě pro 

důkladné chlazení je              . V práci je také řešeno mechanické namáhání 

sondy na ohyb a tlak. V mém případě, napětí v ohybu σ        MPa nepřekročí 

dovolené napětí v ohybu σ           MPa.  
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Při namáhání na tlak je sonda namáhána tlakem na čelo sondy a tlakem na vnější 

trubku sondy. Výpočtem jsme dospěli k závěru, že sonda je odolná i vůči namáhání na tlak, 

který je v potrubí P = 0,6 MPa. Z důvodu vzniku třecích ztrát mezi mediem a povrchem 

trubek, byl proveden výpočet pro zjištění velikosti vzniklých ztrát. Ztráty vzniklé třením 

dosahují hodnoty Pz = 9642,7 Pa . 

  



59 

 

5 Použitá literatura 

 

 [1] ČERNÝ, Václav a kol. Parní kotle a spalovací zařízení. Praha: SNTL, 1975. 

 [2] RAJNIAK, Ivan a kol. Tepelno - energetické a emisné merania.  

  Bratislava: Ister Scince, 1997. 481 s. ISBN 80-88683-20-3. 

[3] ČECH, Bohumír, KADLEC, Zdeněk. Měření teplot v energetice. Ostrava:  

SKRIPTA VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2008. 59 s. ISBN 

978-80-248-1861-0. 

[4] KREIDL, Marcel. MĚŘENÍ TEPLOTY Senzory a měřicí obvody. 1.vyd. Praha:  

 BEN – Technická literatura, 2005. 240 s. ISBN 80-7300-145-4.  

[5] ČECH, Miroslav. Návrh chlazené sondy s keramickou hlavicí pro měření teplot ve  

 spalovací komoře. Ostrava, 2007. Bakalářská práce. VŠB- TU Ostrava.  

Vedoucí práce Zdeněk Kadlec. 

[6] Termovize. C 2008. [cit. 2012-05-02]. Dostupné z URL: 

  <http://www.termovize.com/termovize-v-prumyslu/> 

[7] E-přístroje. C 2009. [cit. 2012-30-01]. Dostupné z URL: 

<http://www.e-pristroje.cz/teplomery-digitalni.html#mraznickove-teplomery> 

[8] Tlak Info. C 2005.[cit. 2012-15-03]. Dostupné z URL: 

< http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=955 > 

[9] BLAHOŽ, Vladimír, KADLEC, Zdeněk. ZÁKLADY SDÍLENÍ TEPLA. 2. vyd.  

Ostrava: Edice SPBI SPEKTRUM, 2000. 110 s. ISBN 80-902001-1-7. 

[10] KOLAT, Pavel. Přenos tepla a hmoty. Ostrava: VŠB -TU Ostrava, 1987. 266 s. 

[11] LEINVEBER, Jan, VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky. 4. vyd.. 

 Praha 1: Albra, 2008. ISBN 978-80-7361-051-7. 

[12] DRÁBKOVÁ, Sylva, KOZUBKOVÁ, Milada. Cvičení z mechaniky tekutin.   

  1. vyd.. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. skripta VŠB - TU Ostrava.  

ISBN 80-248-0664-9. 

  



60 

 

6 Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Sestavný výkres chlazené sondy                   

Příloha č. 2: Výkres prostupu sondy do spalovací komory   

Příloha č. 3: Kusovník chlazené sondy 

Příloha č. 4: Výrobní výkres kompenzátoru – vlnovce 

Příloha č. 5: Výrobní výkres Trubka přívod 

Příloha č. 6: Výrobní výkres Trubka odvod 

Příloha č. 7: Výrobní výkres víčka 1   

Příloha č. 8: Výrobní výkres víčka 2    

Příloha č. 9: Výrobní výkres víčka 3    

 

 

 
Seznam obrázků. 

 

Obr. 2. 1 Druhy kapalinových teploměrů a) tyčinkový teploměr b) obalový teploměr[4] . 13 
Obr. 2. 3 Druhy snímačů bimetalových teploměrů a,b –páskové   c,d –spirálové [2] ........ 15 

Obr. 2. 2 Bimetalový teploměr s barevně značenou stupnicí [5] ....................................... 15 
Obr. 2. 4 Tyčový teploměr: a) měřící princip, b) provedení, c) termostat [3] .................... 16 

Obr. 2. 5 Schéma termoelektrického teploměru [4] .......................................................... 17 
Obr. 2. 6 Plášťový termočlánek [4] .................................................................................. 21 

Obr. 2. 7 Tyčový termočlánek [4] .................................................................................... 21 
Obr. 2. 8 Schéma umístění akustického systému, 1-generátor zvuku,  2-přijímače zvuku . 21 

Obr. 2. 9 Termovizní kamera [6] ..................................................................................... 25 
Obr. 2. 10 Snímání teploty el. rozvaděčů [6] .................................................................... 27 

Obr. 2. 11 Měření parního potrubí termovizní [6] ............................................................ 27 
Obr. 2. 12 Elektrické schéma  optického pyrometru [3] ................................................... 28 

Obr. 2. 13 Schéma radiačního pyrometru  [3] ................................................................ 29 
 

Obr. 3. 1 Sonda s optickým pyrometrem [5] .................................................................... 32 
Obr. 3. 2 Sonda třítrubková varianta-model ..................................................................... 34 

Obr. 3. 3 Sonda schéma třítrubková varianta.................................................................... 34 
Obr. 3. 4 Schéma dvoutrubkové varianty ......................................................................... 35 

Obr. 3. 5 Průřez dvoutrubkovou sondou .......................................................................... 35 
Obr. 3. 6 Vlnovec ............................................................................................................ 36 

Obr. 3. 7 Keramická hlavice [5] ....................................................................................... 36 
Obr. 3. 8 Schéma bloku ERP1 v Prunéřově [8] ................................................................ 55 

Obr. 3. 9 Schéma vstupu do kotle .................................................................................... 56 
 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Tomas/Documents/ŠKOLA/Bc/bakalářka-finalni%20.docx%23_Toc325025689
file:///C:/Users/Tomas/Documents/ŠKOLA/Bc/bakalářka-finalni%20.docx%23_Toc325025698
file:///C:/Users/Tomas/Documents/ŠKOLA/Bc/bakalářka-finalni%20.docx%23_Toc325025684


61 

 

Seznam Tabulek 
 

Tab. 2. 1 Přehled teploměrů a jejich rozsah pro měření  [2] ............................................. 10 
Tab. 2. 2 Barevné kódování pro prodlužovací a kompenzační vedení [4] ......................... 18 

Tab. 2. 3 Typy termoelektrických článků a základní údaje dle ČSN EN 60584-1[4] ........ 19 
 

 

Tab. 3. 1 Přehled orientačního korozivzdorné oceli 17253 ............................................... 32 

Tab. 3. 2 Vyhledané hodnoty pro výpočet – spaliny ......................................................... 42 
Tab. 3. 3 Vyhledané hodnoty pro výpočet - voda t = 40 °C .............................................. 42 

Tab. 3. 4 Hodnoty pro výpočet napětí v ohybu................................................................. 47 
Tab. 3. 5 Tabulka hodnot pro výpočet namáhání v tlaku .................................................. 50 

Tab. 3. 6 Hodnoty pro výpočet třecích ztrát. .................................................................... 52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji vedoucímu bakalářské práce doc. Dr. Ing. Bohumíru Čechovi  za účinnou 

metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé 

bakalářské práce. 

 

 

 

V Ostravě: 21. 5. 2012           .............................................. 

(podpis autora)

 


