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ABSTRAKT

Cílem�diplomové�práce�je�návrh�výměníku�tepla�pro�ohřev�zemního�plynu�v procesu 
těžby� a� následné� úpravy.� První� část� se� věnuje� samotnému� zemnímu� plynu,� jeho�
vzniku,� těžbě� a� způsobům� úpravu.� Jsou� zde� popsány� technologie� využívané� pro�
nalezení� samotného� ložiska� nebo� procesy,� kterými� je� z vytěženého� plynu�
odstraňována�voda,�síra�a�pevné�částice.�Další�část�se�zabývá�typy�výměníků�tepla,�
které� jsou�nejčastěji�používané�v průmyslu.�Jsou�zde� také�popsány�základní�vztahy�
pro�tepelně-hydraulický�výpočet�výměníku�tepla. V praktické�části�byl�proveden�návrh�
samotného�výměníku� tepla.�Pro� tepelně-hydraulický� výpočet� byl� použit� celosvětově�
rozšířený�software�HTRI�a�při�pevnostním�výpočtu�proběhl�návrh�v programu�Sant´�
Ambrogio dle�normy�ČSN�EN�13�445. 

KLÍČOVÁ�SLOVA

Návrh� výměníku� tepla,� tepelně-hydraulický� výpočet,� pevnostní� výpočet,� ČSN� EN�
13 445,�těžba�a�úprava�zemního�plynu.

ABSTRACT

The aim of the thesis is to design a heat exchanger for heating natural gas in the 
mining process and subsequent treatment. The first part describes natural gas itself, 
its origin, mining and ways of treatment. There are described technologies used for 
finding the deposits itself or processes by which water, sulfur and solid particles are 
removed from the extracted gas. The next section deals with the types of heat 
exchangers most commonly used in industry. There are also described basic 
relations for heat-hydraulic calculation of heat exchanger. In the practical part the 
heat exchanger itself was designed. World-wide HTRI software was used for the 
heat-hydraulic calculation and for�strength�calculation�according�to�the�standard�ČSN�
EN 13445 was used sofware Sant´�Ambrogio.

KEYWORDS

Heat exchanger design, thermal-hydraulic�calculation,�strength�calculation,�ČSN�EN�
13 445, extraction and treatment of natural gas
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1. Úvod

V dnešní�době�se�zemní�plyn�stal�nepostradatelným�zdrojem�energie�pro�celou�
populaci.� Řadíme� jej� do� skupiny� plynů� s velkou� výhřevností� a� využíváme� jej� pro�
široké� spektrum� potřeb� – k vytápění,� vaření� a� ohřevu� vody� nebo� v elektrárnách,�
v teplárnách�a�nějakou�dobu�už�také�v dopravě.�Vždyť�jen�v České�republice�je�za�rok�
spotřebováno� více� než� 8� mld.� m3 zemního� plynu. [1] Důvody� pro� jeho� rozšířené�
využívání� jsou� především� dobrá� skladovatelnost,� snadná� doprava� a� také� málo�
znečišťující�zplodiny�při�hoření.�

Zemní� plyn� se� ovšem� dnes nevyužívá� pouze� jako� zdroj� energie,� ale� také� jako�
cenná�chemická�surovina�pro�výrobu velkého�množství�organických�látek,�plastických 
hmot,�syntetického�kaučuku,�alkoholů,�amoniaku,�sazí,�acetylenu�atd.

V porovnání� s ostatními� fosilními� palivy� má� zemní� plyn� z pohledu� chemického�
zpracování� mnoho� výhod,� které� jsou� významné� hlavně� z ekonomického� hlediska.�
Oproti� pevným�nebo� kapalným� fosilním�palivům� je� jeho� těžba� levnější,� jeho� čištění�
bývá� jednodušší�a�v jeho� ložiscích� je�obvykle�nízký�obsah�síry,�což�má�příznivý�vliv�
na�ochranu�životního�prostředí.

Při� zpracování� zemního� plynu� se� využívá� nespočet� různých� procesů� a�
procesních�zařízení.�Při mnoha z těchto�operací� je� nutné�měnit� vlastnosti� suroviny,�
čehož�se�často�dosáhne�díky�přenosu�tepla.�Pro�tuto�funkci�jsou�využívány�výměníky�
tepla,� což� jsou� procesní� zařízení� s obrovským� rozsahem� využití.� Různé� typy�
výměníků,�ať�už�deskové,�trubkové�nebo�spirálové,�mohou�být�využity�pro�obrovské�
množství� různých�aplikací�a�velkou�škálu� rozdílných�médií.�Pokud� je�výměník� tepla�
správně� navržen,� stává� se� velmi� důležitou� částí� celého� procesu� zpracování� a� při�
využití�správných�proudů�může�zajistit�velké�úspory v porovnání�s ohřevem�externím�
zdrojem.

Samotný�návrh�výměníku�tepla�vyžaduje�znalosti�termodynamiky�a�také�proudění�
tekutin,�proto�je�také�nutné�mít�určité�zkušenosti�z oboru.�Pokud�ale�jde�o�úlohu,�kdy�
je� nutné� získat� nejenom� parametry� výměníku,� ale� také� správné� umístění� a� využití�
jednotlivých�proudů,�stává�se�ze�zadání�velice�složitý�komplexní�úkol,�který�vyžaduje�
velké� zkušenosti.� � Při� takovém� návrhu� je� totiž� dostupných� hned� několik� správných�
řešení,� ale� pro� získání� toho� optimálního� je� zapotřebí�mnoho úvah� a� výpočtů. Kvůli�
složitosti�těchto�výpočtů�se�v dnešní�době�využívá�mnoha�softwarů,�které�zatím�zcela�
nenahradí�znalosti�člověka,�ale�při�správném�použití�jsou�velmi�dobrým�pomocníkem�
při�těchto�pracích.

Všechny� tyto�předchozí�výpočty�mají�za�úkol�návrh�výměníku� tak,�aby�pracoval�
podle� požadavků� a� splňoval� jak� výrobní,� tak� také� nákladové� předpoklady.� Teprve�
v této� fázi� návrhu� se� ale� řeší� jednotlivé� součásti� výměníku� tepla.� Aby� bylo� toto�
zařízení� bezpečné� a� předešlo� se� nejen� nucenému� odstavení,� ale� hlavně�možnosti�
závažné� nehody,� je� nutné� přesně� navrhnout� jednotlivé� parametry� pro� všechny�
součásti� tak,� aby� vydrželi�maximální� dovolené� hodnoty� s dostatečnou� bezpečností.�
V dřívějších� dobách� se� rozměry� zařízení� navrhovaly� pouze� dle� zkušeností�
pracovníků.�Kvůli�tomu�často�docházelo�k nehodám,�které�si�nezřídka�vybrali�i�lidské�
oběti.� To� mělo� za� následek� vytvoření� jakýchsi� návodů� pro� výpočet� jednotlivých�
součástí,� které�se�později� spojily�do�norem�v podobě,� jak� je� známe�v dnešní�době.�
Těchto norem je i po snaze o� sjednocení� velké� množství� a� proto� vždy� nutné�
definovat,�podle�které�normy�se�bude�zařízení�navrhovat.�Jednotlivé�návrhové�normy�
jsou� také� často� zpracované� do� softwarů,� které� pomáhají� při� výpočtech� různých�
zařízení.�Těchto�programů�je�dnes�již�několik,�mezi�nejznámější�patří�Sant´�Ambrogio�
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nebo� VVD.� Aby� ale� mohly� správně� fungovat,� je� nutná� častá� kontrola� jejich�
nadefinovaných� vztahů,� jelikož� i� normy� a� jejich� vzorce� se� často� mění.� Normy ale 
neuvádí�pouze�výpočtové�vztahy�pro�návrh� jednotlivých�součástí,�ale�obsahují� také�
informace� o�materiálech,� jejich�mechanických� vlastnostech� a� složení.� Dále� se� zde�
nachází� také� informace� o� technologiích� výroby,� jsou� zde� popsány� například�
požadavky�na�kvalifikace�svářečů�a�jednotlivé�výrobní�procedury.�V neposlední�řadě�
jsou zde také� druhy� konečného� testování� vyrobeného zařízení� a� požadavky� na�
dokumenty,�které�musí�být�k výrobku�vypracovány�a�dodány.�
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2. Zemní�plyn�– těžba�a�zpracování

Zemní� plyn� je� definován� jako� směs� uhlovodíkových� plynů� a� různých� nečistot,�
které� jsou� výsledkem� rozloženého� organického� materiálu. Tyto� nečistoty� zahrnují�
také� vodní� páru,� oxid� uhličitý,� dusík,� vodík,� helium� a� sulfan.� Znečišťující� a� tedy�
nevhodnou� složkou� v zemním� plynu� může� být� také� kyslík.� Při� těžbě� plynu�
z podzemních� ložisek� a� jeho� následném� energetickém� využití� jsou� tyto� nečistoty�
považovány� za� nevhodné� a� je� nutné� je� odstranit� různými� způsoby� zpracování.�
Uhlovodíkové� plyny,� které� zemní� plyn� běžně� obsahuje,� jsou� metan,� etan,� propan,�
butan,�pentan�a�malé�množství�hexanu,�heptanu,�octanu�a�těžších�plynů.�Etan�a�těžší�
frakce�se�obvykle�odstraňují�z důvodu� jejich�vysoké�tržní�hodnoty.�Dále� jsou�využity�
jako�surovina�pro�chemické�závody.�To�znamená,�že�konečný�produkt�prodávající�se�
jako� zemní� plyn,� je� směs�metanu� a� etanu� s malým� procentem� pentanu. Metan je 
největší�složkou,�obvykle�95�až 98 %. [2]

2.1 Složení�zemního�plynu

Jak�už�bylo� řečeno,�zemní�plyn� je�definován� jako�směs�uhlovodíkových�plynů�a�
nečistot.� Žádnou� směs� nelze� označit� jako� dokonale� složený� zemní� plyn,� protože�
každý� proud� má� své� jedinečné� složení.� Dokonce� i� dva� proudy� ze� stejného�
podzemního� ložiska� mohou� mít� odlišné� složení.� A� nejenom,� že� existuje� velké�
množství�různých�složení�jednotlivých�proudů�ze�stejného�ložiska,�ale�i�složení�těchto�
proudů�se�může�měnit při�postupném�vyčerpávání�ložiska.�Jednotlivé�těžební�proudy�
tedy�musí�být�pravidelně�kontrolovány,�protože�nové�složení�plynu�může�znamenat�
nutnost� změny� zařízení� pro� těžbu�a� zpracování. Příklady�několika složení� zemního�
plynu viz Tab. 1.

Tab. 1 Příklady�složení�zemního�plynu�(obj.�%) [3]

Název Druh
Metan
CH4

Etan
C2H6

Propan
C3H8

Butan
C4H10

Pentan1

C5H12

Dusík
N2

Oxid 
uhličitý

CO2

ČR
naftový

2 suchý 97,7 1,2 0,5 – – 0,6 –

ČR
import

3 suchý 98,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,8 –

Texas USA vlhký 45,9 15,2 18,6 13,9 – 5,6 0,8

Volkenrode 
SRN

s inerty 54,5 0,2 – – – 18,0 27,3

ČR 
karbonský

4 suchý 92,5 1,0 0,1 0,1 – 6,0 0,3

1
včetně�vyšších�uhlovodíků

2
zemní�plyn�těžený�na�jižní�Moravě

3
importovaný�zemní�plyn�z�Ruska

4
zemní�plyn�karbonský�z degazace�černouhelných�dolů
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Podle�složení�se�zemní�plyn�dělí�do�čtyř�základních�skupin [4]:

� zemní� plyn� suchý� (chudý):� obsahuje� téměř� pouze� metan� (95� až� 98� %)� a�
nepatrné�množství�vyšších�uhlovodíků

� zemní� plyn� vlhký� (bohatý):� obsahuje� kromě� metanu� větší� množství� vyšších�
uhlovodíků

� zemní�plyn�kyselý:�má�vyšší�obsah�sulfanu�– H2S,�který�se�však�musí�na�místě�
těžby�z plynu odstranit

� zemní�plyn�s vyšším�obsahem�inertů�(dusík,�oxid�uhličitý)

2.2 Vznik�zemního�plynu

Zemní�plyn�vznikal�při�nespočtu�fází�vývoje�Země�a�to�různými�způsoby�společně�
s ropou nebo� uhlím.� Stejně� jako� všechna� fosilní� paliva,� vznikl z organických� látek�
stlačených�pod�zemí�po�několik�miliónů� let.�V moři� se� většinou� jednalo�o�odumřelé�
mikroorganismy,� jako� jsou� řasy� nebo� plankton,� na� pevnině� to� byly� především�
odumřelé� rostliny.� Tato� organická� hmota� byla� postupem� času� překryta� vrstvami�
sedimentů,� zeminy� a� hornin,� které� na� ni� působili� po� dlouhou� dobu� velmi� vysokým�
tlakem. Jednoduché�schéma�vzniku�fosilních�paliv�viz�Obr. 1.

Obr. 1 Zjednodušené�schéma�vzniku�fosilních�paliv [3]
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Převážné� množství� zemního� plynu,� který� se� v dnešní� době� těží,� je� spojen�
s ložisky� ropy� a� také� se� velmi� často� vyskytuje� spolu� s ropou. Tento plyn se tedy 
nazývá�ropný�nebo�doprovodný�zemní�plyn.�Označujeme�ho� kvůli jeho�složení� jako�
vlhký.� Plyn,� který� je� spojen� s těžbou� uhlí,� nazýváme� karbonský.� Je� odtěžován�
z uhelných� ložisek� především� kvůli� bezpečnostním� důvodům.� Karbonský� plyn� je�
svým�složením�vždy�suchý.�[3]

Je�nutné�poznamenat,�že�zdrojem�zemního�plynu�nejsou�pouze�fosilní�paliva,�ale�
jeho� určitá� část� vzniká� i� v současné� době� několika� přírodními� pochody.� I� proto� je�
někdy� zařazen� do� tzv.� neustále� se� tvořících� produktů� přírody.� Důkazem�může� být�
řada�případů,�kdy�se�již�vyčerpaná�ložiska�zemního�plynu�po�nějakém�čase�doplnila,�
nebo�i�přítomnost�aktivních�bakteriálních�kolonií�v ložiscích. [5] Dle�klasického�dělení�
primárních�zdrojů�energií�se�však�zemní�plyn�řadí�mezi�neobnovitelné zdroje energie,
viz Tab. 2.

Tab. 2 Přehled�primárních�zdrojů�energie [5]

Formy�sluneční�(nukleární)�energie

nevyčerpávající�
se

obnovující�se vyčerpávající�se

vodní
síla

síla�
větru

síla�lidí�a�
zvířat

dřevo rašelina hnědé�
uhlí

antracit a 
černé�uhlí

živičná�
břidlice

ropa zemní�
plyn

Další�možností,� jak�může�zemní�plyn� vznikat,� je� transformace�organické�hmoty�
drobnými� mikroorganismy.� Potom� je� tento� plyn� označován� jako� biogenní� metan.�
Tento� druh� se� většinou� tvoří� blízko� povrchu� země� a� tím� pádem� odchází� volně� do�
atmosféry.�V některých�případech�ale�může�být�metan�utěsněn�v podzemním�ložisku�
jako�zemní�plyn.�Skvělým�příkladem�biogenního�metanu�může�být�skládkový�plyn.�Na�
těchto� skládkách� odpadu� vzniká� velké� množství� plynu� rozkladem� odpadních�
materiálů. [6] [7]

2.3 Základní�fyzikálně-chemické�vlastnosti�zemního�plynu

Při� těžbě�a� zpracování� zemního�plynu� jsou� nejdůležitějšími�vlastnostmi� teplota,�
tlak,� spalné� teplo,� chemické� složení,�měrná� hmotnost,� výhřevnost,� obsah� nečistot,�
vlhkost�a�mez�zápalnosti.

Hodnota�nejvíce�významná�pro�energetické�využití� je� spalné�teplo.�Dle�ČSN�se�
zemní�plyn�řadí�do�kategorie�velmi�výhřevných,�tzn.�jeho�spalné�teplo�je�mezi�20�a�50�
MJ/m3 viz Tab. 3.

Tab. 3 Klasifikace�topných�plynů�podle�ČSN [5]

Topný�plyn
Spalné�teplo

(0 °C,�101,325�kPa)�[MJ/m
3
]

nízko�výhřevný < 16,8

středně�výhřevný 16,8-20,0

velmi�výhřevný 20,0-50,0

vysoce�výhřevný > 80,0
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Možnosti�využití�zemního�plynu�značně�závisí�na�obsahu�CH4.�Pro�nízkoteplotní�
procesy� je� nutné� alespoň� 27� obj.� %,� pro� středněteplotní� min.� 48� obj.� %� a� pro�
vysokoteplotní�min.�80�obj.�%�CH4. Pokud je objem metanu v zemním�plynu�více�než�
90�%,�není�jeho�použití�nijak�omezeno.�[5]

Výhřevnost2.3.1

Výhřevnost� (Hi) plynu je� množství� tepla,� které se� uvolní� dokonalým� spálením�
1 m3 (0�°C,�101,325�kPa)�se�stechiometrickým�množstvím�vzduchu�nebo�kyslíku�za�
konstantní� teploty� a� tlaku,� za� vzniku� CO2, SO2 a� vodní� páry� tak,� aby� produkty�
spalování�byly�ochlazeny�na�původní� teplotu�spalovaných plynných�složek,�a�vodní�
pára�je�v plynném�stavu.�[8]

Spalné�teplo2.3.2

Spalné�teplo�(Hs)�plynu�je�množství�tepla,�které�se�uvolní�spálením�1 m3 plynu (0 
°C,� 101,325� kPa)� se� stechiometrickým� množstvím� vzduchu� nebo� kyslíku� za�
konstantní� teploty� a� tlaku� za� vzniku� CO2, SO2 tak,� aby� produkty� spalování� byly�
ochlazeny� na� původní� teplotu� spalovaných� plynných� složek� a� vodní� pára� je�
v kapalném�skupenství.�[8]

Kondenzací�vodní�páry�se�uvolní�tzv.�kondenzační�teplo,�které�tvoří�rozdíl�mezi�H i

a Hs.�Jeho�referenční�hodnota�je�při�25�°C�je�1,963 MJ/m3 vodní�páry.�[5]

V Tab. 4 jsou znázorněny� fyzikálně-chemické� vlastnosti� jednotlivých� složek�
zemního�plynu.

Tab. 4 Základní�fyzikálně-chemické�parametry�složek�zemního�plynu [5]

Látka
bod�varu�při�
101,325 kPa 

[°C]

měrná�
hmotnost

[kg/m3]

spalné�
teplo Hs

[MJ/m3]

výhřevnost�Hi

[MJ/m
3
]

meze�výbušnosti
5

[obj. %]

dolní horní

metan -161,7 0,717 39,820 35,882 5,0 15,0

etan -88,3 1,356 70,319 64,367 3,10 12,45

propan -42,6 2,019 101,421 93,380 2,10 10,10

n-butan -0,5 2,5 134,355 124,080 1,98 9,65

isobutan -10,2 2,676 133,559 123,315 1,80 8,44

dusík -195,6 0,967 - - - -

oxid�uhličitý -78,5 1,977 - - - -

sulfan -60,8 1,539
24,44

6
23,47

6

45,50 4,30
30,12

7
28,12

7

2.4 Lokalizace�ložisek�zemního�plynu

Těžba�zemního�plynu�je�stejně�jako�u�všech�fosilních�paliv�velice�náročný�proces,�
který�vyžaduje�nejvyspělejší�technologie.�Před�samotnou�těžbou�probíhá�dlouhodobé�
hledání�a�následné�zkoumání�jednotlivých�ložisek.�

5
ve�směsi�se�vzduchem

6
spálení�na�SO2

7
spálení�na�SO3
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Způsob� lokalizace� ložisek� ropy� a� zemního� plynu� se� v posledních� 20� letech�
dramaticky� změnil. Vzhledem k tomu,� že� se� poptávka� po� fosilních� palivech� rapidně�
zvýšila,�bylo�nutné�zmodernizovat�metody�lokalizace�těchto�ložisek. [9]

Lokalizace� zvukovými� vlnami se� využívá� pro� zkoumání� pevniny� nebo� moře� za�
pomoci� seismografu.� Ačkoliv� byl� tento� přístroj� vyvinut� převážně� k měření� síly�
zemětřesení,� později� bylo� zjištěno,� že� je� možné� jej� využít� také� k mapování�
podzemních� geologických� útvarů.� Geograf přijímá� odrazy� uměle� vytvářených�
seismických� vln� a� data� zaznamenává.� Pokud� vlně� stojí� v cestě� nějaká� překážka,� je�
pravděpodobné,�že�se�jedná�o�podzemní�útvar.�Následně�jsou�tato�data�analyzována�
geofyziky�a�inženýry,�kteří�z nich�posoudí,�zda�se�v podzemí může�nacházet�nějaké�
ložisko.�[10]

Kromě�využití�zvukových�vln pro�shromažďování�údajů�o�složení�zemské�kůry�lze�
měřit� magnetické� vlastnosti� podzemních� útvarů� za� účelem� získání� geologických� a�
geofyzikálních� dat.� Toho� lze� dosáhnout� použitím� magnetometrů,� což� jsou� zařízení�
schopná měřit�malé�rozdíly�v�magnetickém�poli�Země.�

Kromě� použití� rozdílů� v� magnetickém� poli� Země� mohou� geofyzikové� využívat�
gravitační� pole Země.� Díky� měření� a� zaznamenávání� malých� rozdílů� v gravitačním�
poli� je� možné� lépe� odhadovat,� co� za� útvary� se� nachází� pod� zemským� povrchem.�
Různé� podzemní� útvary a� typy� hornin� mají� trochu� jiný� vliv� na� gravitační� pole,� které�
obklopuje Zemi. 

Velkou� zásluhu� na� zjednodušení� lokalizace� jednotlivých� ložisek� má� využití�
počítačů� pro� zpracování� naměřených� dat.� Ty� se� používají pro� sestavování� a�
shromažďování� geologických� dat do spojité� mapy� podzemí.� Tato technologie je 
označována� jako� CAEX� (Computer� Assisted� Exploration)� což� znamená "průzkum�
pomocí�počítače".

Dnes� je� možné� zpracovat velké množství� dat získaných� mnoha� měřeními, což�
má� za� následek� zvýšení� spolehlivosti a informačního� obsahu� seismického� modelu.�
Existují�tři�hlavní�typy�počítačových�modelů:�dvourozměrné�(2-D),�trojrozměrné�(3-D) 
a v dnešní�době� i čtyřrozměrné� (4-D). Tyto�modely� jsou�sestaveny� především�z dat 
získaných� ze� seismických� měření.� Dále� jsou� doplněny� o� informace z dalších� druhů�
měření,�jako�je�například�gravimetrie. Kombinací�všech�dostupných�dat�se�postupně�
vytvoří�konečná�vizualizace�podzemních�útvarů, viz Obr. 2.

Obr. 2 Využití�seismických�vln pro průzkum�útvarů�pod�mořským�dnem [11]
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2.5 Těžba�zemního�plynu

Ještě�před�samotným�začátkem�těžebních�prací�se�provede�průzkumný�vrt.�Ten�
má� za� úkol� jednoznačně� potvrdit� přítomnost� ložiska� zemního� plynu.� Pokud� je�
úspěšný,� vyhloubí� se� tzv.� demilitační� vrty� ohraničující� ložisko.� Poté� je� konečně�
vyhlouben�těžební�vrt.�To se�provádí�čtyřmi�základními�způsoby�vrtání�[5]:

1. Nárazové�vrtání

2. Rotační�vrtání

3. Turbínové�vrtání

4. Elektrické�vrtání

U� nárazového� vrtání� se� využívá� tvrdého� dláta,� jehož� tvar� je� zvolen� dle� tvrdosti�
vrtané� horniny.� Toto� dláto� je� zavěšeno� na� ocelovém� laně� nebo� upevněno� na�
soustavě� tyčí� a� za� střídavého� zvedání� a� spouštění� vahadla,� tzv.� houpačky� drtí�
horninu� pod� sebou.� Tento� materiál� je� pak� z vrtu� odstraňován� buď� lžicí� ve� tvaru�
plechového�válce�se�záklopkou,�nebo�je�odnášena�vodní�suspenzí.�Tato�suspenze�je�
do�místa�vrtu�přiváděna�několika�trubkami,�které�jsou�součástí�celé�vrtné�soustavy.

Při�rotačním�vrtání�se�využívá�místo�dláta�vrták�s ozubenými�kolečky�vyrobenými�
z tvrdého� materiálu,� nebo� s kruhovou� korunkou,� která� používá� břity� z technického�
diamantu.�Vrtná�hlavice�se�otáčí�díky�rotačnímu�stolu,�na�které�je�upevněna�pomocí�
soutyčí.�Stejně� jako�u�nárazového�vrtání� je�do�místa�vrtu�vháněna�vodní�suspenze,�
která�má�za�následek�zpevnění�stěn�vrtu,�což� je�velice�důležité,�pokud�není�použito�
vyztužení� pažnicemi.� Dalším� využitím� je� chlazení� vrtné� hlavice� a� také� zabránění�
případné�erupce�zemního�plynu�nebo�ropy.

Hlavním�požadavkem�na�tuto�suspenzi�je�tixotropní�chování.�To�znamená,�že�se�
při� pohybu� chová� jako� roztok� a� za� klidu� má� chování� gelu.� Tato� vlastnost� zabrání�
usazování�vyvrtané�horniny�při�odstavení�vrtu�nebo�při�malém�posuvu�vrtné�hlavice.

U�turbínového�a�elektrického�vrtání� je�celá�soustava�tyčí�v klidu�a�rotační�pohyb�
koná� pouze� vrtací� hlavice� poháněna� turbínou� nebo� speciálním� druhem 
elektromotoru.� U� těchto� metod� se� suspenze� přivádí� skrz� vrták,� který� na� tuto� funkci�
musí�být�upraven.�

Obr. 3 Schéma�vrtací�soustavy�a�produkčního�kříže�[12]
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V první� fázi� se� vyhloubí� vrt� do� hloubky,� která� je� asi� 30� metrů� pod� nejhlubším�
známým�zdrojem�podzemní�vody.�Následně�se�do�vrtu�vloží�ocelové�pouzdro,�které�
zajišťuje,� že� podzemní� vody� nebudou� znečištěny� chemikáliemi� nebo� unikajícím�
plynem a ropou.

Poté� vrt� pokračuje� až� do� hloubky� asi� 300� metrů� nad� podzemním� ložiskem�
zemního� plynu.� V tomto� místě� přechází� vertikální� vrt� v horizontální� a� je� veden� i�
několik� kilometrů� ve� stejné� hloubce.� Horizontální� vrtání� na� rozdíl� od� vertikálního�
umožňuje� více� vrtů� z jedné� těžební� plošiny,� což� má� za� následek� mnohem� menší�
rozlohu�těchto�plošin.�Proto� jsou�v dnešní�době�těžební�plošiny�mnohem�menší�než�
před�10�nebo�20�lety.

Jakmile� je�dosažena�požadovaná�hloubka,� je�celá�vrtací�soustava�odstraněna�a�
do�vrtu�je�vloženo�ocelové�potrubí,�které�je�ukončeno�hlavicí�tzv.�produkčním�křížem�
viz Obr. 3.� To� je� složeno� z odběrového� potrubí,� uzávěrů� a� manometrů. Před�
samotnou�těžbou�je�nutné�provést�zkoušky�těsnosti�potrubí,�aby�nedocházelo�k úniku 
plynu�nebo�jiných�látek.

V další�fázi�je�nutné�vytvořit�v horizontální�části�vrtu�otvory,�které�jsou�důležité�pro�
další�proces.��V tuto�chvíli�začíná�proces�tzv.�frakování,�kterým�se�zemní�plyn�uvolní�
z horniny.� Frakovací� kapalina,� která� je� z 99,5 % složena� z vody� a� písku� a� 0,5� %�
z chemikálií,� z nichž� se� mnohé� nacházejí� v běžných� výrobcích� pro� domácnost,� je�
čerpána�pod�vysokým� tlakem�do�otvorů�ve�vrtu.�To�má�za�následek� tvorbu�malých�
trhlin v břidlicové�hornině�a�uvolnění�plynu.�Tento�postup�se�opakuje�do�té�doby,�než�
je� vyfrakována� celá� délka� horizontální� části� vrtu.� Proces� se�může� opakovat� 20� až�
30krát,�ale�obvykle�trvá�jen�několik�dní. Schéma�procesu�frakování�viz�Obr. 4.

Obr. 4 Schéma�procesu�frakování [13]

2.6 Zpracování�zemního�plynu

Jak�už�bylo�řečeno,�vytěžený�zemní�plyn� je�směs�stovek�různých�látek.�Typický�
proud� obsahuje� plyny,� kapalné� uhlovodíky� smíchané� s vodní� párou� nebo� vodou� a�
také� s pevnými� částicemi.� Proto� musí� být� co� nejdříve� po� přivedení� na� povrch�
zpracován.�K tomu�se�využívají�čtyři�základní�procesy�[14]:
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1. Oddělení�plynu�od�kapalin�jako�je�ropa,�zkondenzované�uhlovodíky,�voda 
a�pevné�látky

2. Zpracování�plynu�pro�odstranění�kondenzujících�uhlovodíkových�par

3. Zpracování�plynu�pro�odstranění�kondenzující�vodní�páry

4. Zpracování� plynu� pro� odstranění� dalších� nežádoucích� látek,� jako� je�
sirovodík�nebo�oxid�uhličitý

Separace2.6.1

Oddělení� plynného� proudu� od� kapalin� je� první� a� nejkritičtější� fází� zpracování�
zemního�plynu.�Podle�složení�směsi�a� fyzikálních�vlastností� (tlak�a�teplota)� je�nutné�
určit�typ�a�velikost�separátoru.

Většina�separátorů�pracuje�na�principu�gravitační�nebo�odstředivé�segregace.�Při�
konstrukci těchto�zařízení�je�nutné�dbát�na�to,�aby�splňoval tyto body:

� Má� odstředivou� vstupní� část,� kde� probíhá� primární� separace� kapaliny� a�
plynu

� Poskytuje� dostatečně� velký� prostor� (výšku� nebo� délku)� pro� usazení�
kapaliny�při�průtoku�směsi

� Je vybaven extraktorem nebo odlučovačem�mlhy blízko�výstupu�plynu�pro�
zajištění�odstranění�malých�částic�kapaliny,�které�se�neusadily�gravitací

� Umožňuje� dostatečnou� možnost� kontroly� zařízení,� je� vybaveno�
bezpečnostním� pojistným� ventilem, manometrem, regulátory� a� dalším�
vybavením

Odstředivá�vtoková�část�zajišťuje�rotaci�proudu�a�díky�velké�odstředivé�síle,�která�
na�směs�působí,�se�kapky�kapaliny�shlukují�do�větších�celků.�Ty� jsou�dále�usazeny�
na� dně usazovací� části,� jež je� speciálně� upravená� tak,� aby� ustálila� proudění.
K tomuto� ustálení� je� ovšem zapotřebí� velký� otevřený� prostor� nádobě.� Malé� kapky�
kapaliny� se� často� neusadí� a� jsou� unášeny� plynnou� fází� na� výstup� ze� separátoru.�
Proto� se� využívají� extraktory� nebo� odlučovače� mlhy,� na� kterých� se� mlha�
shromažďuje�a�větší�kapky�se�poté�opět�usadí�na�dně�separátoru.�Tímto�způsobem�
je�odstraněno�asi�99,9�%�kapaliny�z plynu. 

V praxi�se�využívají�tři�základní�typy�separátorů:�vertikální,�horizontální�a�sférické.

a) Vertikální�separátory

Tento� typ� zařízení� se� často� používá� k úpravě� proudů� z ložisek� s nízkým� nebo 
středním� poměrem� plyn/ropa� nebo� tam,� kde� je� předpoklad� velkého� množství�
kapalných� látek� v proudu.� Vertikální� separátory� zabírají� menší� plochu� než� ostatní�
typy,� proto� jsou� důležité� především� pro� využití� při� těžbě� na�moři,� kde� jsou� značná�
prostorová�omezení.�Výhodou�těchto�zařízení�je�velká�vzdálenost�hladiny�kapaliny�a�
výstupu�plynu,�která�zajišťuje,�že�pouze�malé�množství�kapaliny�může�být�uneseno�
proudem�plynu�ze�separátoru.�Nicméně�vzhledem�k tomu,�že�pro�přirozený�vzestup�
plynu� a� stékání� kapek� kapaliny� na� dno� je� zapotřebí� velký� průměr� zařízení,� jsou�
většinou� vertikální� separátory� dražší� než� horizontální� jednotky� o� stejné� kapacitě.�
Schéma�vertikálního�separátoru�je�znázorněno�na Obr. 5.
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Obr. 5 Schéma�vertikálního�separátoru�[14]

b) Horizontální�separátory

Tato� zařízení� jsou� obvykle� první� volbou� díky� nízkým� pořizovacím� nákladům.�
Nejčastěji� najdou� využití� při� úpravě� proudů� z ložisek� s velkým� poměrem� plyn/ropa,�
zpěněných� proudů,� nebo� pro� oddělení� dvou� různých� kapalin.� Tato� zařízení� se�
vyznačují� dlouhou�separační� sekcí� s přepážkami, viz Obr. 6,� která�dovoluje� vysoké�
rychlosti�proudění�plynu.�Horizontální�separátory�jsou�jednodušší�na�montáž�a�servis,�
vyžadují�méně�potrubí�pro�připojení�a�lépe�zvládají�uložení�na�šikmé�ploše.�Proto�je�
velmi�jednoduché�spojit�několik�separátorů�do�vícestupňového�separačního�systému�
a�minimalizovat�tak�požadavky�na�zastavěnou�plochu.�

V praxi�se�využívají�také�třífázové�separátory,�které�jsou�určeny�k oddělení�ropy,�
vody�a�plynu�a�běžně�mají�dva�vývody�kapaliny.�Tato�zařízení�se�obvykle�používají�
při� testování� vrtů� a� pro� případy,� kdy� jde� voda� snadno� oddělit� od� ropy. Jejich 
konstrukce� je� totožná� s dvoufázovými� nádobami� s výjimkou� vodní� komory,�
doplňkových�regulačních�zařízení�a�vypouštěcího�ventilu.�

Obr. 6 Schéma�horizontálního�separátoru�[14]

c) Sférické�separátory

Sférické� separátory� jsou� levnou� a� kompaktní� variantou� pro� úpravu� zemního�
plynu. Vzhledem k jejich�konstrukci�má�tento�typ�omezený�pracovní�prostor�pro�plyn�
a�kapalinu.�Také�umístění�a�měření�výšky�hladiny�je�v tomto�případě�velmi�složité.

Po�aplikování� určitých� opatření� je�možné� tento� typ� separátoru� použít� také� jako�
třífázový.� Je� zapotřebí� instalovat� speciální� vnitřní� přepážky� pro� vytvoření� vodní�
sekce. Vzhledem k omezenému� vnitřnímu� prostoru� separátoru� a� složitosti� těchto�
úprav�je�jejich�využití�jen�velmi�malé.
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Sušení�zemního�plynu2.6.2

Aby�mohl�být�zemní�plyn�přepravován�potrubím,�musí�splňovat�určité�parametry.�
Kromě� požadovaného� tlaku� a� teploty� je� to� také� maximální� obsah� vody� a�
kondenzovatelných� uhlovodíků.� Termín� dehydratace� neboli� sušení� znamená�
odstranění� vodní� páry.� Ta� je� pravděpodobně� nejčastěji� se� vyskytující� nečistotou�
v neupraveném�zemním�plynu.�Hlavním�důvodem�pro� jejich�odstranění� je� to,� že�se�
vodní� pára� stává� kapalnou� za� nízké� teploty� nebo� za� vysokého� tlaku.� Tato voda 
v kapalném�stavu�poté�způsobuje�problémy�při�potrubní�přepravě,�například:�

� Voda�a�zemní�plyn�tvoří hydráty,�které�mohou�ucpat�potrubí�a�jiné�zařízení

� Voda v potrubí� ovlivňuje� podmínky� proudění,� což� má� za� následek� nižší�
účinnost�kompresorů�použitých�pro�dopravu�média

� Obsah�vody�snižuje�výhřevnost�zemního�plynu

Pro�bezproblémovou�potrubní�dopravu� je�doporučený�objem�vody�přibližně�100�
až� 130� kg� na�milión�metrů� kubických� zemního� plynu� a� pro� podvodní� potrubí� ještě�
nižší [14]. Obsah vody v zemním plynu� je� úzce� spojen� s rosným� bodem,� jenž� je�
definován�jako�teplota,�při�které�je�zemní�plyn�nasycen�vodní�parou�při�daném�tlaku.�
Při� teplotě� rosného� bodu� je� zemní� plyn� v rovnováze� s vodou.� Jakékoliv� snížení�
teploty�nebo�zvýšení� tlaku�způsobí,�že�vodní�pára�začne�kondenzovat.�Rozdíl�mezi�
teplotami� rosného� bodu� nasyceného� a� vysušeného� plynu� se� nazývá� deprese�
rosného�bodu. Doporučená�hodnota� rosného�bodu� by�měla�být� o�5�až�10� °C�nižší�
než� předpokládaná� nejnižší� teplota,� kterou� plyn�může� dosáhnout� během� přepravy. 
Toho�se�obecně�dosáhne�tzv.�středním�stupněm�sušení,�kdy�se�teplota�rosného�bodu�
nachází�v rozmezí�-15�až�-25�°C [5]. 

Dehydrační�systémy,�které�se�používají�v plynárenském�průmyslu,�se�řadí�do�čtyř�
základních�kategorií�[14]:

� S přímým�chlazením

� S kompresí�a�následným�chlazením

� Absorpční

� Adsorpční

U� prvních� dvou� metod� není� možné� dostatečně� snížit� obsah� vody� na� takovou�
úroveň,�aby�byl�plyn�připraven�k přepravě�potrubím.�Proto�jsou�většinou�nutné�další�
úpravy�absorpcí�nebo�adsorpcí.

Vodní� pára� se� při� absorpci� odstraňuje� prouděním� plynu� skrz� hygroskopické�
tekuté� vysoušedlo.� Tento� proces� většinou� probíhá� v náplňových� nebo� patrových�
absorbérech.� Velmi� často� se� jako� kapalné� vysoušedlo� používají� glykoly� –
diethylenglykol (DEG) nebo triethylenglykol (TEG). Dehydratace glykolem je pro 
dosažení� stejného� požadovaného� rosného� bodu� plynu� obvykle ekonomicky 
atraktivnější, než�použití�pevného�vysoušedla.

Vstupní� plyn�musí� být� před� vstupem� do� absorbéru� vyčištěn,� aby se odstranila 
veškerá� kapalná� voda� a� uhlovodíky,� vosk,� písek,� vrtné� kaly� a� další� nečistoty.� Tyto�
látky�mohou�způsobit�silné pěnění,�vyšší�ztráty�glykolu,�špatnou�účinnost�a�zvýšenou�
údržbu�absorbéru.�Proto�se�pro�vysoce�znečištěné�plyny�využívají� separátory nebo 
filtrační�odlučovače.
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Při�adsorpci�plyn�proudí�skrze�lože�zrnitých�pevných�látek�pohlcujících�vodu.�Ta�
zůstává� na� povrchu� těchto� částic� a� odchází� dehydrovaný� plyn.� Tato� látka� se�
vyznačují�velkou�plochu�na�jednotku�váhy.�Adsorpční�procesy�na�rozdíl od absorpce 
nezahrnují�chemickou�reakci.��Všechny�pevné�látky�do�určité�míry�pohlcují�vodu,�ale�
jejich� účinnost� se� liší� především� vlastnostmi�materiálu,� jeho� porozitou� a� efektivním�
povrch.� Ve� většině� dehydratačních� systémů� se� používá� aktivovaný� oxid� hlinitý�
(bauxit)�nebo�silikagelové�vysoušedlo.�

Odstranění�kyselých�látek2.6.3

Neupravený�zemní�plyn�často�obsahuje�sulfan� (H2S)�a�oxid�uhličitý� (CO2). Tyto 
dva� plyny� se� nazývají� kyselými,� protože� za� přítomnosti� vody� tvoří� kyseliny� nebo�
kyselé�roztoky.�Nemají�žádnou�výhřevnou�hodnotu,�ale�mají�velmi�nepříznivý�vliv�jak�
na� procesní� zařízení,� tak� na� životní� prostředí.� Sulfan� je� toxický,� jedovatý� plyn� a�
v plynech� určených� pro� domácí� spotřebu� není� povolen.� V přítomnosti� vody� také�
způsobuje� korozi� a�může� zapříčinit� selhání� ventilů,� potrubí� a� tlakových� nádob.� Pro�
většinu�potrubí�se�uvádí�maximální�přípustná�hranice�H2S na 4 ppm. [2]

Oxid�uhličitý�není�tak�nebezpečný�jako�sulfan�a�jeho�odstranění�není�vždy�nutné,�
ale�většina�procesů�na�odstranění�H2S�odstraní�také�CO2.�Proto�se�při�předpokladu�
celkového�množství�plynu,�který�má�být�odstraněn,�objemy�těchto�dvou�látek�sčítají.�
Oxid�uhličitý�je�také�korozní�za�přítomnosti�vody.

Pojem kyselý� plyn� říká,� že� plyn� obsahuje� větší� množství� H2S,� než� povolují�
průmyslové� limity.� Pro� odstranění� kyselých� látek� ze� zemního� plynu� se� nejčastěji�
používá� proces� využívající� takzvanou� „železnou� houbu“. Tento proces je jednou 
z nejstarších�známých�metod�pro�odstraňování�sloučenin síry�z průmyslových�plynů.�
V posledních� letech� je� ovšem� tento� postup� velmi� často� aplikován� na� zpracování�
vysokotlakých� zemních� plynů.� Jedná� se� o� dávkovací� proces,� kdy� houbou� je�
hydratovaný� oxid� železa� (Fe2O3),� který� je� nesen� na� dřevěných� hoblinách.� Reakce�
mezi „houbou“ a sulfanem v plynu�probíhá�podle�následující�reakce�[2]:

2 Fe2O3 + 6 H2S → 2 Fe2S3 + 6 H2O (1)

Oxid� železitý� je� přítomen� v hydratované� formě� a� bez� přítomnosti� vody� nebude�
reakce� probíhat.� Provozní� teplota� nádoby� se� musí� udržovat� pod� hranicí� přibližně�
50 °C�[2] nebo�je�nutné�použití�vodní�trysek.�Regenerace�houby�se�provádí�přívodem�
vzduchu�a� to�buď�kontinuálně,�nebo�dávkováním.�Reakce� regenerace� tedy�probíhá�
podle rovnice [2]:

2 Fe2S3 + O2 → 2 Fe2O3 + 6 S (2)

Vzhledem k tomu,� že� část� síry� zůstává� v loži,� je� počet� regeneračních� kroků�
omezen�a�po�určité�době�je�nutné�lože�vyměnit.�
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3. Výměníky�tepla�a�základní�vztahy�pro�tepelně-
hydraulický�a�pevnostní�výpočet

Výměníky�tepla�jsou�technologicky�jedny�z nejúčinnějších�možností�přenosu�tepla�
mezi�médii.�Tepelné�výměníky�využívané�při�úpravě�zemního�plynu�se�výrazně�neliší�
od� výměníků� pro� klasické� použití.� Parametry� zařízení� záleží� především� na� tlaku,�
teplotě� a� složení� jednotlivých� médií,� od� kterého� se� odvíjí� i� použité� materiály�
jednotlivých�součástí.�

3.1 Typy�výměníků�tepla

Výměníky� tepla� je�možné� rozdělit� dle� způsobu�využití� (ohřívače,� kondenzátory,�
vařáky,�atd.),�dle�druhu�výměny� tepla� (výměna�se�změnou�nebo�beze�změny� fáze)�
nebo� dle� počtu� ploch� pro� výměnu� tepla� (směšovací� výměníky� bez� teplosměnné�
plochy,�regenerační�výměníky�a�kontinuální�rekuperační�výměníky).�

Výměníky trubka v trubce3.1.1

V těchto� zařízení� proudí�média� v trubce�a�mezikruhovém�prostoru� souproudem�
nebo protiproudem.�Maximální teploty�medií�u�těchto�výměníků jsou�180�až�200�°C�a�
tlaky 5 MPa [15].�Existuje�také�mnoho�způsobů,�jak�zlepšit�součinitele�přestupu�tepla,�
problém�čistitelnosti�a�dilatace.�Používají�se�také�různá�uspořádání,�např.�dvoutrubky�
stočené�do�spirály�nebo�šroubovice.�Často�se také�využívá�žebrovaných�trubek.�Pro�
zvýšení� součinitele� přestupu� tepla� u� laminárního� proudění� se� také� nabízí� použití�
vložek� – zkroucených� pásků� (šroubové� plochy,� které� působí� jako� mixer� nebo 
inventor) nebo� zvlněných� plechů� (pulzátory).� Při� nejnáročnějších� aplikacích� (velmi�
vysoké� tlaky,� teploty� a� požadavky� na� těsnost)� se� využívá� svařovaných� plášťových�
dvoutrubkových�výměníků.

Trubkové�výměníky3.1.2

Tento�typ�výměníků�je�dlouhodobé�nejvyužívanějším�pro�svoji�schopnost�zvládat�
vysoké� teploty� a� tlaky.� Další� výhodou� je� univerzálnost,� použitelnost� pro� kapaliny� i�
plyny�(včetně�aplikací�s fázovou�změnou�– vařáky�a�kondenzátory).�Ve�výměníku�se�
může�měnit�orientace�jednotlivých�proudů.�Závisí�na�směru� toku v plášti,�který�může�
být�vybaven�několika�podélnými�a�příčnými�přepážkami� (segmentové,�šroubovicové�
nebo� tyčové).�Orientace� proudění� v trubkách� závisí� na� přepážkách� v rozdělovacích�
komorách� (tzv.� hlavách� výměníku),� nebo�na� tvaru� trubek�u� výměníku�s U-trubkami. 
Konstrukce�trubkových�výměníků�je�závislá�na�konkrétním�zadání�aplikace.�Existuje�
mnoho�druhů�provedení,�která�jsou�popsána�klasifikací�výměníků�TEMA,�viz�Obr. 7. 

Při� konstrukci� je� nutné� zvážit,� které� médium� bude� proudit� v mezitrubkovém� a�
trubkovém� prostoru.� V trubkách� většinou� proudí� agresivnější�médium,� u� kterého� je�
vysoká� pravděpodobnost� zanášení� (angl. fouling),� dále�médium� s vyšším� tlakem� a�
nižší� teplotou.� Pokud� při� přenosu� tepla� dochází� k fázovým� přeměnám� (var,�
kondenzace),� je� pro� toto� médium� preferován� mezitrubkový� prostor� díky� nižším�
tlakovým� ztrátám.� Při� volbě� počtu� tahů� v trubkách� a� plášti� je� nejvíce� ovlivňujícím�
faktorem�dovolená�tlaková�ztráta.�Pokud�se�změní�varianta�1-1 na 1-2 (1 tah v plášti�
a 2 tahy v trubkách),� zvýší� se� objemový� tok� v trubkovém� prostoru� dvojnásobně,�
vzroste�přestup�tepla�(pro�turbulentní�proudění�cca�1,7x),�ale�zároveň�se�asi�8x�zvýší�
tlakové� ztráty� [15].� Je� tedy� nutné� najít� správný� kompromis� mezi� součinitelem�
přestupu�tepla�a�tlakovými�ztrátami.
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Obr. 7 Trubkové�výměníky�dle�klasifikace�TEMA�[16]

Deskové�výměníky3.1.3

V těchto�zařízeních�proudí�média�(ve�většině�případů�kapaliny)�v mezerách�mezi�
naskládanými�deskami�profilovanými�tak,�aby�umožňovaly�co�největší�přestup�tepla�a�
zároveň� nedocházelo� k velkému� zanesení� jejich� teplosměnných� ploch.� Hodnoty�
součinitele�prostupu� tepla�obvykle�dosahují�3500�až�7500�W.m-2.K-1 [15],�což� je�asi�
2x� více� než� u� spirálových� výměníků popisovaných� níže.� Ve� srovnání� s trubkovými�
výměníky�mají�deskové�mnohem�menší�náchylnost�k zanášení.�Při�použití�spirálově�
tvarovaných� kanálů� je� možné� dosáhnout� až� dvojnásobnou� pracovní� doby mezi 
čištěním.� Jednotlivé� desky� jsou� většinou� vylisovány� z nerezového� plechu.� Každá�
z desek�je�opatřena�dvěma�průtočnými�otvory�a�dvěma�otvory�oddělenými�těsněním.�
Především� těsnění� je� v poslední� době� soustavně� vylepšováno,� jelikož� těsnost� je�
největší�příčinou�nízkého�rozšíření�deskových�výměníků�v průmyslu.

Spirálové�výměníky3.1.4

Tato� zařízení� spadají do� kategorie� deskových� výměníků. Média� v nich� proudí�
(obvykle protiproudem) ve spirálově� tvarovaných� kanálech,� které� zvyšují� intenzitu�
přestupu�tepla�a�zároveň�snižují�kritickou�hodnotu�Reynoldsova�čísla�a�tím�i�přechod�
do turbulentního� proudění.� Nevýhodou� spirálových� výměníků� je� nízký� dovolený�
provozní� tlak�a�u�starších�zařízení� také�možná�netěsnost.�V porovnání�s trubkovými�
výměníky�mají�větší�teplosměnnou�plochu�na�zastavěný�objem.�Hlavní�předností�jsou�
nízké� tlakové� ztráty� a� velmi� malé� zanášení.� Proto� se� tato� zařízení� používají�
především� při� ohřevu� vláknitých� materiálu� například� v papírenství,� metalurgii� nebo�
v potravinářství.
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3.2 Základní�vztahy�pro�tepelně-hydraulické�výpočty�výměníku
Při�přenosu�tepla�dochází�k výměně�tepelné�energie�mezi�jednotlivými�látkami.�

To�je�zapříčiněno�teplotním�rozdílem.�Druhý�zákon�termodynamiky�říká,�že se teplo 
samovolně�šíří�z místa�s vyšší�teplotou�do�míst�o�nižší�teplotě.�Obecně�přenos�tepla�
probíhá�třemi�základními�mechanismy:�vedením,�prouděním�a�sáláním.�V praxi�poté�
jde�většinou�o�kombinaci�těchto�mechanismů.

Základní�vztahy�pro�výpočet�výměníku�tepla3.2.1

a) Tepelná�bilance�výměníku

Pokud� existuje� předpoklad,� že� při� výměně� tepla� nedochází� ke� změně� fází�
jednotlivých�médií�a�ztráty�do�okolí�jsou�zanedbány,�je�možné�tepelné�výkony�popsat�
rovností:

��� = ��� (3)

kde

���/��� … tepelné�výkony�jednotlivých�proudů [W]

po�rozepsání rovnice�(3)�se�obdrží�výraz [17]:

�� �� · ��,��̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ · ����,�� − ���,���� = �� �� · ��,��̅̅ ̅̅ ̅̅ · ����,��� − ���,��� (4)

kde
�� ��/�� ��. .. hmotnostní�průtok�látek�v mezitrubkovém�a�trubkovém�

prostoru [kg/s]
��,��̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/��,��̅̅ ̅̅ ̅̅ … střední�měrná�tepelná�kapacita�média�v trubkovém�a�

mezitrubkovém�prostoru�[J/kg.K]
���,��/���,�� … vstupní�teplota�v mezitrubkovém�a�trubkovém�prostoru�[K]

���,���/���,��� … výstupní�teplota�v mezitrubkovém�a�trubkovém�prostoru�[K]

b) Přenosová�rovnice

K výpočtu� přeneseného� tepelného� výkonu� se� pro� výměníky� tepla� využívá�
přenosová�rovnice,�kterou je�možné�napsat�ve�tvaru�[17]:

�� = k · A · ∆�� (5)

kde
k… součinitel�prostupu�tepla�[W/m2.K]
A… plocha�výměny�tepla�[m2]
∆�� … střední�teplotní�rozdíl�[K]

Součinitel�prostupu tepla�je�vždy�vztažen�k dané�referenční�ploše výměny�tepla�(A).

c) Součinitel�prostupu�tepla

Součinitel�prostupu� tepla�vyjadřuje�množství� tepla�sdíleného�pracovními� látkami�
na� jednotkové�ploše�výměny� tepla�při� jednotkovém� teplotním�rozdílu.�Při� výpočtech�
trubkových�výměníků�je�vztažen�k vnější�ploše�výměny�tepla�a�je�možné�jej�vypočítat�
z obecné�rovnice [17]:
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� =
1

��

��
·
�

��
+

�

�����
·
��

��
+

�

��

(6)

kde
��/��… plocha�výměny�tepla�na�straně�MP/TP [m2]
��/��… součinitel�přestupu�tepla�v MP/TP [W/m2.K]
�… tloušťka�stěny�[m]
�����… tepelná�vodivost�trubek�[W/m.K]

Při�použití�hladkých�trubek�s kruhovým�průřezem�a�přítomnosti�jejich�zanášení�je�
možné�rovnici�(7)�zapsat�ve�tvaru:

� =
1

��

��
· �

�

��
+ ��,�� +

��

�·�����
· ��

��

��
+

�

��
+ ��,�

(7)

kde
��/��… vnější�/�vnitřní�průměr�trubky�[m]
��,�/��,�… součinitel�zanášení�MP/TP�[m2.K/W]

d) Součinitel�přestupu�tepla

Pro� výpočet� součinitele� přestupu� tepla� se� využívá� Nusseltova� podobnostního�
čísla,�které�popisuje�podobnost�přenosu�tepla�konvekcí�a�přenosu�vedením�v mezní�
vrstvě�tekutiny.�Nusseltovo�číslo�je�vyjádřeno�vztahem�[17]:

�� =
� · �

�
�→ �� =

�� · �

�

(8)

kde
Nu… Nusseltovo�podobnostní�číslo�[-]
� … tepelná�vodivost�tekutiny�[W/m.K]
L… charakteristický�rozměr�[m]

V� literatuře� je� možné� najít� mnoho� rovnic� pro� Nusseltovo� číslo,� které� jsou�
experimentálně� odvozeny� pro� různé� druhy� výměníků� a� režimy proudění.� Proto� je�
nutné�pro�jednotlivé�podmínky�najít�správnou�rovnici.�Obecně�ale�platí�že�Nusseltovo�
číslo�je�funkcí�dalších�podobnostních�čísel�Nu=f(Re, Gr, Pr, …).

e) Střední�teplotní�rozdíl

Teploty� jednotlivých� médií se� při� průchodu� výměníkem� tepla� postupně� mění.�
Pokud�má� výměník� pouze� jeden� chod� v trubkách� i� plášti,� je� tato� změna� plynulá� a�
křivka�má�logaritmický�tvar.�Proto�je�definován takzvaný�střední� logaritmický�teplotní�
rozdíl� ∆���,� který� je� závislý� na� maximálních� a� minimálních� rozdílech� teplot� na�
jednotlivých� koncích� výměníku.� V případě� použití� křížového,� vícechodého� nebo�
kombinovaného� proudění� je� nutné� tento logaritmický� rozdíl� vynásobit� korekčním�
faktorem�F,�jenž�je�možné�zjistit�z grafů�nebo�různé�literatury.

Pro�výpočet�středního�teplotního�rozdílu�se�používá�vztah�[17]:

∆�� = ∆��� · � =
∆���� − ∆����

ln��
∆����

∆����
�

· �
(9)
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kde
∆���… střední�logaritmický�spád�[K]
∆����… maximální�teplotní�rozdíl�teplosměnných�médií [K]
∆����… minimální�teplotní�rozdíl�teplosměnných�médií�[K]
�… opravný�součinitel�středního�log.�teplotního�rozdílu [-]

Hodnoty ∆T��� a ∆T��� se� pro� protiproudé� a� souproudé� uspořádání� určují�
způsobem,�jenž�uvádí�Obr. 8.

Obr. 8 Vzorový�příklad�rozdílu�středního�logaritmického�spádu�mezi�souproudým�a�
protiproudým�zapojením�výměníku�tepla�[18]

Tlakové�ztráty3.2.2

Jedním� z nejdůležitějších� parametrů� u� výměníku� tepla� jsou� tlakové� ztráty
pracovních� látek.� Často� jsou� požadavky� na� maximální� dovolené� tlakové� ztráty�
v rozporu s požadovaným�výkonem,�jelikož�přenos�tepla�a�tlaková�ztráta�třením�spolu�
souvisí. Při�vyšších�rychlostech�dochází�k turbulencím,�které�zvyšují�přestup�tepla�ale�
zároveň� i� tlakové�ztráty� třením.� S vyšším� přestupem�tepla� klesají� investiční� náklady�
na�výměník�tepla (zvyšuje�se�součinitel�prostupu�tepla),�ale�zároveň�rostou�provozní�
náklady kvůli�vyšším�tlakovým�ztrátám.�Proto� je�nutné� při�návrhu�výměníku�mít� tuto�
souvislost�na�paměti�a�snažit�se�nalézt optimální�řešení.

Celková�tlaková�ztráta se vypočítá ze vztahu [17]:

∆� = ∆�� + ∆�� (11)

kde
∆��… tlaková�ztráta�vlivem�tření [Pa]
∆��… tlaková�ztráta�vlivem�místních�odporů [Pa]

Výpočet�jednotlivých�složek�tlakových�ztrát�je�dále�ilustrován�na�případu�proudění�
pracovní�látky�v potrubí.

a) Tlaková�ztráta�vlivem�tření

Pro� výpočet� třecích� tlakových� ztrát� je� nezbytné� určit� Darcyho� součinitel� tření� λ, 
který� je� závislý� na� podmínkách� proudění,� především� na� rychlosti� a� typu� proudění,�
průměru� a� absolutní� drsnosti� potrubí.� Pro� získání� součinitele� tření� je� možné� použít�
experimentální�Moodyho�diagram,�který�poskytne�určitý�odhad�hodnoty.�Pro�přesné�
softwarové�výpočty�ale�tento�postup�není�příliš�vhodný.�Proto�existuje�několik�vztahů,�
které�jsou�odvozeny�pro�jednotlivé�podmínky�proudění.
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Pro� výpočet� třecích� tlakových� ztrát� pracovní� látky� v rovném� potrubí� lze� použít�
Darcy-Weisbachovu rovnici [17]:

∆�� = λ� ·
��
�ℎ

·
��

2
· �

(12)

kde
u… rychlost�proudění�[m/s]
λ�… Darcyho�součinitel�tření�[-]
��… skutečná�délka�potrubí�[m]
�ℎ… hydraulický�průměr�potrubí�[m]�

Pokud� se� jedná� o� proudění� v úplně� zatopeném� kruhovém� potrubí,� rovná� se�
hydraulický� průměr� vnitřnímu� průměru� potrubí.� Pro� jiné� případy� se� hydraulický�
průměr�vypočítá�ze�vztahu [17]:

�ℎ =
4 · �

�

(13)

kde
S… průtočný�průřez�potrubí�[m2]
O… smáčený�obvod�potrubí�[m]

b) Tlaková�ztráta�vlivem�místních�odporů

Kromě�třecích�tlakových�ztrát�se�musí� vzít� v úvahu�také�ztráty�místními�odpory.�
Ty�vznikají�při�průtoku�média�jednotlivými�částmi�potrubí�a�různými�armaturami,�které�
způsobují� ztrátu� energie� tekutiny.� Nejčastěji� to� jsou� vtoky� a� výtoky� potrubí,� kolena,�
změny� průřezu,� ventily� a� další.� Každý� z těchto� místních� odporů� je� popsán�
součinitelem� ��,� který� je� možné� dohledat� v literatuře� nebo� u� výrobce� dodávajícího
konkrétní� armatury.� Celkovou� tlakovou� ztrátu� místními� odpory� je� poté� možné�
vypočítat�jako�součet�ztrát�jednotlivých�složek�potrubí�[17].

∆�� = ∑��
��

2
· �

(14)

kde
��… součinitel�místního�odporu�[-]
ρ… hustota�proudícího�média�[kg/m3]

Součinitel� místního� odporu� je�možné�nahradit� ekvivalentní� délkou,�která� je� poté�
přičtena k celkové� délce� potrubí,� a� tlakové� ztráty� se� poté� vypočítají� z Darcy-
Weisbachovy rovnice.

3.3 Základní�vztahy�pro�pevnostní�výpočty

Následující� kapitola� popisuje� základní� vztahy� pro� pevnostní� výpočet� dle� normy�
ČSN�EN�13445-3.�Tuto�normu�lze�použít�pouze�tehdy,�když�dle [19] platí:
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1. Materiály� a� svary� nejsou� vystaveny� působení� lokálně� omezené� korozi�
v přítomnosti� produktů,� které� jsou� v nádobě� obsaženy� nebo� mohou� být�
v tlakové�nádobě�obsaženy�za�rozumně�předvídatelných�podmínek

2. Buď�jsou�všechny�výpočtové�teploty�pod�oblastí�tečení,�nebo�je�výpočtová�
teplota v oblasti� tečení� a� časově� závislé� materiálové� charakteristiky� jsou�
dostupné�v materiálových�normách

Pro� účely� konstrukce� a� výpočtů� je� oblastí� tečení� oblast� teplot,� při� kterých� již
nejsou� časově� nezávislé� materiálové� charakteristiky� řídicí� pro� určení� dovoleného�
namáhání.

Použité� materiálové� pevnostní� charakteristiky� se� musí� vztahovat� ke� stanovené�
životnosti�pro�různé�případy�zatížení�při�tečení [19].

Maximální�přípustné�hodnoty�dovoleného�namáhání�tlakových�částí3.3.1

Tato� kapitola� stanoví� maximální� přípustné� hodnoty� dovoleného� namáhání�
tlakových� částí� jiných� než� šrouby.� Výpočet� této� hodnoty� záleží� na� typu� použitého�
materiálu.�Vztahy�pro�výpočet�dovoleného�namáhání�jsou�shrnuty�v�Tab. 5.

Tab. 5 Maximální�hodnoty�dovoleného�namáhání�pro�tlakové�části�jiné�než�šrouby [19]

Typ oceli
Případy�normálních�provozních�

zatížení
Případy�zkušebních�a�
mimořádných�zatížení

Oceli�jiné�než�austenitické

A < 30%
�� = min��

���,�/�

1,5
;
��/��

2,4
� ����� = �

���,�/�����

1,05
�

Oceli�jiné�než�austenitické:

alternativní�způsob

A < 30%

�� = min��
���,�/�

1,5
;
��/��

1,875
� ����� = ��

���,�/�����

1,05
�

Austenitické�oceli

30 % < A < 35%
�� = �

���,�/�

1,5
� ����� = ��

���,�/�����

1,05
�

Austenitické�oceli

A ≥�35�%
�� = max�[

���,�/�

1,5
;��� �

���,�/�

1,2
;
��/�

3
�] ����� = max��

���,�/�

1,05
;
��/�����

2
�

Lité�oceli �� = min��
���,�/�

1,9
;
��/��

3
� ����� = ��

���,�/�����

1,33
�

kde
��/� … mez pevnosti v tahu�při�teplotě�T�[MPa]

���,� … smluvní�mez�kluzu�0,2�%�[MPa]

���,� … smluvní�mez�kluzu�1,0�%�[MPa]
�� … maximální�hodnota�dovoleného�namáhání�pro�případy�normálního�

provozního�zatížení�[MPa]
����� … maximální�hodnota�dovoleného�namáhání�pro�případy�

zkušebního�zatížení�[MPa]

Požadovaná�tloušťka�válcové�skořepiny3.3.2

Požadovaná� tloušťka� stěny� skořepiny� se� dle [19] vypočte� pomocí jednoho 
z následujících�vztahů:

� =
� · ��

2 · � · � − �

(15)
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nebo

� =
� · ��

2 · � · � + �

(16)

kde
�… požadovaná�tloušťka�válcové�skořepiny�[mm]
� … dovolené�namáhání�[MPa]
�… výpočtový�tlak�[MPa]
�… součinitel�hodnoty�spoje�[-]
�� … vnější�průměr�skořepiny�[mm]
�� … vnitřní�průměr�skořepiny�[mm]

Vypočtenou hodnotu tloušťky�je�třeba�zvětšit�o�přídavek�eex,�což je tloušťka�
přidaná�navíc�pro�doplnění�na�jmenovitou�tloušťku.�Tím�získáme�analyzovanou�
tloušťku�stěny.�Z této�hodnoty potom můžeme pro danou geometrii vypočítat�
maximální�přípustný�tlak�ze�vztahu [19]:

���� =
2 · � · � · ��

��

(17)

kde
�� … analyzovaná�tloušťka�válcové�skořepiny�[mm]
�� … střední�průměr�skořepiny�[MPa]
���� … maximální�přípustný�tlak�[MPa]

Výsledná� tloušťka� stěny� válcové� skořepiny� se� poté� získá� součtem� tlouštěk�
znázorněných�na�Obr. 9.

Obr. 9 Vztahy�mezi�definicemi�tlouštěk�[19]

kde
� … přídavek�na�korozi�[mm]
��� … tloušťka�přidaná�pro�doplnění�na�jmenovitou�tloušťku�[mm]
���� … minimální�přijatelná�výrobní�tloušťka�[mm]
�� … jmenovitá�tloušťka�[mm]
�� … absolutní�hodnota�možné�záporné�tolerance�na�jm.�tloušťce�[mm]
�� … přídavek�na�možné�zeslabení�během�výrobního�procesu�[mm]
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4. Tepelně-hydraulický�výpočet�výměníku tepla

Pro tepelně�hydraulický návrh�řešeného výměníku�tepla�je�použit�software�HTRI,�
který� je� ve� světě� často� využíván pro návrh� všech� standardizovaných� provedení�
výměníků� tepla, jako jsou� trubkové,� deskové,� spirálové� výměníky,� vzduchové�
chladiče,� ekonomizéry,� kotle a� podobně [20]. Výhodou� tohoto� softwaru� je� velmi�
přívětivé�a� jednoduché�grafické� rozhraní (viz Obr. 10),� které� zjednodušuje�práci�při�
návrhu� a� také� užití� nejnovějších� ověřených� výpočtových� vztahů� implementovaných�
v softwaru HTRI.�Plná� verze� softwaru�HTRI�Xchanger� suite® 7.00 obsahuje celkem 
devět�modulů,�které�je�možné�využít�pro�návrh�následujících zařízení�[21]:

� Xace (Air coolers and economizers) – vzduchové�chladiče�a�ekonomizéry
� Xist (Shell and tube) – trubkové�výměníky�tepla
� Xfh (Fired heaters) – pece
� Xphe (Plate and frame) – deskové�výměníky�tepla
� Xpfe (Plate-fin) – deskové�výměníky�tepla�s�žebry
� Xvib (rigorous vibration analysis) – analýza�vibrací
� Xspe (Spiral plate) – spirálové�výměníky�tepla
� Xjpe (Jacketed pipe) – plášťové�výměníky�tepla
� Xhpe (Hairpin) – vlásenkové�výměníky�tepla

V jednotlivých� modulech� programu� HTRI� je� také� možné� navrhovat� zařízení�
s různými�typy�proudění.�Je�tedy�možné�uvažovat�jednofázové,�vícefázové�proudění,�
kondenzaci�nebo�var�média�a�je�možné�zvolit�rozdílné�výpočtové�postupy.

Další� výhodou� tohoto�softwaru� je�možnost� zadávat� vstupní� parametry� v SI, US 
nebo�MKS�(starší�metrický�systém�metr-kilogram-sekunda)�jednotkách.�V případě,�že�
jsou�zadané�hodnoty�v různých�jednotkách,�je�možné�pro�každé�jednotlivé�pole�zvolit�
konkrétní� jednotku, a�tím�si�zjednodušit�práci�s převody� jednotek a vyvarovat se tak 
zbytečných�chyb.

Obr. 10 Vzhled�uživatelského�rozhraní�modulu�Xist
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4.1 Zadání�výměníku�tepla
Úkolem�této�diplomové�práce�je�navrhnout�výměník�tepla,�který�je�součástí�linky�

na�úpravu�zemního�plynu�hned�po�jeho�vytěžení.�Zemní�plyn�je�z provozních�sond�a�
sběrných� středisek� při� těžbě� přiveden� do� centrálního� areálu� prostřednictvím�
plynových�přípojek. Na�těchto�přípojných�tratích�je�plyn�předehříván�na�tlak�6,1�až�9,8�
MPa(g). V tepelných� výměnících�musí� být� plyn� redukován tak, aby jeho teplota po 
regulaci� tlaku�byla�=�+15�±�1� °C.�Plyn� je�následně�sveden�společným�potrubím�do�
dvou� sušících� linek,� kde� je vysušen� v sušících� kolonách� absorpcí� vody�
v triethylenglykolu.� Následně� je� opět� předehřát� v tepelných� výměnících� před� 2.�
stupněm�regulace�tlaku.�Tlak�za�2.�stupněm�regulace�odpovídá�tlaku�v systému�TSO,�
do�něhož�je�těžený�plyn�předáván�a�musí�být�v rozsahu od 4,5 do 6,1 MPa(g). Právě�
k ohřevu� plynu� před� druhým� stupněm� regulace� tlaku� slouží výměník� tepla
navrhovaný� v této� práci. Umístění� výměníku� v procesu� úpravy� zemního� plynu� je�
červeně�znázorněno�na Obr. 11. Jako zdroj tepla v tomto�výměníku�je�použita�horká�
voda.� Cílem� je� pro� předepsané� podmínky� a� dovolené� tlakové� ztráty� jednotlivých�
médií�najít�optimální�řešení�výměníku�tepla.�

Obr. 11 Umístění�navrhovaného�výměníku�v�procesu�úpravy�zemního�plynu

Zadané�provozní�podmínky�a�složení�zemního�plynu�specifikuje Tab. 6 a Tab. 7.

Tab. 6 Zadané�provozní�podmínky

Veličina Hodnota Jednotka

Průtok�plynu 18 – 25 kg/s

Provozní�tlak�plynu 5500 – 9500 (max. 9800) kPa(g)

Provozní�teplota�vstupního�plynu 10 – 15 °C

Max.�teplota�výstupního�plynu 30 °C

Požadovaný�výkon�výměníku 1200 kW

Výpočtový�přetlak�(plyn�i�voda) 10700 kPa

Výpočtová�teplota�plyn -20 – 50 °C

Výpočtová�teplota�voda 100 °C

Teplota�topné�vody 90 °C

Teplota vratné�vody 60 °C

Dovolené�tlakové�ztráty
plyn 25 kPa

voda 50 kPa
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Tab. 7 Zadané�složení�zemního�plynu

Složka mol. %

Metan 96,46

Etan 2,3

Propan 0,3

iso-Butan 0,06

n-Butan 0,05

iso-Pentan 0,01

n-Pentan 0,01

Oxid�uhličitý 0,258

Dusík 0,545

Kyslík 0,007

Ze�zadání�plyne,�že�maximální�výkon�výměníku�má�být�1200�kW.�Z rovnic (3) a 
(4)�je�tedy�nutné�vypočítat�průtok�topné�vody�při�maximálním�teplotním�rozdílu,�který�
činí�30�°C.�Hodnota�měrné�tepelné�kapacity�vody�je�dle� [22] cp=4180�kJ/kg.°C.�Tato�
hodnota� se� mění� s teplotou, ale pro výchozí� představu� o� potřebném průtoku� vody�
postačuje�počítat se�zmíněnou hodnotou�tepelné�kapacity.

 

�� = �� �� · ��,��̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ · (���,�� − ���,���)�

�� �� =
��

��,��̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ · (���,�� − ���,���)
=

1�200�000

4180� · �90 − 60�
= 9,57�

��

�

4.2 Nastavení�softwaru�HTRI pro�návrh�výměníku

Pro� výpočet� zadaného� výměníku� tepla� byl� zvolen� modul� Xist� (Shell� and� tube)�
v módu� Design,� který� je� určen� pro� návrh� základních� geometrických� parametrů�
výměníku� ze� zadaných� provozních� parametrů.� Hodnoty� do� rozhraní� je� možné�
zadávat� po� jednotlivých� částech� (Exchanger,� Tubes,� Baffles,� Nozzles),� nebo� také�
v sekci Input Summary, která přehledně� zobrazuje� zadané� hodnoty, viz dříve� Obr. 
10. V tomto menu ale nenajdeme�všechny�možnosti,�chybí�zde�například�nastavení�
žeber�na�trubkách apod.,�a�proto�je�nutné�projít�také�jednotlivé�záložky�a�zkontrolovat�
všechny� zadané� hodnoty. V našem� případě� je hlavní� výpočet proveden pro 
maximální�zadaný�provozní tlak�a�průtok�médií (tlak plynu 9800 kPa(g),�průtok�vody�
9,57�kg/s,�průtok�plynu�25�kg/s). Hodnoty�součinitele�zanášení�byly�zvoleny�pro�vodu�
Rzw=0,00009 m2K/W�a�pro�zemní�plyn�Rzg=0,00018 m2K/W dle [23]. V prvním kroku
byly zadány pracovní�podmínky,�které�jsou�znázorněny�na�Obr. 12.

Obr. 12 Vstupní�hodnoty�při�maximálním�tlaku�a�průtoku
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Dále�je�nutné�nastavit�prvotní�návrh�geometrie�výměníku. Nejprve je třeba v sekci 
Exchanger nastavit�typ�výměníku�dle�klasifikace�TEMA (viz dříve�Obr. 7),�dále�zvolit�
orientaci� pláště,� komory, a� nakonec� zvolit� vnitřní� nebo� vnější� průměr� výměníku viz 
Obr. 13.

Obr. 13 Nastavení�modulu�Exchanger

V sekci� geometrie� trubek�se�volí� vnější�průměr�a� tloušťka� stěny.�V nabídce�pro�
výběr� je� velké�množství� normalizovaných� trubek,� ovšem� je� třeba� brát� v úvahu,� že�
HTRI pracuje�se�součástmi�dle�ASME�codu. Proto�je�pro�náš�výpočet�nutné�dohledat 
trubky dle evropských� norem.� Dále� se� nastavují také� parametry� geometrie�
samotného�svazku� trubek.�Konkrétně� to� jsou:� počet� chodů� v plášti,� rozteč,� délka� a�
úhel�rozložení�trubek�v trubkovnici viz Obr. 14. Samotné�uspořádání�trubek�je�možné�
nastavit v sekci Tube Layout manuálně,� ovšem� pokud� to� není� nutné, je� rozložení�
navrženo�automaticky�programem.�

Obr. 14 Nastavení�modulu�Tubes

Další�důležitou�částí�výměníku�jsou�přepážky�v plášti.�V programu�je�dostupných�
hned�několik�druhů,�například�segmentové�nebo�šroubovicové�přepážky.�Pro� ty� lze�
nastavit�seříznutí,�rozteč�nebo�sklon�v závislosti�na�vybraném�typu viz Obr. 15. 

Obr. 15 Nastavení�modulu�Baffles
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Poslední�důležitou�součástí�u�výměníku�“Shell�and�tube“�jsou�hrdla.�Stejně�jako�u�
trubek� jsou� dostupné� standardizované� součásti� dle� ASME,� proto� je� třeba� hodnoty�
vnitřního�a�vnějšího�průměru�upravit�například�dle�EN�1092-1 viz Obr. 16.

Obr. 16 Nastavení�modulu�Nozzles

Po kompletním� nastavení� vstupních� parametrů� a� geometrie� software� navrhne�
několik�různých�řešení,�které�se�mohou�i�podstatně�lišit.�Je�třeba�vybrat�takové,�které�
se� nejvíce� blíží� ideálnímu a� správnými� úpravami� rozměrů doladit� řešení� tak,� aby�
splňovalo�zadání.�Nejdůležitějšími�parametry�bývá�přenesený�výkon,�ale�také�tlakové�
ztráty pracovních�látek.�Často�se�také�kontroluje�rychlost�proudění�jednotlivých�médií,�
aby�se�nacházela�v doporučených�hodnotách.�Jelikož� jsou� tlakové�ztráty�závislé�na�
druhé� mocnině� rychlosti,� je� nutné� s těmito� parametry� pracovat� opatrně.� Rychlost�
proudění�média� je�nejvíce�možné�ovlivnit�změnou�průměru�pláště�a�trubek,�čímž�se�
změní�průtočný�průřez.�Dále� jsou�velmi�významnou�částí�výměníku�přepážky,�které�
značně�ovlivňují�proudění�v plášti�a�také�přenos�tepla.

4.3 Výsledky�tepelně-hydraulického�návrhu�výměníku

V následující� kapitole� jsou� shrnuty� výstupní� parametry� získané� z tepelně-
hydraulického� návrhu� výměníku v softwaru� HTRI� Xchanger� Suite� při� zadaných�
parametrech� viz� předchozí� podkapitoly. Tab. 8 ukazuje� hlavní� parametry� pro�
maximální�průtok�a�tlak�plynu. Výsledná�geometrie�pláště,�trubek�a�přepážek�viz�Obr. 
17.

Obr. 17 Navržená�geometrie�výměníku



Ústav�procesního�inženýrství
Str. 36

DIPLOMOVÁ�PRÁCE

Nejvýhodnějším� provedením� se� pro� zadané� provozní� podmínky� jeví� plášť� o�
vnitřním� průměru� 620� mm.� Trubky� jsou� navrženy� s� vnějším� průměrem� 40� mm,�
tloušťkou� stěny� 2,6�mm�a� délkou� 2,38�m� dle� katalogu� firmy� Bohdan Bolzano [24]. 
Dále� byly� zvoleny� segmentové� přepážky� se� seříznutím� 30� % a� roztečí� 60� mm.�
Celkem�je�ve�výměníku�použito�34�kusů�přepážek.�

Tab. 8 Získané�hodnoty�pro�maximální�tlak�a�průtok plynu

Jednotka Mezitrubkový�prostor Trubkový�prostor

Pracovní�látka [-] Voda Zemní�plyn

Průtok�média kg/s 9,57 25

Teplota na vstupu °C 90 10

Teplota�na�výstupu °C 60 25,37

Tlak na vstupu kPa 500 9800

Dovolená�tlaková�ztráta kPa 25 50

Tlaková�ztráta kPa 23,19 12,87

Průměrná�rychlost m/s 0,71 6,53

Součinitel�přestupu�tepla W/m2.K 2606,3 2173,2

Součinitel�prostupu�tepla W/m
2
.K 795,3

Výkon�výměníku kW 1200

Overdesign % 6,36

Střední�teplotní�rozdíl °C 54,5

Efektivní�plocha m2 29,54

Pro� kontrolu� správnosti� návrhu� výměníku� tepla� byl� výpočet� s nastavenou 
geometrií� proveden� pro� provozní� tlak� a�maximální� průtok� plynu� (6200� kPa(g)� a� 25�
kg/s).�Získané�hodnoty�ze�simulace�jsou�zobrazeny�v Tab. 9.

Tab. 9 Získané�hodnoty�pro�pracovní�tlak�a�maximální�průtok

Jednotka Mezitrubkový�prostor Trubkový�prostor

Pracovní�látka [-] Voda Zemní�plyn

Průtok�média kg/s 9,57 25

Teplota na vstupu °C 90 10

Teplota�na�výstupu °C 60 27,52

Tlak na vstupu kPa 500 6200

Dovolená�tlaková�ztráta kPa 25 50

Tlaková�ztráta kPa 23,18 21,84

Průměrná�rychlost m/s 0,71 11,14

Součinitel�přestupu�tepla W/m
2
.K 2591,3 2005,3

Součinitel�prostupu�tepla W/m
2
.K 766,9

Střední�teplotní�rozdíl °C 53,3
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Z výsledných� hodnot� je� patrné,� že� parametry� navrženého� výměníku� splňují�
zadané� požadavky.� Tlakové� ztráty� pracovních� látek� pro� maximální� i� pracovní� tlak�
jsou pod dovolenou hodnotou. Obecně� se� návrh� výměníku� s navýšením� plochy�
výměny� tepla� (angl.�overdesign) pod�10�%�považuje�za�uspokojivý.�V tomto ohledu 
dosažený overdesign 6,36 %�splňuje�požadavky.

Na Obr. 18 je�zobrazen�předběžný�návrh�s rozměry�celého�výměníku vytvořený�
softwarem HTRI. Tyto hodnoty jsou� ovšem� pouze� informační.� Konečné� rozměry�
geometrie budou zjištěny v následující� kapitole,� která� se� zabývá� pevnostním�
výpočtem�jednotlivých�částí�výměníku.

Obr. 18 Předběžný�návrh�geometrie�výměníku�tepla ze softwaru HTRI

Obr. 19 znázorňuje�základní�návrh�geometrie�trubkového�svazku.�Ten�obsahuje�
celkem 96 trubek. Ty jsou v trubkovnici�rozloženy v třicetistupňovém�uspořádání�
s roztečí�50�mm. 

Obr. 19 Předběžný�návrh�geometrie�trubkového�svazku ze softwaru HTRI

Kompletní�report�dle�specifikace�TEMA�s výslednými hodnotami geometrie 
výměníku�tepla�je�přiložen�v Příloze�č.�1.
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5. Pevnostní�výpočet výměníku�tepla

Všechny� tlakové� nádoby� jsou� konstruovány� podle� některé� z mnoha 
konstrukčních� norem.� Na� území� Evropské� unie� to� jsou� takzvané� Evropské� normy,�
zkráceně�EN.�Nejčastěji�používanými�normami�pro�výpočet�tlakových�nádob�v České�
republice�jsou�ČSN�EN�13 445 – Netopené�tlakové�nádoby�a�EN�13 480 – Kovová�a�
průmyslová�potrubí. Tyto normy specifikují�požadavky�na�výpočet,�konstrukci, výrobu,�
kontrolu�a�zkoušení�netopených�tlakových�nádob.�Na�rozdíl�od�starší�normy�ČSN�69
0010 – Tlakové� nádoby� stabilní� také� nařizují vydání� prohlášení� o� shodě,� stanovují
druhy� dokladů,� které� musí� být� dostupné� u� výrobce,� ale� nepředepisují průvodní�
dokumentaci,�pasport�a�neřeší�výstroj. V�EN�13445�termín�„tlaková�nádoba“�zahrnuje�
přivařené�části�až�po�příruby�hrdel�včetně�přišroubovaných�nebo�přivařených�přípojek�
nebo� hranu,� na� kterou� má� být� přivařeno� prvním� obvodovým� svarem� připojovací�
potrubí�nebo�jiné�elementy.�Termín�„netopené“�vylučuje�nádoby,�které�jsou�vystaveny�
přímo� vytvářenému� teplu� nebo� plamenu� dopadajícímu� z� topného� procesu.� Toto 
nevylučuje�nádoby�otápěné�elektricky�nebo�proudem�ohřevné�látky [25].

5.1 Vstupní�parametry�pro�pevnostní�výpočet

Pro� pevnostní� výpočet� bude� využit� software� Sant´� Ambrogio,� který� je� běžně�
využíván� v procesním� průmyslu� pro� konstrukci� tlakových� zařízení,� nejčastěji�
výměníků�tepla,�a� jejich� jednotlivých�součástí.�Tento�program�je�schopen�navrhnout�
tlakovou�nádobu�podle�mnoha�různých�světových�norem�jako�jsou�ASME�VIII�div.1�a�
2, EN 13 445, 13 480 nebo Merkblatt. 

Pro�konkrétní�zadání�byl�zvolen�typ�výměníku�BEU�ve�vertikálním�provedení�dle�
specifikace TEMA (viz Obr. 20).�Toto�uspořádání�říká,�že�komora�je�tvořena�pevným�
krytem� bez� odnímatelného� dna, v plášti� je� navržen� jeden� průchod� vody� a� svazek�
trubek� je� tvořen� U� trubicemi.� To� znamená,� že� plášť� nemusí� být� opatřen� žádným�
konstrukčním�opatřením,�které�by�kompenzovalo�různou�teplotní�roztažnost�trubek�a�
pláště.�V plášti�jsou�také�umístěny�segmentové přepážky,�které�zajišťují�příčný průtok�
přes� trubky� a� zvyšují� tak� přenos� tepla.� Vodní� plášť� bude� vybaven� indikačním�
otvorem,�kterým�bude�prováděno�odvzdušnění�vodního�prostoru�a�do�kterého�bude�
instalován�snímač�hladiny.�V případě�poklesu�hladiny�bude�provedeno�odvzdušnění�
a� kontrola� obsahu� metanu.� Obě� části� plynového� prostoru� budou� opatřeny�
zaslepenými� hrdly� pro� možnost� vypuštění� vody� po� tlakové zkoušce nebo 
zkondenzované�kapaliny.

Obr. 20 Nastavení�orientace�a�typu�výměníku�dle�specifikace TEMA
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Pro� navrhovaný� výměník� tepla� je� proveden� pevnostní� výpočet� jednotlivých�
součástí�výměníku� tepla�dle�ČSN�EN�13445.�Konkrétně�se� jedná�o� tyto�části:�plášť�
(válcová� skořepina),� torosferická dna,� příruby,� hrdla�a trubkovnice. Výpočet� podpěr�
výměníku�nespadá�pod� tuto�normu�a�obecně� se� řeší� podle�Eurokódu� 3.� Jelikož� se�
nejedná� o� hlavní� součást� výměníku,� která� ovlivňuje� jeho� funkci,� v� rámci� této� práci�
nebude� řešen.� Vstupní� parametry� pro� výpočty� a� seznam� použitých� materiálů� pro�
jednotlivé�součásti�viz�Tab. 10 a Tab. 11. 

Tab. 10 Vstupní�parametry�pro�pevnostní�výpočet

Symbol
Mezitrubkový�

prostor
Trubkový�
prostor

Jednotka

Výpočtový�tlak pv 10,7 10,7 MPa

Výpočtová�teplota Tv 122 38 °C

Nejvyšší�dovolený�tlak P 10,7 10,7 MPa

Nejvyšší�dovolená�teplota T 122 38 °C

Zkušební�tlak Pt 15,3 15,3 MPa

Korozní�přídavek c 3,2 3,2 mm

Součinitel�svarového�spoje z 1 1 -

Tab. 11 Seznam�použitých�materiálů

Součást Materiál

Trubky (pro vodu i plyn) 11CrMo9-10 (EN 10216-2)

Trubky�(vypouštění�a�odvzdušnění) 10CrMo9-10 (EN 10216-2)

Pláště 13CrMo4-5 (EN 10028-2)

Torosferické�dno�komory a�pláště 13CrMo4-5 (EN 10028-2)

Trubkovnice 13CrMo4-5 (EN 10222-2)

Trubková�a�komorová�příruba 11CrMo9-10 (EN 10222-2)

Přepážky 13CrMo4-5 (EN 10028-2)

Příruby (pro vody i plyn) 13CrMo4-5 (EN 10222-2)

Příruby (vypouštění�a�odvzdušnění) 13CrMo4-5 (EN 10222-2)

Zaslepovací�příruby 13CrMo4-5 (EN 10222-2)

5.2 Výstupní�hodnoty�pro�jednotlivé�součásti

a) Plášť

Plášť� výměníku� tepla� je� válcová� skořepina,� která� je� zatížena� vnitřním� tlakem�a�
teplotou�média�proudícího v mezitrubkovém�prostoru.�Plášť mezitrubkového�prostoru�
je� osazen� hrdly� N1� a� N2,� která� slouží� pro� vstup� a� výstup� topné� vody.� Na� plášti�
komory�jsou�hrdla�N3�a�N4�sloužící�pro�vstup�a�výstup�zemního�plynu�do�trubek. Obě�
části� pláště� budou� vyrobeny� ze� skruženého� plechu� dle� normy� EN� 10028-2 a 
zavařeny�podélným�svarem.�Oba�pláště�jsou�viditelné�na�Obr. 21 a jejich parametry 
jsou�znázorněny�v Tab. 12.
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Obr. 21 Vyznačené�pláště�a�schéma�s�hlavními�rozměry (software�Sant´�Ambrogio)

Tab. 12 Výsledné�parametry�pláště

Symbol Název Hodnota Jedn.

Do Vnější�průměr�skořepiny 676 mm

Di Vnitřní�průměr�skořepiny 620 mm

e Požadovaná�tloušťka�stěny 22,44 mm

en Jmenovitá tloušťka 28 mm

L Délka�pláště 2400 mm

pmax,d Maximální�výpočtový�tlak 13,64 MPa

f Dovolené�namáhání�při�vnitřní�návrhové�teplotě 179,11 MPa

Z Tab. 12 je� patrné,� že� při� navržené� jmenovité� tloušťce� 28� mm� je� maximální�
výpočtový�tlak�vyšší�než�maximální�dovolený�tlak.�Proto�můžeme�součást�považovat�
za�bezpečně�navrženou.

P < Pmax

10,7 MPa < 13,64 MPa

b) Torosferická dna

Tato� část� výměníku� uzavírá� prostor� pláště� okolo� ohybu� svazku� trubek a� také�
komorový� prostor.� Torosferické� dno� na� plášti� je� také� opatřeno� hrdlem� N5� pro�
odvzdušnění� vodního� prostoru.� Dno� komorového�prostoru� je�opatřeno�dvěma�hrdly�
N6� a� N7� pro� vypouštění� prostoru� po� tlakové� zkoušce� nebo� pro� odstranění�
kondenzátu� z trubkového� prostoru.� Obě� dna� jsou� zobrazena� na� Obr. 22 a jejich 
parametry jsou shrnuty v Tab. 13. Rozměry torosferického� dna� jsou vypočítány
z následujících�vztahů� [26]:

R=0,8*De

r=0,154*De

hs=3*en

kde: De – vnější� průměr� dna,� R – velký� rádius,� r� – malý� rádius,� hs – výška�
válcového�okraje, en – tloušťka�stěny
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Obr. 22 Vyznačená�torosferická�dna�a�schéma�s�hlavními�rozměry
(software�Sant´�Ambrogio)

Tab. 13 Výsledné�parametry�torosferického�dna

Symbol Název Hodn. Jedn.

Di Vnitřní�průměr�dna 620 mm

R Velký�rádius 540,8 mm

r Malý�rádius 104,104 mm

e Požadovaná�tloušťka�stěny 15,84 mm

en Jmenovitá tloušťka 28 mm

hs Výška�válcového�okraje 84 mm

pmax,d Maximální�výpočtový�tlak 15,97 MPa

f1 Dovolené�namáhání�při�vnitřní�návrhové�teplotě 179,11 MPa

Z Tab. 13 je� patrné,� že� při� navržené� jmenovité� tloušťce� 28� mm� je� maximální�
výpočtový�tlak�vyšší�než�maximální�dovolený�tlak.�Proto�můžeme�součást�považovat�
za�bezpečně�navrženou.

P < Pmax,d

10,7 MPa < 15,97 MPa

c) Příruby�pláště�a�komory

Tyto�příruby�slouží�ke�spojení�komorového�a�plášťového�prostoru�pomocí�šroubů.
Dále� slouží� také� k upevnění� trubkovnice,� která� je� sevřena� mezi� plášťovou� a�
komorovou� přírubou.� Aby� bylo� možné� dodržet� vnitřní� průměr� pláště,� není� možné�
použít� normalizované� příruby.� Proto� je� nutné� tyto� části� vyrobit� obráběním�
z polotovaru dle EN 10222-2.� Obě� příruby jsou zobrazeny na Obr. 23. Hodnoty 
získané�pevnostním�výpočtem�jsou shrnuty v Tab. 14.
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Obr. 23 Vyznačené�příruby�a�schéma�s�hlavními�rozměry (software�Sant´�Ambrogio)

Tab. 14 Výsledné�parametry�plášťové a komorové příruby

Symbol Název Hodn. Jedn.

A Vnější�průměr�příruby 1018,5 mm

C Průměr�roztečné�kružnice�děr�pro�šrouby 920,55 mm

B Vnitřní�průměr�příruby 620 mm

h Délka�krku�příruby 67 mm

e Minimální�tloušťka�příruby 102 mm

g0 Tloušťka�krku�u�spojení�s�pláštěm 28 mm

g1 Tloušťka�krku�u�spojení�s�listem�příruby 56,5 mm

- Zvolené�šrouby a�minimální�počet�šroubů M42x4,5 – 28 ks

pmaxb,n,c Maximální�dovolený�tlak�na�šroub�(nový�a�chladný) 11,91 MPa

pmaxb,h,cor Maximální�dovolený�tlak�na�šroub�(zkorodovaný�a�horký) 11,5 MPa

pmaxf,n,c Maximální�dovolený�tlak�na�přírubu�(nová�a�chladná) 15,25 MPa

pmaxf,h,cor Maximální�dovolený�tlak�na�přírubu�(zkorodovaná�a�horká) 12,3 MPa

fB Dovolené�namáhání�šroubu�pro�provozní podmínky 141,54 MPa

ff Dovolené�namáhání�příruby�pro�provozní podmínky 172,44 MPa

V Tab. 14 jsou shrnuty vypočítané� maximální� dovolené� tlaky� pro� šrouby� a 
příruby.�Obě�tyto�hodnoty�se�udávají�za�podmínek,�kdy�je�součást�nová�a�v chladném�
stavu,�a�také�za�zkorodovaného�a�horkého�stavu.�Je�patrné,�že�všechny�maximální�
výpočtové�tlaky pro�navrženou�přírubu�a�šrouby� jsou�vyšší�než�maximální� dovolený�
tlak. S ohledem�na�tuto�skutečnost�je�možné�říct,�že�příruba a�šrouby�jsou bezpečně�
navrženy i�pro�případ�silné�koroze�materiálu.

P < Pmaxb,n,c

10,7 MPa < 11,91MPa

P < Pmaxb,h,cor

10,7 MPa < 11,5MPa
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P < Pmaxf,n,c

10,7 MPa < 15,25MPa

P < Pmaxf,h,cor

10,7 MPa < 12,3 MPa

d) Trubkovnice

Trubkovnice� je� součást� výměníku� tepla,� na� které� je� upevněn� trubkový� svazek.�
Ten�je�vsunut�do�vrtaných�otvorů�v trubkovnici�a�poté�jsou�jednotlivé�trubky�zavařeny.�
Jak� bylo� již� dříve� zmíněno,� je� sevřena� mezi� plášťovou� a� komorovou� přírubou� a�
vybavena�těsnění,�kvůli�zabránění�úniku�medií�z jednotlivých�prostorů.�Na�Obr. 23 je 
zvýrazněna�trubkovnice�ve�výměníku�tepla.�Výstupní�parametry�pro�tuto�součást�jsou�
shrnuty v Tab. 15.

Obr. 24 Vyznačená�trubkovnice�a�schéma�s�hlavními�rozměry
(software�Sant´�Ambrogio)

Tab. 15 Výsledné�parametry�pro trubkovnici

Symbol Název Hodn. Jedn.

e Požadovaná�tloušťka�trubkovnice 115,32 mm

ep Předpokládaná�tloušťka�trubkovnice 133,35 mm

A Vnější�průměr�trubkovnice 860 mm

D Průměr�otvoru�pro�trubku�v�trubkovnici 40,48 mm

p Rozteč�trubek 50 mm

n Počet�děr�pro�trubky 96 -

pmax,n,c Maximální�dovolený�tlak�na�trubkovnici�(nová�a�chladná) 19,25 MPa

pmax,h,cor Maximální�dovolený�tlak�na�šroub�(zkorodovaná�a�horká) 16,67 MPa

f Dovolené�namáhání�při�vnitřní�návrhové�teplotě pro horkou stranu 162,44 MPa

Z Tab. 15 je� patrné,� že� pro� navrženou� geometrii� trubkovnice� jsou� maximální�
výpočtové� tlaky� vyšší� než� maximální� dovolený� tlak.� Proto� můžeme� součást�
považovat�za�bezpečně�navrženou.
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P < pmax,n,c

10,7 MPa < 19,25 MPa

P < pmax,h,cor

10,7 MPa < 16,67 MPa

e) Trubkový�svazek

Trubkový� svazek� se� skládá� celkem� ze 48� kusů� U-trubic.� Průtok� plynu� ve�
výměníku� tedy� probíhá� ve� dvou� průchodech� (souproud� i� protiproud).� Jak� už� bylo�
dříve� řečeno,� trubky� jsou� vloženy� v trubkovnici� a� poté� zavařeny.� Byly� zvoleny�
normalizované� ocelové� bezešvé� trubky� dle� katalogu� firmy� Bolzano� [24].� Trubkový�
svazek� je� znázorněn� na� Obr. 25.� Výstupní� parametry� z pevnostního� výpočtu� jsou�
shrnuty v Tab. 16.

Obr. 25 Trubkový�svazek�navrženého�výměníku�tepla (software�Sant´�Ambrogio)

Tab. 16 Výsledné�parametry�pro�trubkový�svazek

Symbol Název Hodn. Jedn.

e Minimální�požadovaná�tloušťka�stěny�trubky 1,65 mm

en Nominální�tloušťka�stěny�trubky 2,6 mm

L Délka�trubkového�svazku 2380 mm

D Vnější�průměr�trubky 40 mm

p Rozteč�trubek 50 mm

n Počet�trubek ve svazku 96 -

pmax Maximální�dovolený�tlak�na trubky 21,18 MPa

f Dovolené�namáhání�při�vnitřní�návrhové�teplotě 172,9 MPa

Z Tab. 16 je�patrné,�že�pro�navrženou�geometrii� trubek� je�maximální�výpočtový�
tlak�vyšší�než�maximální�dovolený�tlak.�Proto�můžeme�trubky�považovat�za�bezpečně�
navržené.

P < pmax

10,7 MPa < 21,18 MPa
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f) Připojovací�trubky�a�příruby�

Všechny�připojovací�trubky�jsou�vyrobeny�z materiálu�11CrMo9-10 (EN 10216-2). 
Pro�vstup�plynu�a�vody�jsou�použity�bezešvé�trubky�dle�katalogu�firmy�Bolzano [24]. 
Kvůli�potřebě�větších�tlouštěk�trubek nebylo�možné�použít�normalizované�příruby�dle�
EN�1092,�ale�je�nutné�tyto�kusy�vyrobit�z polotovaru,�kterým�je�ocelový�výkovek�pro�
tlakové�nádoby�a�zařízení�dle�EN�10222-2.�Použitý�materiál�pro�příruby�je�13CrMo4-
5. Připojovací�trubky�a�příruby�jsou�barevně�vyznačeny�na�Obr. 26 a jejich parametry 
jsou shrnuty v Tab. 17 a Tab. 18.

Obr. 26 Vyznačená�připojení�pro�vodu�(vlevo)�a�plyn (software�Sant´�Ambrogio)

Tab. 17 Výsledné�parametry�pro�připojovací�trubky a příruby (voda)

Symbol Název Hodn. Jedn.

Příruby�pro�připojení�vody

A Vnější�průměr�příruby 230 mm

C Průměr�roztečné�kružnice�děr�pro�šrouby 180 mm

B Vnitřní�průměr�příruby 76,66 mm

h Délka�krku�příruby 38 mm

e Minimální�tloušťka�příruby 33 mm

g0 Tloušťka�krku�u�spojení�s�pláštěm 12,5 mm

g1 Tloušťka�krku�u�spojení�s�listem�příruby 14,3 mm

- Zvolené�šrouby a�minimální�počet�šroubů M24x3 – 8 ks

pmax,p Maximální�dovolený�tlak�na�přírubu 16 MPa

Trubky pro připojení�vody

dev Vnější�průměr�trubky 101,66 mm

eav Tloušťka�stěny�trubky 12,5 mm

Lv Délka�trubky 300 mm

pmax,t Maximální�dovolený�tlak�na�trubky 11,11 MPa

P < pmax,p

10,7 MPa < 16 MPa
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P < pmax,t

10,7 MPa < 11,11 MPa

Tab. 18 Výsledné�parametry�pro�připojovací�trubky�a�příruby�(plyn)

Symbol Název Hodn. Jedn.

Příruby�pro�připojení�plynu

A Vnější�průměr�příruby 585 mm

C Průměr�roztečné�kružnice�děr�pro�šrouby 500 mm

B Vnitřní�průměr�příruby 291,6 mm

h Délka�krku�příruby 79 mm

e Minimální�tloušťka�příruby 74 mm

g0 Tloušťka�krku�u�spojení�s�pláštěm 32 mm

g1 Tloušťka�krku�u�spojení�s�listem�příruby 34,2 mm

- Zvolené�šrouby a�minimální�počet�šroubů M39x4 – 16 ks

pmax,p Maximální�dovolený�tlak�na�přírubu 16 MPa

Trubky pro připojení�plynu

dep Vnější�průměr�trubky 355,6 mm

eap Tloušťka�stěny�trubky 32 mm

Lp Délka�trubky 300 mm

pmax,t Maximální�dovolený�tlak�na�trubky 11,15 MPa

P < pmax,p

10,7 MPa < 16 MPa

P < pmax,t

10,7 MPa < 11,15 MPa

g) Trubky�a�příruby�pro�odvzdušnění�pláště�a�vypouštění�komory

Bezešvé� trubky� pro� odvzdušnění� pláště� a� vypouštění� komory� jsou� vyrobeny�
z materiálu� 10CrMo9-10 (EN 10216-2) a byly zvoleny dle katalogu firmy Bohdan 
Bolzano [24].� Jak� už� bylo� dříve� řečeno,� hrdlo� N5� v horní� části� torosferického� dna�
výměníku�slouží�k odvzdušnění�mezitrubkového systému.�Hrdla�N6�a�N7�na�dolním�
torosferickém� dnu� slouží� k vypuštění� obou� částí� komory� po� tlakové� zkoušce� nebo�
k odkalení� případné� vysrážené� kapaliny� v trubkovém� prostoru. Tato hrdla� jsou� při�
provozu� uzavřena� zaslepovacími� přírubami� dle� ČSN� 131160.1.� Ty� jsou� vyrobeny�
z materiálu�13CrMo4-5 (EN 10222-2) a� jejich� rozměry� byly� zvoleny� dle� [27] a jsou 
vyznačeny�na�Obr. 27 vpravo.

Stejně�jako�u�hrdel�připojení�vody�a�plynu�je�pro�tyto�trubky�třeba větších�tlouštěk�
trubek. Proto nebylo�možné�použít�normalizované�příruby�dle�EN�1092,�ale�je�nutné�
tyto kusy vyrobit z polotovaru, kterým� je� ocelový� výkovek� pro� tlakové� nádoby� a�
zařízení�dle�EN�10222-2.�Použitý�materiál�pro�příruby�je�13CrMo4-5. Odvzdušňovací�
a� vypouštěcí� trubky� a� příruby� jsou� znázorněny� na�Obr. 27 a jejich parametry jsou 
shrnuty v Tab. 19 a Tab. 20.
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Obr. 27 Vyznačená�hrdla�pro�odvzdušnění�pláště�a�vypouštění�komory
(software�Sant´�Ambrogio)

Tab. 19 Výsledné�parametry�pro�odvzdušňovací�trubku a přírubu

Symbol Název Hodn. Jedn.

Příruba�pro�odvzdušnění�pláště

A Vnější�průměr�příruby 170 mm

C Průměr�roztečné�kružnice�děr�pro�šrouby 125 mm

B Vnitřní�průměr�příruby 41 mm

h Délka�krku�příruby 26 mm

e Minimální�tloušťka�příruby 25 mm

g0 Tloušťka�krku�u�spojení�s�pláštěm 5 mm

g1 Tloušťka�krku�u�spojení�s�listem�příruby 9,6 mm

- Zvolené�šrouby a�minimální�počet�šroubů M20x1,5 – 4 ks

pmax,p Maximální�dovolený�tlak�na�přírubu 16 MPa

Trubka�pro�odvzdušnění�pláště

dev Vnější�průměr�trubky 51 mm

eav Tloušťka�stěny�trubky 5 mm

Lv Délka�trubky 150 mm

pmax,t Maximální�dovolený�tlak�na�trubku 15,14 MPa

P < pmax,p

10,7 MPa < 16 MPa

P < pmax,t

10,7 MPa < 15,14 MPa
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Tab. 20 Výsledné�parametry�pro�vypouštěcí�trubky a příruby

Symbol Název Hodn. Jedn.

Příruby�pro�vypouštění�trubkového�prostoru

A Vnější�průměr�příruby 140 mm

C Průměr�roztečné�kružnice�děr�pro�šrouby 100 mm

B Vnitřní�průměr�příruby 21,8 mm

h Délka�krku�příruby 26 mm

e Minimální�tloušťka�příruby 22 mm

g0 Tloušťka�krku�u�spojení�s�pláštěm 5 mm

g1 Tloušťka�krku�u�spojení�s�listem�příruby 6,9 mm

- Zvolené�šrouby M16x1 – 4 ks

pmax,p Maximální�dovolený�tlak�na�příruby 16 MPa

Trubky pro vypouštění�trubkového�prostoru

dep Vnější�průměr�trubky 31,8 mm

eap Tloušťka�stěny�trubky 5 mm

Lp Délka�trubky 120 mm

pmax,t Maximální�dovolený�tlak�na�trubky 14,31 MPa

P < pmax,p

10,7 MPa < 16 MPa

P < pmax,t

10,7 MPa < 14,31 MPa

h) Zhodnocení�výsledků

Z předchozích� výsledků� je� patrné,� že� všechny� součásti� jsou� navrženy� tak, aby 
vydržely�zatížení�maximálním�dovoleným�tlakem.�Pro�všechny�díly�platí�P�<�pmax.

Reporty s výpočty� dle� EN� 13445� z programu� Sant´� Ambrogio� pro� vybrané�
součásti� jsou�přiloženy�v Příloze�č.�2�a�kompletní�reporty�pro�všechny�součásti� jsou�
dostupné�na�přiloženém�CD.

V Příloze�č.�3�je�přiložen�sestavný�výkres�navrženého�výměníku�tepla.
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6. Závěr

Diplomová� práce� se� zabývá� komplexním� praktickým� návrhem� vysokotlakého�
výměníku� tepla� pro� technologii� úpravy� zemního� plynu.� Účelem� práce� je� s� pomocí�
dostupné�softwarové�podpory�navrhnout�rozměry�předmětného�výměníku�na�základě�
tepelně-hydraulického� výpočtu,� dále� provést� pevnostní� kontrolu� hlavních� částí�
výměníku, a také�zpracovat�sestavný�výkres�navrženého�výměníku.

Postup�jednotlivých�provedených�aktivit�je�v textu�práce�podrobně�popsán�včetně�
nezbytného� úvodu� do� řešené� specifické� procesní� problematiky� a� úvodních�
teoretických� základů� dílčích� návrhových� (tepelně-hydraulických� a� pevnostních)�
činností� a� včetně� doprovodných� obrázků� a� tabulek� objasňujících� a� ilustrujících�
každou�z�konkrétně�prováděných�návrhových�činností.

Pro� rozměrový,� tj.� tepelně-hydraulický� návrh� předmětného� výměníku� tepla� je�
použit�komerční�software�HTRI�Xchanger�Suite®,�jehož�výuková�verze�je�dostupná�na�
Ústavu� procesního� inženýrství.� Při� tomto� návrhu� byly� získány� základní� rozměry�
geometrie�výměníku.�Byly�zvoleny�trubky�o�vnějším�průměru�40�mm�a�délce�2,38�m.�
Hodnota�průměru�pláště�byla�zvolena�620�mm.

Pevnostní�výpočty�dílčích�částí�navrhovaného�výměníku�jsou�provedeny�pomocí�
komerčního softwaru�Sant´�Ambrogio,�který�je�rovněž�na�ústavu�k dispozici. V těchto�
výpočtech� byly� kompletně� navrženy� rozměry� všech� součástí� výměníku� tepla� pro�
výpočtový�tlak�10,7�MPa.

Výsledkem�provedených�návrhových�činností� je konkrétní�provedení� trubkového�
výměníku� se� segmentovými� přepážkami� v typovém� provedení� BEU� dle� klasifikace�
TEMA.� Podstatné� části� výstupních� protokolů� ilustrující� hlavní� výsledky tepelně-
hydraulického� a� pevnostního� návrhu� výměníku� jsou� součástí� příloh� této diplomové�
práce.� Samostatnou� přílohu� práce� tvoří� zpracovaný� sestavný� výkres� navrženého�
vysokotlakého�výměníku.
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SEZNAM�POUŽITÝCH�ZKRATEK�A�SYMBOLŮ

Symbol Význam Jednotka

� plocha�výměny�tepla [m
2
]

Ai plocha�výměny�tepla�v trubkovém�prostoru [m
2
]

Ao plocha�výměny�tepla�v mezitrubkovém�prostoru [m
2
]

� přídavek�na�korozi� [mm]

��,��̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ střední�měrná�tepelná�kapacita�média�v mezitrubkovém�prostoru [J/kg.K]

��,��̅̅ ̅̅ ̅̅ střední�měrná�tepelná�kapacita�média�v trubkovém�prostoru [J/kg.K]

�� hydraulický�průměr�potrubí [m]

�� vnitřní�průměr�trubky [m]

�� vnější�průměr�trubky [m]

�� vnější�průměr�skořepiny� [mm]

�� vnitřní�průměr�skořepiny [mm]

�� střední�průměr�skořepiny [mm]

� požadovaná�tloušťka�válcové�skořepiny� [mm]

�� analyzovaná�tloušťka�válcové�skořepiny [mm]

��� tloušťka�přidaná�pro�doplnění�na�jmenovitou�tloušťku [mm]

���� minimální�přijatelná�výrobní�tloušťka [mm]

�� jmenovitá�tloušťka [mm]

� dovolené�namáhání� [MPa]

��
maximální� hodnota� dovoleného� namáhání� pro� případy� normálního�
provozního�zatížení�

[MPa]

�����
maximální� hodnota� dovoleného� namáhání� pro� případy� zkušebního�
zatížení�

[MPa]

F opravný�součinitel�středního�logaritmického�teplotního�rozdílu [-]

k součinitel�prostupu�tepla [W/m
2
.K]

L charakteristický�rozměr [m]

�� skutečná�délka�potrubí [m]

�� �� hmotnostní�průtok�látek�v mezitrubkovém�prostoru [kg/s]

�� �� hmotnostní�průtok�látek�v trubkovém�prostoru [kg/s]

Nu Nusseltovo�podobnostní�číslo [-]

O smáčený�obvod�potrubí [m]

∆� celková�tlaková�ztráta [Pa]

∆�� tlaková�ztráta�vlivem�tření [Pa]

∆�� tlaková�ztráta�vlivem�místních�odporů [Pa]

� výpočtový�tlak� [MPa]

���� maximální�přípustný�tlak� [MPa]

�� tepelný�výkon [W]
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Symbol Význam Jednotka

�� měrný tepelný�výkon [W/m
2
]

��/� mez pevnosti v tahu�při�teplotě�T� [MPa]

���,� smluvní�mez�kluzu�0,2�%� [MPa]

���,� smluvní�mez�kluzu�1,0�%� [MPa]

��,� součinitel�zanášení�v trubkovém�prostoru [m2.K/W]

��,� součinitel�zanášení�v mezitrubkovém�prostoru [m2.K/W]

S průtočný�průřez�potrubí [m
2
]

∆��� střední�logaritmický�spád [K]

∆�� střední�teplotní�rozdíl [K]

∆���� maximální�teplotní�rozdíl�teplosměnných�médií [K]

∆���� minimální�teplotní�rozdíl�teplosměnných�médií [K]

���,�� vstupní�teplota�v trubkovém�prostoru [K]

���,�� vstupní�teplota�v mezitrubkovém�prostoru [K]

���,��� výstupní�teplota�v mezitrubkovém�prostoru [K]

���,��� výstupní�teplota�v trubkovém�prostoru [K]

u rychlost proudění [m/s]

� součinitel�hodnoty�spoje� [-]

� součinitel�přestupu�tepla [W/m
2
.K]

�� součinitel�přestupu�tepla�v trubkovém�prostoru [W/m2.K]

�� součinitel�přestupu�tepla�v mezitrubkovém�prostoru [W/m
2
.K]

� tloušťka�stěny [m]

�� absolutní�hodnota�možné�záporné�tolerance�na�jm.�tloušťce� [mm]

�� přídavek�na�možné�zeslabení�během�výrobního�procesu [mm]

� tepelná�vodivost [W/m.K]

�� Darcyho�součinitel�tření [-]

����� tepelná�vodivost�trubek [W/m.K]

�� součinitel�místního�odporu [-]

ρ hustota�proudícího�média [kg/m3]
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