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ABSTRAKT 

 
Cílem této práce je seznámit čtenáře s teorií, kterou je třeba znát pro výpočet 

aerodynamických ztrát spalinového traktu parního kotle. Na základě těchto znalostí, výkresové 

dokumentace a jiných vstupních parametrů stanovit dílčí ztráty pro jednotlivé části a navrhnout 

ventilátor, který bude odpovídat našim požadavkům. 

Klíčová slova 

 

Aerodynamický výpočet, tlaková ztráta, ventilátor 

ABSTRACT 

 
The aim of this thesis is to introduce the reader into theory, which is needed to make an 

aerodynamic calculation of flue gas part of steam boiler. On the back of the knowledge, project 

documentation and other entry parameters calculate sectional losses for each component and 

design a ventilator, that is suitable for our requirements. 

Key words 

 

Aerodynamic calculation, pressure loss, ventilator 
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ÚVOD 

 
Cílem této práce je navrhnout spalovací ventilátor, který bude odpovídat našim 

požadavkům. Proto, abychom ho mohli správně navrhnout, je třeba provést aerodynamický 

výpočet spalovacího traktu parního kotle.  

 

První kapitola se zabývá shromažďováním teoretických poznatků a odvozením základních 

energetických rovnic, jako jsou Bernoulliova rovnice a rovnice kontinuity. Dále se zaměřuje na 

problematiku různých režimů proudění, specifika a odlišnosti jednotlivých proudících režimů. 

 

Druhá kapitola se blíže věnuje teoretickým poznatkům, které jsou spojeny přímo 

s Aerodynamickým výpočtem spalinového traktu. Zabývá se problematikou jak dynamického 

tlaku, což jsou třecí neboli délkové ztráty a místní ztráty, tak i statického tlaku. Největší důraz 

je kladen na různé typy místních odporů. V této a předchozí kapitole jsme čerpali převážně 

z Handbook of Resistance [1], nebo jiných zdrojů, které převzaly znalosti z této knihy. [4], [5]. 

Handbook of Resistance se zabývá touto problematikou velice podrobně. 

 

Třetí kapitola se věnuje konkrétnímu spalovacímu traktu, ke kterému nám byla poskytnuta 

výkresová dokumentace. Na základě znalostí z předchozích kapitol jsme schopni systematicky 

postupovat krok po kroku ve výpočtu, až se dostaneme k celkové tlakové ztrátě pro 100 % 

výkon. Finálním výstupem této práce má být návrh ventilátoru. Pro jeho návrh je třeba znát 

provozní body pro minimální a maximální výkon. Tyto body dostaneme po spočítání celkové 

tlakové ztráty pro 50 % výkon a BMCR výkon. Výpočet je pro všechny tři výkony proveden 

podle stejného algoritmu, pouze se nám změní jisté vstupní parametry (teplota, průtok), které 

mají vliv na konečný výsledek.  

 

Čtvrtá kapitola se zabývá návrhem ventilátoru. Vycházíme z hodnot, které jsme zjistili 

v kapitole číslo tři. Ventilátor byl zvolen po diskuzi s firmou, zabývající se jejich návrhem.  

 

Poslední částí je závěr, který rekapituluje výsledky tlakové ztráty a parametry ventilátoru, 

kterých jsme dosáhli v průběhu naší práce. 
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1 Teoretické předpoklady k výpočtu 

1.1 Rovnice kontinuity 

Rovnice kontinuity je výsledkem aplikace zákona zachování hmoty a tekutiny, které se 

pohybují uvnitř dokonale těsného potrubí. Rovnice kontinuity může být pro obecný případ, tzn. 

jakékoliv rozložení rychlostí v průřezu potrubí, zapsána pomocí tohoto vztahu: 

∫ 𝜌𝑤𝑑𝑆 = ∫ 𝜌𝑤𝑑𝑆
𝑆0

𝑆1

 
0

𝑆0

 

 

rov. 1.1. 

kde, 

S je plocha [m2]; 

S0 a S1 jsou průřezy plochou v sekci 0 a 1 [m2]; 

w je příčná rychlost skrz sekci [m ∙ s-1]; 

𝜌 je hustota média [kg ∙ m-3]. 

V případě nestlačitelného homogenního média je hustota konstantní, proto můžeme vztah 

přepsat do tvaru: 

𝜌0 ∫ 𝑤𝑑𝑆 = 𝜌1 ∫ 𝑤𝑑𝑆
𝑆0

𝑆1

 
0

𝑆0

 
rov. 1.2. 

 

kde, 

𝜌0 a 𝜌1 jsou střední hodnoty hustoty v průřezu segmentem 0 a 1. 

Rovnici kontinuity můžeme přepsat, pokud uvažujeme konstantní rychlost v jednotlivých 

sekcích, do tvaru: [1],[4] 

𝜌𝑤𝑆 = 𝜌0𝑤0𝑆0 = 𝜌1𝑤1𝑆1  
𝑄𝜌 = 𝑄0𝜌0 = 𝑄1𝜌1 = �̇� 

 

rov. 1.3. 

1.2 Bernoulliova rovnice  

Jedná se o energetickou rovnici, která dodržuje zákon zachování energie. Podle zákona 

zachování energie pro tekutinu, která se pohybuje skrz ideální potrubí či kanál, platí následující: 

Energie proudu tekutiny protékající úsekem nula za určitý čas je stejná, jako energie proudu 

tekutiny protékající úsekem 1 za stejný čas. 

 

Bernoulliovu rovnici můžeme napsat pro obecný případ, který platí jak pro nestlačitelnou, 

tak i pro stlačitelnou tekutinu s nerovnoměrným rozložením příčné rychlosti a distribuce tlaku, 

kdy nedochází k práci a přestupu tepla na hřídeli podél daného segmentu, jako: 

 

∫ (𝑝 +
𝜌𝑤2

2
+ 𝑔𝜌𝑧 + 𝜌𝑈) 𝑤 𝑑𝑆

𝑆0

= ∫ (𝑝 +
𝜌𝑤2

2
+ 𝑔𝜌𝑧 + 𝜌𝑈) 𝑤 𝑑𝑆

𝑆1

 

 

rov. 1.4. 

kde, 

p je statický tlak [Pa]; 

z je výška [m]; 

g je gravitační zrychlení [m ∙ s-2]; 

U je vnitřní energie média v [J ∙ kg-1]. 

Pokud uvažujeme, že při proudění dochází ke ztrátám, potom neplatí rovnost v původním tvaru 

Bernoulliovi rovnice. 
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∫ (𝑝 +
𝜌𝑤2

2
+ 𝑔𝜌𝑧 + 𝜌𝑈) 𝑤 𝑑𝑆

𝑆0

≠ ∫ (𝑝 +
𝜌𝑤2

2
+ 𝑔𝜌𝑧 + 𝜌𝑈) 𝑤 𝑑𝑆

𝑆1

 

Když odečteme pravou stranu od levé dostaneme hodnotu mechanické energie přeměněné 

v teplo za jednotku času. 

∫ (𝑝 +
𝜌𝑤2

2
+ 𝑔𝜌𝑧 + 𝜌𝑈) 𝑤 𝑑𝑆

𝑆0

− ∫ (𝑝 +
𝜌𝑤2

2
+ 𝑔𝜌𝑧 + 𝜌𝑈) 𝑤 𝑑𝑆 =  ∆𝑁𝑡𝑜𝑡

𝑆1

 

 

rov. 1.5. 

∆𝑁𝑡𝑜𝑡 je množství mechanické energie disipované na teplo za jednotku času [J ∙ s-1]. 

 

Rovnici můžeme vydělit hmotnostním průtokem Q0, dostaneme rovnici ve tvaru:  
1

𝑄0
∫ (𝑝 +

𝜌𝑤2

2
+ 𝑔𝜌𝑧 + 𝜌𝑈) 𝑤 𝑑𝑆

𝑆0

−
1

𝑄0
∫ (𝑝 +

𝜌𝑤2

2
+ 𝑔𝜌𝑧 + 𝜌𝑈) 𝑤 𝑑𝑆 = ∆𝑝𝑡𝑜𝑡

𝑆1

 

 

rov. 1.6. 

kde, 

∆𝑝𝑡𝑜𝑡 je celková tlaková ztráta vztažená na průtok 𝑄0 [Pa].  

V praxi většinou platí, že statický tlak p je konstantní v celém průřezu sekce, navzdory 

tomu, že rozložení rychlosti v průřezu není rovnoměrné. Proto změny hustoty v průřezu 

můžeme zanedbat. Za těchto okolností můžeme rovnici přepsat do tvaru:  

(𝑝0 + 𝑔𝜌0𝑧0 + 𝜌0𝑈0)𝑤0𝑆0 + 𝜌0 ∫
𝑤3

2𝑆0

𝑑𝑆 − (𝑝1 + 𝑔𝜌1𝑧1 + 𝜌1𝑈1)𝑤1𝑆1 + 𝜌1 ∫
𝑤3

2
𝑑𝑆 =

𝑆1

∆𝑁𝑡𝑜𝑡 

 

 

rov. 1.7. 

kde,  

𝑈0 a 𝑈1 je střední vnitřní energie média v sekci 0 a 1 [J ∙ kg-1]; 

𝑝0 a 𝑝1 je střední statický tlak v sekci 0 a 1 [Pa]; 

𝑧0 a 𝑧1 je střední geometrická výška [m]. 

 

 

Nyní můžeme vyjádřit vztahy pro 𝑁0a 𝑁1 

𝑁0 =
1

𝑆0
∫ (

𝑤

𝑤0
)

3

𝑑𝑆
𝑆0

 

 

rov. 1.8. 

 

𝑁1 =
1

𝑆1
∫ (

𝑤

𝑤1
)

3

𝑑𝑆
𝑆1

 

 

rov. 1.9. 

Poté můžeme rovnici přepsat jako: 

(𝑝0 + 𝑔𝜌0𝑧0 + 𝜌0𝑈0 + 𝑁0  
𝜌0𝑤0

2

2
𝑤0) 𝑄0 − (𝑝1 + 𝑔𝜌1𝑧1 + 𝜌1𝑈1 + 𝑁1  

𝜌1𝑤1
2

2
𝑤1) 𝑄1 = ∆𝑁𝑡𝑜𝑡  

 

rov. 1.10. 

 

kde, 

𝑁0 a 𝑁1 jsou bezrozměrné koeficienty kinetické energie charakterizující míru nerovnoměrnosti 

rozložení rychlosti v sekcích 0 a 1.  

Jestli uvažujeme rovnoměrné rozložení příčné rychlosti v sekcích 0 a 1, pak platí, že 𝑁0 = 1 a 

𝑁1 = 1 
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Po vydělení rovnice hmotnostním průtokem a provedením dalších úprav dostaneme obecnou 

Bernoulliovu rovnici pro reálnou tekutinu. 

(
𝑝0

𝜌0
+ 𝑔𝑧0 + 𝑈0 + 𝑁0  

𝜌0𝑤0
2

2
) − (

𝑝1

𝜌1
+ 𝑔𝑧1 + 𝑈1 + 𝑁1  

𝜌1𝑤1
2

2
) = ∆𝑒𝑡𝑜𝑡 

 

rov. 1.11. 

Jestli chceme z rovnice eliminovat vnitřní energii 𝑈0 a 𝑈1, musíme postupovat dle 

skutečnosti, že jejich rozdíl závisí na termodynamickém procesu, kterým tekutina prochází při 

proudění ze sekce 0 do sekce 1. Pokud uvažujeme polytropický průběh, pak se parametry 

tekutiny mění dle: 
𝑝0

𝜌0
𝑛 =

𝑝1

𝜌1
𝑛 =

𝑝𝑎

𝜌𝑎
𝑛 =

𝑝

𝑝𝑛
 

 

rov. 1.12. 

kde,  

n je polytropický exponent; 

𝜌a je hustota atmosféry [kg ∙ m-3]; 

𝑝𝑎 je absolutní tlak atmosféry [Pa]. 

1≤n≤k, kde 𝑘 =
𝑐𝑝

𝑐𝑣
 

cp je měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku [J ∙ kg-1K-1]; 

cv je měrná tepelná kapacita za konstantního objemu [J ∙ kg-1K-1]. 

Díky zákonu termodynamiky platí, že n=1,4. 

𝑈1 − 𝑈0 = ∫ 𝑝 𝑑𝑣
𝑝0

𝑝1

 

 

rov. 1.13. 

Kde v je měrný objem, který se rovná 1/𝜌 [m3 ∙ kg-1]. 

Poté můžeme rovnici upravit na: 

𝑈1 − 𝑈0 =
𝑝0

ρ0
−

𝑝1

ρ1
− ∫

1

ρ
 𝑑ρ

𝑝0

𝑝1

 

 

rov. 1.14. 

Z této rovnice můžeme vyjádřit technickou práci at01 [J ∙ kg-1] a dostaneme:  

𝑈0 − 𝑈1 =
𝑝1

ρ1
−

𝑝0

ρ0
−

𝑝1

ρ1
+

𝑛

𝑛 + 1
(

𝑝0

ρ0
−

𝑝1

ρ1
) 

 

rov. 1.15. 

což můžeme přepsat jako:  

𝑈0 − 𝑈1 =
𝑝1

ρ1
−

𝑝0

ρ0
−

𝑛

𝑛 − 1

𝑝0

ρ0
[(

𝑝1

𝑝0
)

𝑛−1
𝑛

− 1] 

 

rov. 1.16. 

Pokud upravíme tyto tři rovnice, dostaneme Bernoulliovu rovnici, ve které nevystupuje vnitřní 

energie. Upravená Bernoulliova rovnice má tvar: [1],[4] 

𝑔(𝑧0 − 𝑧1) + 𝑁0  
𝑤0

2

2
− 𝑁1  

𝑤1
2

2
−

𝑛

𝑛 − 1

𝑝0

ρ0
[(

𝑝1

𝑝0
)

𝑛−1
𝑛

− 1] = ∆𝑒𝑡𝑜𝑡 
rov. 1.17. 

 

1.3 Proudění, mezní vrstva 

Proudění kapalin a plynů obecně probíhá ve dvou hlavních režimech, laminárním a 

turbulentním proudění. 
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Laminární proudění 

Při laminárním proudění nedochází k velké tvorbě vírů, takže proudová vlákna probíhají 

rovnoběžně a proudící médium se nepromíchává. Změnu rychlosti laminárního proudění 

můžeme popsat kvadratickou funkcí. Z toho vyplívá, že rychlostní profil laminárního proudění 

má tvar paraboly. U laminárního proudění existuje mezní střední rychlost proudění. Jakmile 

tuto mezní rychlost překročíme, proudění přechází na turbulentní.  

 

Turbulentní proudění 

Turbulentní proudění se vyznačuje rozvinutými víry, při kterých dochází k promíchání 

kapaliny. Nastává nepravidelné měnění rychlosti, a z toho důvodu nemá rychlostní profil tvar 

paraboly. Střední rychlost proudění je bližší maximální rychlosti v ose trubky.  

Režim proudění určuje bezrozměrná charakteristika, které se říká Reynoldsovo číslo Re. Jedná 

se o vztah mezi setrvačností a viskózními silami v proudu. 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑤𝐷𝑐ℎ𝑎𝑟

𝜂
=

𝑤𝐷𝑐ℎ𝑎𝑟

𝜈
 

 

rov. 1.18. 

kde,  

𝜌 je hustota [kg ∙ m-3]; 

w je střední rychlost proudění [m ∙ s-1]; 

𝜂 je dynamická viskozita [Pa ∙ s]; 

𝜈 je kinematická viskozita [m2 ∙ s-1]; 

𝐷𝑐ℎ𝑎𝑟 je charakteristický průměr [m]. 

 

Podle Re určujeme laminární nebo turbulentní proudění, každý případ má jinou hranici těchto 

proudění. U kruhového potrubí se Re = 2320.  

 

Mezní vrstva 

Jde o oblast deformovaného rychlostního profilu proudění u obtékané stěny. Vzniká při 

povrchu obtékaných těles nebo ploch kanálů. Na vstupu se vyvíjí tzv. laminární mezní vrstva, 

která se dále šíří a mění rychlostní profil. Kvůli zachování rovnice kontinuity stoupá rychlost, 

která je u profilu nulová a směrem do jádra se zvyšuje. Dále stoupá také dynamický tlak a 

naopak statický tlak klesá. Tloušťka laminární vrstvy se zvyšuje a tvoří se turbulentní proudění. 

V uzavřeném potrubí dochází k postupnému rozvíjení mezní vrstvy. Rozlišujeme proudění ve 

vstupním úseku a plně vyvinuté proudění. Za vstupní úsek bereme délku kanálu, kde se 

rychlostní profil mění na rychlostní profil rozvinutého proudění.  

 
(Obr.1. – Rozvíjení mezní vrstvy) 
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2 Aerodynamický výpočet 
Aerodynamický výpočet kotle slouží k určování tlakových odporů, jinak řečeno 

tlakových ztrát, v jednotlivých částech kotle, a to včetně vzduchovodů, odlučováků popílku a 

spalinovodů. Tlaková ztráta vzniká tak, že při proudění tekutiny je část energie proudu využita 

na překonání sil hydraulického odporu systému, přičemž tlaková energie se nevratně mění na 

teplo. Pokud bereme adiabatický děj, potom je celková entalpie zachována. Při stacionárním 

proudění je teplota konstantní práce, kterou látka při expanzi vykonává z důvodu tlakového 

gradientu, je přeměněna na práci potřebnou k překonání odporu systému a třecí teplo je 

kompenzováno ochlazováním při expanzi látky. [2] 

Výpočet se provádí za účelem navrhnutí vzduchového nebo sacího ventilátoru, podle 

toho, zda se počítá vzduchový trakt nebo trakt spalinový. Odpor mezi dvěma průtočnými 

průřezy 1 a 2 se svislými souřadnicemi z1 a z2 se počítá za pomocí statického a dynamického 

tlaku. Přičemž u dynamického tlaku rozlišujeme odpory třením a místní odpory. Zaznamenáme 

do rovnice: 

𝜉𝑐𝑒𝑙𝑘,𝑡 =  𝜉𝑓𝑟,𝑡 +  𝜉𝑚𝑜,𝑡 rov. 2.1. 

kde, 

𝜉𝑐𝑒𝑙𝑘,𝑡 je celkový součinitel odporu segmentu v příslušné sekci t tohoto segmentu; 

𝜉𝑓𝑟,𝑡 je součinitel odporu tření (délkový) v segmentu v příslušné sekci t tohoto segmentu; 

𝜉𝑚𝑜,𝑡 je součinitel místního odporu v segmentu v příslušné sekci t tohoto segmentu. 

 

Stejnou rovnici, jako pro součinitele odporů, můžeme napsat i pro výsledné tlakové ztráty 

jednotlivých odporů 

∆𝑝𝑐𝑒𝑙𝑘,𝑡 = ∆𝑝𝑓𝑟,𝑡 +  ∆𝑝𝑚𝑜,𝑡 rov. 2.2. 

kde, 

∆𝑝𝑐𝑒𝑙𝑘,𝑡 je celková tlaková ztráta segmentem; 

∆𝑝𝑓𝑟,𝑡 je tlaková ztráta segmentem způsobena třecím odporem; 

∆𝑝𝑚𝑜,𝑡 je tlaková ztráta segmentem způsobena místním odporem. 

  

Všechny tlakové ztráty jsou závislé na objemovém průtoku v dané části t při proudění 

segmentem.[4] 

2.1 Darcyho-Weisbachova rovnice 

Tlakovou ztrátu pro laminární a turbulentní proudění můžeme vypočítat dle rovnice, která 

je pojmenována po Juliu Weisbachovi a Henrym Darcym. Proto se jmenuje Darcyho-

Weisbachova a její tvar je následující:  

∆p = a
𝜌𝑤2

2
 

rov. 2.3. 

kde, 

 je odporový koeficient [-]. 

V případě, že uvažujeme proudění potrubím nebo kanálem, tak a=f(l,de), kde l je délka kanálu 

a de jeho průměr. 

Pro tento typ proudění uvažujeme, že a = 1. 

 

Jestli máme proudění přes svazek, je a závislé ještě na n=počet trubek ve svazku.  

 

Tuto rovnici můžeme použít pouze při konstantní rychlosti a hustotě na zkoumaném úseku. 

Pokud je změna těchto veličin nezanedbatelná, je třeba postupovat po elementárních krocích a 

zkoumat změnu veličin. [2] 
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2.2 Třecí odpory 

Třecí odpory jsou důsledkem přítomnosti viskosity reálné tekutiny při jejím pohybu 

potrubím, a jsou způsobeny předáváním hybnosti mezi molekulami proudění a jednotlivými 

částicemi sousedních vrstev, pohybujícími se různými rychlostmi. [3] Odpor vzniklý třením při 

neizotermickém proudění závisí na délce kanálu L, ekvivalentním průměru kanálu de, rychlost 

proudění w (při střední teplotě spalin), dále na hustotě proudícího prostředí a středních teplotách 

proudícího prostředí T a stěny Tst  podle vztahu: 

∆𝑝𝑡 =  𝜆
𝐿

𝑑𝑒

𝑤2

2
𝜌 (

𝑇

𝑇𝑠𝑡
)

0,583

 

 

rov. 2.4. 

kde, 

∆𝑝𝑡 je tlaková ztráta třecím odporem; 

𝜆 je součinitel tření, který je závislý na drsnosti kanálu a typu proudění, které je 

charakterizováno Reynoldsovým číslem; 

𝐿 je délka kanálu; 

𝑑𝑒 je ekvivalentní průměr kanálu; 

𝑤 je rychlost proudění; 

𝜌 je hustota proudícího prostředí; 

(
𝑇

𝑇𝑠𝑡
)

0,583

je poměr středních teplot proudícího prostředí a stěny. Pro izotermické proudění je 

tento výraz roven 1. 

Z rovnice lze vyjádřit vzorec pro součinitele odporu tření, který se rovná: 

 =
𝜆𝐿

𝑑𝑒
 

 

rov. 2.5. 

Pokud dosadíme koeficient  zpět do rovnice, dostaneme původní tvar Darcyho-Weissbachové 

rovnice. 

Hodnota součinitele λ závisí na několika faktorech. Jedním z nich je hodnota Reynoldsova čísla, 

která určuje typ proudění. Reynoldsovo číslo získáme ze vztahu: 

𝑅𝑒 =
𝑤𝑑𝑒

𝜈
 

rov. 2.6. 

kde, 

Re je bezrozměrné číslo, které popisuje režim proudění; 

w je střední rychlost proudění tekutiny [m ∙ s-1]; 

𝜈 je kinematická viskozita tekutiny v segmentu [m ∙ s-2]. 

Další z faktorů rozhodujicích o hodnotě 𝜆 je drsnost ohraničujících stěn, nebo-li průměrná 

absolutní výška nerovností stěn. Drsnost stěn se vypočítá dle vztahu: 

∆̅=
∆

𝑑𝑒
 

rov. 2.7. 

kde, 

∆̅ je bezrozměrná relativní drsnost stěn; 

∆ je průměrná výška nerovností stěn, kterou do vzorce dosazujeme v metrech. 

 

Odpor, který se tvoří při proudění tekutiny laminárním prouděním (Re < 2000), je 

způsoben viskosními silami, které se vyskytují během pohybu jedné vrstvy tekutiny relativně 

k sousední vrstvě. Síly jsou úměrné rychlosti proudění. U laminárního proudění mají tyto síly 

převahu a proto platí, že tok je hladký i přes drsný povrch. Z toho vyplývá, že drsnost nemá na 

součinitel λ žádný vliv a při laminárním proudění je závislý pouze na Reynoldsově čísle. Tuto 

závislost můžeme přepsat do vztahu: 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Michal Faltýnek  

Aerodynamický výpočet spalovacího traktu parního kotle 

 

18 

 

𝜆 =
64

𝑅𝑒
 

 

rov. 2.8. 

Ze vztahu je patrné, že s rostoucím číslem Re klesá hodnota součinitele tření 𝜆. Při 

zvětšování rychlosti se laminární mezní vrstva, která se tvoří v důsledku lpění tekutiny ke stěně 

u laminárního proudění, zmenšuje. V okamžiku, kdy je tloušťka laminární mezní vrstvy menší 

než výška nerovnosti stěn, začne se součinitel tření 𝜆 zvětšovat s rostoucím Re až dosáhne 

takové rychlosti, kdy se 𝜆 ustálí a stane se konstantní.  

Druhý režim se nazývá přechodný režim a má 3 podoblasti. První oblast je přechod 

z laminárního do turbulentního režimu. Re dosahuje hodnot od 2000 do 4000. V této oblasti je 

𝜆 stále závislý pouze na Re.  

 
(Obr.2. – Vizualizace režimu proudění, a) laminární, b) turbulentní) 

Pro určení 𝜆 v druhé podoblasti (turbulentní) můžeme využít takzvané Blasiusovi křivky. 

V této podoblasti je součinitel tření závislý stále pouze na Re. Přesnost tohoto vzorce se snižuje 

se zvyšováním relativní drsnosti. 

𝜆 =
0,3164

𝑅𝑒0,25
 

 

rov. 2.9. 

V třetí podoblasti, kde se objevuje výrazné turbulentní proudění, je hodnota 𝜆 závislá na 

∆̅. Pro různé hodnoty bezrozměrné drsnosti stěn vychází jiný 𝜆. Tato podoblast je typická 

zvětšující se odchylka. 

Třetí režim ztrácí závislost na Re a je závislý pouze na ∆̅. Jedná se o tzv. režim kvadratický, 

kde je plně rozvinuté turbulentní proudění. 𝜆 je konstantní, záleží na velikosti ∆̅. 
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(Obr.3. – Nikuradseho diagram, graf pro stejnoměrnou drsnost potrubí) 

V praxi se nepoužívá potrubí, které by mělo po celé své ploše stejnoměrnou drsnost, ale 

potrubí s nestejnoměrnou drsností. Pro toto potrubí existují stejné tři režimy jako u potrubí se 

stejnoměrnou drsností. Využíváme Moodyho diagramu.  

 
(Obr.4. – Moodyho diagram, graf pro nestejnoměrnou drsností potrubí)  

 

Pro potrubí s nestejnoměrnou drsností existuje několik rovnic, které vyjadřují závislost 𝜆 

na Re a ∆̅. Jako příklad můžeme zmínit Haalandovu rovnici, Barrovu nebo Chenovu. 
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Churchillova rovnice je přesná v rámci chyby z Moodyho diagramu. V přechodné oblasti je 

nutno rovnici používat opatrně, protože výsledek je jen odhad reálné situace. V turbulentním 

režimu se rozchází z Colebrookovou rovnicí jen o 0,5-2 %. [1],[2],[4],[5] 

𝜆 = 8 [(
8

𝑅𝑒
)

12

+  
1

(𝐴 + 𝐵)1,5
]

1
12

 

 

rov. 2.10. 

 

přičemž,  

𝐴 = [−2,457ln ((
7

𝑅𝑒
)

0,9

+ 0,27∆̅)  ]

16

 

 

rov. 2.11. 

 

𝐵 = (
37530

𝑅𝑒
)

16

 

 

rov. 2.12. 

2.3 Místní odpory 

Ztrát, způsobených místními odpory, je velké množství. Řadí se mezi ně ztráty při 

lokálním narušení proudu, změna směru nebo velikosti potrubí, ztráty v různých armaturách 

atd. Obecně můžeme říct, že můžeme ztrátu místním odporem vypočítat ze vztahu 

∆𝑝𝑚 = 
𝑤2

2
𝜌 

 

rov. 2.13. 

Součinitel místního odporu závisí na geometrii kanálu, uspořádání trubkových svazků a 

Re. Při neizotermickém proudění se ∆𝑝𝑚 určuje podle stejného vztahu, ale w a 𝜌 jsou vztažené 

na teplotu proudu a 𝜁 se určuje pro kinematickou viskozitu média. 

Problém při určení ∆𝑝𝑚 nastává při stanovení hodnoty 𝜁, která je pro každý případ jiná a 

stanovuje se dle empirických vztahů nebo grafů, které byly vytvořeny na základě experimentů. 

Experiment musí být proveden za podobných podmínek. Metod je veliké množství, a proto 

kvůli rozsahu této práce zmíníme jen jednu, jako názornou ukázku.  

 

2.3.1 Místní odpor při změně průřezu 

Rozšíření 

Změna průřezu kanálu způsobuje šokovou tlakovou ztrátu. Pokud uvažujeme turbulentní 

proudění a rovnoměrný rychlostní profil, pak je odporový koeficient závislý pouze na poměrech 

průřezů S1 a S2, a můžeme tedy místní odpor vypočítat dle vztahu:  


𝑙𝑜𝑐

=  (1 −
𝑆1

𝑆2
)

2

 

 

rov. 2.14. 

kde,  

𝑆1 je plocha vstupního průřezu [m2]; 

𝑆2 je plocha výstupního průřezu [m2]. 

 

V případě, že dojde ke změně průřezu, vzniká tryskový proud, který se z důsledku 

odtržení od proudícího média a jeho následném rozpadu mění v silné víření.  Víry postupně 

ustávají. Délka úseku, na kterém vznikají, může být 8 – 12krát větší, než jeho průřez.  
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V praxi nebývá rychlostní profil nikdy symetrický, proto nemůžeme použít vzorec, který je 

uveden na začátku. Pro větší přesnost výpočtu je třeba použít obecnější vztah, a to:  


𝑙𝑜𝑐

=  
1

𝑛2
+ 𝑁 − 2

𝑀

𝑛
 

 

rov. 2.15. 

 

kde,  

n je poměr vstupního a výstupního průřezu 
𝑆2

𝑆1
; 

M je koeficient hybnosti proudu na výstupu z užší do širší části kanálu – odborně se jmenuje 

Boussinesqův koeficient a vypočítá se dle vztahu 𝑀 =
1

𝑆1
∫ (

𝑤

𝑤1
)

2

𝑆1
; 

N je koeficient kinetické energie proudu – tzv. Coriolisův koeficient a vypočítá se dle vztahu: 

 𝑁 =
1

𝑆1
∫ (

𝑤

𝑤1
)

3

𝑆1
. 

 

Když známe rozložení rychlosti v profilu kanálu, můžeme koeficienty M a N snadno 

určit. V případě, že je rozložení rychlosti v profilu kanálu neznámé, musíme tyto koeficienty 

určit empiricky. Často bývá využívána grafická integrace.  

Pokud chceme snížit odpor proudění v místě změny průřezu, používáme opatření instalací 

přepážek. Jejich instalace dokáže zmenšit ztrátu až o 40 %, a proto výsledný odporový 

součinitel lze určit pomocí vztahu: 


𝑙𝑜𝑐,𝑝

= 0,6
𝑙𝑜𝑐

 

 

rov. 2.16. 

Druhé opatření je instalace kapes, ve kterých dochází k recirkulaci vírů a následné 

ustálení proudění. Instalace způsobí, že délka, na které dochází k víření, se z 8 – 12krát průměru 

několikrát zmenší.  

 
(Obr.5. – Varianty snížení odporu) 

Zúžení 

Funguje na stejném principu, jako náhlé rozšíření kanálu. Tlaková ztráta vzniká až za 

přechodem na menší průměr, kde opět vzniká tryskový proud, odtrhávající se od stěn.  

 
(Obr.6. – Průběh proudění při zúžení průměru) 
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Odporový koeficient pro turbulentní proudění vyjádříme jako: 


𝑙𝑜𝑐

= 0,5 (1 −
𝑆1

𝑆2
)

0,75

 

 

rov. 2.17. 

Snížení odporu můžeme dosáhnout zkosením nebo zaoblením hran na přechodu. [1], [5] 

2.3.2 Místní odpor při zakřivení směru proudu 

Změna směru proudu v zakřivených potrubích vede ke vzniku odstředivých sil, 

směrovaných ze středu zakřivení směrem k vnější části potrubí. To způsobuje nárůst tlaku na 

vnější straně kanálu a pokles tlaku na vnitřní straně. Tomu odpovídá snížení rychlosti na vnější 

straně, a naopak zvětšení rychlosti na straně vnitřní. V ohybu dochází k difuzorovému jevu, 

který způsobuje odtržení proudu od stěn. Je zintenzivněn setrvačnými silami. Vířívá zóna, která 

vzniká v důsledku odtržení proudu od stěn se dále šíří a snižuje velikost hlavního toku.  

 
(Obr.7. – rychlostní profil v kolenu) 

Vzniklá mezní vrstva a existence odstředivých sil způsobují tvorbu tzv. vírového páru, 

který vede paralelně k ose kanálu a způsobuje spirálové proudnice.  Největší ztrátu 

v zakřivených kanálech mají na svědomí vírové oblasti na vnitřní straně potrubí, které ovlivňují 

rychlostní profil. Koeficient odporu u zakřivených trubek se mění v závislosti na Reynoldsově 

čísle, relativní drsnosti, stavu ohybu, úhlu zakřivení, tvaru potrubí apod. 

 
(Obr.8. – vírový pár v koleni, a) podélný řez, b),c) příčné řezy v obdélníkovém, resp. kruhovém kanálu)  

Pokud jsou všechny ostatní podmínky konstantní, je odpor při zakřivení proudu největší, 

když je  úhel zakřivení alfa = 90 stupňů. Proto je tu snaha o zaoblení rohů, hlavně na vnitřní 

straně. Při zaobleném rohu nedochází k tak intenzivnímu vzniku vírů a díky tomu je odporový 

součinitel nižší.  
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(Obr.9. – proudění v koleni s ostrou hranou) 

Zaoblení vnější strany a ponechání vnitřní strany ostré, nemá na odporový součinitel vliv. 

Pokud zaoblíme moc, dochází k růstu odporové součinitele. K tomu jevu dochází, protože 

geometrie zapříčiní zvětšení difuzorového efektu.  

Nejmenší odpor proudění v koleni je v případě, pokud pro geometrii kolena platí rovnice r1/b0 

= r0/b0 + 0.6. Vzhledem k obtížnostem při jeho výrobě se běžně využívá koleno, pro které platí 

rovnice r1/b0 = r0/b0 + 1, odpor tohoto kolena oproti ideálnímu je velice blízký. 

 
(Obr.10. – Graf závislosti r/b0 na 𝜁) 

Změna poměru výstupního a vstupního průřezu F1/F0 ovlivňuje odporového součinitele. 

Pokud se tento poměr zvětšuje, dochází k větší separaci proudu od stěn a umocňuje se 

difuzorový efekt. Můžeme tvrdit, že klesá rychlost, a to má vliv na tlakovou ztrátu, která se 

snižuje. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že při klesající rychlosti dochází ke zvětšování 

vířivých oblastí. Z tohoto důvodu metoda snižování tlakové ztráty funguje jen za určitých 

okolností. Ztráty se zvětšují v případě, že nejsou okolnosti splněny. Pro pravoúhlá kolena 

s ostrými hranami je v ideálním případě F1/F0 = 1,2 až 2. Pro pravoúhlá kolena se zaobleným 

ohybem se poměr přibližuje jedné. 

Kromě optimalizací geometrie při zakřivení můžeme odporový součinitel snížit pomocí 

instalací prvků, ovlivňujících směr proudění.  



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Michal Faltýnek  

Aerodynamický výpočet spalovacího traktu parního kotle 

 

24 

 

 
(Obr.11. – naváděcí prvky v koleni, a) aerodynamicky tvarované, b),c) tenkostěnné, d) koncentrické) 

Lopatky na vnitřní straně mají značný vliv na snížení odporu, protože největší vliv na 

snížení odporu a vyrovnávání rychlosti proudění mají vířivé oblasti na vnitřní straně. 

V některých případech můžeme lopatky na vnější straně odstranit bez změny účinnosti 

regulačních prvků nebo změny charakteristiky proudění.  

 
(Obr.12. – rychlostní profil v závislosti na počtu regulačních prvků) 

V případech, kdy je nutné, aby rychlostní profil byl homogenní, se lopatky instalují po celé 

šířce potrubí. Jejich počet se určuje dle vzorce:  

                               𝑛𝑛𝑜𝑟𝑚 = 2,13 (
𝑟

𝑏0
)

−1

− 1 

 

rov. 2.18. 

Ve většině případech stačí použít pouze omezený počet lopatek. Jejich přesný počet se určí 

podle:  

𝑛𝑜𝑝𝑡 = 1,4 (
𝑟

𝑏0
)

−1

− 1 

 

rov. 2.19. 

nebo,  

𝑛𝑚𝑖𝑛 = 0,9 (
𝑟

𝑏0
)

−1

− 1 

 

rov. 2.20. 
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U klasických kolen, nižšího odporu a lepší distribuce rychlosti dostaneme optimální 

počet lopatek podle rovnice 2.19. 

Tětivu t1 aerodynamického tvarovaného naváděcího prvku bereme jako tětivu 90 stupňové 

kruhové výseče. V případě netvarovaného naváděcího prvku je tětiva brána jako délka vnitřního 

oblouku zakřivení potrubí. 

𝑡1 = 𝑟√2 

Vztahy 2.18. až 2.20. jsou platné pouze pro dané rozměry naváděcích prvků, tzn. pro 

danou délku tětivy lopatky a poloměr oblouku.  

Když má koleno ostrou nebo zkosenou hranu ohybu, počítá se délka tětivy t1 = 0,15 – 0,6Dh a 

počet naváděcích prvků dle: 

𝑛𝑛𝑜𝑟𝑚 = 3
𝐷ℎ

𝑡1
− 1 

 

rov. 2.21. 

 

𝑛𝑜𝑝𝑡 = 2
𝐷ℎ

𝑡1
 

 

rov. 2.22. 

 

𝑛𝑚𝑖𝑛 = 1,5
𝐷ℎ

𝑡1
 

 

rov. 2.23. 

 

Pokud použijeme normální počet naváděcích prvků, plechy jsou rozmístěny rovnoměrně, dle 

vztahu:  

𝑎𝑖 =
𝑆

(𝑛 + 1)
 

 

rov. 2.24. 

kde, 

𝑎𝑖 je vzdálenost mezi jednotlivými plechy [m] 

S je vzdálenost mezi vnitřní a vnější hranou kolene [m]. Vypočítá se dle vztahu 𝑆 = √2𝑏0, 

pokud je vstupní a výstupní průřez totožný. V případě, že je rozdílný, platí 𝑆 = √𝑏0
2 + 𝑏1

2. 

n je počet segmentů [-] 

Pokud použijeme redukovaný počet naváděcích prvků, vzdálenost mezi nimi se změní 

v souladu s aritmetickou posloupností. Pro optimální počet se používá vztah 
𝑎𝑛+1

𝑎1
= 2 a pro 

minimální počet vztah 
𝑎𝑛+1

𝑎1
= 3 

kde,  

𝑎𝑛+1 je vzdálenost mezi tětivou poslední uvažované lopatky a tětivou vnějšího zaoblení 

𝑎1 je vzdálenost od tětivy vnitřního zaoblení k tětivě první lopatky.  

 

Střední vzdálenost mezi vnitřními lopatkami ai je pro optimální počet naváděcích prvků dána 

vztahem: 

𝑎𝑖 = 0,67
𝑆

𝑛 + 1
(1 +

𝑖 − 1

𝑛
) 

rov. 2.25. 

 

a pro minimální počet prvků: 
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𝑎𝑖 =
𝑆

𝑛 + 1
(0,5 +

𝑖 − 1

𝑛
) 

 

rov. 2.26. 

 

kde,  

i je pořadí naváděcích prvků [-] 

n je počet prvků [-] [1], [5] 

2.3.3 Místní odpor při větvení proudu 

Větvení se dělí na dva hlavní typy. U prvního platí rovnice Fb+Fs=Fc, tzn. součet průřezů 

větví se rovná průřezu kanálu po spojení. Pro druhý typ platí rovnice Fb+Fs > Fc tzn. součet 

průřezů větví je větší než u společného kanálu. 

Odporový součinitel různých typů rozdělení proudu je vždy závislý, a je funkcí několika 

parametrů. Mezi ně patří závislost na úhlu větvení alfa, dále na poměru objemových průtoku 

Qs/Qc a Qb/Qc. Stejně tak je závislý na poměru průřezu kanálů a poměru rychlostí proudící látky 

na větvích kanálu ws/wc a wb/wc. 

 

Při standartním tvaru rozdělení je odporový součinitel pouze funkcí úhlu a poměru 

rychlostí. Pokud máme obdélníkový průřez kanálu pak je součinitel odporu nezávislý na 

poměrech průřezů vstupujících a vystupujících kanálů. 

Když se spojí dva paralelní proudy a v každém z nich je jiná rychlost, dochází za jejich 

spojením k turbulentnímu mísení proudů, které souvisí s tlakovými ztrátami. Mísí se hybnosti 

obou proudů a rychlostní profil se stabilizuje s uraženou dráhou. Ztráta tlaku se zvyšuje podle 

množství energie předané proudu s nižší rychlostí. 

 

 

 
(Obr.13. – různé typy odbočení proudu) 

 

V praxi bývá většinou dělení proudu složitější. Když se boční větev připojuje pod určitým 

úhlem, musíme uvažovat i se ztrátou při zakřivení proudu. Ztráta je způsobena odtržením 

proudu od stěny kanálu a vznikem vířivé oblasti,  kvůli které se průtočný průřez  zmenší.  

Odpor, který vzniká při rozdělení nebo spojení kanálu lze snížit zaoblením hrany u odbočky. 

Podle typu spojení, stačí zaoblit jen vnější roh. Při rozdělení je výhodnější zaoblit oba rohy. 

Další varianta snížení odporového koeficientu u rozdělujících nebo spojujících se proudů je 

nahrazení větvení difuzorovým kanálem. Ztráty klesají s nižší průtokovou rychlostí v boční 
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větvi a snížením krajního úhlu odbočky alfa1 < alfa při zachování požadovaného úhlu odbočení. 

Nejmenší odpor má odbočení s hladce zatočeným bočním větvením. [1], [5] 

 
(Obr.14. – a) vylepšená geometrie odbočení, b) zaoblený profil stěn větvení) 

2.3.4 Místní ztráty v trubkových svazcích 

Poslední typ místních ztrát, které se objevují v praktické části této diplomové práce, jsou 

ztráty v trubkových svazcích, které tvoří velké procento celkové ztráty systému. Svazky trubek 

bývají uspořádány ve dvou provedeních. Buď paralelně (za sebou) nebo střídavě. 

 
(Obr.15. – uspořádáni trubek ve svazku – a) střídavě, b) paralelně) 

 

 U prvního případu pozorujeme, že jety proudí pryč z meziprostoru první řady trubek. 

Dostávají se do prostoru mezi jednotlivými řadami svazku, kde dochází k mísení hlavního 

proudu s proudy v zastíněných místech. Při dosažení druhé řady trubek se proudy rozdělí a 

hlavní proud proudí dál. Přidané proudy formují uzavřenou cirkulaci v zastíněných oblastech. 

Průběh proudění v následných řadách trubek je podobný tomu, mezi první a druhou řadou. 

(Proudění se stane turbulentní poté, co projde první řadou trubek, a to ovlivňuje podmínky 

proudění v dalších řadách). Můžeme tvrdit, že tlaková ztráta ve svazku je podobná ztrátám ve 

volném proudu.  

Koeficient místní ztráty v trubkových svazcích se pro vystřídané trubky a pro 3*103 < Re < 105 

počítá dle následujících vzorců: 

1) 
𝑆1

𝑑𝑜𝑢𝑡
< 2 𝑎 0,14 <  

𝑆1 − 𝑑𝑜𝑢𝑡

𝑆2
′ − 𝑑𝑜𝑢𝑡

< 1,7 

 

rov. 2.27. 

 

2) 
𝑆1

𝑑𝑜𝑢𝑡
> 2 𝑎 0,14 <  

𝑆1 − 𝑑𝑜𝑢𝑡

𝑆2
′ − 𝑑𝑜𝑢𝑡

< 1,7 
rov. 2.28. 
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3) 
𝑆1

𝑑𝑜𝑢𝑡
> 1 𝑎 1,7 <  

𝑆1 − 𝑑𝑜𝑢𝑡

𝑆2
′ − 𝑑𝑜𝑢𝑡

< 5,2 

 

rov. 2.29. 

 

Nejprve na základě geometrie svazku, kde S1 je rozteč kolmo (mezi jednotlivými 

trubkami) a S2 je rozteč po směru proudu (mezi jednotlivými řadami). Ve vzorci však vystupuje 

𝑆2
′ , což je rozteč, která je přeponou trojúhelníku s odvěsnami 0,5S1 a S2. Vypočítá se dle 

Pythagorovy věty. Posledním parametrem je dout, neboli průměr trubky. Na základě těchto 

parametrů určíme, jakou rovnici použijeme pro následující výpočet.  

1)  = [(4,6 − 2,7
𝑆1−𝑑𝑜𝑢𝑡

𝑆2
′−𝑑𝑜𝑢𝑡

) (2 −
𝑆1

𝑑𝑜𝑢𝑡
) + 3,2] ∗ 𝑅𝑒𝑚

−0,27 ∗ (𝑧 + 1) 

 

rov. 2.30. 

2)  = 3,2 ∗ 𝑅𝑒𝑚
−0,27 ∗ (𝑧 + 1) 

 

rov. 2.31. 

3)  = 0,44 (
𝑆1−𝑑𝑜𝑢𝑡

𝑆2
′−𝑑𝑜𝑢𝑡

+ 1)
2

∗ 𝑅𝑒𝑚
−0,27 ∗ (𝑧 + 1) 

 

rov. 2.32. 

 

Koeficient místní ztráty v trubkových svazcích se pro trubky uspořádané za sebou a pro 3*103 

< Re < 105 počítá dle následujících vzorců: 

1) 
𝑆1

𝑑𝑜𝑢𝑡
>

𝑆2

𝑑𝑜𝑢𝑡
 

 = 1,52 (
𝑆1 − 𝑑𝑜𝑢𝑡

𝑆2 − 𝑑𝑜𝑢𝑡
)

−0,2

(
𝑆1

𝑑𝑜𝑢𝑡
)

−0,5

∗ 𝑅𝑒𝑚
−0,2 ∗ 𝑧 

 

rov. 2.33. 

 

2) 
𝑆1

𝑑𝑜𝑢𝑡
<

𝑆2

𝑑𝑜𝑢𝑡
 

 = 0,32 (
𝑆1 − 𝑑𝑜𝑢𝑡

𝑆2 − 𝑑𝑜𝑢𝑡
− 0,9)

−0,68

(
𝑆1

𝑑𝑜𝑢𝑡
− 1)

−0,5

∗ 𝑅𝑒𝑚

−0,2

(
𝑆1−𝑑𝑜𝑢𝑡
𝑆2−𝑑𝑜𝑢𝑡

)
2

∗ 𝑧 

 

rov. 2.34 

 

kde z se rovná počtu řad trubek po proudu.  

 

Pokud rozteč není ve svazku konstantní, počítá se ztráta dle její střední hodnoty. Jestli ve 

výměníku dochází k výměně tepla, je nutné k výše uvedeným rovnicím připočítat ∆f , který 
zahrnuje tlakovou ztrátu vzniklou při změně rychlosti uvnitř svazku, což je zapříčiněno změnou 

fyzikálních vlastností pracovního média ve výměníku.  

∆ 𝑓 = 2 ∗
𝑡𝑒𝑥 − 𝑡𝑖𝑛

273,15 + 𝑡𝑚
 

 

rov. 2.35. 
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kde, 

𝑡𝑒𝑥 je teplota na výstupu; 

𝑡𝑖𝑛 je teplota na vstupu; 

𝑡𝑚 =
𝑡𝑒𝑥 + 𝑡𝑖𝑛

2
 

Výsledek by měl být kladný, pokud se jedná o topení, a negativní, když jde o chlazení.  

 

Další koeficient ovlivňující místní ztráty je pozice trubek vzhledem k proudění (jejich 

úhel). V případě, že je tento úhel 90 stupňů, proudění skrz svazek je pozitivně ovlivněno a odpor 

je menší než při jiných úhlech. Kromě úhlu je koeficient závislý na jiných parametrech svazku. 

V praxi se pro zjednodušení uvažuje pouze sklon proudu k trubkám. Koeficient ‚směru proudu‘ 

je také ovlivněn uspořádáním trubek (za sebou nebo střídavě). Pro představu uvedeme 

koeficient pro 60°, který je u trubek za sebou roven 0,82, a v druhém případě 0,80. [1] 

 

2.4 Statický tlak 

Kromě ztrát dynamického tlaku, mezi které patří kapitoly 2.2 a 2.3, je třeba stanovit 

statické tlakové ztráty. Obecně můžeme tvrdit, že statický tlak vzniká pod tíhou jistého média. 

Pokud jde o vodu, říká se mu hydrostatický, u plynů ho nazýváme aerostatický a u atmosféry 

atmosférický tlak. Statický tlak v této práci je vypočítán dle vzorce: 

 

∆𝑝 = 𝑔𝜌1∆𝐻 

 

rov. 2.36. 

kde, 

g je tíhové zrychlení Země v m ∙ s-2 

𝜌1 je hustota na výstupu z úseku 

∆𝐻 je rozdíl výšek H1 – H0. Výška H1, je výška na výstupu z úseku a H0 na vstupu do úseku.  
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3 Praktická část 
Jako podklady pro výpočet nám byla poskytnuta výkresová dokumentace části kotle, a to 

od spalovací komory po Ljungstromův ohřívák vzduchu. Mezi další zadané parametry patří 

teplota a průtok v důležitých místech. Díky těmto hodnotám můžeme celý kanál rozdělit na 

několik segmentů, kde podle teoretických znalostí tématiky aerodynamického výpočtu 

předpokládáme největší ztráty. Pro účely našeho výpočtu došlo k několika úpravám. Například 

v oblasti výsypky počítáme s jednoduchým 90° kolenem, protože víme, že průtok spalin je 

podobný. Dále jsme vynechali všechny meziprostory mezi jednotlivými řadami všech 

výměníku. V těchto prostorech se očekává malá ztráta, která nebude mít v konečném výsledku 

vliv na návrh spalovacího ventilátoru. Důkaz demonstrujeme na „Rovném úseku“. Také 

nepočítáme s prostory, kdy opustíme jeden výměník (např. MP1) na začátek dalšího (v tomhle 

případě EKO), a to již z výše uvedených důvodů.  

 

Ve výpočtu začneme zpracováním nám dostupných dat, převodem na vhodné jednotky, 

případně měřením vzdálenosti z výkresu, a zjistíme geometrii kanálu. Poté vypočítáme 

fyzikální veličiny, jako jsou hustota a viskozita. Určíme rychlost, Reynoldsovo číslo, výpočet 

součinitele délkových ztrát podle vhodné rovnice a různé typy místních ztrát. V neposlední řadě 

provedeme výpočet hydrostatického tlaku. Stejný postup výpočtu uskutečníme jak pro 100 % 

výkon, tak pro 50 % a BMCR výkon, abychom mohli navrhnout spalinový ventilátor pro 

všechny potřebné výkony.  

 
(Obr.16 – schéma kotle) 

 

Schéma popisuje základní rozložení spalinového traktu parního kotle. Začátek je na 

výstupu ze spalovací komory (dále jen SK), kde je podtlak padesát pascalů. Dále se nachází 

ŠOTY I a ŠOTY II. Vzhledem k pozici ŠOTŮ I je můžeme ve výpočtu zanedbat, protože hlavní 

proud spalin je mimo ŠOTY I a tudíž vytvořenou tlakovou ztrátu zanedbáváme. Po ŠOTECH 

II je Výparník (VP), dále navazuje Mříž I (dále jen MR I). Následně přecházíme do rovného 

úseku, který slouží jako demonstrace zanedbání krátkých rovných úseků po celé délce 

spalinového traktu. Na rovný úsek navazuje Mezipřehřívák 2 (dále jen MP 2), poté Mříž II (MR 

II). Za mříží dochází k zahnutí proudu o devadesát stupňů. Tento úsek spočítáme, jako koleno 
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s ostrým přechodem. Následuje Mezipřehřívák 1 (MP1) a Ekonomizér (EKO). Ve většině 

případů jsou segmenty rozděleny na vstup a výstup do výměníku. Za Ekonomizérem se nachází 

výsypka, na kterou navazuje kanál k Ljungstromu (dále jen LJ). Zde jsou segmenty rozděleny 

tak, že jeden segment je určen na vstup – výstup z výsypky a druhý celý kanál od výstupu 

z výsypky po vstup do LJ. Na LJ navazuje výsypka 2, ESP a v poslední řadě kouřový ventilátor 

(KV). Od LJ dál nemáme výkresovou dokumentaci, proto nemůžeme postupovat ve výpočtu 

jako v předešlých úsecích. Jsou nám však známé dílčí tlakové ztráty pro každý úsek, proto je 

v samotném výpočtu nebudeme zahrnovat, ale zahrneme je až ve výsledné tabulce s tlakovou 

ztrátou v každém úseku.  

3.1 Výpočet fyzikálních veličin 

Jedna z prvních věcí, kterou musíme stanovit je hustota spalin. Jestliže chceme přijít na 

hodnotu hustoty spalin, je třeba určit objemovou koncentraci jednotlivých složek spalin ve 

spalinách. Z podkladů dostupných k výpočtu této diplomové práce vycházíme z hmotnostní 

koncentrace jednotlivých složek spalin. 

 

Plyn Hmotnostní 

koncentrace 

Jednotka [-] 

  

N2 0,6595 

O2 0,0387 

Ar 0,0108 

H2O 0,0988 

CO2 0,1846 

SO2 0,0076 
(Tab.1. – hmotnostní koncentrace 

Abychom byli schopni převést hmotnostní koncentrace na objemové je třeba znát molární 

hmotnost jednotlivých složek spalin.  

 

Plyn Molární 

hmotnost 

Jednotka [kg∙mol-1] 

  

N2 28 

O2 32 

Ar 40 

H2O 18 

CO2 44 

SO2 64 

(Tab.2. – molární hmotnost) 

Když známe hmotnostní koncentrace a molární hmotnosti, máme vše, co potřebujeme 

k převodu do objemových koncentrací.  

𝑉 =

𝑜𝑖

𝑀𝑖

∑
𝑜
𝑀

 

 

 

 

rov. 3.1. 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Michal Faltýnek  

Aerodynamický výpočet spalovacího traktu parního kotle 

 

32 

 

Příklad využití rovnice 3.1. k výpočtu.  

𝑉𝑁2
=

𝑜𝑁2

𝑀𝑁2

𝑜𝑁2

𝑀𝑁2

+
𝑜𝐴𝑟

𝑀𝐴𝑟
+

𝑜𝑂2

𝑀𝑂2

+
𝑜𝐻2𝑂

𝑀𝐻2𝑂
+

𝑜𝐶𝑂2

𝑀𝐶𝑂2

+
𝑜𝑆𝑂2

𝑀𝑆𝑂2

= 0,6761 

 

 

 

rov.3.2. 

Výsledky ostatních složek jsou zapsané v Tab.3.. Pro kontrolu stačí sečíst jejich hodnoty a 

výsledek nám musí dát číslo jedna, popřípadě při převodu na procenta, by měl výsledek po 

sečtení všech složek být roven 100 %. 

 

Plyn Objemové 

koncentrace 

Jednotka [-] 

  

N2 0,6761 

O2 0,0347 

Ar 0,0077 

H2O 0,1576 

CO2 0,1204 

SO2 0,0034 

(Tab.3. – objemové koncentrace)  

 

Nyní můžeme postoupit k výpočtu hustoty. Hustota je závislá hlavně na dvou veličinách 

a těmi jsou tlak a teplota. V této práci budou hustoty závislé pouze na teplotě. Tlak bude 

konstantní a bude roven tlaku atmosférickému. Změna tlaku nemá na hustotu velký vliv a 

můžeme ho zanedbat Výpočet hustoty byl proveden v programu EES. Kromě výpočtu hustoty 

jsme v EES provedli i výpočet kinematické viskozity. Je to druhá fyzikální veličina, která se 

vyskytuje ve vzorci Reynoldsova čísla, které je důležité pro stanovení tlakových ztrát. Její 

výpočet je, stejně jako u hustoty, závislý na tlaku a teplotě. Počítáme s atmosférickým tlakem 

a proměnlivou teplotou dle segmentu. 

 
(Obr.17. – výpočet hustoty a viskozity) 

 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Michal Faltýnek  

Aerodynamický výpočet spalovacího traktu parního kotle 

 

33 

 

 

 
(Obr.18. – výsledná hustota a viskozita)  

 

Další potřebná veličina je hmotnostní průtok M [kg/s], který je třeba znát pro určení 

rychlosti při vstupu a výstupu z jednotlivých segmentů. V zadání diplomové máme průtok 

zadaný v Nm3/s. Abychom mohli převést Nm3/s na kg/s, je třeba znát hustotu při STP 

(Standartní teplota a tlak). STP jsou referenční standardizované podmínky, pro které platí údaje 

uvedené v tabulkách. Různé organizace definují podmínky jinak, v rámci této práce počítáme 

s teplotou 0 stupňů Celsia a tlakem v souladu s tabulkami v knize Termodynamická data pro 

výpočet tepelných a jaderných energetických zařízení a to 101,3 kPa. V praxi se používá termín 

Normální podmínky. Hustotu spalin pro normální podmínky můžeme stanovit tak, že podělíme 

molární koncentrace jednotlivých složek s molárním objemem, který je roven 22,414 m3/kmol.  

 

Plyn Hustota 

Jednotka [kg∙m-3] 

  

N2 1,25 

O2 1,428 

Ar 1,784 

H2O 0,804 

CO2 1,963 

SO2 2,858 

(Tab.4. – hustota za normálních podmínek) 

 

Hustotu za normálních podmínek poté dostaneme dle vzorce: 

𝜌𝑛𝑜𝑟𝑚 = ∑ 𝑉𝑖 ∙ 𝜌𝑖 
rov. 3.2. 

 

𝜌𝑛𝑜𝑟𝑚 = 1,281 𝑘𝑔/𝑚3 

 

V tabulce převod průtoků z Nm3/s na kg/s pro reálné hodnoty průtoků kotlem při 100 % 

výkonu. 

průtok [Nm3/s] 𝜌𝑛𝑜𝑟𝑚 průtok [kg/s] 

   

   

229,6 1,281 294,19 

232,8 298,29 

237,6 304,44 

223,3 286,12 

233,98 299,81 

116,99 149,90 

238,83 306,02 
(Tab.5. – výpočet průtoku)  

3.2 Teplota a průtok  

Spaliny prochází od výstupu ze spalovací komory až do spalinového ventilátoru. Při 

proudění kanálem dochází k tlakovým ztrátám. Abychom mohli tlakové ztráty spočítat, je třeba 

dráhu rozdělit na několik dílčích segmentů. Segmenty musí být zvoleny vhodně, např. vstup a 
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výstup do ekonomizéru, či jiného výměníku. Kromě jednotlivých výměníků musíme vzít 

v potaz i geometrii kanálu. Tlakovou ztrátu můžeme očekávat při změně směru proudu, 

rozdvojení proudu, změně průřezu a v neposlední řadě průtokem v mezitrubkovém prostoru, 

z důvodů stanovených v teoretické části této práce. V nadcházející tabulce jsou zobrazena 

veškerá vstupní data. 

 

Název Teplota Průtok 

Jednotka [°C] [Nm3/s] 

   

SK - out 1063 229,6 

ŠOTY I – in 1063 229,6 

ŠOTY II – out 906,3 229,6 

VP – in 906,3 229,6 

VP – out 782,5 229,6 

MRI – in 782,5 229,6 

MRI – out 757,7 229,6 

MP2 – in 757,7 229,6 

MP2 – out 658,3 229,6 

MRII – in 658,3 229,6 

MRII – out 648 229,6 

záclony – in 648 229,6 

záclony – out 602,4 229,6 

MP1 – in 602,4 229,6 

MP1 – out 474,8 232,8 

EKO – in 474,8 232,8 

EKO – out 314,8 237,6 

výsypka – in 314,8 237,6 

výsypka – out 314,8 223,3 

LJ – in 314,8 223,3 

LJ – out 146,4 233,98 

výsypka2 – in 146,4 2x116,99 

výsypka2 – out 145,8 2x116,99 

ESP – in 145,8 2x116,99 

ESP – out 143,1 238,83 

KV – in 143,1 238,83 

KV – out   
(Tab.6. – Teplota a průtok v kanálu) 

 

 

 

 

3.3 Geometrie segmentů 

Nyní určíme geometrii každého stanoveného úseku. Je třeba znát délku, abychom mohli 

vypočítat délkové ztráty, a dále šířku a hloubku kanálu k určení průřezu, který je třeba znát 

k výpočtu rychlosti.  
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Název segmentů Šířka Délka Hloubka 

Jednotka [m] [m] [m] 

    

SK out - ŠOTYI in 10,038 3 14,984 

ŠOTYI in – ŠOTY II out 10,038 7,802 14,984 

VP in - VP out 11,924 2,365 14,984 

MR in - MR out 8,244 0,48 14,984 

Rovný úsek 6,913 3,115 14,984 

MP2 in - MP2 out 7,667 3,36 14,984 

MR II in - MR II out 11,258 0,38 14,984 

Koleno in-out 11,258 11,379 14,984 

MP1 in - MP1 out 10,288 6,709 14,984 

EKO in - EKO out 10,288 6,62 14,984 

Výsypka in - Výsypka out 10,288 8,5 14,984 

Kanál – Výsypka out - LJ 

in 

3,25 16,186 6,689 

(Tab.7. – rozměry kanálu)  

 

Ve chvíli, kdy máme dané rozměry, můžeme přejít k výpočtu průřezu jednotlivých 

segmentů. Pro každý segment zjišťujeme průřez na jeho vstupu a výstupu. Obecně platí, že 

průřez kanálu je roven šířka krát hloubka. V zatrubkovaném prostoru však musíme brát v potaz 

právě rozměry trubky a jejich počet.  

Jako příklad výpočtu zvolíme zatrubkovaný prostor ekonomizéru. 

𝑆𝑒𝑘𝑜 = 𝑎𝑜 ∙ 𝑏𝑜 − (𝑑 ∙ 𝑛 ∙ 𝑎𝑜) 

 

rov. 3.3. 

kde, 

𝑎𝑜 je šířka kanálu; 

𝑏𝑜 je hloubka kanálu; 

d je průměr trubky; 

n je počet trubek kolmo k směru proudění. 

𝑆𝑒𝑘𝑜 = 10,288 ∙ 14,984 − (0,032 ∙ 192 ∙ 10,288) 

𝑆𝑒𝑘𝑜 = 90,946 𝑚2 

3.4 Výpočet Reynoldsova čísla  

Dalším krokem je výpočet rychlosti a objemového průtoku. 

Rychlost určíme dle vzorce: 

𝑤 = (

𝑀
𝜌

𝑆
) 

 

rov. 3.4. 

kde,  

M je hmotnostní průtok; 

𝜌 je hustota; 

S je průřez. 

Následně můžeme vypočítat objemový průtok dle vzorce:  

𝑄 = 𝑤 ∙ 𝑆 

 

rov. 3.5. 
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Všechny výše zmíněné veličiny počítáme na vstupu a na výstupu. V Tab.8. jsou znázorněny  

hodnoty pro celý kanál. 

 
Název segmentů S0 w0 Q0 S1 w1 Q1 

Jednotka [m2] [m/s] [kg/s] [m2] [m/s] [kg/s] 

       

SK out - ŠOTYI in 150,4094 

 

7,3147 1100,1980 150,4094 7,3147 1100,1980 

ŠOTYI in – ŠOTY 

II out 

150,4094 7,3147 1100,1980 203,1539 4,8239 979,9900 

VP in - VP out 178,6692 5,4849 979,9900 111,0248 7,8281 869,1078 

MR in - MR out 123,5281 7,0357 869,1078 99,7351 8,5081 848,5521 

Rovný úsek 103,5844 8,1919 848,5521 103,5844 8,1919 848,5521 

MP2 in - MP2 out 114,8823 7,3863 848,5521 87,1836 8,7967 766,9265 

MR II in - MR II 

out 

168,6899 4,5464 766,9265 148,1553 5,1191 758,4249 

Koleno in-out 168,6899 4,4960 758,4249 154,1554 4,9200 758,4249 

MP1 in - MP1 out 154,1554 4,6763 720,4249 114,6495 5,3705 615,7242 

EKO in - EKO out 154,1554 4,0498 624,3051 90,9459 5,3963 490,7749 

Výsypka in - 

Výsypka out 

155,1554 3,2493 500,8967 43,4785 11,5206 500,8967 

Kanál – Výsypka 

out - LJ in 

43,4785 10,827 470,7470 49,8750 9,4385 470,7470 

(Tab.8. – rychlost na vstupu a výstupu)  

 

Dalším krokem je výpočet Reynoldsova čísla, které se spočítá dle vzorce:  

𝑅𝑒 =
𝑤1𝐷

𝜈
 

 

rov. 3.6. 

kde,  

D je charakteristický rozměr. 

 

 

𝐷ℎ =
4𝑆

𝑂
 

 

rov. 3.7. 

kde,  

𝐷ℎ je hydraulický průměr. Používá se k určení charakteristického rozměru průtočného profilu 

pro obecný profil.  

S je průřez; 

O je omáčený obvod. 

Omáčený obvod je délka styku kapaliny s pevnými stěnami na průřezu kolmém na směr 

proudnice. Musí se počítat analyticky v závislosti na geometrii každého segmentu.  

 

Jako příklad výpočtu uvedeme omočený obvod ekonomizéru. 

𝑂𝑒𝑘𝑜 = 2 ∙ (10,288 + 14,984) + 192 ∙ 2 ∙ 10,288 

𝑂𝑒𝑘𝑜 = 4001,136 𝑚 

Po dosazení do vzorce: 

𝐷ℎ𝑒𝑘𝑜
=

4𝑆𝑒𝑘𝑜

𝑂𝑒𝑘𝑜
 

rov. 3.8. 
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Dostáváme výsledek: 

𝐷ℎ𝑒𝑘𝑜
= 0,09092 𝑚 

Po dosazení w1 na výstupu z ekonomizéru,  𝐷ℎ𝑒𝑘𝑜
a příslušné viskozity dostáváme Reynoldsovo 

číslo 

𝑅𝑒𝑒𝑘𝑜 =
0,09092 ∙ 5,3963

4,846 ∙ 10−5
= 10 124,54 

V tabulce 9 jsou hodnoty omočených obvodů, hydraulických průměrů a Reynoldsových čísel 

pro každý segment. 

 

Název segmentu O Dh Re 

Jednotka [m] [m] [-] 

    

SK out - ŠOTYI in 50,044 12,0222 447068 

ŠOTYI in – ŠOTY II 

out 

335,108 2,4249 73247 

VP in - VP out 1930,004 0,2301 13584 

MR in - MR out 950,84 0,4196 28019 

Rovný úsek 43,794 9,4611 608351 

MP2 in - MP2 out 2978,108 0,1171 9591 

MR II in - MR II out 1133,252 0,5229 25422 

Koleno in-out 50,544 12,1997 569999 

MP1 in - MP1 out 2025,84 0,2264 16482 

EKO in - EKO out 4001,136 0,0909 10124 

Výsypka in -

Výsypka out 

36,756 4,3745 1039972 

Kanál – Výsypka out 

- LJ in 

30,5 6,5410 1273984 

(Tab.9. – Reynoldsovo číslo)  

3.5 Výpočet délkových ztrát 

Po výpočtu Reynoldsova čísla můžeme přejít k určení součinitele délkových ztrát 𝜆. 

V naší práci použijeme Churchillovu rovnici, což je univerzální rovnice, jak pro laminární, tak 

pro turbulentní proudění. Pro výpočet použijeme rovnice 2.10., 2.11. a 2.12.. 

V rovnici 2.11. se vyskytuje znak ∆̅, který udává drsnost. Pro náš případ jsme zvolili drsnost 

0,01. 

𝜆 dosadíme do výpočtu 
𝑓𝑟

 


𝑓𝑟

=  𝜆 ∙ (
𝐿

𝐷
) 

 

rov. 3.9. 

K 
𝑓𝑟

 přičteme 
𝑙𝑜𝑐

, což značí součinitel místního odporu (o jeho výpočtů pro určitý 

segment v další části výpočtu). Po jejich sečtení je můžeme dosadit do Darcyho-Weissbachovi 

rovnice pro výpočet celkové tlakové ztráty.  

V Tab.10. výsledky pro každý segment. 
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Název 

segmentu 

koeficient A koeficient B 𝜆 
𝒇𝒓

 

Jednotka [-] [-] [-] [-] 

     

SK out - ŠOTYI 

in 

9,9255E+20 6,0822E-18 0,01899 0,00568 

ŠOTYI in – 

ŠOTY II out 

3,7321E+20 2,2562E-05 0,02146 0,01668 

VP in - VP out 4,3329E+19 1,152E+07 0,02809 0,00557 

MR in - MR out 1,0737E+20 107,3177 0,02507 0,00146 

Rovný úsek 5,4234E+20 4,4014E-20 0,02048 0,00923 

MP2 in - MP2 

out 

1,8825E+19 3,021E+09 0,03117 0,01366 

MR II in - MR II 

out 

1,1760E+20 508,8137 0,02479 0,00084 

Koleno in-out 1,2811E+21 1,248E-19 0,01839 0,01859 

MP1 in - MP1 

out 

5,6554E+19 522077,45 0,02717 0,01772 

EKO in - EKO 

out 

2,3683E+19 1,271E+09 0,03029 0,01949 

Výsypka in - 

Výsypka out 

1,2227E+21 8,274E-24 0,0185 0,01528 

Kanál – 

Výsypka out - 

LJ in 

1,2256E+20 3,217E-25 0,02466 0,12283 

(Tab.10. – délkové ztráty) 

3.6 Výpočet místních ztrát 

 

Jak již bylo naznačeno v kapitole dva, v této práci se vyskytuje několik typů místních 

ztrát. V následující podkapitole bude znázorněn výpočet, či způsob zvolení koeficientu. 

Největší procento ztrát očekáváme u místních ztrát v trubkových svazcích.  

3.6.1 Výpočet místních ztrát při změně směru proudění 

 

Místní ztráty při změně směru proudění. V této práci výpočet použijeme u čtyř úseků, a 

to konkrétně úseků: ŠOTYI in – ŠOTY II out, Koleno in – out, Výsypka in – výsypka out a 

Kanál – Výsypka out – LJ in. Z toho první tři úseky počítáme stejným způsobem. 

Dle rovnice: 

 


𝑙𝑜𝑐

= 𝐶1𝐴
1
 

 

rov. 3.10. 

 

kde, 

C1 je funkce podílu šířky (a0) a hloubky kanálu (b0); 
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(Obr.19. – hodnoty C1) 

A a 
1
 vypočítáme na základě úhlu kolena (pro naše potřeby potřebujeme parametry pro 

devadesát stupňů) 

 
(Obr.20. – hodnoty 𝜉1𝑎 𝐴) 

 

Název 

segmentu 

a0/b0 𝑪𝟏 A 𝝃𝟏 
𝒍𝒐𝒄

 

Jednotka [-] [-] [-] [-] [-] 

      

ŠOTYI in – 

ŠOTY II out 

0,6699 1,05 0,99 1,2 1,2474 

Koleno in-out 0,75133 1,04 0,99 1,2 1,2355 

Výsypka in - 

Výsypka out 

0,6866 1,05 0,99 1,2 1,2474 

(Tab.11. – místní ztráty změnou směru proudu) 

 

Poslední úsekem, ve kterém se objevuje tento typ místní ztráty, je a Kanál – Výsypka out – LJ 

in, který řešíme jako devadesáti stupňové koleno ze tří elementů. 

 


𝑙𝑜𝑐

= 𝑘∆𝑘𝑅𝑒1
 

rov. 3.11. 

 

kde,  

𝑘∆ a 𝑘𝑅𝑒 vypočítáme podle Obr.21. 


1
 = 0,4 


𝑙𝑜𝑐

= 1 ∙ 2 ∙ 0,4 = 0,8 
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(Obr.21. – hodnoty kRE a k∆) 

 

3.6.2 Výpočet místních ztrát v trubkových svazcích 

Dalším typem místních ztrát, jsou ztráty v trubkových svazcích. Jejich výpočet se mění 

dle geometrie. Jedním z hlavních kritérií je uspořádaní trubek, které je buď za sebou, nebo 

střídavě. V naší práci se vyskytují oba případy.  

Výpočet místních ztrát trubkových svazků s uspořádáním trubek za sebou se spočítá dle vztahu 

 = 𝜓𝐴𝑅𝑒𝑚𝑧 rov. 3.12. 

 

kde, 

𝜓 je závislý na úhlu mezi směrem proudu a pozicí trubek (pro 90° = 1); 

z je počet řad trubek po směru proudění. 

 

Nejdříve je však třeba určit zda-li 
𝑆1

𝑑𝑜𝑢𝑡
>

𝑆2

𝑑𝑜𝑢𝑡
 či naopak, protože se v těchto dvou případech 

mírně liší výpočet A a Rem. 

 

kde, 

S1 je rozteč kolmo ke směru proudění; 

S2 je rozteč po směru proudění; 

dout je průměr trubek ve svazku. 
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(Obr.22. – trubky za sebou) 

 

Tento postup se týká dvou úseků a MR in – MR out a MR II in – MR II out.  

Název 

segmentu 

S1 S2 dout S1/dout S2/dout 

Jednotka [m] [m] [m] [m] [m] 

      

MR in - MR 

out 

0,255 0,24 0,038 6,7105 6,3158 

MR II in - MR 

II out 

0,312 0,25 0,038 8,2105 6,5789 

(Tab.12. – parametry pro výpočet místních ztrát – za sebou) 

 

Z tabulky vidíme, že  
𝑆1

𝑑𝑜𝑢𝑡
>

𝑆2

𝑑𝑜𝑢𝑡
 pro oba případy, proto postupujeme ve výpočtu dle varianty 

2) v [1]  

𝐴 = 𝑐1𝑏1 

 

rov. 3.13. 

𝑐1 = 0,32 (
𝑆1 − 𝑑𝑜𝑢𝑡

𝑆2 − 𝑑𝑜𝑢𝑡
− 0,9)

−0,68

 

 

rov. 3.14. 

𝑏1 = (
𝑆1

𝑑𝑜𝑢𝑡
− 1)

−0,5

 

 

rov. 3.15. 

𝑚 = −
0,2

(
𝑆1 − 𝑑𝑜𝑢𝑡
𝑆2 − 𝑑𝑜𝑢𝑡

)
2 

 

 

 

 

 

rov.  3.16. 
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Rem odečteme z grafu, v závislosti na vypočítaném Re a poměru 
𝑆1−𝑑𝑜𝑢𝑡

𝑆2−𝑑𝑜𝑢𝑡
 

 
(Obr.23. – graf Rem) 

 

Název 

segmentu 

c1 b1 A Rem z  

Jednotka [-] [-] [-] [-] [-] [-] 

       

MR in - 

MR out 

1,0499 0,4185 0,4393 0,16 7 4,3259 

MR II in - 

MR II out 

0,6045 0,3724 0,2251 0,27 4 1,1027 

(Tab.13. – místní ztráty trubkových svazků – za sebou) 

Výpočet místních ztrát trubkových svazků se střídavě uspořádanými trubkami se spočítá dle 

vztahu: 

 

𝜁 = 𝜓𝐴𝑅𝑒𝑚
−0,27(𝑧 + 1) 

 

rov. 3.17. 

 

V naší práci tento výpočet uplatňujeme pro pět úseků, a to na ŠOTYI in – ŠOTY II out, 

VP in – out, MP2 in – out, MP1 in – out a EKO in – out.  
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Název 

segmentu 

S1 S2 𝐒𝟐
′  dout S1/dout S2/dout (S1-dout)/ 

(𝑺𝟐
′ -dout) 

Jednotka [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

        

ŠOTYI in – 

ŠOTY II 

out 

1,344 0,039 0,6896 0,0337 40,8605 1,1572 2,048 

VP in - VP 

out 

0,153 0,1 0,1828 0,038 4,0263 2,6316 0,7943 

MP2 in - 

MP2 out 

0,102 0,08 0,0949 0,0445 2,2921 1,7978 1,1415 

MP1 in - 

MP1 out 

0,156 0,047 0,1048 0,04 3,9 1,75 1,7899 

EKO in - 

EKO out 

0,156 0,045 0,0901 0,032 4,875 1,4063 2,1361 

(Tab.14. – parametry pro výpočet místních ztrát – střídavě) 

 

Důležité jsou hodnoty S1/dout a zároveň (S1-dout)/(S2-dout), které ovlivňují postup výpočtu, jak 

je určeno podle rovnic 2.27. – 2.29. 

Pro úseky VP in – VP out a MP2 in – MP2 out postupujeme dle rovnice 2.31. 

Tzn. 𝐴 = 3,2 

 

Pro úseky ŠOTYI in – ŠOTY II out, MP1 in – MP1 out a EKO in – EKO out postupujeme dle 

rovnice 2.32. 

Tzn. 𝐴 = 0,44 (
𝑆1−𝑑𝑜𝑢𝑡

S2
′ −𝑑𝑜𝑢𝑡

+ 1)
2

 

Re-0,27 se určí podle obr.23. 

 
(Obr.24. – graf Re-0,27) 
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Název 

segmentu 

A Re-0,27 Z  

Jednotka [-] [-] [-] [-] 

     

ŠOTYI in – 

ŠOTY II out 

4,0878 0,047 37 7,1086 

VP in - VP out 3,2 0,08 31 8,192 

MP2 in - MP2 

out 

3,2 0,085 32 8,976 

MP1 in - MP1 

out 

3,425 0,074 54 13,9397 

EKO in - EKO 

out 

4,3274 0,083 105 38,0727 

(Tab.15. – místní ztráty trubkových svazků – střídavě) 

 

3.6.3 Výpočet místních ztrát pro změnu průřezu a rozdvojení proudu 

U výpočtů místních ztrát je důležité brát v potaz geometrii segmentu, pro který místní 

ztráty počítáme. Je to důležité zvláště u místních ztrát při rozvětvení proudu, či při náhlé změně 

průřezu. Existuje mnoho způsobů, jak se může proud rozvětvit. Pro každý z nich jsou analyticky 

vypočtené rovnice a způsob výpočtu odpovídají konkrétnímu případu. Zaměnění při výpočtu 

může vést k nepřesnému stanovení odporového součinitele. V této se v žádném úseku nemění 

průměr způsobem, který by byl popsán v Idelchikovi. Z tohoto důvodu jsme zvolili hodnoty z 

[3], kde pro zúžení počítáme s jednotnou hodnotou 1,5 a při rozšíření 0,1 – 0,3 dle skutečnosti, 

jak moc se změnil průřez. Pro rozšíření poté bereme hodnotu 0,5. Autor práce se domnívá, že 

to jsou hodnoty, které se výrazně nerozchází s realitou a jakákoliv výchylka zde nehraje 

významnou roli na konečném výsledku. 

3.7 Výpočet ztrát v důsledku změny hydrostatického tlaku  

Tlakové ztráty místní a délkové řadíme mezi změny dynamického tlaku. Do celkové 

tlakové ztráty musíme započítat i změnu hydrostatického tlaku. Důležitou roli zde hraje výška 

u vstupu a výstupu segmentu. Za výšku kanálu bereme vzdálenost od země k středu kanálu 

v daném bodě.  

∆𝑝𝑠𝑡 = 𝑔 ∙ 𝜌0 ∙ (𝐻0 − 𝐻1) 

 

rov. 3.18. 

kde, 

g je tíhové zrychlení Země 9,81 v m/s2; 

H0 je výška na vstupu; 

H1 je výška na výstupu. 

 

Ukázkový výpočet proveden pro vstup a výstup z ekonomizéru, zbytek výsledku je 

v tabulce 16. 

∆𝑝𝑠𝑡 = 9,81 ∙ 0,6078 ∙ (30,4 − 32,48) = 31,03 𝑃𝑎 
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Název segmentu H0 H1 ∆𝒑𝒔𝒕 

Jednotka [m] [m] [Pa] 

    

SK out – ŠOTYI in 45,623 48,623 -7,8696 

ŠOTYI in – ŠOTY II 

out 

48,623 53,838 -13,6799 

VP in – VP out 53,838 54,903 -3,1364 

MR in – MR out 55,678 55,898 -0,7306 

Rovný úsek 56,344 56,344 0 

MP2 in – MP2 out 55,967 54,717 4,2497 

MR II in – MR II out 54,171 54,171 0 

Koleno in-out 54,171 47,4 25,7657 

MP1 in – MP1 out 47,33 40,621 26,8592 

EKO in – EKO out 39,1 32,48 31,0294 

Výsypka in – 

Výsypka out 

30,4 27,9 14,9062 

Kanál – Výsypka out 

– LJ in 

27,9 21,1 40,5451 

(Tab.16. – ztráta hydrostatickým tlakem) 

3.8 Celková tlaková ztráta při 100 % výkonu 

Nyní máme všechny potřebné hodnoty k určení celkové tlakové ztráty pro 100 % výkon. 

Je nutné zdůraznit, že všechny výpočty podle Idelchika se mohou od skutečnosti lišit o 10 %. 

V našem případě pro 100 % výkon to činí 280 Pa, jak vyplívá z Tab.17. 

 

Celková tlaková ztráta se vypočítá:  

∆𝑝𝑐𝑒𝑙𝑘 = ∑ 
𝑖

∙ 𝜌 ∙ (
𝑤1

2

2
) + ∆𝑝𝑠𝑡 

 

rov. 3.19. 

kde, 
∑ 

𝑖
 je součet všech dílčích ztrátových činitelů [-]. 
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Název segmentu ∑ 
𝒊
 ∆𝒑𝒄𝒆𝒍𝒌 

Jednotka [-] [Pa] 

   

SK out - ŠOTYI in (1) 0,005675 -7,8289 

ŠOTYI in – ŠOTY II out (2) 8,3727 15,5643 

VP in - VP out (3) 9,6976 97,4408 

MR in - MR out (4) 5,8273 72,3924 

Rovný úsek (5) 0,0092 0,1073 

MP2 in - MP2 out (6) 9,2897 142,1249 

MR II in - MR II out (7) 1,2035 6,1169 

Koleno in-out (8) 1,3541 32,1227 

MP1 in - MP1 out (9) 13,9575 123,0316 

EKO in - EKO out (10) 38,0922 368,1342 

Výsypka in - Výsypka out 

(11) 

2,7627 126,3381 

Kanál – Výsypka out - LJ in 

(12) 

1,62283 84,4803 

LJ in – LJ out (13)  917 

Výsypka2 in – Výsypka2 out 

(14) 

 346 

ESP in – ESP out (15)  515 

Součet  2838 
(Tab.17. – celková ztráta pro 100 % výkon) 

 

 
(Obr.25. – Tlaková ztráta pro 100 % výkon) 
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Jak můžeme vidět z tabulky i grafu, za velkou část celkové tlakové ztráty jsou 

zodpovědné místní ztráty v trubkových svazcích. Tento typ ztrát byl už na začátku praktické 

části označen jako ztráta u které očekáváme největší podíl vzhledem k celkové tlakové ztrátě. 

Zároveň se nám potvrdila úvaha, že v segmentu Rovný úsek, je tlaková ztráta minimální. Proto 

se naše úvaha, že některé úseky (např. mezi trubkové prostory ve svazcích, nebo úseky, kde 

není výrazná změna geometrie úseku a zároveň se jedná o nezatrubkovaný prostor) je možné 

zanedbat, protože to nebude mít vliv na konečný výsledek. 

3.9 Celková tlaková ztráta při 50 % výkonu 

Kromě celkové tlakové ztráty pro 100 % výkon je třeba spočítat hodnoty pro další dva 

výkony. V této podkapitole se budeme věnovat 50 % výkonu a v kapitole 3.10 BMCR výkonu. 

Určení tlakových ztrát pro tyto dva režimy je nezbytné, protože jinak nemůžeme vhodně 

navrhnout spalovací ventilátor, což je jeden z hlavních cílů této práce. Na základě hodnoty 

tlakové ztráty pro 50 % výkon můžeme určit minimální provozní bod. Více o problematice 

ventilátoru v kapitole 4. 

 

Tlaková ztráta 50 % výkonu se vypočítá stejným způsobem, jako je znázorněno ve 

výpočtu pro 100 % výkon. Vstupní hodnoty, konkrétně průtok a teplota, jsou nižší, než u 100 

% výkonu, což má největší vliv na rychlost, které vystupují ve vzorci pro výpočet Reynoldsova 

čísla. Ovlivňuje to např. na místní ztráty v trubkových svazcích, ale i na koeficienty 

v Churchillově rovnici, a tím pádem na délkové ztráty. V Tab.18. jsou napsané výsledné 

hodnoty celkové tlakové ztráty pro jednotlivé segmenty. Autor si nemyslí, že je nutné psát celý 

postup znovu, ke kontrole je dostupná Příloha 1.  

 

 

Název segmentu ∑ 
𝒊
 ∆𝒑𝒄𝒆𝒍𝒌 

Jednotka [-] [Pa] 

   

SK out - ŠOTYI in 0,0058 -7,85608 

ŠOTYI in – ŠOTY II out 9,2810 -3,4295 

VP in - VP out 10,3125 31,7732 

MR in - MR out 5,7336 21,4512 

Rovný úsek 0,0093 0,0335 

MP2 in - MP2 out 10,3472 56,6355 

MR II in - MR II out 1,1858 1,8235 

Koleno in-out 1,0476 26,8578 

MP1 in - MP1 out 15,6549 67,06 

EKO in - EKO out 43,1403 163,3874 

Výsypka in - Výsypka out 2,3719 47,9224 

Kanál – Výsypka out - LJ in 1,6233 52,9728 

LJ in – LJ out  520 

Výsypka2 in – Výsypka2 out  101 

ESP in – ESP out  150 

Součet  1230 
(Tab.18. – celková tlaková ztráta pro 50 % výkon) 
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(Obr.26. – Tlaková ztráta pro 50 % výkon) 

 

3.10 Celková tlaková ztráta při BMCR výkonu 

BMCR (=Boiler maximum continuous rating) je výkon, při kterém je v kotli maximální 

průtok páry generovaná boilerem při jmenovité teplotě a tlaku. Díky výpočtu tlakové ztráty při 

BMCR výkonu zjistíme druhý provozní bod pro maximální parametry.  

 

Ze zadání jsou oproti provoznímu výkonu vyšší teploty a průtok. To znamená, že 

dosáhneme větších rychlostí, které ovlivňují Reynoldsovo číslo. Takže ztráty, které závisí na 

Reynoldsově čísle, se kromě pár výjimek zvýší. Ztráty, např. místní ztráta kolena zůstává stejná, 

protože se jeho geometrie nemění. Paradoxní je zmenšení ztráty v trubkových svazcích, a to 

kvůli průběhu grafů, které jsou na Obr.23 a Obr.24. 

Stejně jako u výpočtu celkové tlakové ztráty u 50 % výkonu zmiňuje autor v práci pouze 

výsledné hodnoty tlakové ztráty. Celý postup výpočtu je detailněji rozebrán v Příloze 1. 
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Název segmentu ∑ 
𝒊
 ∆𝒑𝒄𝒆𝒍𝒌 

Jednotka [-] [Pa] 

   

SK out - ŠOTYI in 0,0057 -7,8280 

ŠOTYI in – ŠOTY II out 7,1608 11,6595 

VP in - VP out 9,3904 96,5339 

MR in - MR out 5,8796 76,6045 

Rovný úsek 0,0092 0,1125 

MP2 in - MP2 out 9,0784 142,0835 

MR II in - MR II out 1,2099 6,3614 

Koleno in-out 1,0469 30,8495 

MP1 in - MP1 out 13,769 123,1654 

EKO in - EKO out 37,1747 366,8439 

Výsypka in - Výsypka out 2,3717 112,5935 

Kanál – Výsypka out - LJ in 1,6228 87,7512 

LJ in – LJ out  1023 

Výsypka2 in – Výsypka2 out  355 

ESP in – ESP out  529 

Součet  2951 
(Tab.19. – celková tlaková ztráta pro BMCR výkon) 

 

 
(Obr.27. – Tlaková ztráta pro BMCR výkon) 
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4 Návrh spalinového ventilátoru 
Na základě výsledků z kapitoly tři navrhneme spalinový ventilátor. Hlavní požadavek na 

náš konkrétní ventilátor, který je až na konci traktu, je pokrýt ztráty v celém traktu tzn. od 

výstupu ze spalovací komory až k vstupu na ventilátoru. První věcí při návrhu ventilátoru je 

stanovení okrajových provozních bodů, minimálního provozního bodu pro 50 % výkon a 

maximálního provozního bodu pro BMCR výkon. Pro oba provozní body stanovíme kromě 

tlakových ztrát i specifickou (měrnou) práci a průtok.  

 

Provozní bod 50 % výkon Provozní výkon BMCR (maximální) 

výkon 

Celková tlaková ztráta 1230 2838 2951 

Objemový průtok 196 363 368 

Měrná práce 1403 3306 3427 
(Tab.20. – vstupní parametry pro určení ventilátoru) 

 

Pokud známe parametry, a víme, v jaké oblasti se provozní body nachází v charakteristice 

QY, můžeme odhadnout, jaký ventilátor bude vhodný pro náš případ. Zvolili jsme axiální 

ventilátor firmy ZVVZ model APJB3550, který má aerodynamickou regulaci. Aerodynamická 

regulace, je natáčení lopatek (ve směru shodném s otáčením oběžného kola). v sání radiálních 

ventilátorů s dozadu zahnutými lopatkami dojde ke změně charakteristiky ventilátoru. Díky 

tomu se změní pracovního bodu ventilátoru. U axiálních ventilátorů lze použít natáčení lopatek 

oběžného kola. Takové řešení je sice hospodárné a umožňuje regulaci v širokém rozsahu 

průtoků, avšak konstrukčně je složité a drahé. [8] 

 

 
 

(Obr.28. – QY charakteristika ventilátoru) 
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(Obr. 29. – PQ charakteristika ventilátoru) 

 

Z obou charakteristik můžeme vyčíst, že natočení lopatek pro 50 % výkon je 5°, pro 

100 % výkon to činí 23° a pro maximální výkon se natočení lopatek rovná 24°. Dále víme 

účinnost a další důležité parametry námi zvoleného ventilátoru, která jsou rozepsány v tabulce 

pod tímto odstavcem. 

  

Provozní bod 50 % výkon Provozní výkon BMCR (maximální 

výkon) 

Otáčky oběžného 

kola [1/min] 

745 745 745 

Účinnost [%] 60,6 83 83,5 

Příkon [kW] 398,2 1241,1 1300,3 

Nominální průměr 

ventilátoru [mm] 

3550 3550 3550 

(Tab.21. – provozní parametry ventilátoru) 

U navrhování ventilátorů často používáme tzv. bezrozměrná čísla, která využívají 

mechanické podobnosti. To znamená, že můžeme využít poznatky z ventilátoru, který je 

geometricky a aerodynamicky podobný. Mezi nejčastěji používaná bezrozměrná čísla, patří 

Tlakové číslo ψ a Průtokové číslo φ. [12] 

ψ =
∆𝑝

𝜋2

2 ∙ 𝜌 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑛2

 

 

rov.4.1. 

φ =
𝑉

𝑛2

4 ∙ 𝐷3 ∙ 𝑛
 

 

rov.4.2. 
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(Obr.30. – Bezrozměrná charakteristika) 
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ZÁVĚR 
V prvních dvou kapitolách byla rozebrána teorie základních energetických rovnic, hlavní 

režimy proudění a postup, jakým budeme řídit při aerodynamickém výpočtu spalovacího traktu 

parního kotle. 

 

Ve třetí kapitole jsme vypočítali celkové tlakové ztráty pro konkrétní spalinový trakt. 

• Celková tlaková ztráta traktu pro 100 % výkon – 2838 Pa 

• Celková tlaková ztráta traktu pro 50 % výkon – 1230 Pa 

• Celková tlaková ztráta traktu pro BMCR výkon – 2951 Pa 

Úseky s největším podílem tlakových ztrát jsou: 

• Ljungstrom – 917 Pa pro 100 % výkon; 520 Pa pro 50 % výkon; 1023 Pa pro 

BMCR výkon 

• Ekonomizér – 368 Pa pro 100 % výkon; 163 Pa pro 50 % výkon; 366 Pa pro 

BMCR výkon 

• ESP - 515 Pa pro 100 % výkon; 150 Pa pro 50 % výkon; 529 Pa pro BMCR 

výkon 

 

Na základě výsledků ze třetí kapitoly můžeme navrhnout ventilátor a určit jeho 

charakteristiku. Vybrali jsme ventilátor od firmy ZVVZ model APJB3550. Do charakteristiky 

QY zakreslíme provozní body s následujícími parametry 

• Pro 50 % výkon – objemový průtok 196 m3/s a měrná práce 1403 J/kg 

• Pro 100 % výkon – objemový průtok 363 m3/s a měrná práce 3306 J/kg 

• Pro BMCR výkon – objemový průtok 368 m3/s a měrná práce 3427 J/kg 

S pomocí charakteristiky konkrétního ventilátoru a znalosti přesného modelu můžeme 

určit další parametry ventilátoru. 

• Příkon 398,2 kW a účinnost 60,6 % a 5° natočení lopatek pro průtok 196 m3/s 

• Příkon 1241,1 kW a účinnost 83 % a 23° natočení lopatek pro průtok 363 m3/s 

• Příkon 1300,3 kW a účinnost 83,5 % a 24° natočení lopatek pro průtok 368 m3/s 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

Si Plocha segmentu i m2 

𝜌i Hustota segmentu i kg ∙ m-3 

wi Rychlost v segmentu i m ∙ s-1 

Qi Průtok v sekci i m3 ∙ s-1 

�̇� Hmotnostní průtok kg ∙ s-1 

g Tíhové zrychlení m ∙ s-2 

pi Tlak v segmentu i Pa 

Ui Vnitřní energie v segmentu i J ∙ kg-1 

∆Ntot Celkový ztrátový výkon segmentu J ∙ s-1 

∆pi,tot Celková tlaková ztráta segmentu i Pa 

∆etot Celková měrná ztrátová energie segmentu J ∙ kg-1 

cv Měrné specifické teplo při izochronickém ohřevu - 

cp Měrné specifické teplo při izobarickém ohřevu - 

atij Technická práce při přechodu ze segmentu i do segmentu j J ∙ kg-1 

Re Bezrozměrné Reynoldsovo číslo - 

𝜈i Kinematická viskosita média v segmentu i m2∙ s-1 

𝜂i Dynamická viskosita média v segmentu i  

n Polytropický exponent - 

Dh Hydraulický průměr m 

∆H Rozdíl výšek na vstupu a výstupu segmentu m 

∆o Průměrná výška nerovností stěn potrubí m 

∆𝑜
̅̅ ̅ Relativní drsnost potrubí - 

𝜆 Faktor hydraulického tření segmentu - 

Dchar Charakteristický rozměr m 

L Délka segmentu m 

M koeficient hybnosti proudu na výstupu z užší do širší části kanálu - 

dout Průměr trubky m 

tex Teplota na výstupu segmentu °C 

tin Teplota na vstupu segmentu °C 

O Omočený obvod m 

Nm3/s Průtok za normálních podmínek – atmosférický tlak a 0°C  

𝑎𝑜 Šířka kanálu m 

𝑏𝑜 Hloubka kanálu m 

C1 Poměr šířky ku hloubce kanálu - 

S1 Rozteč trubek ve směru proudění m 

S2 Rozteč trubek kolmá k směru proudění m 

loc Součinitel místních ztrát - 

fr Součinitel délkových ztrát - 

∑ 
𝑖
 Součet všech ztrátových součinitelů - 

𝜉𝑐𝑒𝑙𝑘,𝑡 celkový součinitel odporu segmentu t - 

𝜉𝑓𝑟,𝑡 délkový součinitel odporu v segmentu t - 

𝜉𝑚𝑜,𝑡 součinitel místního odporu v segmentu t - 

∆𝑝𝑓𝑟,𝑡 tlaková ztráta v segmentu t způsobena délkovým odporem Pa 
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∆𝑝𝑚𝑜,𝑡 tlaková ztráta v segmentu t způsobena místním odporem Pa 

∆𝑝𝑐𝑒𝑙𝑘,𝑡 celková tlaková ztráta v segmentu t  Pa 

∆pst Celková tlaková ztráta zapříčiněná statickým tlakem Pa 

∆pcelk Celková tlaková ztráta v systému Pa 

𝜓 Tlakové číslo - 

𝜑 Průtokové číslo - 

LJ Ljungstrom  

KV Kouřový ventilátor  

SK Spalovací komora  

EKO Ekonomizér  

MP Mezipřehřívák  

MR Mříž  

VP Výparník  

ESP Elektrostatický odlučovač  
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SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha 1 Výpočet aerodynamických ztrát spalinového traktu 

 

 

 


