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Abstrakt: 

Cílem této diplomové práce je návrh parního kotle s přirozenou cirkulací výparnými plochami na 

spalování peletek. Zadané parametry:  450°C;  5,2 MPa;  30t/h. 

Postup řešení: stechiometrické výpočty, tepelná bilance, výpočet spalovací komory a výhřevných ploch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

The aim of this diploma thesis is the construction design of the steam boiler burning pellets. 

Set parameters:  450°C;  5,2 MPa;  30t/h. 

Decision procedure: stoichiometric calculation, energy balance, calculation of combustion chamber and heat 

delivery surface.  
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1. Úvod: 
 

Cílem, této diplomové práce je návrh roštového kotle na spalování peletek. Jedná se o ekologické palivo, 

obnovitelný zdroj energie, který nepřispívá ke vzniku skleníkového efektu, a tudíž šetří životní prostředí. 

Navrhnout roštový kotel znamená najít řešení a uspořádání, která splňují zadání. 

Vstupním parametrem je palivo, to znamená jeho množství, výhřevnost a chemické složení. Výstupními 

parametry jsou parní výkon, teplota a tlak vzniklé páry. 

Výpočet zahrnuje stechiometrické výpočty, kterými se stanoví množství vzduchu, který je potřebný 

k hoření, množství vzniklých spalin, jejich teploty a entalpie. Výpočet teplené bilance kotle stanoví ztráty a 

tepelnou účinnost. 
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2. Popis kotle: 
 

Jedná se o roštový kotel na spalování biomasy ve formě pelet s přirozenou cirkulací. Kotel je 

koncipován jako čtyř tahový, ve kterém jsou první dva tahy vyrobeny z membránové stěny s roztečí trubek 

80mm a zbylé tahy spalinovodu jsou vytvořeny oplechováním. V prvním tahu dochází ke spalování paliva a 

tudíž k největšímu uvolnění tepelné energie, která je částečně absorbována membránovou stěnou tvořící 

výparný systém kotle. Tento prostor však nedokáže zpracovat veškerou tepelnou energii zde uvolněnou a tak 

teplo ve formě spalin přechází přes mříž do druhého tahu. Tady dochází k dalšímu přestupu tepla do 

membránových stěn a snížení teploty spalin na úroveň potřebnou pro materiál tvořící systém přehříváků, jenž 

se nachází ve třetím tahu kotle. Ve čtvrtém tahu kotle je umístěn ohřívák vody nazývaný též jako Ekonomisér. 

Všechny teplosměnné plochy jsou provedeny z hladkých trubek z důvodu jejich nezanášení. 

Palivo se za pomoci pohazovacího zařízení rozmetává po spalovací komoře, kde částečně shoří ve 

vznosu (až 60%) a zbytek dopadne na rošt s výkyvnými roštnicemi, kde zbytek paliva dohořívá. Rošt je 

vyroben a patentován kanadskou firmou DSC, která tvrdí, že zvládne plošné tepelné zatížení až 1,8 MW/m
2
. 

Tento systém nabízí minimalizaci spalovacího prostoru kotle oproti dříve používaným zařízením. Vzduch je za 

pomoci ventilátoru dopravován do spalovací komory třemi cestami:  

primární vzduch  – podílí se přímo na spalovacím procesu 

sekundární  – trysky v přední a zadní stěně kotle 

terciární  – na základě pohazování paliva 

Občasným pravidelným či nepravidelným pohybem roštnic s úhlem výkyvu 20 – 25 % dochází 

k rozrušování spékaného paliva, jeho posunu a obratu směrem k výsypce, která je tvořená z otěruvzdorného 

materiálu HARDOX do mokrého vynašeče. V zadní stěně spalovací komory je umístěn vstup pro přívod 

recirkulovaných spalin z konce spalinovodu o teplotě 140°C. Tento vzduch spolu nese i nevyhořené částice 

paliva, které se zachytí ve výsypce mezi druhým a třetím tahem kotle. Tak dochází k minimalizaci ztráty tepla 

tuhých zbytků. Za pomoci recirkulace spalin snižujeme teplotu ve spalovací komoře a regulujeme tím také 

výkon kotle na zadané parametry, pro které byl počítán.  

Ohřívák vzduchu jsem do spalovacího procesu nezahrnul v důsledku toho, že se jedná o palivo 

s poměrně malým obsahem vody a případná konstrukce by zapříčinila prodražení ceny roštového kotle. Taky 

by to mělo za následek to, že ve spalovací komoře by docházelo k většímu uvolňování tepla, jenž by se muselo 

snížit za pomoci většího množství recirkulovaných spalin popřípadě posunutí hranice odchozích spalin na 

vyšší teplotu, abychom docílili požadavků zadání.  

V konstrukci spalinovodu jsou umístěny otvory pro výsuvné ofukovače, jenž se v pravidelných 

intervalech automaticky vsunují do spalovacího traktu a ofukují zařízení od případných nečistot vzniklých 

usazováním částeček popela na výhřevných plochách. Ofukování se provádí buď tlakovým vzduchem nebo za 

pomoci páry o tlaku 6 MPa. Dále jsou nad každým svazkem trubek umístěny průlezy pro obsluhu z důvodu 

kontroly, případně opravy. V konstrukci spalovací komory je také umístěn vstupní otvor pro obsluhu a další 

dva otvory pro prvotní zavedení hořáků na zapálení paliva, jenž se po rozhoření paliva ze spalovací jednotky 

vyjmou, jelikož proces hoření už probíhá samostatně.  
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3. Co jsou peletky 
 

Peletky jsou granule zpravidla kruhovitého průměru 6 až 14 mm a dlouhé 1 až 5 cm, které jsou vyrobené 

výhradně bez chemických přísad z organického materiálu anebo biomasy – dřevního odpadu, dřeva, pilin 

popřípadě jiných rostlin. Peletky je možné vyrábět buď teplou cestou – lisováním za vysokého tlaku, po čemž 

je nutné produkt ochlazovat, anebo studeným způsobem, který je novější a méně energeticky náročný. Postup 

takovéto výroby popisuji v následující podkapitole. 

3.1 Výroba pelet za studena 
 

Vstupním materiálem pro výrobu peletek je mechanicky upravená dřevní hmota. Obyčejně se jedná o 

odpadové dřevo, ale nebývá nezvyklé, že se dřevo k výrobě peletek přímo pěstuje. Vstupní materiál se nasává 

do drtiče a turbínou se přenáší do zásobníku. Ze zásobníku se dopravním pásem přemístí do separátoru kamení 

a kovů, kde se odstraní tyto případné nečistoty. Takto předpřipravená směs postupuje dále do kladivového 

drtiče, kde se ještě více zjemní a to až na frakci o velikosti do 0,5 mm. Odtud postupuje směs do hlavního sila, 

ve kterém se podle potřeby koriguje vlhkost. 

Směs se dále přesouvá do peletovacího stoje, ve kterém dochází k lisování a protlačování přes profilovitý 

povrch dvou protiběžných válcových bubnů. Nad nimi je přítlačné zařízení tvořené dalšími válci. Výsledný 

produkt (hotový výrobek „peletka“) propadává do středu těchto bubnů a dále se přemisťuje do třídiče. V tomto 

zařízení se odseparuje prach a drobné úlomky, jenž se vrací po úpravě ve formě základní suroviny do hlavního 

sila před peletovací linku. Hotové výrobky se přepravují pásovým dopravníkem do balícího zařízení. Balí se 

buď do igelitových pytlů nebo do „big-gagů“ pro větší odběratele.  

Tento technologický proces má za následek odstranění fáze sušení dřevní hmoty před peletací a chlazení 

hotových peletek po výrobním cyklu. Na dosažení požadované tvrdosti pelet a snížení energetické náročnosti 

se využívá setrvačná síla rotujících bubnů spolu s jejich speciální povrchovou úpravou. Tím se sníží 

energetická náročnost až o 50% oproti jiným metodám. 

Výsledkem takovéto výroby je zjednodušení tradičního pěti fázového procesu peletování skládajícího se 

z těchto úprav: 

 Shromažďování a příprava suroviny 

 Sušení 

 Peletovací proces 

 Ochlazování hotových výrobků 

 Balení a skladování 
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4. Zadání kotle: 
 

Roštový kotel s přirozenou cirkulací na spalování peletek: 

Jmenovitý výkon:       30t h
-1 

       8,33kg s
-1 

Jmenovitá teplota páry:         480°C 

Jmenovitý tlak páry:          4,5 Mpa 

Jmenovitá teplota napájecí vody         105°C 

4.1 Zadání paliva – peletky 
 

Voda v původním stavu          8,9% 

Popelovina             0,24% 

Složení hořlaviny          

Uhlík            51,8% 

Vodík            5,27% 

Dusík            0,25% 

Kyslík            33,25% 

Síra            0,01% 

Chlór            0,01% 

Přepočet paliva (kontrola) 

  

 

Výhřevnost paliva          = 19,1 MJ/kg 
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5. Stechiometrické výpočty: 

5.1 Minimální objemy vzduchu a spalin 
 

Minimální objem kyslíku pro spálení 1 kg paliva      

 (5.1.1) 

 
 

 Minimální objem suchého vzduchu pro spálení 1 kg paliva 

 (5.1.2) 

Minimální objem vlhkého vzduchu pro spálení 1kg paliva  

Součinitel respektující zvětšení objemu suchého vzduchu v důsledku vlhkosti 1,016 pro teplotu 
30°C  s obsahem vody 10 gramů na kilogram  

 (5.1.3) 

Objemy složek suchých spalin 

 (5.1.4)

 

 (5.1.5) 

  (5.1.6) 

  

 (5.1.7) 

Objem suchých spalin vzniklých dokonalým spálením 1kg paliva s minimálním množstvím 

vzduchu 

  (5.1.8) 

    

Minimální množství vodní páry ve spalinách 

 (5.1.9) 
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Objem vlhkých spalin vzniklých dokonalým spálením 1kg paliva s minimálním množstvím 

vzduchu 

 (5.1.10) 

Minimální množství suchého vzduchu ke spálení 1 kg surového paliva o výhřevnosti   

 (5.1.11) 

Minimální množství vlhkých spalin při použití suchého vzduchu 

 (5.1.12) 

 

5.2 Skutečné objemy spalin a vzduchu 
 

Spalování je v praxi prováděno vždy s větším množstvím spalovacího vzduchu, než je jeho teoretické 

minimální množství potřebné pro dokonalé vyhoření paliva. Toto množství se většinou uvádí prostřednictvím 

součinitele přebytku vzduchu . Dle parametrů roštového kotle a doporučení konzultanta jsem zvolil přebytek 

vzduchu     

Skutečné množství vzduchu s přebytkem 

 (5.2.1) 

Skutečné množství spalin (s přebytkem vzduchu) 

  (5.2.2) 

Objem části tříatomových plynů 

 (5.2.3) 

 (5.2.4) 

kde: 

 (5.2.5) 

 

objemová koncentrace 3 atomových plynů ve spalinách 

 (5.2.6) 

Koncentrace popílku ve spalinách 

 (5.2.7) 

 procento popílku v úletu, pro dřevo je 65%    
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5.3 Entalpie vzduchu a spalin 
 

Při tepelné bilanci kotlů je třeba vyjadřovat teplo, které je spalinám odebíráno. K tomuto účelu nám slouží 

entalpie spalin. Spaliny lze považovat za směs plynů, které mohou obsahovat rozptýlené částice. Objemy 

jednotlivých složek ve spalinách se získávají ze stechiometrických výpočtů. 

Entalpie minimálního množství suchého vzduchu při teplotě t 

uveden příklad výpočtu entalpii pro teplotu 500°C s přebytkem vzduchu , výsledek se potom 
zaznamená do tabulky a I-t diagramu 

 (5.3.1) 

 

 

Entalpie minimálního množství vzduchu  

 (5.3.2) 

Entalpie spalin vzniklých spálením 1 kg tuhého paliva 

 (5.3.3) 

 

Entalpie popílku  ve spalinách se uvažuje  jen pokud procento popelovin v palivu splňuje 

nerovnost 

  (5.3.4) 

 

Entalpie popílku danou nerovnost nesplňuje, proto mohu entalpii popílku zanedbat 
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Entalpie složek spalin a měrné teplo    

Tabulka č. 1 

Teplota Entalpie složek spalin 
Měrné 
teplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

100 170 189 130 93 150 1,324 

200 357 392 260 186 304 1,331 

300 559 610 392 278 463 1,342 

400 772 836 527 372 626 1,354 

500 994 1070 666 465 795 1,368 

600 1225 1310 804 557 969 1,383 

700 1462 1550 948 650 1149 1,398 

800 1705 1800 1094 743 1334 1,411 

900 1952 2050 1242 834 1526 1,424 

1000 2204 2305 1392 928 1723 1,437 

1200 2716 2803 1698 1114 2132 1,461 

1400 3239 3323 2009 1300 2559 1,483 

1600 3769 3838 2325 1577 3002 1,501 

2000 4844 4890 2965 1855 3926 1,532 

 

výpočty entalpií minimálního množství vzduchu a spalin pro různé teploty jsou uvedeny v tabulce  

Tabulka č. 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 779,46 677,42 779,46 982,68 1016,55 1050,43 

200 1578,36 1362,00 1578,36 1986,97 2055,07 2123,17 

300 2403,15 2059,89 2403,15 3021,12 3124,11 3227,10 

400 3253,13 2771,08 3253,13 4084,46 4223,01 4361,57 

500 4131,63 3499,67 4131,63 5181,53 5356,51 5531,50 

600 5018,79 4245,656 5018,79 6292,49 6504,77 6717,05 

700 5939,29 5006,98 5939,29 7441,38 7691,73 7942,08 

800 6877,05 5775,48 6877,05 8609,70 8898,47 9187,25 

900 8594,15 6557,28 8594,15 10561,33 10889,20 11217,06 

1000 8802,63 7352,38 8802,63 11008,351 11375,97 11743,58 

1200 10786,74 8970,21 10786,74 13477,81 13926,32 14374,83 

1400 12814,44 10622,83 12814,44 16001,29 16532,43 17063,57 

1600 14884,40 12287,73 14884,40 18570,73 19185,11 19799,50 

2000 19086,29 15676,89 19086,29 23789,361 24573,20 25357,05 
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Graf č. 1 
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5.4 Recirkulace spalin 
 

Recirkulace spalin znamená návrat části proudu spalin zpět do ohniště. Recirkulací studených spalin 

odebíraných před komínem dochází ke snížení teploty v ohništi a k potlačení tvorby NOx.Tyto 

spaliny se zavádí u roštových kotlů pod rošt. Jejich množství je vyjádřeno poměrovým součinitelem 

recirkulace  která je volena. Recirkulace je ve výpočtech uvažována na celém úseku, tak jinak od 

místa vzniku až do místa jejich odběru. Čísla 1-3 označují místo odběru spalin. Při vyšším stupni 

recirkulace jsou nižší emise NOx. Druhotným efektem je také snížení emisí CO, kdy dochází vlivem 

recirkulace k dopálení vyniklého CO.  

Objem spalin v kterémkoliv místě kouřového traktu od místa zavedení až po jeho odběr 

  (5.4.1) 

   objem spalin bez vlivu recirkulace  (5.2.2) 

  objem spalin v místě odběru   

Entalpie spalin v místě jejich zavedení do kouřovodu po smíšení bude 

 (5.4.2) 

 pro teplotu  teplota nechlazeného plamene  

 pro teplotu  teplota odchozích spalin z kouřovodu 

 (5.4.3) 

 

Teplota ve spalovací komoře po zavedení recirkulace bude  

 (5.4.4) 

Celkové měrné teplo spalin z jednoho kilogramu paliva po smíšení se určí jako 

    (5.4.5)  

 entalpie a celkové měrné teplo v místě zavedení spalin před smíšením  

  entalpie a celkové měrné teplo spalin z místa odběru 

Teplo dodané ohništi z paliva 

 (5.4.6) 

 (7.1.4) 

 (7.1.2) 
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 (5.4.7) 

Podíly složek spalin spolu se zahrnutím recirkulace 

 

5.5 Průtok vzduchu a spalin 
 

Vychází ze stechiometrických výpočtů objemů spalovacího vzduchu a vzniklých spalin pro jednotku 

spáleného paliva. 

 

Minimální množství vzduchu v ohništi spolu s recirkulací (5.5.1) 
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Entalpie spalin s recirkulací ve spalovací komoře 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3  Graf č. 2 
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6. Tepelná bilance kotle 
 

Složí k určení účinnosti kotle a množství paliva potřebného k dosažení potřebného tepelného výkonu. 

 

6.1 Redukovaná výhřevnost paliva 
Sumarizuje celkové teplo přivedené do kotle vztažené na jednotkové množství paliva 

Teplo přivedené do kotle 

 (6.1.1) 

Fyzické teplo paliva  

uvažuje se v případě, že dochází k ohřevu paliva mimo kotel parou nebo kouřem. pokud palivo není 

předehříváno pak se fyzické teplo uvažuje jen u paliv s obsahem vody: 

 (6.1.2) 

 

podmínka je splněna tudíž teplota paliva  je 20°C 

 (6.1.3) 

Měrné teplo tuhého paliva  

 (6.1.4) 

 měrné teplo vody  

  měrné teplo sušiny paliva  

  celkový obsah vody v palivu  
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6.2 Tepelné ztráty kotle 
 

Známé jsou dvě metody, které nám slouží pro určení účinnosti kotle a to metoda přímá a nepřímá 

Přímá metoda poměr množství tepla předaného teplonosné látce ku množství tepla přivedeného do 

kotle palivem a vzduchem ve stejném časovém úseku 

 (6.2.1) 

Nepřímá metoda zjišťování účinnosti stanovené jednotlivými ztrátami v procentech podle technické 

normy ČSN 070305 tu jsem také zvolil pro stanovení účinnosti svého zadaného kotle. 

Účinnost kotle je závislá na těchto ztrátách: 

 ztráta hořlavinou ve spalinách (chemický nedopal) 

 ztráta hořlavinou v tuhých zbytcích (mechanický nedopal) 

 ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků 

 ztráta sdílením tepla do okolí 

 ztráta fyzickým teplem spalin (komínová ztráta) 
 

6.2.1 Ztráta hořlavinou ve spalinách (chemický nedopal) 
 

Vyjadřuje teplo ztracené v důsledku přítomnosti nespalitelných plynu ve spalinách. Dosahuje 

poměrně nízkých hodnot řádově kolem desetiny procenta u většiny paliv avšak při spalování paliv 

s nižší výhřevností může nabýt vyšších hodnot. 

pro roštové kotle s pohazováním      (6.2.1.1) 

 

6.2.2 Ztráta hořlavinou v tuhých zbytcích (mechanický nedopal) 

 

Představuje ztrátu způsobenou nespálením hořlaviny obsažené ve zbytcích popela, škváře či strusce. 

 (6.2.2.1) 

  poměrná hmotnost popele ve spáleném palivu (0,24%) 

  teplo přivedené do kotle z jednoho kg paliva (19) 

 poměrná hmotnost hořlaviny ve škváře (10)  

 poměrná hmotnost hořlaviny v popílku (15) 

 poměr hmotnosti škváry k hmotnosti popelovin celkem (35)  

  poměr hmotnosti popílku k celkové hmotnosti popelovin (65) 
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6.2.3 Ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků 

 

Tato ztráta je způsobena nevyužitím teplené energie v odchozích zbytcích jako je škvára, struska, 

propad či úlet popílku. Hodnoty , , , , ,  jsou stejné jako u ztráty hořlavinou v tuhých 

zbytcích   

 (6.2.3.1) 

    

 teplota škváry  (600°C) 

  teplota popílku (180°C) 

   měrné teplo škváry    

 měrné teplo popílku  

 

6.2.4 Ztráta sdílení tepla do okolí 

Tato ztráta zohledňuje množství paliva které uniká pláštěm do okolí. Závisí na kvalitě izolace stěn, 

způsobu oplechování, velikosti povrchu a výkonu kotle.    

Vycházíme z normy ČSN 070305 – Hodnocení kotlových ztrát  (6.2.4.1) 

 

Výkon kotle [MW] 10 15 20 25 30 35 

 [%] 2,0 1,4 1,1 0,83 0,72 0,6 

 

6.2.5 Ztráta fyzickým teplem spalin (komínová ztráta) 

Představuje teplo odcházející z kotle v kouřových plynech. Jedná se o ztrátu nejvýznamnější, která 

nejvíce ovlivňuje výslednou účinnost kotle. 

 (6.2.5.1) 

 (6.2.5.2)  

 (6.2.5.3) 

  (6.2.5.4) 

6.2.6 Účinnost kotle  

Ze známých velikostí poměrných tepelných ztrát kotle se stanovit účinnost kotle. 
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6.3 Výrobní teplo páry neboli celkový tepelný výkon kotle 
 

Odhadnuté množství odluhu      
 

Entalpie dle parních tabulek 

entalpie přehřáté páry při tlaku 4,5 MPa a 480°C      

entalpie napájecí vody při 110°C       

entalpie vody v bubnu         

Výrobní teplo páry (tepelný výkon kotle) 

 (6.3.1) 

   

Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu 

 (6.3.2)
 

 
 

Skutečné množství spáleného paliva 

  (6.3.3)  
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7. Tepelný výpočet ohniště 
 

Výsledkem tepelného výpočtu je teplota odchozích spalin, která se počítá interačně. První nástřel 

teploty spalin na výstupu z ohniště je 820°C. Přenos tepla je v prostorách spalovací komory 

uskutečňován převážně sáláním vliv konvekce je zanedbatelný. 

 

7.1 Teplota nechlazeného plamene 
 

Je teoretická adiabatická spalovací teplota, která by se nastavila v plameni, pokud by z něho nebylo 

odváděno teplo. Lze ji určit z celkového tepla uvolněného v ohništi součtem veškerých tepel 

uvolněných v ohništi z paliva popřípadě vzduchu. 

Entalpie spalin ve spalovací komoře se určí ze vztahu: 

 (7.1.1) 

Teplo přivedené ve vzduchu 

 (7.1.2) 

 (7.1.3) 

Teplo uvolněné v ohništi ze spálení paliva 

 (7.1.4)  

Příslušnou teplotu nechlazeného plamene zjistíme, když na základě interační metody provedeme 

výpočet entalpií spalin s již už zavedenou recirkulací. 

Teplota nechlazeného plamene z I-t diagramu pro  a  

 

 

7.2 Návrh velikosti spalovací komory 
 

Volím: objemové tepelné zatížení       150 kW m
-3

 

  průřezové tepelné zatížení        1753,889 kW m
-2 

Objem ohniště 

 (7.2.1)  

Průřez ohniště (roštová plocha) 

   (7.2.2)  
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Výška ohniště 

  (7.2.3) 

Z toho odvozeny rozměry ohniště 

přední stěna    

boční stěna   

 

7.3 Geometrické charakteristiky ohniště 
 

Celková plocha ohniště 

Aktivní objem ohniště je vymezen stěnami respektive rovinou procházející osami trubek a 

nástěnných ploch. Na výstupu je ohniště ohraničeno řezem procházející první řadou spalinové mříže. 

Spodní část je ohraničená dle typu spalovací komory u roštových kotlů je to po rošt, ale ten už se do 

aktivního objemu nezapočítává. 

 (7.3.1) 

Účinná sálavá plocha stěn ohniště  

  úhlový součinitel pro membránové stěny je roven 1  

 (7.3.2) 

 

Obr. č. 1 – Ohniště  
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7.4 Stupeň černosti ohniště  
 

Stupeň černosti ohniště charakterizuje sálavé vlastnosti plamene a produkty spalování v ohništi. K jeho určení 

se používá polyedrická výpočtová metoda jejíž postup se liší na základě použitého druhu paliva. Metoda 

předpokládá zeslabení sálavého toku v důsledku přítomnosti tuhých částic, tříatomových plynů a koksíku ve 

spalinách. Postup takovéhoto výpočtu je uveden níže:  

Teplota spalin na výstupu z ohniště 

 (7.4.1) 

součinitel průběhu teplot v ohništi 

závisí na poloze maximální teploty plamene  a na druhu spalovacího paliva 

 (7.4.2) 

poloha max. teploty plamene 

  pro roštové kotle s tenkou vrstvou je rovno 0 

Stupeň černosti ohniště 

 (7.4.3) 

stupeň černosti plamene 

 (7.4.4) 

optická hustota spalin 

součinitel zeslabení sálání částicemi koksu      

hodnota závislá na druhu paliva        

hodnota závislá na druhu spalování       

 (7.4.5) 

  

Součinitel zeslabení sálání nesvítivými tříatomovými plyny 

 (7.4.6) 
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Účinná tloušťka sálavé plochy ohniště 

Jedná se o spojitou výhřevnou plochu, která je ekvivalentní skutečné nezanesené a nezakryté 

výhřevné ploše, která se v ohništi nachází. 

 (7.4.7) 

součinitel zeslabení popílkovými částicemi 

 (7.4.8) 

  střední efektivní průměr částeček popílku  

celkový parciální tlak 3 atomových plynů 

tlak spalin v ohništi u bezpřetlakých kotlů  

 (7.4.9) 

Střední hodnota součinitele tepelné efektivnosti stěn ohniště 

 (7.4.10) 

Součinitel zanesení stěn ohniště       

Úhlový součinitel osálání plochy       

Boltzmannovo číslo 

Je to bezrozměrné podobnostní kritérium definované pro účely výpočtů ohnišť 

Boltzmannovo číslo 

 (7.4.11) 

Ztráta sáláním a vedením ohniště       

 (7.4.12) 

Střední tepelná jímavost spalin v ohništi 

 (7.4.13) 

 (7.4.14) 

  

Teplota spalin na výstupu z ohniště     

Entalpie spalin pro teplotu a přebytek na konci ohniště    
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Teplota spalin na výstupu z ohniště leží v tolerančním pásmu +/- 50°C od zvolené hodnoty, 

vypočtená teplota spalin je platná 

Množství tepla odevzdaného v ohništi do stěn 

 (7.4.15) 

  ztráta sáláním a vedením ohniště (součinitel uchování tepla) 

 teplo uvolněné ve spalovací komoře 

  entalpie spalin na výstupu z ohniště pro teplotu   

Střední tepelné zatížení stěn ohniště 

 (7.4.16) 

Výpočet prvního tahu  

Teplota spalin v ohništi po smíšení s recirkulovanýmí spalinami   

Teplota spalin před vstupem do mříže     

Střední teplota spalin                   (7.4.17) 

Rychlost proudění spalin 

 (7.4.18) 

Teplo předané membránové stěně ve výparníku  

 (7.4.19) 

 (7.4.20) 
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Graf č. 3 – Pilový diagram  

teplota [°C] 

p
lo

ch
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8. Rozvržení tepelného výkonu kotle na výhřevné plochy 

8.1 Výkon ohříváku vody (EKO) 
ohřev vody v EKU je navržen tak, aby bylo EKO pokud možno velikostně co nejmenší a naopak se 

využilo co nejvíce membránových stěn ve spalovacím a spalinovém traktu kotle (mírný odpar není na 

závadu) 

entalpie napájecí vody         

teplota vody na výstupu z EKA      

entalpie vody na výstupu z EKA       

kotel bude mít regulaci teploty páry vstřikem napájecí vody, volí se množství vstřiku  

navržené množství vstřiku     

Tepelný výkon EKA 

–  (8.1.1) 

  

 

8.2 Výkon výparníku 
Do výparníku vstupuje voda z EKA, vystupuje sytá pára a odluh při tlaku v bubnu 

Tlak v bubnu      

Entalpie vody v bubnu      

Entalpie páry na výstupu z výparníku     
 

Tepelný výkon výparníku 

 (8.2.1) 

 

8.3 Výkon přehříváků 
Přehřívák kotle bude rozdělen na 3 díly jenž se nacházejí ve třetím tahu kotle 

Regulační vstřik bude zaveden za druhý díl přehříváku 

8.3.1 Výkon PP1 

Navržená teplota páry na výstupu z přehříváku    

Tlak páry na výstupu z přehříváku      

Entalpie páry na výstupu z přehříváku    
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Tepelný výkon PP1 

–  (8.3.1.1) 

 

8.3.2 Výkon PP2 

Navržená teplota páry na výstupu z přehříváku    

Tlak páry na výstupu z přehříváku      

Entalpie páry na výstupu z přehříváku     
 

Tepelný výkon PP2 

–  (8.3.2.1) 

     

8.3.3 Výkon PP3 

 

Bilance regulačního vstřiku 

Entalpie páry za vstřikem (na vstupu do PP3) 

  (8.3.3.1) 

     

 (8.3.3.2) 

8.4 Kontrola rozvržení tepelného výkonu  
Součtový tepelný výkon všech ploch 

 (8.4.1) 

    

Výrobní teplo páry       
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9. Tepelný výpočet mříže 
 

Mříž je tvořena rozvolněním membránové stěny s roztečí trubek 80 mm v místě, kde spaliny 

přecházejí do druhého tahu. Rozvolnění se účastní až na dvě trubky všechny jelikož ty musí zachovat 

strukturu boční nosné stěny spalovací komory. Dle volby konstrukce třířadé mříže na původním 

místě zůstane každá třetí trubka a předcházející dvě se buď ohnou (přemístí) před ni nebo za ni. 

Takto se vytvoří tří stupňová mříž s parametry zmíněnými níže. 

 

9.1 Vstupní údaje 

 

Obtékání spalin je vystřídané 

Vnitřní průměr trubky        

Vnější průměr trubky       

Příčná rozteč trubek        

Podélná rozteč trubek        

Volená rychlost proudění spalin      
 

Počet řad volím        

Počet trubek v jedné řadě       

Teplota spalin před mříží       

Celkový počet trubek        

Teplota spalin za mříží       

Střední teplota spalin v mříži 

 (9.1.1) 

Výška mříže 

 (9.1.2) 

uvažuji výšku rozvolnění mříže     

na základě změny výšky mříže nutný přepočet rychlosti spalin protékající mříží   

        

Skutečná rychlost spalin 

 (9.1.3) 
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9.2 Součinitel přestupu tepla konvekci na straně spalin 
Látkové vlastnosti spalin pro střední teplotu v mříži 

  (9.2.1) 

  

Součinitel tepelné vodivosti spalin      
 

Kinematická viskozita spalin       

Prandtlovo číslo spalin       

Korekční součinitel na počet řad v podélném svazku    

 (9.2.2) 

Korekční součinitel na uspořádání svazku      

 (9.2.3) 

Příčná rozteč 

 (9.2.4) 

Podélná rozteč 

 (9.2.5) 

Parametr 

 (9.1.6) 

Poměrná úhlopříčná rozteč 

 (9.2.7) 

 

Obr. č. 1 – Uspořádání trubek  



Bc. Daniel Zekič  VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav 

Roštový kotel na spalování peletek  
 

 

33 
 

9.3 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 
 

Součinitel přestupu tepla sáláním 

  (9.3.1) 

   

Výpočet stupně černosti spalin mezi trubkami mříže 

Stupeň černosti povrchu stěn   

Absolutní teplota povrchu zanesené plochy 

  (9.3.2) 

součinitel zeslabení 3 atomovými plyny 

 (9.2.3) 

   

celkový parciální tlak 3 atomových plynů        (7.4.9) 

objemová koncentrace vodní páry ve spalinách….  (5.2.4) 

Efektivní tloušťka sálavé vrstvy 

 (9.3.4) 

Součinitel zeslabení sálání popílkovými částicemi pro  20 

 (9.3.5) 

optická hustota spalin 

 (9.3.6) 

    

Koncentrace popílku ve spalinách….  (5.2.7)
 

objemová koncentrace 3 atomových plynů ve spalinách     (5.2.6) 

Pro mříž na výstupu z ohniště      
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 (9.3.7) 

Celkový součinitel přestupu tepla na straně spalin     
 

Součinitel omývání plochy       1 

 (9.3.8) 

součinitel prostupu tepla 

 (9.3.9)
 

Součinitel zanesení mříže 

Základní hodnota        (9.3.10) 

Korekce na průměr trubky      1,6  (9.3.11) 

Korekce na průměr popílkových částic 1 (9.3.12) 

 (9.3.13) 

Velikost výhřevné plochy 

  (9.3.14) 

Střední logaritmický teplotní spád 

 (9.3.15) 

  

     

Teplo získané ze spalin v mříži 

 (9.3.16) 

 

9.4 Bilance tepla na straně spalin v mříži 
 

Teplo spalin na výstupu z mříže 

 (9.4.1) 

 (9.4.2) 

Entalpie vstupních spalin  při zadané teplotě 
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Entalpie výstupních spalin 

 (9.4.3) 

Tomu odpovídá teplota  

 Tato teplota se shoduje s předpokládanou teplotou spalin za mříží 
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10. Výpočet druhého tahu kotle 
 

10.1 Vstupní údaje 

 

Předpoklad výpočtu druhého tahu kotle zahrnuje pokračování membránové stěny, která je situována 

jako výparný systém kotle a to až do té doby, aby rozdíl entalpie vzniklé ohřevem vody nepodkročil 

mez varu v bubnu o více jak 50°C. Pokud by se tady tato hranice podkročila mohlo by to vést při 

najíždění kotle k tomu, že by se začal ekonomisér chovat jako výparník a to by bylo nežádoucí.  

Rozměry spalinového kanálu 

Z předchozího návrhu ohniště vyšel šířkový rozměr  

         

         

Teplota spalin za mříží      

teplota výstup návrh       

střední teplota spalin v kanálu 

 (10.1.1) 

světlý průřez spalin 

 (10.1.2) 

rychlost proudění spalin v kanálu 

  (10.1.3) 

Výpočet membránové stěny 

 

10.2 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin pro podélné 

proudění 
 

Součinitel tepelné vodivosti spalin     
 

Kinematická viskozita spalin      

Prandtlovo číslo spalin      
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Ekvivalentní průměr spalin 

 (10.2.1) 

Obvod spalinovodu 

 (10.2.2) 

Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně 

 (10.2.3) 

  

 

10.3 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 
 

Výpočet stupně černosti spalin mezi trubkami mříže 

Stupeň černosti povrchu stěn   

Absolutní teplota povrchu zanesené plochy 

  (10.3.1) 

součinitel zeslabení 3 atomovými plyny 

 (10.3.2) 

   

celkový parciální tlak 3 atomových plynů  (7.4.9) 

objemová koncentrace vodní páry ve spalinách   (5.2.4) 

Koncentrace popílku ve spalinách  (5.2.7)
 

objemová koncentrace 3 atomových plynů ve spalinách  (5.2.6) 

Efektivní tloušťka sálavé vrstvy 

  (10.3.3) 

povrch stěn spalinovodu 

 (10.3.4) 

objem sálající plochy 

 (10.3.5) 
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Součinitel zeslabení sálání popílkovými částicemi pro  20 

 (10.3.6) 

optická hustota spalin 

 (10.3.7) 

    
  

Součinitel zanesení 2. Tahu  (10.3.8) 

Teplota povrchu nánosu na straně spalin  

 (10.3.9) 

tepelné zatížení 2 tahu 

 (10.3.10)
 

Odhad předaného tepla nástěnnému výparníku spalinami  

Součinitel přestupu tepla sáláním 

 (10.3.11) 

  

Celkový součinitel přestupu tepla na straně spalin 
 

Součinitel omývání plochy       1 

 (10.3.12) 

součinitel prostupu tepla 

 (10.3.13) 

Střední logaritmický teplotní spád 

 (10.3.14) 

 (10.3.15) 

 (10.3.16) 
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Teplo získané ze spalin ve 2 tahu 

 (10.3.17) 

 

10.4 Bilance tepla na straně spalin v druhém tahu kotle 
 

Teplo spalin na výstupu z druhého tahu  

 (10.4.1) 

 (10.4.2) 

Entalpie vstupních spalin  při zadané teplotě 

Entalpie výstupních spalin 

 (10.4.3) 

Tomu odpovídá teplota  

 Tato teplota se shoduje s předpokládanou teplotou spalin na konci druhého tahu 

kotle 
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11. Výpočet přehříváku III 

11.1 Vstupní údaje 
 

Přehřívák III  je navržen jako protiproudy s vystřídaným uspořádáním trubek 

Návrh geometrie a rychlostí medií v přehříváku III 

Z předchozího návrhu ohniště vyšel šířkový rozměr  

         

teplota vstup       °C 

teplota výstup návrh       

střední teplota spalin v kanálu 

 (11.1.1) 

Teplota páry na vstupu       

Teplota páry na výstupu      

Střední teplota páry v přehříváku III 

 (11.1.2) 

Entalpie páry na vstupu      

Entalpie páry na výstupu        

Tlak páry na vstupu       

Tlak páry na výstupu       

Měrný objem vstup       
 

Měrný objem výstup       
 

Střední měrný objem páry 

 (11.1.3) 

Průtočné množství páry      

Vnější průměr trubek        

Vnitřní průměr trubek       

Uspořádání vystřídané, podélná rozteč    
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Příčná rozteč pro průměr závěsů shodný s ФD   

světlý průřez spalin 

 (11.1.4) 

Příčná plocha závěsných trubek 

  (11.1.5)
 

rychlost proudění spalin v kanálu 

  (11.1.6) 

Počet trubek v řadě 

        volím 26 řad (11.1.7) 

Celkový počet trubek  

  trubek (11.1.8) 

Rychlost páry v trubkách 

 (11.1.9)
 

11.2 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně páry  
Látkové vlastnosti páry 

Měrná tepelná vodivost      

Dynamická viskozita        

Měrná tepelná kapacita       

Prandtlovo číslo      

Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně páry  

 (11.2.1) 

  

  
 

11.3 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin  
 

Látkové vlastnosti spalin  

Součinitel tepelné vodivosti spalin    
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Kinematická viskozita spalin      
 

Prandtlovo číslo spalin      

Korekční součinitel na počet řad v podélném svazku    

 (11.3.1) 

Korekční součinitel na uspořádání svazku      

 (11.3.2) 

Příčná rozteč 

 (11.3.3) 

Podélná rozteč 

 (11.3.4) 

Parametr 

 (11.3.5) 

Poměrná úhlopříčná rozteč 

 (11.3.6) 

Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 

 (11.3.7) 

  

    
 

11.4 Součinitel přestupu sálání na straně spalin pro přehřívák III 

 

Součinitel přestupu tepla sáláním 

 (11.4.1) 

  

Výpočet stupně černosti spalin mezi trubkami přehříváku 

Stupeň černosti povrchu stěn   
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Absolutní teplota povrchu zanesené plochy 

  (11.4.2) 

součinitel zeslabení 3 atomovými plyny 

 (11.4.3) 

   

celkový parciální tlak 3 atomových plynů  (7.4.9) 

objemová koncentrace vodní páry ve spalinách   (5.2.4) 

Koncentrace popílku ve spalinách  (5.2.7)
 

objemová koncentrace 3 atomových plynů ve spalinách  (5.2.6) 

Efektivní tloušťka sálavé vrstvy 

 (11.4.4) 

 Součinitel zeslabení sálání popílkovými částicemi pro  20 

 (11.4.5) 

optická hustota spalin 

 (11.4.6) 

  

Součinitel zanesení přehříváku    

Základní hodnota    

Korekce na průměr trubky  

Korekce na průměr popílkových částic  

Přirážka   

      (11.4.7)
 

Teplota povrchu na straně spalin  

Předpokládaná velikost výhřevné plochy PP3   

 (11.4.8) 
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Celkový součinitel přestupu tepla na straně spalin     
 

Součinitel omývání plochy       1 

 (11.4.9) 

součinitel prostupu tepla 

 (11.4.10) 

Střední logaritmický teplotní spád 

 (11.4.11) 

 (11.4.12) 

 (11.4.13) 

Velikost výhřevné plochy přehříváku III 

 (11.4.14)
 

Délka jedné trubky 

 (11.4.15) 

Počet řad svazku PP3 

    volím 8 řad  (11.4.16) 

Výška svazku PP3 

 (11.4.17) 

 

11.5 Výkon paralelní plochy 
 

Plocha závěsů        

 (11.5.1) 

Součinitel přestupu tepla na straně spalin 

 (11.5.2) 

Součinitel zanesení závěsů      
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Součinitel prostupu tepla 

 (11.5.3) 

Výkon paralelní plochy 

 (11.5.4) 

Teplo získané ze spalin v přehříváku III 

 (11.5.5) 

 

11.6 Bilance tepla na straně spalin přehříváku III 
 

Teplo spalin na výstupu z přehříváku III 

 (11.6.1) 

 (11.6.2) 

Entalpie vstupních spalin  při zadané teplotě 

Entalpie výstupních spalin 

 (11.6.3) 

Tomu odpovídá teplota  

 Tato teplota se shoduje s předpokládanou teplotou spalin na konci přehříváku 

III 

 

Obr. č. 2 – Závěsné zařízení  
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12. Výpočet přehříváku II 
 

12.1 Vstupní údaje 
 

Návrh geometrie a rychlostí medií v přehříváku III 

Přehřívák II je navržen jako protiproudy s vystřídaným uspořádáním trubek 

Z předchozího návrhu ohniště vyšel šířkový rozměr  

         

teplota výstup        

teplota výstup návrh       

střední teplota spalin v kanálu 

 (12.1.1) 

Teplota páry na vstupu       

Teplota páry na výstupu      

Střední teplota páry v přehříváku II 

 (12.1.2) 

Entalpie páry na vstupu      

Entalpie páry na výstupu       

Tlak páry na vstupu       

Tlak páry na výstupu       

Měrný objem vstup      0,0518941 m
3

kg
-1 

Měrný objem výstup      0,0663465 m
3

kg
-1 

Střední měrný objem páry 

 (12.1.3) 

Průtočné množství páry     

 
(12.1.4) 

Vnější průměr trubek        

Vnitřní průměr trubek       
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Uspořádání vystřídané, podélná rozteč    

Příčná rozteč pro průměr závěsů shodný s ФD   

světlý průřez spalin 

 (12.1.5) 

Příčná plocha závěsných trubek 

  (12.1.6)
 

rychlost proudění spalin v kanálu 

  (12.1.7) 

Počet trubek v řadě 

 volím 26 řad (12.1.8) 

Celkový počet trubek  

trubek (12.1.9) 

Rychlost páry v trubkách 

 (12.1.10) 

 

12.2 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně páry  
 

Látkové vlastnosti páry 

Měrná tepelná vodivost      

Dynamická viskozita        

Měrná tepelná kapacita       

Prandtlovo číslo      

Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně páry  

  

 (12.2.1) 
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12.3 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin pro přehřívák II  
 

Látkové vlastnosti spalin  

Součinitel tepelné vodivosti spalin    
 

Kinematická viskozita spalin      
 

Prandtlovo číslo spalin      

Korekční součinitel na počet řad v podélném svazku    

 (11.3.1) 

Korekční součinitel na uspořádání svazku      

 (11.3.2) 

Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 

 (12.3.1) 

  

 

12.4 Součinitel přestupu sálání na straně spalin pro přehřívák II 
 

  (12.4.1) 

  

Výpočet stupně černosti spalin mezi trubkami přehříváku 

Stupeň černosti povrchu stěn   

Absolutní teplota povrchu zanesené plochy 

  (12.4.2) 

součinitel zeslabení 3 atomovými plyny 

 (12.4.3) 

   

celkový parciální tlak 3 atomových plynů  (7.4.9) 
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objemová koncentrace vodní páry ve spalinách   (5.2.4) 

Koncentrace popílku ve spalinách  (5.2.7)
 

objemová koncentrace 3 atomových plynů ve spalinách  (5.2.6) 

Tlak spalin         0,1 Mpa 

Efektivní tloušťka sálavé vrstvy 

 (12.4.4) 

 Součinitel zeslabení sálání popílkovými částicemi pro  20 

 (12.4.5) 

optická hustota spalin 

 (12.4.6) 

  

Součinitel zanesení přehříváku    

 

Teplota povrchu na straně spalin  

Předpokládaná velikost výhřevné plochy PP2   

 (12.4.7) 

      

Celkový součinitel přestupu tepla na straně spalin     
 

Součinitel omývání plochy     1 

 (12.4.8) 

součinitel prostupu tepla 

 (12.4.9) 

Střední logaritmický teplotní spád 

 (12.4.10) 

 (12.4.11) 
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 (12.4.12) 

Velikost výhřevné plochy přehříváku II 

 (12.4.13)
 

Délka jedné trubky 

 (12.4.14) 

Počet řad svazku PP2 

  volím 9 řad  (12.4.15) 

Výška svazku PP2 

 (12.4.16) 

 

12.5 Výkon paralelní plochy 
 

Plocha závěsů  

 (12.5.1) 

Součinitel přestupu tepla na straně spalin 

 (12.5.2) 

Součinitel prostupu tepla 

Součinitel zanesení závěsů      0,0049m
2

K W
-1

 

 (12.5.3) 

Výkon paralelní plochy 

 (12.5.4) 

Teplo získané ze spalin v přehříváku II 

 (12.5.5) 
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12.6 Bilance tepla na straně spalin v přehříváku II 
 

Teplo spalin na výstupu z přehříváku II 

 (12.6.1) 

 (12.6.2) 

Entalpie vstupních spalin  při zadané teplotě 

Entalpie výstupních spalin 

 (12.6.3) 

Tomu odpovídá teplota  

 Tato teplota se shoduje s předpokládanou teplotou spalin na konci přehříváku II 
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13. Výpočet přehříváku I 
 

13.1 Vstupní údaje 
 

Návrh geometrie a rychlostí medií v přehříváku I 

Přehřívák I je navržen jako protiproudy s vystřídaným uspořádáním trubek 

Předchozího návrhu ohniště vyšel šířkový rozměr    

          

teplota výstup        

teplota výstup návrh       

střední teplota spalin v kanálu 

 (13.1.1) 

Teplota páry na vstupu       

Teplota páry na výstupu      

Střední teplota páry v přehříváku I 

 (13.1.2) 

Entalpie páry na vstupu      

Entalpie páry na výstupu        

Tlak páry na vstupu       

Tlak páry na výstupu       

Měrný objem vstup      
 

Měrný objem výstup       
 

Střední měrný objem páry 

 (13.1.3) 

Průtočné množství páry       

Vnější průměr trubek        

Vnitřní průměr trubek       

Uspořádání vystřídané, podélná rozteč    
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Příčná rozteč pro průměr závěsů shodný s ФD   

světlý průřez spalin 

 (13.1.4) 

Příčná plocha závěsných trubek 

  (13.1.5)
 

rychlost proudění spalin v kanálu 

  (13.1.6) 

Počet trubek v řadě 

 volím 26 řad   (13.1.7) 

Celkový počet trubek  

  trubek (13.1.8) 

Rychlost páry v trubkách 

 (13.1.9) 

 

13.2 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně páry  
 

Látkové vlastnosti páry 

Měrná tepelná vodivost      

Dynamická viskozita        

Měrná tepelná kapacita       

Prandtlovo číslo      

Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně páry  

 (13.2.1) 
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13.3 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin pro přehřívák I  
 

Látkové vlastnosti spalin  

Součinitel tepelné vodivosti spalin    
 

Kinematická viskozita spalin      
 

Prandtlovo číslo spalin      

Korekční součinitel na počet řad v podélném svazku  (11.3.1) 

Korekční součinitel na uspořádání svazku   (11.3.2) 

Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 

 (13.3.1) 

 

 

13.4 Součinitel přestupu sálání na straně spalin pro přehřívák I 
 

 (13.4.1) 

  

Výpočet stupně černosti spalin mezi trubkami přehříváku I 

Stupeň černosti povrchu stěn   

Absolutní teplota povrchu zanesené plochy 

  (13.4.2) 

součinitel zeslabení 3 atomovými plyny 

 (13.4.3) 

   

 

celkový parciální tlak 3 atomových plynů  (7.4.9) 
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objemová koncentrace vodní páry ve spalinách   (5.2.4) 

Koncentrace popílku ve spalinách  (5.2.7)
 

objemová koncentrace 3 atomových plynů ve spalinách  (5.2.6) 

Efektivní tloušťka sálavé vrstvy 

 (13.4.4) 

 Součinitel zeslabení sálání popílkovými částicemi pro  20 

 (13.4.5) 

optická hustota spalin 

 (13.4.6) 

  

Součinitel zanesení      
 

Teplota povrchu na straně spalin  

Předpokládaná velikost výhřevné plochy PP1   

 (13.4.7) 

 (13.4.8) 

Celkový součinitel přestupu tepla na straně spalin     
 

Součinitel omývání plochy     1 

 (13.4.9) 

součinitel prostupu tepla 

 (13.4.10) 

Střední logaritmický teplotní spád 

 (13.4.11) 

 (13.4.12) 

 (13.4.13) 
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Velikost výhřevné plochy přehříváku I 

 (13.4.14)
 

Délka jedné trubky 

 (13.4.15) 

Počet řad svazku PP2 

     volím 21 řad  (13.4.16) 

Výška svazku PP2 

 (13.4.17) 

 

13.5 Výkon paralelní plochy 

 
Plocha závěsů        

 (13.5.1) 

Součinitel přestupu tepla na straně spalin 

 (13.5.2) 

Součinitel prostupu tepla 

Součinitel zanesení závěsů     0,0049m
2

K W
-1

 

 (13.5.3) 

Výkon paralelní plochy 

 (13.5.4) 

Teplo získané ze spalin v přehříváku II 

 (13.5.5) 
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13.6 Bilance tepla na straně spalin v přehříváku I 
 

Teplo spalin na výstupu z přehříváku I 

 (13.6.1) 

 (13.6.2) 

Entalpie vstupních spalin  při zadané teplotě 

Entalpie výstupních spalin 

 (13.6.3) 

Tomu odpovídá teplota  

 Tato teplota se shoduje s předpokládanou teplotou spalin na konci přehříváku I 
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14. Tepelný výpočet ohříváku vody EKO 
 

14.1 vstupní údaje 
 

Ohřívák vody je konstruován jako protiproud s vystřídaným uspořádáním trubek (mírný odpar není 

na závadu) 

Návrh geometrie a rychlostí medií v EKU 

Rozměry spalinového kanálu 

Předchozího návrhu ohniště vyšel šířkový rozměr   

         

Vnější průměr trubek        

Vnitřní průměr trubek       

Uspořádání vystřídané, podélná rozteč    

Příčná rozteč pro průměr závěsů shodný s ФD   

Měrný objem vstup      
 

Měrný objem výstup       
 

Střední měrný objem páry 

 (14.1.1) 

Průtočné množství vody      

teplota výstup       403°C 

teplota výstup návrh      140°C 

Střední teplota spalin v EKU 

 (14.1.2) 

Příčný průřez plochy EKA 

 (14.1.3) 

Počet trubek v řadě 

  volím 26 řad (14.1.4) 
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Celkový počet trubek  

   trubek (14.1.5) 

Rychlost vody 

 (14.1.6) 

světlý průřez spalin 

 (14.1.7) 

Příčná plocha závěsných trubek 

 (14.1.8) 

Rychlost proudění spalin v kanálu 

   (14.1.9) 

 

14.2 Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin  
 

Součinitel tepelné vodivosti spalin    
 

Kinematická viskozita spalin      
 

Prandtlovo číslo spalin      

Korekční součinitel na počet řad v podélném svazku  (11.3.1) 

Korekční součinitel na uspořádání svazku   (11.3.2) 

Součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 

 (14.2.1) 

 

Součinitel zanesení ekonomizéru    
 

součinitel prostupu tepla 

 (14.2.2)
 

Střední logaritmický teplotní spád 

 (14.2.3) 
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 (14.2.4) 

 (14.2.5) 

Velikost výhřevné plochy EKA 

 (14.2.6) 

Délka jedné trubky 

 (14.2.7) 

Počet řad svazku  

  volím 117 řad (14.2.8) 

Výška svazku EKA – včetně dvou mezer, která dané zařízení rozděluje na tři části 

 (14.2.9) 

 

14.3 Bilance tepla na straně spalin v EKU 
 

Teplo spalin na výstupu z EKONOMIZÉRU  

 (14.3.1) 

 (14.3.2) 

Entalpie vstupních spalin  při zadané teplotě 

Entalpie výstupních spalin 

 (14.3.3) 

Tomu odpovídá teplota  

 Tato teplota se shoduje s předpokládanou teplotou spalin na konci ekonomizéru 
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15. Kontrolní bilance 
 

Celkový tepelný výkon   

Teplota spalin po smíšení se spalinami   

Entalpie spalin   

Odchozí teplota spalin  

Tepelná bilance 

 

 

se od  liší o 0,06% 

 

 

 

je teploodevzdané všem výhřevným plochám z rovnice telené bilance kotle ze strany spalin 
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16. Závěr 
 

Na základě provedených výpočtů a poznatků z praxe je navržen tento kotel na biomasu, který 

je schopen dodávat 8,33 kg/s přehřáté páry o tlaku 4,5 MPa a teplotě 480°C. Výsledný návrh a 

uspořádání teplosměnných ploch zachycuje přiložený výkres, který vzešel z tepelného výpočtu a 

bilancí, ať na straně spalin, tak na straně páry, respektive vody. Stěžejním problémem při 

projektování takovýchto kotlů je zanášení, jenž komplikuje stav a chod kotle a zásadně ovlivňuje 

přestup tepla . S tím souvisí zejména volba součinitele tepelné vodivosti  a součinitele zanesení 

jednotlivých ploch , které byly zvoleny a konzultovány na základě zkušeností z praxe. Aby 

nedocházelo k těmto jevům, jsou všechny výměnné plochy z hladkých trubek s vystřídaným 

uspořádáním. Každý svazek je též opatřen parním ofukovačem pro čištění a průlezem pro 

kontrolování a provádění údržby, aby mohl být kotel provozován bez nánosů a poruch. 
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18. Použitý seznam zkratek: 
                    -                      stupeň černosti zaprášeného i nezaprášeného proudu spalin 

                    -                      absolutní teplota povrchu zanesené plochy 

                  -                     stupeň černosti povrchu stěn 

                -                      stupeň černosti plamene 

                   -                      stupeň černosti ohniště 

                  W/m
2
K          součinitel přestupu tepla konvekcí na straně spalin 

                W/m
2
K          součinitel přestupu tepla sáláním 

Szav                W/m
2
K          součinitel přestupu tepla pro závěsné trubky 

A
r
                  %                    procento popelovin v původním stavu paliva 

s                  W/m
2
K          celkový součinitel přestupu tepla na straně spalin 

p                  W/m
2
K          součinitel přestupu tepla konvekcí na straně páry 

Bo                  -                      Boltzmannovo číslo 

c                     m                    výška mříže 

Cd                    -                      korekce na průměr trubky 

Cf                    -                      korekce na průmer popílkových částic 

cp
t
                  kJ/m

3
K  měrné teplo vlhkého vzduchu 

                  kJ/m
3
K          měrné teplo paliva 

                  kJ/kgK          měrné tepelná kapacita páry 

Cp                  %  podíl hořlaviny v popílku 

cpop                kJ/kgK  měrné teplo popílku 

                  %                   podíl popela ve škváře 

                   kJ/m
3
K  měrné teplo sušiny paliva 

cš                  kJ/kgK  měrné teplo škváry 

                  kJ/m
3
K  měrné teplo vody 

                  -                      součinitel závislý na druhu paliva 

  -                    součinitel závislý na způsobu spalování 

                   kJ/kg             rozdíl entalpií média. 

                 MPa               tlakové ztráty vjednotlivýchčástechkotle 
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                  °C                  střední logaritmický teplotní rozdíl 

dpk                                 střední efektivní průměr částeček popílku 

              m                 vnitřní průměr trubky 

D                    m                    průměr trubek 

                  m                   ekvivalentní průměr 

z                  m
2
K/W            součinitel zanesení 

Fs                   m
2
                    součinitel vlhkosti 

S                     m
2
                   povrch ohniště 

                   kW/ m
2
         střední tepelné zatížení stěn ohniště 

                  m                   výška spalovací komory, druhého tahu, ohniště 

H                  m                   výška svazku 

                     kJ/m
3
           entalpie jednotlivých složek spalin 

ib                   kJ/m
3
           entalpie vody v bubnu 

                kJ/kg             entalpie napájecí vody 

                  kJ/kg             entalpie přehřáté páry 

               kJ/kg             entalpie spalin 

            kJ/kg             minimální množství spalin 

                  kJ/kg              teplo uvolněné při spalování 

Isok                 kJ/kgK             entalpie spalin pro teplotu a přebytek na konci ohniště 

Isp od              kJ/kg             entalpie spalin v místě odběru 

Isp out              kJ/kg             entalpie výstupních spalin 

k                    W/m
2
K           součinitel prostupu tepla 

             1/mMPa         součinitel zeslabení sálání koksovými částicemi 

  1/mMPa         součinitel zeslabení sálání popílkovými částicemi 

kps                  -                      optická hustota spalin 

                 1/mMPa         součinitel zeslabení sálání tříatomových plynů 

L                  m                     délka jedné trubky 

                   W/mK          součinitel tepelné vodivosti pro střední teplotu proudu 
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p                  W/mK          měrná tepelná vodivost páry 

s                  W/mK          součinitel tepelné vodivosti spalin 

M                   -                součinitel průběhu teplot v ohništi 

                kg/s                množství odluhu 

  kg/s              parní výkon kotle 

Mpal               kg/s                množství paliva přivedeného do kotle 

              kg/s           množství paliva skutečně spáleného 

Mv                 kJ/s                množství vstřiku 

                  g/m
3
              koncentrace popílku ve spalinách 

k                  kg/kg              koncentrace popílku ve spalinách 

ntr                 -                celkový počet trubek 

                   %                   tepelná účinnost kotle 

p                   P/s                 dynamická viskozita páry 

O                 m          obvod spalinovodu  

                 m
3
/kg          objem Ar ve spalinách  

             m
3
/kg          objem CO2 ve spalinách  

        m
3
/kg          minimální objem vodní páry 

  m
3
/kg          objem N2 ve spalinách se určí ze vztahu 

        m
3
/kg          minimální množství kyslíku ke spálení lkg paliva 

              m
3
/kg          objem SO2 ve spalinách se iirčí ze vztahu 

                m
3
/kg          skutečné množství spalin 

        m
3
/kg          minimální množství vlhkých spalin 

        m
3
/kg           střední celkové měrné teplo spalin 

OSP  kJ/kgK           objem spalin v místě odběru bez vlivu na recirkulaci 

           m
3
/kg           skutečné množství vzduchu 

        m
3
/kg           minimální množství vlhkého vzduchu ke spálení lkg paliva 

         m
3
/kg           minimální množství suchého vzduchu ke spálení 1 kg surového 

paliva o výhřevnosti Q 
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                   MPa               tlak v ohništi 

b                  MPa               tlak v bubnu 

sp                 MPa               parciální tlak tříatomových plynů 

                  W/m
2
             měrné zatížení 

Pr                 -                     Prandtlovo číslo při střední teplotě proudu 

  -                     součinitel tepelné efektivnosti 

                 kW                celkové teplo 

                 kJ/kg             výhřevnost paliva 

Qp                 kW             teplo uvolněné v ohništi za spáleného paliva 

                kJ/kg             teplo přivedené do kotle 

  kW                 teplo recirkulovaných spalin 

Qs                  kJ/kg             teplo odevzdané v ohništi stěnám 

Qv                  kJ/kg             výrobní teplo páry (tepelný výkon kotle) 

               kJ/kg             teplo přivedené do kotle se vzduchem 

                   -                      koeficient recirkulace 

              -                     objemové části tříatomových plynů 

              -                      objemová Část vodní páry ve spalinách 

                  -                     součet objemových částí tříatomových plynů 

                 -    poměrná příčná rozteč 

                  -                     poměrná podélná rozteč 

S                    m                   efektivní tloušťka sálavé vrstvy 

S                    m
2
                   plocha povrchu stěn ohniště 

So                    m                   průřez ohniště 

                  m                   příčná rozteč 

                  m                   podélná rozteč 

                   °C                  teplota popílku 

                   °C                  střední teplota páry 

ts                  °C                   střední teplota spalin v mříži / v kanálu 



Bc. Daniel Zekič  VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav 

Roštový kotel na spalování peletek  
 

 

68 
 

tsok                  °C                   teplota spalin na výstupu z ohniště 

tsp out              °C                   teplota výstupních spalin 

tstř                  °C                   střední teplota spalin 

              °C                    teplota sytosti 

tš                  °C                   teplota škváry 

                  °C                   teplota vnějšího povrchu nánosu na trubkách 

tsp                 °C                   teplota nechlazeného plamene 

s                  m
2
/K               kinematická viskozita spalin 

V                   m
3
               objem ohniště 

vin                 m
3
/kg              měrný objem vstup 

vout               m
3
/kg              měrný objem výstup 

Vst                 m
3
               objem sálající plochy 

                 m/s               rychlost páry 

, wsp           m/s             rychlost proudění spalin 

                %                    obsah vody v palivu 

                  -                      počet trubek v jedné řadě. 

                   -                    počet řad 

                  %                 ztráta mechanickým nedopalem 

                %                  ztráta chemickým nedopalem 

                  %                 ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků 

                %                  ztráta komínová 

                  %                   ztráta sdílením tepla do okolí 

 


