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Abstrakt 
 

Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a výpočtovým návrhem parního 

kotle 60t/h na spalování čistého dřeva. Pro zadané parametry jsou prováděni 

stechiometrické výpočty a entalpické výpočty spalin a vzduchu. Ze získaných dat je 

potom vytvořen I-t diagram vzduchu a spalin. V následující části jsou prováděny 

výpočty tepelné bilance spolu s výpočty ztrát kotle a stanovení tepelné účinnosti kotle. 

Dále je proveden konstrukční návrh spalovací komory a její tepelný výpočet. Po 

stanovení hlavních rozměrů spalovací komory pokračujeme ve výpočtu tahů kotle a 

jednotlivých výhřevných ploch. Na závěr výpočtů se kontroluje celková tepelná bilance. 

Výstupními parametry kotle jsou teplota, tlak a mnoţství vyrobené páry. 

 
Klíčová slova 
 

Kotel, pára, ztráty, účinnost, spalovací komora, výparník, přehřívák, ekonomizér.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 

This diploma thesis deals constructional and calculation design of the steam boiler 

60t/h of clean burning wood. For the parameters of the stoichiometric calculations are 

carried out and enthalpy calculations of combustion and air. The collected data is then 

made It a diagram of air and flue gas. The following are the calculations with the heat 

balance calculations of losses and determination of the boiler thermal efficiency of the 

boiler. It is made of the combustion chamber design and its thermal calculation. After 

determining the main dimensions of the combustion chamber moves continue the 

calculation of boiler heating surfaces. At the end of the calculations are controlling the 

overall energy balance. Boiler output parameters as temperature, pressure and quantity 

of the steam. 
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1. ÚVOD 

Potřeba získávání energie v jakékoliv formě je nedílnou součástí lidstva jako 

takového, uţ od pradávných časů. Jednou z prvních objevených energií se stala tepelná 

energie v podobě ohně. V pradávných časech byl oheň chápán jako zdroj tepla, který 

dodával pocit pohody, tedy něco naprosto neznámého a převratného. Ne vţdy však 

zkušenosti s ohněm byli jen kladné, ale kolikrát i záporné. Právě proto se lidstvo začalo 

snaţit o pochopení základních principů vzniku a zániku popř. transformace této tepelné 

energie, aby si mohlo tuto energii později podmanit a vyuţít ji ve větším rozsahu ve 

svůj prospěch.  

Pokud budeme uvaţovat získávání tepelné energie z obnovitelných zdrojů, tedy 

konkrétně jejich spalováním, můţeme takovou energie označit jako energii biomasy. 

Energie biomasy, jak jsem uvedl, je jedním z druhů obnovitelných zdrojů, které jsou 

v poslední době značně ţádány a vyhledávány. Velký zájem o získávání energie 

z biomasy způsobuje hlavně relativně rychlé sniţování celkové světové zásoby fosilních 

paliv, které se na planetě vytvářely po dobu miliónů let, a proto je můţeme označit jako 

neobnovitelné zdroje. V několika posledních letech se právě z tohoto důvodu EU a 

vůbec celý svět snaţí převést určitou část získávání energie z neobnovitelných zdrojů na 

zdroje obnovitelné. 

Mezi energie získávaných z obnovitelných zdrojů můţeme zařadit například 

energii slunce, energii vody, energii větru a v neposlední řadě energii biomasy. Největší 

podíl ze všech obnovitelných zdrojů tvoří právě biomasa, která zaujímá asi 70% 

z celkového podílu. V ČR  momentálně převládají tepelné elektrárny, tedy zdroje 

energie na fosilní paliva, avšak postupnou modernizací stávajících a budování nových 

menších zdrojů, se daří stále více prosazovat vyuţití biomasy jakoţto obnovitelného 

zdroje.  

1.1 Biomasa 

Za biomasu povaţujeme veškerou organickou hmotu. Pro energetické účely 

můţeme biomasu rozdělit do dvou skupin. 

 Záměrně pěstovanou biomasu  

-  energetické dřeviny pro spalování (olše, topol, vrba) 

- energetické rostliny pro výrobu kapalných paliv (konopí, řepka)  

- zemědělské rostliny na výrobu líhu (brambory, obilí, třtina) 

 Odpadní 

- lesní odpad 

- odpad dřevařského průmyslu 

- rostlinné zbytky 

- odpad z ţivočišné výroby 

- komunální odpad 

Vyuţití biomasy 

 Termochemické procesy – vlhkost ˂ 50% = suché procesy 

- spalování 

- zplynování 

 Biochemické procesy – vlhkost ˃ 50% = mokré procesy 

- alkoholové kvašení 

- metanové kvašení 
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 Fyzikální procesy 

- drcení   štěpkování, štípání, mletí 

- lisování   briketování, peletování 

1.2 Výhody a nevýhody biomasy 

 Výhody 

- obnovitelný zdroj 

- sníţení emisí CO2  

- více vyuţití biomasy (fermentace, bioplyn) 

- vyuţitý odpadů z biomasy jako hnojiva 

- příleţitost pro venkov vyuţití zemědělské půdy pro pěstování energetických 

plodin, tam kde se nehodí pěstování zemědělských plodin 

 Nevýhody 

- při spalování vznik neţádoucích emisí (uhlovodíky, částice) 

- vyšší vlhkost a tím niţší výhřevnost 

- problematické skladování nároky na prostory 

- vyšší náklady na dopravu a zpracování 

1.3 Technické poznatky kotle na biomasu 

Ke spalování biomasy existují různé technologie a různé spalovací zařízení. Mezi 

nejčastěji pouţívané spalovací zařízení patří roštové kotle, fluidní kotle a kotle 

zplyňovací. Fluidní kotle jsou většinou pouţívány pro větší výkony, naopak zplyňovací 

kotle se nejčastěji objevují v domácnostech a menších podnicích, jsou to tedy kotle 

menších výkonů. Asi nejrozšířenější způsobem spalování biomasy je v roštových 

kotlích. Tato technologie spalování je velmi rozšířená a výrobci roštových kotlů s nimi 

mají také největší zkušenosti a poznatky. V mé práci uvaţuji pro spalování čisté dřevní 

štěpky právě takový roštový kotel. 

Do návrhu a výpočtu kotle jsem nezahrnul ohřívák vzduchu z důvodu nízké 

vlhkosti pouţitého paliva, jehoţ obsah vody je W=20%. Dále také neuvaţuji recirkulaci 

spalin, protoţe teplota měknutí popele je vyšší neţ 1000 °C, proto nehrozí napékání 
popele na stěny spalovací komory. 

Při spalování biomasy se vyskytuje několik problémů, nejčastějšími diskutovanými 

problémy při spalování biomasy je chlorová koroze a zanášení výhřevných ploch. 

Chlorová koroze 

Při spalování některých druhů biomasy, hrozí vznik chlorové koroze. Chlorová 

koroze vzniká za podmínky, kdy obsah Cl v palivu je ˃ 0,02%. Proti takto vznikající 

korozi se pouţívá ochrana v podobě navaření speciálního kovu nebo zazdíváním stěn 

ohniště. V mém případě je uvaţováno spalováni dřevní štěpky, která má obsah ˂ 0,02%, 

proto nejsou ţádná opatření proti chlorové korozi nutná. 

Zanášení výhřevných ploch 

Kaţdá výhřevná plocha je zanášena popílkem vznikajícím při spalování biomasy, 

měřítkem zanesení je součinitel zanesení výhřevných ploch ε. Tento součinitel se 

stanovuje empiricky a pro kaţdou výhřevnou plochu má jinou hodnotu. 
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2. STECHIOMETRICKÉ VÝPOČTY 

Stechiometrické výpočty se provádějí z důvodu zjištění objemu vzduchu 

potřebného pro spálení jednotkového mnoţství paliva. Dále zjišťujeme mnoţství spalin, 

které vznikají při spalování paliva. Tyto hodnoty se vyjadřují jako objemové. Pro 

výpočet se vychází z chemických reakčních rovnic a bilance látkových mnoţství, tyto 

rovnice se často nazývají stechiometrické spalovací rovnice. Z hlediska průběhu 

spalování, můţeme rozlišovat dva základní druhy spalování: 

 Dokonalé spalování 

 Nedokonalé spalování 

Oba druhy spalování se nezaměřují přímo na podstatu spalování, ale bilancují jen 

jeho konečný stav. Při dokonalém spalování se čistě teoreticky uvaţuje spálení veškeré 

hořlaviny v palivu. Naopak při nedokonalém spalování se připouští pouze částečné 

vyhoření paliva a vznik tzv. nedopalu, který se vyskytuje v těchto formách: 

 Mechanický nedopal ve formě nespáleného tuhého uhlíku C 

 Chemický nedopal ve formě nedokonalého spalování uhlíku C na CO 

Přestoţe nedokonalé spalování se více blíţí reálnému spalování, většinou se 

v technických aplikacích pracuje s jednodušším modelem dokonalého spalování. 

Konečný rozdíl ve výsledcích stechiometrického výpočtu jsou řádově desetiny procent, 

proto je můţeme zanedbat. Vypočtené stechiometrické objemy jsou závislé na sloţení 

paliva. Při jakékoliv změně sloţení paliva, např. změna vlhkosti paliva má za následek 

změnu jeho vlastností a nutnost přepočtení hodnot. 

 

Sloţení paliva 

Výhřevnost Q
i
r= 14,7 MJ/kg 

C= 40,6% C
r
= 0,4060 

N= 0,24% N
r
= 0,0024 

S= 0,02% S
r
= 0,0002 

A= 0,82% A
r
= 0,0082 

H= 4,91% H
r
= 0,0491 

O= 33,4% O
r
= 0,3340 

W= 20,0% W
r
= 0,2000 

Cl= 0,01% Cl
r
= 0,0001 

Tab. 1 Hodnoty složení paliva ze zadání 

 

Tuhá paliva jsou charakterizována třemi základními sloţkami a to: 

 Hořlavina h – jsou to organické látky sloţené z prvků C, H, S, N, O 

 Popelovina A – obsahuje veškeré minerální příměsi v palivu 

 Voda W – veškerá voda obsaţená v palivu bez ohledu na to jak se do paliva 

dostala 
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Jednotkové mnoţství paliva je většinou 1 kg, obsah sloţek se pak vyjadřuje jako 

hmotnostní podíl bezrozměrný nebo v hmotnostních procentech. Pak platí vztah: 

 

h + A + W =1 [-] nebo   h + A + W =100 [%] 

           (2.1) 

Pro mé zadání tedy platí: 

 

h + 0,82 + 20 =100 → h=100 – (20 + 0,82) =79,18 [%] 

           (2.2) 

 h=79,18 [%] 

 A=0,82 [%] 

 W=20 [%] 

 

Veškeré hodnoty objemů a entalpií jsou vztaţeny na 1 kg spáleného tuhého paliva 

za předpokladu normálních podmínek tj. při teplotě 0  C a tlaku 0,1 MPa. 

2.1 Minimální objemy vzduchu a spalin z prvkového rozboru paliva 

Minimální mnoţství kyslíku pro spálení 1 kg paliva 

              
  

     
 

  

     
 

     
 

     
 

  

  
  

 

              
     

     
 

      

     
 

      

     
 

     

  
  

 

                                 

           (2.3) 

         - obsahy jednotlivých sloţek v původním vzorku paliva [%] 

     
    - obsah prchavé hořlaviny sloţky síry v původním stavu [%] 

Minimální mnoţství suchého vzduchu pro spálení 1 kg paliva 

   

   - objemové zastoupení kyslíku v atmosféře 

 

    

             

 

       
  

      

   
    

     

    
                      

           (2.4) 

Objem vodní páry na 1 m
3 
suchého vzduchu 

       
   

      
                 

           (2.5) 
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φ  - relativní vlhkost vzduchu  

p
´´
  - absolutní tlak vodní páry na mezi sytosti při dané teplotě vzduchu 

pc  - celkový absolutní tlak vlhkého vzduchu 

Minimální mnoţství vlhkého vzduchu pro spálení 1 kg paliva 

                 
                               

           (2.6) 

Součinitel f se vypočte ze vztahu: 

 

                       

           (2.7) 

Objemy sloţek ve spalinách: 

Objem CO2: 

    
 

     

     
                  

 
 

     

     
                                      

           (2.8) 

Objem SO2: 

    
 

     

     
    

     

     
                               

           (2.9) 

Objem N2: 

   
 

    

      
                  

 
 

    

      
                     

   
                         

           (2.10) 

Objem Ar: 

                  
                                 

           (2.11) 

Minimální mnoţství suchých spalin: 

      
      

     
    

     

 

      
                                                 

 

           (2.12) 

Maximální mnoţství CO2 ve spalinách 

        
    

      
      

     

     
               

           (2.13) 
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Minimální objem vodní páry 

         
    

     
    

     

      
                 

  

 

         
    

     
        

     

      
                      

 

                        

           (2.14) 

Minimální mnoţství vlhkých spalin 

              
                                     

           (2.15) 

2.2 Mnoţství vzduchu a spalin 

Skutečné hodnoty mnoţství spalovacího vzduchu a vzniklých spalin závisí na 

hodnotě součinitele přebytku vzduchu α, který je závislý na typu kotle a druhu paliva. 

Po konzultaci jsem zvolil součinitel přebytku vzduchu α=1,32.  

Skutečné mnoţství vzduchu s přebytkem vzduchu se součinitelem α=1,32 

                                          

           (2.16) 

Skutečné mnoţství spalin s přebytkem vzduchu se součinitelem α=1,32 

                                                              

           (2.17) 

Skutečné mnoţství vodní páry 

                                  

 

                                                   

           (2.18) 

Objemové části tříatomových plynů 

      
    

     

   
 

                

     
           

           (2.19) 

      
    

   
 

     

     
           

           (2.20) 

Součet objemových částí tříatomových plynů 

                                      

           (2.21) 
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Koncentrace popílku ve spalinách 

  
     

   
 

  

   
 

       

     
 
  

   
              

           (2.22) 

           -procento popela v úletu 

         -procento popelovin v původním stavu   

Hodnota Jednotka α=1 α=1,2 α=1,32 α=1,4 

OH2O [m
3
/kg] 0,855 0,867 0,874 0,879 

Osp [m
3
/kg] 4,604 5,759 5,836 6,144 

r RO2 [-] 0,164 0,131 0,129 0,123 

rH2O [-] 0,186 0,148 0,146 0,139 

rsp [-] 0,350 0,279 0,276 0,262 

  [g/kg] 0,891 0,712 0,702 0,667 

Tab. 2 Střední hodnoty produktů spalování 

2.3 Entalpie vzduchu a produktů spalování 

Entalpie minimálního mnoţství spalin pro α=1, t=     C 

            
     

     
     

    
    

              
         

                                                           

     

                        

           (2.23) 

Entalpie minimálního mnoţství vzduchu 

               
                                           

           (2.24) 

       
            

  
 

    
           

        

    
               

           (2.25) 

                                                            

           (2.26) 

        
     

     
                

     

     
                  

           (2.27) 

Entalpie spalin vzniklých spálením 1 kg paliva 

Pro hodnoty: t=500  C; α=1; f=1,016 

                             

                                           

           (2.28) 
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Entalpie popílku Ip ve spalinách se uvaţuje, pokud procento popelovin v palivu 

splňuje nerovnost 

   
    

 

       
 

         
          

       
           

           (2.29) 

Nerovnost nebyla splněna, proto entalpii popílku Ip neuvaţuji 

 

Entalpie sloţek spalin  Měrné teplo  

t [°C]  
CO2 

[kJ/m
3
]  

N2 

[kJ/m
3
]  

H2O 

[kJ/m
3
]  

SO2 

[kJ/m
3
]  

Ar 

[kJ/m
3
]  

cs 

[kJ/m
3
K]  

CH2O 

[kJ/m
3
K]  

100 170 130 150 189 93 1,3 1,505 

200 357 260 304 392 186 1,307 1,522 

300 559 392 463 610 278 1,317 1,542 

400 772 527 626 836 372 1,329 1,565 

500 994 666 795 1070 465 1,343 1,59 

600 1225 804 969 1310 557 1,356 1,615 

700 1462 948 1149 1550 650 1,371 1,641 

800 1705 1094 1334 1800 743 1,384 1,688 

900 1952 1242 1526 2050 834 1,398 1,696 

1000 2204 1392 1723 2305 928 1,41 1,723 

1500 3504 2166 2779 3590 1390 1,462 1,853 

2000 4844 2965 3926 4890 1855 1,5 1,963 

Tab. 3 Entalpie spalin a měrné teplo pro různé hodnoty součinitele přebytku vzduchu 
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t [°C]  
Isp min    

[kJ/kg]  

Ivz min    

[kJ/kg]  

Isp  α=1    

[kJ/kg]  

Isp  α=1,2  

[kJ/kg]  

Isp  α=1,32  

[kJ/kg]  

Isp  α=1,4  

[kJ/kg]  

100 647,4 536,6 647,4 754,8 819,2 862,1 

200 1311,2 1079,1 1311,2 1527,0 1656,5 1742,9 

300 1996,6 1631,2 1996,6 2322,8 2518,5 2649,0 

400 2702,7 2195,0 2702,7 3141,7 3405,1 3580,7 

500 3432,6 2772,9 3432,6 3987,2 4319,9 4541,8 

600 4170,7 3360,0 4170,7 4842,7 5245,9 5514,7 

700 4936,4 3963,8 4936,4 5729,1 6204,8 6521,9 

800 5716,9 4574,6 5716,9 6631,8 7180,7 7546,7 

900 6512,3 5198,0 6512,3 7551,9 8175,7 8591,5 

1000 7321,9 5825,9 7321,9 8487,1 9186,2 9652,3 

1500 11533,0 9067,6 11533,0 13346,5 14434,6 15160,0 

2000 15927,8 12412,3 15927,8 18410,2 19899,7 20892,7 

Tab. 4 I-t tabulka vzduchu a produktů spalování 

 

 

2.4 I-t diagram vzduchu a produktů spalování 

 

Obr. 1 I-t diagram vzduchu a produktů spalování 
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3. TEPELNÁ BILANCE KOTLE 

Úkolem tepelné bilance je zjištění účinnosti kotle a potřebného mnoţství spáleného 

paliva pro dosaţení poţadovaného tepelného výkonu. 

3.1 Teplo přivedené do kotle 

  
 

   
                                         

           (3.1) 

  
  - výhřevnost paliva 

   - fyzické teplo paliva 

Qvz - teplo ohřátého vzduchu 

Fyzické teplo paliva se uvaţuje tehdy, pokud se palivo předehřívá mimo kotel nebo 

pokud se palivo suší v otevřeném mlecím okruhu. V případě, ţe uvaţované palivo není 

předehříváno cizím zdrojem, se fyzické teplo vypočítává jen u paliv, které splňují 

podmínku obsahu vody v tomto palivu. 

  
  

  
 

    
 

 

   
 

     

    
 

 

   
           

           (3.2) 

  
                    → podmínka není splněna, fyzické teplo paliva neuvaţuji 

Teplo ohřátého vzduchu 

                                            

           (3.3) 

     - měrné teplo vzduchu pro 30  C 

     - teplota vzduchu, uvaţuji 30  C 

3.1.1 Tepelné ztráty kotle 

Tepelnou účinnost kotle určíme z vypočtených ztrát kotle. Při spalování tuhých 

paliv obvykle uvaţujeme pět základních ztrát: 

 Ztráta hořlavinou v tuhých zbytcích (mechanický nedopal) 

 Ztráta hořlavinou ve spalinách (chemický nedopal) 

 Ztráta sáláním a vedením tepla do okolí 

 Ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků 

 Ztráta citelným teplem spalin (komínová ztráta) 

3.1.2 Ztráta hořlavinou v tuhých zbytcích (mechanický nedopal) 

Tato ztráta vyjadřuje procento nespálené hořlaviny v tuhých zbytcích paliva. Tento 

vztah se skládá z jednotlivých ztrát, které jsou níţe popsány.  

                                           
           (3.4) 

Zc - Ztráta hořlavinou v tuhých zbytcích (mechanickým nedopal) 

Zcs - Ztráta ve škváře nebo strusce 

Zcú - Ztráta v úletu 

Zcr - Ztráta roštovým propadem 
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Jednotlivé části ztráty mechanickým nedopalem se určí ze vztahu: 

    
  

      
 

  

   
 
  

  
            

           (3.5) 

Ci - procento hořlaviny v uvaţovaném druhu tuhých zbytků [%] 

Xi - procento popela zachycené v uvaţovaném druhu tuhých zbytků [%] 

A
r
 - procento popela v palivu [%] 

  
 

       - teplo přivedené do kotle jedním kilogramem paliva [kJ/kg] 

    - výhřevnost hořlaviny v uvaţovaném druhu tuhých zbytků [kJ/kg] 

i = s, p, ú, r (škvára, popílek, úlet, propad) 

Ztráta roštovým propadem: 

    
  

      
 

  

   
 
  

  
      

  

      
 

 

   
 

    

        
                 

           (3.6) 

Ztráta hořlavinou v úletu: 

    
  

      
 

  

   
 
  

  
      

  

      
 
  

   
 

    

        
                 

           (3.7) 

Ztráta hořlavinou ve škváře: 

    
  

      
 

  

   
 
  

  
      

  

      
 
  

   
 

    

        
                 

           (3.8) 

3.1.3 Ztráta hořlavinou ve spalinách (chemický nedopal) 

Tuto ztrátu můţeme popsat jako ztrátu hořlavinou ve spalinách, která je vyjádřena 

jako teplo ztracené v důsledku nespálených plynů obsaţených ve spalinách [1]. 

 

Tuto ztrátu volím             

 

3.1.4 Ztráta sáláním a vedením tepla do okolí 

Tato ztráta nám vyjadřuje mnoţství unikajícího tepla, které prochází opláštěním 

kotle do okolí. Mnoţství je ovlivněno výkonem kotle, konstrukčním provedením stěn, 

jejich izolací a velikostí povrchu opláštění. 

V mém provedení kotle bude pouţit hliníkový nátěr oplechování. Pro parní výkon 

kotle 16,66 kg/s jsem stanovil ztrátu sáláním a vedením tepla do okolí [1]. 
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3.1.5 Ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků 

Tuto ztrátu můţeme popsat podobně jako ztrátu mechanickým nedopalem a skládá 

se také z jednotlivých ztrát v tuhých zbytcích. 

     
  

      
 
  

  
                                        

           (3.9) 

Xi - procento popela zachycené v uvaţovaném druhu tuhých zbytků [%] 

Ci - procento hořlaviny v uvaţovaném druhu tuhých zbytků [%] 

A
r
 - procento popela v palivu [%] 

  
 

       - teplo přivedené do kotle jedním kilogramem paliva [kJ/kg] 

ci - měrné teplo tuhých zbytků popela[kJ/kg·K] 

ti - teplota uvaţovaného druhu zbytků [°C] 

i = s, ú (škvára, úlet) 

Ztráta fyzickým teplem ve škváře: 

    
  

      
 
  

  
        

  

      
 

    

        
                   

           (3.10) 

Ztráta fyzickým teplem v úletu: 

    
  

      
 
  

  
        

  

      
 

    

        
                       

           (3.11) 

3.1.6 Ztráta citelným teplem spalin (komínová ztráta) 

Tuto ztrátu můţeme charakterizovat jako ztrátu tepla odcházejícího v kouřových 

plynech. Ztrátu můţeme označit jako nejvýznamnější a nejvíce ovlivňující výslednou 

účinnost kotle. Tato ztráta je závislá na teplotě spalin a mnoţství přebytku vzduchu ve 

spalinách za kotlem, čím vyšších hodnot tyto veličiny nabývají, tím vyšší ztráta nám 

vzniká. Oborová norma směrných hodnot kotlových ztrát (ON 07 0305) uvádí 

zjednodušený vztah pro výpočet komínové ztráty a to [1]. 

 

            
                

  
   

               
                    

        
          

           (3.12) 

Měrné teplo spalin 

    
   

      
 

      

         
                 

           (3.13) 
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3.1.7 Tepelná účinnost kotle (brutto) 

Z výše vypočtených tepelných ztrát kotle můţeme nyní stanovit tepelnou účinnost 

kotle nepřímou metodou a to podle následujícího vztahu. 

                             

           (3.14) 

                                                

            

           (3.15) 

3.2 Výrobní teplo páry a mnoţství paliva 

3.2.1 Výrobní teplo páry 

                                                     

               

           (3.16) 

    - parní výkon kotle [kg/s] 

    - entalpie přehřáté páry [kJ/kg]; při parametrech tpp=470  C, ppp=6,9 MPa 

    - entalpie napájecí vody [kJ/kg]; při teplotě 105  C 

3.2.2 Mnoţství paliva 

   
  

  
 
 

  

   

 
        

         
     
   

             

           (3.17) 

3.2.3 Mnoţství skutečně spáleného paliva (výpočtové) 

          
  

   
          

     

   
              

           (3.18) 
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4. VÝPOČET SPALOVACÍ KOMORY 

Pro výpočet spalovací komory je nejprve třeba navrhnout její rozměry. 

Ovlivňujícím faktorem rozměrů spalovací komory je volba typu roštu. Na základě 

konzultací budu uvaţovat pásový rošt americké firmy Detroit Stoker Company 

s obchodním názvem RotoGrate. Z vlastností tohoto roštu plyne, ţe jeho tepelné 

zatíţení můţe nabývat hodnot aţ do 2,5 MW/m
2
, oproti klasickým roštům, které 

nabývají hodnot do 1 MW/m
2
. Díky takto vysoké hodnotě tepelného zatíţení, můţu 

volit aţ poloviční rozměry spalovací komory, díky čemuţ uspořím náklady na materiál, 

jak u roštu, tak i u spalovací komory. Pro vlastní výpočet jsem zvolil tepelné zatíţení 

roštu o něco menší neţ je maximální dovolené, tedy  qf =2,3 MW/m
2
. 

Plošný rozměr ohniště 

   
     

 

 
   

     
 

      
 

             

       
            

           (4.1) 

Rozměry spalovací komory volím na základě doporučených konzultací s ohledem 

na volbu rozměrů trubek membránové stěny a jejich rozteče. Zvolené hodnoty jsou, 

průměr trubek d=60,3 mm a rozteč trubek s=90 mm. Je také vhodné dodrţet poměr 

stran spalovací komory a:b, který je v ideálním případě 0,8. 

Rozměr Označení Hodnota 

Šířka spalovací komory a 4,23 [m] 

Hloubka spalovací komory b 5,40 [m] 

Výška spalovací komory h 17 [m] 

Výška mříţe c 3 [m] 

Tab. 5 Uvažované rozměry spalovací komory 

 

 

Obr. 2 Schéma spalovací komory 
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Celkový povrch stěn ohniště včetně výstupního otvoru 

                    

                                             
           (4.2) 

Celkový povrch stěn ohniště bez výstupního otvoru 

                          

                                                        
           (4.3) 

Účinná sálavá plocha stěn ohniště 

                                    
           (4.4) 

Fst - Celkový povrch stěn ohniště bez vstupního otvoru [m
2
] 

xst - Úhlový součinitel trubkové stěny [-] 

Aktivní objem ohniště 

Hranicí aktivního objemu ohniště jsou stěny ohniště respektive roviny procházející 

osami trubek umístěných na stěnách. V horní části ohniště prochází hranice první řadou 

trubek mříţe kotlového svazku nebo přehříváku páry [1]. 

 

                                  
           (4.5) 

4.1 Tepelný výpočet ohniště 

Je zaloţen na pouţití teorie podobnosti v tepelných procesech ve spalovácí komoře. 

Vzorce pro výpočet zahrnují závislosti poměrné teploty spalin na výstupu z ohniště 

s číslem Boltzmanna Bo, stupněm černosti ohniště ao a součinitelem M, který 

charakterizuje průběh teploty po výšce ohniště, a to poměrnou výšku ohniště, ve které 

se nachází maximální hodnota teploty plamene [1]. 

4.1.1 Určení adiabatické teploty ohniště 

Entalpie spalin ve spalovací komoře 

    
      

       
 

             

          
                 

           (4.6) 

Teplo dodané vzduchem 

                                             

           (4.7) 

Teplo dodané palivem 

         
                          

           (4.8) 



Bc. RADOVAN UMÝSA    FSI VUT BRNO 2011 
KOTEL NA SPALOVÁNÍ ČISTÉHO DŘEVA 60T/H  ENERGETICKÝ ÚSTAV      

- 26 - 

 

Entalpie spalovaného vzduchu 

                               
           (4.9) 

c - měrná tepelná kapacita vzduchu pro 25 °C [kJ/kg·K] 

t - teplota nasávaného vzduchu t=25 °C [°C] 

Proto, abychom mohli stanovit entalpii spalin je nutné znát sloţení spalin a 

přebytek vzduchu pro spalování v ohništi. 

Procentuální sloţení spalin pro α=1,32 

Dusík: 

   
 

   

   
 

     

     
           

           (4.10) 

Voda: 

     
    

   
 

     

     
           

           (4.11) 

Oxid uhličitý: 

    
 

    

   
 

     

     
           

           (4.12) 

Argon: 

    
   

   
 

     

     
                

           (4.13) 

Oxid siřičitý: 

    
 

    

   
 

          

     
                

           (4.14) 

Vzduch: 

    
         

   
 

              

     
           

           (4.15) 
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Pro výše vypočtenou entalpii spalin ve spalovací komoře nyní musíme stanovit 

odpovídající teplotu. Tu stanovíme tak, ţe si nejdříve určíme entalpie spalin pro teploty, 

mezi kterými si myslíme, ţe se bude výsledná teplota pohybovat a následnými 

interpolacemi těchto hodnot stanovíme výslednou teplotu spalin. 

Entalpie spalin pro teplotu 1000 °C 

           
    

               
     

             
     

          

 

                                                             

                            
 

                         

           (4.16) 

Entalpie spalin pro teplotu 1500 °C 

           
    

               
     

             
     

          

 

                                                              

                            
 

                        

           (4.17) 

 

Nyní interpolací výše uvedených hodnot entalpií spalin pro 1000 °C a 1500 °C 

určíme adiabatickou teplotu v ohništi pro Isp=2552,76 [kJ/m
3
]. 

                        

                 

                        

                 

 

                    

          

 

 

                                                     

           (4.18) 

                                        

           (4.19) 

 

                                                  

           (4.20) 

    
    

    
            

   

      
                               

           (4.21) 

Výsledná adiabatická teplota v ohništi je tedy            
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4.1.2  Poměrná teplota spalin na výstupu z ohniště 

   
  

  
 

 

     
  

  
 
    

           (4.22) 

T0 - absolutní teplota spalin na výstupu z ohniště [K] 

Ta - teoretická teplota při spalování, teplota při adiabatickém spalování [K] 

M - součinitel charakterizující průběh teploty po výšce ohniště [-] 

a0 - stupeň černosti ohniště [-] 

Bo - Boltzmanovo číslo [-] 

 

Pro praktické výpočty se pouţívá vztahu pro teplotu spalin na výstupu z ohniště [1].  

   
      

     
  

  
 
            

           (4.23) 

Teoretickou teplotu ϑa určíme z uţitečného tepla Iu uvolněného při spalování, které 

je rovno entalpii spalin při teoretické teplotě a součiniteli přebytku vzduchu na konci 

ohniště. 

Pro další výpočet je nutné uvědomit si, ţe některé veličiny jsou na teplotě ϑ0 

závislé. Tyto veličiny určíme tak, ţe si teplotu ϑ0 nejprve zvolíme a následně je 

dopočtem. Díky takto získaným veličinám a s pouţitím vzorce 4.23 jsme nyní schopni 

stanovit koncovou teplotu ohniště ϑ0, která by se od zvolené teploty neměla lišit o více 

neţ ± 20 °C. Pro můj výpočet jsem si zvolil teplotu ϑ0=880 °C. 

 

   
        

        
     
      

                      

           (4.24) 

Vypočtená teplota spalin na konci ohniště je 881 °C, coţ se od mnou zvolené 
teploty liší o 1 °C, proto takto vypočtená teplota vyhovuje povolené odchylce ± 20 °C. 

4.1.3 Stanovení součinitele M 

Tento součinitel určíme v závislosti na poměrné výšce maximální hodnoty teploty 

plamene xo. 

                                  
           (4.25) 

xo - poměrná výška max. hodnoty teploty plamene pro roštová ohniště xo=0 [1]. 

4.1.4 Boltzmannovo číslo 

   
                   

                   
  

                

                             
           

           (4.26) 
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     - mnoţství paliva skutečně spáleného [kg/s] 

     - celkový povrch stěn ohniště včetně výstupního otvoru [m
2
] 

    - střední hodnota součinitele tepelné efektivnosti stěn [-] 

               - střední celkové měrné teplo spalin [kJ/kg·K] 

    - teoretická teplota plamene [K] 

φ  - součinitel uchování tepla [-] 

          - Boltzmannova konstanta absolutně černého tělesa [kW/m
2·K4

]  

Součinitel uchování tepla 

    
   

      
   

    

          
           

           (4.27) 

    - ztráta sdílením tepla do okolí sáláním a vedením [-] 

   - tepelná účinnost kotle [%] 

Střední celkové měrné teplo spalin 

              
     
     

 
               

        
                  

           (4.28) 

Iu - teplo uvolněné ve spalovací komoře [kJ/kg] 

Io - entalpie spalin na výstupu z ohniště pro ϑ0  [kJ/kg] 

ϑo - teplota spalin na výstupu z ohniště [ C] 

ϑa - adiabatická teplota plamene [ C] 

Uţitečné teplo uvolněné v ohništi 

     
 
 
              

      
     

 

            
                   

         
                         

           (4.29) 

  
 

 - teplo přivedené do kotle [kJ/kg] 

Zco - ztráta chemickým nedopalem [-] 

Zc - ztráta mechanickým nedopalem [-] 

Zfs - ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků[-] 

Qvz - teplo přivedené do kotle se vzduchem [kJ/kg] 

Teplo přivedené do kotle se vzduchem 

              
      

   
 

      

    
                

           (4.30) 

4.1.5 Součinitel tepelné efektivnosti stěn 

Součinitel závisí na vlastnostech ohniště. Vypočítá se z rovnice 4.31, jejíţ součástí 

je úhlový součinetel x, který má závislost na poměru trubek a vzdálenosti trubek ve 
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stěně s/d a poměru vzdálenosti trubek od stěny a jejich průměru e. Dále má závislost na 

součiniteli zanesení ξ. 

 

                            
           (4.31) 

x - úhlový součinitel trubkové stěny [-] [1]. 

ξ - součinitel zanesení stěn ohniště [-] [1]. 

 

4.1.6 Stupeň černosti ohniště 

 

   
            

 
   

                    
 
   

 
 

 

   
                 

      
      

 

                          
      
      

 
           

           (4.32) 

 

apl - efektivní stupeň černosti plamene [-] 

R - plocha hořící vrstvy na roštu [m
2
] 

Fst - celkový povrch stěn ohniště bez vstupního otvoru [m
2
] 

   - střední hodnota součinitele tepelné efektivnosti stěn [-] 

Efektivní stupeň černosti prostředí v ohništi 

                                           

           (4.33) 

k - součinitel zeslabení sáláním [-] 

p - tlak v ohništi, u kotlů bez přetlaku v ohništi p= 0,1 [MPa] 

s - účinná tloušťka sálavé vrstvy [m
2
] 

Plocha hořící vrstvy paliva na roštu 

                            
           (4.34) 

Součinitel zeslabení sálání 

                           

                                           
           (4.35) 

kk -součinitel zeslabení sálání koksovými částicemi [1]. 

   - hodnota závislá na druhu paliva [1]. 

   - hodnota závislá na způsobu spalování [1]. 
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Součinitel zeslabení sálání nesvítivými tříatomovými plyny 

         
           

           
            

  

    
      

 

         
            

                  
            

    

    
        

 

                        

           (4.36) 

rsp - objemová část tříatomových plynů;              
 z Tab. 2 

     - objemová část vody z Tab. 2 

    
 - objemová část z Tab. 2 

psp - celkový parciální tlak;  

                                     (4.37) 

s - účinná tloušťka sálavé vrsty [m] 

T0 - teplota na konci ohniště [K] 

Součinitel zeslabení sálání popílkovými částicemi 

     
  

   
     

   
  

                                  

           (4.38) 

  - koncentrace popílku ve spalinách [g/kg] z Tab. 2 

d - střední efektivní průměr částeček popílku; d=20 [ m] [1].  

Účinná tloušťka sálavé vrstvy 

      
  

   
     

      

      
           

           (4.39) 

V0 - aktivní objem ohniště      

Fst - celkový povrch stěn ohniště bez vstupního otvoru      

4.1.7 Mnoţství tepla odevzdaného v ohništi do stěn 

                                                     
           (4.40) 

φ - součinitel uchování tepla     

Iu - teplo uvolněné ve spalovací komoře         

I0 - entalpie spalin na výstupu z ohniště pro teplotu ϑo=880  C         

Střední tepelné zatíţení stěn ohniště 

   
      

   
 

            

      
               

           (4.41) 

Mpv - mnoţství skutečně spáleného paliva        

Fús - účinná sálavá plocha stěn ohniště      
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5. VÝPOČET KONVEKČNÍCH PLOCH 

Při výpočtu teplosměnných ploch se vychází z poţadovaných parametrů páry, pro 

které navrhuji kotel. Pro zjednodušení je vhodné vypočítat si tepelnou bilanci jak na 

straně páry, tak na straně spalin. Hlavními parametry jsou proto, teplota a tlak páry, 

teplota napájecí vody a teplota na konci spalovací komory. Při následujících výpočtech 

a určování všech potřebných parametrů (teplota, tlak a entalpie) na vstupu a výstupu 

z jednotlivých konvekčních ploch kotle, jsem vyuţíval počítačového programu 

ChemicalLogic SteamTab Companion [2]. 

 

Tlaková ztráta v přehříváku III                 

Tlaková ztráta v přehříváku II                

Tlaková ztráta v přehříváku I               

Tlaková ztráta v závěsných trubkách               

Tlaková ztráta ve výparníku             

Tlaková ztráta v ekonomizéru               

Tab. 6 Tlakové ztráty v jednotlivých výhřevných plochách 

 

 

 

Obr. 3 Pilový diagram 

5.1 Parametry napájecí vody 

Nejvyšší hodnotu tlaku v primární části kotle má napájecí voda, znát tuto hodnotu 

je důleţité kvůli dimenzování oběhového čerpadla. Určení hodnoty tlaku napájecí vody 

se udělá tak, ţe k hodnotě tlaku páry na výstupu z kotle se přičtou hodnoty tlakových 

ztrát Δp v jednotlivých částech parního kotle. 

                                           

                                            
           (5.1) 
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Teplota napájecí vody              

Tlak napájecí vody                 

Entalpie napájecí vody                     

5.2 Parametry přehříváku P III 

Pro výpočet volím entalpický spád na přehříváku P III                    

Poţadované výstupní teplotě a tlaku přehřáté páry odpovídá entalpie  

 

Teplota přehřáté páry               

Tlak přehřáté páry                 

Entalpie přehřáté páry                      

Entalpie páry na vstupu do přehříváku P  III 

                                             

           (5.2) 

Teplota páry odpovídající hodnotě entalpie                 

Teplo odebrané v přehříváku P III 

                                        

           (5.3) 

5.3 Parametry přehříváku P II 

Na výstupu páry z přehříváku P II bude umístěna regulace teploty páry, která bude 

realizována pomocí vstřiku napájecí vody. Mnoţství vstříknuté vody budu uvaţovat 3 

% z celkové hodnoty mnoţství přehřáté páry. 

 

Obr. 4 Schéma vstřiku do přehříváku P II 

 

                                     

           (5.4) 

Bilanční rovnice vstřiku v přehříváku P II 

                                                  
                    

       
 

    

         
                          

           
                 

           (5.5) 
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Tlak páry na výstupu z přehříváku P II 

                                       

           (5.6) 

Teplota páry na výstupu z přehříváku II                  

Tlak páry na vstupu do přehříváku P II 

                                                 

           (5.7) 

Pro další výpočet volím entalpický spád na přehříváku II                   

 Entalpie páry na vstupu do přehříváku P II 

                                                   

           (5.8) 

Teplota páry na vstupu do přehříváku II                 

Teplo odebrané v přehříváku P II 

                                  

                                                  

           (5.9) 

5.4 Parametry přehříváku P I 

Na výstupu páry z přehříváku II bude umístěna regulace teploty páry, která bude 

realizována pomocí vstřiku napájecí vody. Mnoţství vstříknuté vody budu uvaţovat 4 

% z celkové hodnoty mnoţství přehřáté páry. 

 

Obr. 5 Schéma vstřiku do přehříváku P I 

 

                                     

           (5.10) 

Bilanční rovnice vstřiku v přehříváku I 

                                                  

 

        
                       

           
 

                                  

                 
 

 

                         

           (5.11) 
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Tlak páry na výstupu do přehříváku P I 

                                               

           (5.12) 

Teplota páry na výstupu z přehříváku I                 

Tlak páry na vstupu do přehříváku P I 

                                                        

           (5.13) 

Teplota páry vystupující ze závěsných trubek 

            

Entalpie páry na vstupu do přehříváku P I 

                       

Teplo odebrané v přehříváku P I 

                                   

                                                       

           (5.14) 

5.5 Závěsné trubky 

Závěsné trubky slouţí k zavěšení trubkových svazků přehříváků P III, P II, P I. 

Teplota páry na vstupu                 

Tlak páry na vstupu                    
Entalpie páry na vstupu                         
 

Teplota páry na výstupu                  
Tlak páry na výstupu                       
Entalpie páry na výstupu                          

Teplo odebrané v závěsných trubkách 

                                   

                                                      
           (5.15) 

5.6 Výparník 

Ve výparníku dochází k fázové přeměně páry, tyto fázové přeměny probíhají za 

konstantní teploty a tlaku. 

Tlak ve výparníku 

                            

                                       

           (5.16) 
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Tomuto tlaku odpovídá teplota sytosti ve výparníku 

             

Entalpie média při tlaku 7,4 [MPa] ve výparníku 

Pro sytou páru (výstup)                       
Pro sytou kapalinu (vstup)                      

Teplo odebrané ve výparníku 

                            

                                                         

           (5.17) 

5.7 Parametry ekonomizéru 

Tlak na výstupu z ekonomizéru                     
Tlak na vstupu do ekonomizéru                    

Tlak na vstupu do ekonomizéru 

                                               

                                                
           (5.18) 

V ekonomizéru uvaţujeme nedohřev vody vůči mezi sytosti             

Teplota na výstupu z ekonomizéru                   
Entalpie na výstupu z ekonomizéru                          
 

Teplota na vstupu do ekonomizéru                  
Entalpie na vstupu do ekonomizéru                         

Teplo odebrané v ekonomizéru 

                                      

                                                        
           (5.19) 

5.8 Celkové potřebné teplo 

Toto teplo se určí jako součet všech odebraných tepel v jednotlivých plochách. 

                                   

                                                      

                   
           (5.20) 
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5.9 Přehled základních parametrů konvekčních ploch 

Teplosměnná plocha 
Teplota 

t[°C]  

Tlak 

p[MPa] 

Entalpie  

i[kJ/kg] 

Entalpický 

spád 

Δi[kJ/kg] 

Potřebné teplo 

Q[kW] 

Ekonomizér 
vstup 105 7,9 440,27 

669,96 10 381,03 
výstup 255 7,4 1 110,23 

Výparník 
vstup 290 7,4 1 287,95 

1479,33 22 922,22 
výstup 290 7,4 2 767,28 

Závěsné trubky 
vstup 290 7,4 2 767,28 

54,99 819,07 
výstup 300 7,35 2 822,27 

Přehřívák I 
vstup 300 7,35 2 822,27 

227,03 3 517,83 
výstup 362 7,2 3 049,30 

Přehřívák II 
vstup 329 7,2 2 941,78 

250 4 040,25 
výstup 413 7,05 3 191,78 

Přehřívák III 
vstup 381 7,05 3 109,37 

230 3 831,80 
výstup 470 6,9 3 339,37 

Tab. 7 Přehled základních parametrů jednotlivých výhřevných ploch 

6. VÝPOČET I. TAHU 

Rozměr Označení Hodnota 

Šířka I. tahu a 4,23 [m] 

Hloubka I. tahu bI 5,40 [m] 

Výška I. tahu h 17 [m] 

Výška mříţe c 3 [m] 

Tab. 8 Uvažované rozměry I. tahu 

 

Obr. 6 Schéma I. tahu a tepelné schéma 

 

Teplota spalin v ohništi                 

Entalpie spalin v ohništi                        

Teplota spalin na konci ohniště               

Entalpie spalin na konci ohniště                        
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Střední teplota spalin 

     
         

 
 

        

 
            

           (6.1) 

                                  
           (6.2) 

Rychlost proudění spalin 

    
       

   
 
    

   
 

          

         
 
      

   
            

           (6.3) 

Teplo předané ve výparníku (membránové stěny) 

                                                

           (6.4) 

                                               

           (6.5) 

7. VÝPOČET MŘÍŽE 

Mříţ nebo také kotlový svazek tvoří přechodovou oblast mezi I. a II. tahem kotle. 

Tato mříţ je tvořena rozvolněním boční stěny I. tahu, která je tvořena membránovou 

stěnou. Rozvolnění je provedeno v příčném směru o rozteči s1=282 mm a v podélném 

směru o rozteči s2=100 mm. 

Rozměr Označení Hodnota 

Šířka mříţe a 4,23 [m] 

Počet trubek v řadě z1 15 [ks] 

Počet řad trubek z2 3 [m] 

Příčná rozteč s1 0,282 [m] 

Podélná rozteč s2 0,100 [m] 

Tab. 9 Uvažované rozměry mříže 

 

 

Obr. 7 Schéma mříže a tepelné schéma 
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7.1 Konstrukční výpočet 

Teplota spalin na vstupu do mříţe                  

Entalpie spalin na vstupu do mříţe                          

Teplota spalin na výstupu z mříţe                 

Entalpie spalin na výstupu z mříţe                          

Střední teplota spalin 

     
         

 
 

       

 
         

           (7.1) 

                                 
           (7.2) 

Pro další výpočet uvaţuji rychlost proudění spalin                 

Počet trubek v jedné řadě                

Počet řad trubek                

Průměr trubek tvořící membránovou stěnu                 

Výpočet výšky rozvolnění mříţe 

  
       

             
 
    

   
 

          

                  
 
    

   
          

           (7.3) 

výšku rozvolnění mříţe volím          

Přepočet rychlosti spalin proudících skrz mříţ 

    
       

          
 
    

   
 

          

                  
 
    

   
            

           (7.4) 

7.2 Tepelný výpočet 

7.2.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí  

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro příčné proudění spalin 

a pro uspořádání trubek za sebou. 

             
 

 
  

     

 
 

    

   
    

 

 

                  
            

      
  

           

           
 
    

            

 

 

                          
(7.5) 

cz  - oprava na počet podélných řad [-] 

cs  - oprav na uspořádání svazku [-] 

λ  - součinitel tepelné vodivosti pro střední teplotu proudu [W/m K] 
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d  - průměr trubek [m] 

w  - rychlost spalin prostřední teplotu proudu [m/s]  

ν  - součinitel kinematické viskozity pro střední teplotu proudu [m
2
/s] 

Pr  - Prandtlovo číslo pro střední teplotu proudu [-] 

hodnoty λ, ν, Pr pro spaliny jsou stanoveny z [1] pro střední teplotu proudu 

             
                       
                     
              

Součinitel opravy na počet podélných řad 

                                                 
           (7.6) 

Součinitel opravy na uspořádání svazku 

Tento součinitel je závislý na poměrné příčné rozteči σ1 a poměrné podélné rozteči σ2 

 

                  
  

 
 
 

 
  

 

 

                 
    

 
 
 

 

  

           

           (7.7) 

   
  
 

 
     

      
          

           (7.8) 

 

   
  
 

 
     

      
          

           (7.9) 

Pokud                                                   [1].  

s1 - příčná rozteč trubek mříţe [m]  

s2 - podélná rozteč trubek mříţe [m] 

7.2.2 Součinitel přestupu tepla sáláním pro zaprášené spaliny 

Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním je prováděn pro příčné proudění spalin 

a pro uspořádání trubek za sebou. 

            
     

 
       

  
   

  

    
 
 

  
  

    

 

            
     

 
             

   
   
     

 

  
   
    

                

           (7.10) 
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ast - stupeň černosti povrchu stěn, při výpočtu uvaţuji ast=0,80 [-] [1].  

a - stupeň černosti zaprášeného i nezaprášeného proudu spalin při teplotě T [-] 

T - absolutní teplota proudu spalin [K] 

Tz - absolutní teplota zaprášeného povrchu stěn [K] 

Stupeň černosti ohniště 

                                          
           (7.11) 

Součinitel zeslabení sálání 

                                       

           (7.12) 

Absolutní teplota proudu spalin 

                                      

           (7.13) 

Δtz - pro mříţ na výstupu z ohniště Δt=80 [°C] [1]. 

Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny 

     
           

           
            

    

    
  

 

     
            

                  
            

    

    
                   

           (7.14) 

Celkový parciální tlak tříatomových plynů 

                                 

           (7.15) 

Efektivní tloušťka sálavé vrstvy pro svazky z hladkých trubek 

         
 

 
 
     
  

                
 

 
 
           

       
              

           (7.16) 

Celkový součinitel přestupu tepla 

                                    
           (7.17) 

7.2.3 Součinitel prostupu tepla 

   
  

      
 

     

              
                

           (7.18) 
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Součinitel zanesení výhřevné plochy 

                  

Hodnota součinitele byla volena na základě konzultací 

Teplo odebrané mříţí spalinám 

                                                  

           (7.19) 

S -teplosměnná plocha mříţe [m
2
] 

Δt - střední teplotní logaritmický spád [°C] 

Teplosměnná plocha mříţe 

                                         
           (7.20) 

Střední teplotní logaritmický spád – zapojení jako souproud 

   
       

  
   
   

 
       

  
   
   

           

           (7.21) 

                            

                            

           (7.22) 

7.2.4 Přepočet teploty spalin na výstupu z mříţe 

Teplo spalin na výstupu z mříţe 

                                          

           (7.23) 

Teplo spalin na vstupu do mříţe 

                                                   

           (7.24) 

Entalpie odpovídající teplu spalin na výstupu z mříţe 

     
    

       
 

        

          
                 

           (7.25) 

Teplota odpovídající entalpii spalin na výstupu z mříţe 

                       

                       

             

 

                                                  

           (7.26) 
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           (7.27) 

     
    

    
        

   

      
                                  

           (7.28) 

                        

 

Vypočtená teplota odpovídající entalpii spalin na výstupu z mříţe se jen nepatrně 

liší od teploty předpokládané na začátku výpočtu, proto můţeme výpočet povaţovat za 

správný. 

8. VÝPOČET II. TAHU KOTLE 

Při výpočtu II. tahu uvaţuji tento tah, jako prázdný to znamená, ţe v tahu nejsou 

ţádné svazky ani závěsné trubky, ale jenom membránové stěny, které tvoří část 

výparníku. 

Rozměr Označení Hodnota 

Šířka II. tahu a 4,23 [m] 

Hloubka II. tahu bII 2,60 [m] 

Výška dělící stěny hz 11,5 [m] 

Výška přední stěny h1 8,5 [m] 

Výška mříţe c 3 [m] 

Tab. 10 Uvažované rozměry II. tahu 

 

 

Obr. 8 Schéma II. tahu a tepelné schéma 

 

Teplota spalin na vstupu do II. tahu                 

Entalpie spalin na vstupu do II. tahu                        

Teplota spalin na výstupu z II. tahu                

Entalpie spalin na výstupu z II. tahu                         

Střední teplota spalin 

     
         

 
 

       

 
           

           (8.1) 
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           (8.2) 

Přepočet rychlosti proudu spalin 

    
       

   
 
    

   
 

          

      
 
      

   
            

           (8.3) 

Světlý průřez II. tahu 

                               

           (8.4) 

8.1 Výpočet membránové stěny 

8.1.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí 

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro podélné proudění 

spalin okolo membránové stěny. 

         
 

  
  

      

 
 

   

   
   

 

         
           

     
  

          

            
 
   

                         

           (8.5) 

 

λ - součinitel tepelné vodivosti média při střední teplotě proudu spalin         

de - ekvivalentní průměr     

ν - součinitel kinematické vazkosti pro střední teplotu proudu        

Pr - Prandtlovo číslo pro střední teplotu proudu     

hodnoty λ, ν, Pr pro spaliny jsou stanoveny z [1] pro střední teplotu proudu 

               
                      
                      
              

Ekvivalentní průměr 

   
     

 
 

        

     
           

           (8.6) 

Obvod průřezu II. tahu 

                                   
           (8.7) 
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8.1.2 Součinitel přestupu tepla sáláním 

Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním je prováděn pro podélné proudění 

spalin okolo membránové stěny. 

            
     

 
       

   
  

    
 
 

   
  

    
 

 

            
     

 
               

   
   

      
 
 

  
   

      

                

           (8.8) 

ast - stupeň černosti povrchu stěn, pro výpočet se uvaţuje ast=0,80 [-] [1]. 

ao - stupeň černosti zaprášeného proudu spalin při střední teplotě proudu [-] 

Tstř - střední teplota proudu [K] 

Tz - absolutní teplota povrchu stěn [K] 

Stupeň černosti zaprášeného proudu 

                                         
           (8.9) 

Součinitel zeslabení sálání 

                                

           (8.10) 

Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny 

     
           

           
            

    

    
  

 

     
            

                 
            

      

    
                  

           (8.11) 

Celkový parciální tlak tříatomových plynů 

                                 

           (8.12) 

Efektivní tloušťka sálavé vrstvy 

      
 

   
     

      

      
          

           (8.13) 

Objem sálající vrstvy 

                                     
           (8.14) 
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Celkový povrch stěn sálající vrstvy 

                                 

                                                            
           (8.15) 

Absolutní teplota zaprášeného povrchu stěn 

                                   

           (8.16) 

Δtz - teplotní rozdíl, voleno z [1].    

Celkový součinitel přestupu tepla 

                                   
           (8.17) 

8.1.3 Součinitel prostupu tepla 

   
  

      
 

     

              
                

           (8.18) 

Součinitel zanesení výhřevné plochy 

                  

Hodnota součinitele byla volena na základě konzultací 

Teplo odebrané membránovou stěnou 

                                                        

           (8.19) 

Střední teplotní logaritmický spád – zapojení jako souproud 

   
       

  
   
   

 
       

  
   
   

           

           (8.20) 

                              

                              

           (8.21) 

8.2 Výpočet skutečné teploty spalin na konci II. tahu 

Teplo spalin na výstupu z II. tahu 

                                              (8.22) 

Teplo spalin na vstupu do II. tahu 

                                                     (8.23) 
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Entalpie odpovídající teplu spalin na výstupu z II. tahu 

     
    

       
 

        

          
                 

           (8.24) 

Teplota odpovídající entalpii spalin na výstupu z II. tahu 

                       

                       

             

                                                  

           (8.25) 

 

                                                

           (8.26) 

     
    

    
        

   

      
                               

           (8.27) 

                       

 

Vypočtená teplota odpovídající entalpii spalin na výstupu z II. tahu se jen nepatrně 

liší od teploty předpokládané na začátku výpočtu, proto můţeme výpočet povaţovat za 

správný. 

9. VÝPOČET VÝSYPKY II. A III. TAHU 

Rozměr Označení Hodnota 

Šířka II. tahu a 4,23 [m] 

Hloubka II. tahu bII 2,60 [m] 

Hloubka II. tahu bIII 3,40 [m] 

Výška výsypky hv 4,00 [m] 

Délka stěn výsypky x, y 4,77 [m] 

 Rozměr nejuţšího místa 

výsypky 

n 2,18 [m] 

Tab. 11 Uvažované rozměry výsypky 

 

 

Obr. 9 Schéma výsypky a tepelné schéma 
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Teplota spalin na vstupu do výsypky                  

Entalpie spalin na vstupu do výsypky                         

Teplota spalin na výstupu z výsypky                 

Entalpie spalin na výstupu z výsypky                         

Střední teplota spalin 

     
         

 
 

       

 
           

           (9.1) 

                                   
           (9.2) 

Přepočet rychlosti proudu spalin 

    
       

   
 
    

   
 

          

     
 
      

   
            

           (9.3) 

Světlý průřez spalin nejuţšího místa výsypky 

                              

           (9.4) 

9.1 Výpočet membránové stěny 

9.1.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí  

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro podélné proudění 

spalin okolo membránové stěny. 

         
 

  
  

      

 
 

   

   
   

 

 

         
           

     
  

          

            
 
   

                          

           (9.5) 

 

λ - součinitel tepelné vodivosti média při střední teplotě proudu spalin         

de - ekvivalentní průměr     

ν - součinitel kinematické vazkosti pro střední teplotu proudu        

Pr - Prandtlovo číslo pro střední teplotu proudu     

hodnoty λ, ν, Pr pro spaliny jsou stanoveny z [1] pro střední teplotu proudu 
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Ekvivalentní průměr 

   
     

 
 

       

     
           

           (9.6) 

Obvod průřezu nejuţšího místa výsypky 

                                  
           (9.7) 

9.1.2 Součinitel přestupu tepla sáláním pro podélné proudění spalin 

Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním je prováděn pro podélné proudění 

spalin okolo membránové stěny. 

            
     

 
        

  
   

  

    
 
 

   
  

    
 

 

            
     

 
               

   
   

      
 
 

  
   

      

                

           (9.8) 

ast - stupeň černosti povrchu stěn, pro výpočet se uvaţuje ast=0,80 [-] [1]. 

ao - stupeň černosti zaprášeného proudu spalin při střední teplotě proudu [-] 

Tstř - střední teplota proudu [K] 

Tz - absolutní teplota povrchu stěn [K] 

Stupeň černosti zaprášeného proudu 

                                        
           (9.9) 

Součinitel zeslabení sálání 

                               

           (9.10) 

Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny 

     
           

           
            

    

    
  

 

     
            

                 
            

      

    
                  

           (9.11) 

Celkový parciální tlak tříatomových plynů 

                                 

           (9.12) 
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Efektivní tloušťka sálavé vrstvy 

      
 

   
     

     

     
          

           (9.13) 

Objem sálající vrstvy 

    
             

 
      

             

 
            

           (9.14) 

Celkový povrch stěn sálající vrstvy 

                                   

                                                           
           (9.15) 

Absolutní teplota zaprášeného povrchu stěn 

                                   

           (9.16) 

Δtz - teplotní rozdíl, voleno z [1].  

Celkový součinitel přestupu tepla 

                                    
           (9.17) 

9.1.3 Součinitel prostupu tepla 

   
  

      
 

     

              
                

           (9.18) 

Součinitel zanesení výhřevné plochy 

                  

Hodnota součinitele byla volena na základě konzultací 

Teplo odebrané membránovou stěnou 

                                                       

           (9.19) 

Střední teplotní logaritmický spád – zapojení jako souproud 

   
       

  
   
   

 
       

  
   
   

           

           (9.20) 

                              

                              

           (9.21) 
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9.2 Výpočet skutečné teploty spalin na konci výsypky 

Teplo spalin na výstupu z výsypky 

                                               (9.22) 

Teplo spalin na vstupu do výsypky 

                                                   

           (9.23) 

Entalpie odpovídající teplu spalin na výstupu z výsypky 

     
    

       
 

         

          
                 

           (9.24) 

Teplota odpovídající entalpii spalin na výstupu z výsypky 

                       

                       

             

 

                                                  

           (9.25) 

 

                                                

           (9.26) 

     
    

    
        

   

      
                                 

           (9.27) 

 

                        

 

Vypočtená teplota odpovídající entalpii spalin na výstupu z výsypky se jen 

nepatrně liší od teploty předpokládané na začátku výpočtu, proto můţeme výpočet 

povaţovat za správný. 

 

10. VÝPOČET 1. ČÁSTI III. TAHU 

Při výpočtu 1. části III. tahu uvaţujeme v prostoru tahu trubkový svazek přehřívák 

P III, závěsné trubky trubkového svazku a membránovou stěnu, která tvoří výparník. 

Rozměr Označení Hodnota 

Šířka III. tahu a 4,23 [m] 

Hloubka III. tahu bIII 3,40 [m] 

Výška III. tahu hIII 11,5 [m] 

Tab. 12 Uvažované rozměry III. Tahu 
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Parametry spalin: 

Teplota spalin na vstupu                   

Entalpie spalin na vstupu                           

 

Teplota spalin na výstupu                 

Entalpie spalin na výstupu                          

Parametry páry: 

Teplota páry na vstupu                  

Tlak páry na vstupu                     

Měrný objem páry na vstupu                         

 

Teplota páry na výstupu                 

Tlak páry na výstupu                     

Měrný objem páry na vstupu                         

 

Průtočné mnoţství páry                      

 

 

 

Obr. 10 Tepelné schéma 1. části III. Tahu 

 

10.1 Výpočet přehříváku P III 

Přehřívák obecně, je trubkový svazek skládající se z jednotlivých trubek, tzv. hadů 

a závěsných trubek, které tyto hady nesou. Konkrétně přehřívák P III je svazek tvořený 

hladkými trubkami o průměru 38 mm a tloušťce stěny 4 mm a koncepčně je proveden 

jako dvojhad. 

Rozměry trubek trubkového svazku přehříváku P III a jejich rozteče 

Vnější průměr trubky                 
Tloušťka stěny trubky                
Vnitřní průměr trubky                  
Podélná rozteč trubek                 
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Příčná rozteč trubek                                 
Počet trubek v jedné řadě                
Počet řád                
Počet hadů                 
 

 

Obr. 11 Schéma konstrukčního řešení přehříváku PIII 

 

 

Obr. 12 Schéma konstrukčního řešení přehříváku PIII jako dvojřad 

 

 

Průtočný průřez trubek pro páru  

   
     

 

 
        

        

 
                 

           (10.1) 
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Rychlost proudu páry v trubkách 

   
        

  
 

             

     
             

           (10.2) 

Střední hodnota měrného objemu páry 

     
       

 
 

               

 
                 

           (10.3) 

Střední teplota páry 

      
       

 
 

       

 
         

           (10.4) 

10.1.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí ze strany páry 

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro podélné proudění 

páry uvnitř trubek trubkového svazku. 

         
  

   
  

      

  
 

   

    
   

 

 

         
           

     
  

           

           
 
   

                            

           (10.5) 

λ - součinitel tepelné vodivosti média při střední teplotě proudu spalin         

ν - součinitel kinematické vazkosti pro střední teplotu proudu        

Pr - Prandtlovo číslo pro střední teplotu proudu     

Hodnoty λ, ν, Pr pro páru jsou stanoveny z [2] pro střední teplotu proudu 

              

                       

                      

               

10.1.2 Součinitel přestupu tepla konvekcí ze strany spalin  

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro příčné proudění spalin 

okolo svazku trubek uspořádaných za sebou. 

               
 

 
  

     

 
 

    

        

 

             
           

     
  

          

            
 
    

           

 

                           (10.6) 
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    - oprava na počet podélných řad, při              [1]. 

    - oprava na uspořádání svazku, při             [1]. 

     - poměrná příčná rozteč 

     - poměrná podélná rozteč 

 

   
  
 

 
   

     
           

           (10.7) 

   
  
 

 
    

     
           

           (10.8) 

Hodnoty λ, ν, Pr pro spaliny jsou stanoveny z [1] pro střední teplotu proudu 

               
                      
                      
             

Střední teplota spalin 

     
         

 
 

       

 
           

           (10.9) 

                                
           (10.10) 

Přepočet rychlosti proudu spalin 

    
       

   
 
    

   
 

          

     
 
     

   
            

           (10.11) 

Světlý průřez spalin 

                                            

           (10.12) 

Neprůtočná plocha trubek 

               
    

 
                   

        

 
                

           (10.13) 

10.1.3 Součinitel přestupu tepla sáláním pro zaprášené spaliny  

Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním je prováděn pro příčné proudění spalin 

okolo svazku trubek uspořádaných za sebou. 
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           (10.14) 

ast - stupeň černosti povrchu stěn, pro výpočet se uvaţuje ast=0,80 [-] [1]. 

ao - stupeň černosti zaprášeného proudu spalin při střední teplotě proudu [-] 

Tstř - střední teplota proudu [K] 

Tz - absolutní teplota povrchu stěn [K] 

Stupeň černosti zaprášeného proudu 

                                          
           (10.15) 

Součinitel zeslabení sálání 

                                 

           (10.16) 

Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny 

     
           

           
            

    

    
  

 

 

     
            

                 
            

     

    
                   

           (10.17) 

Celkový parciální tlak tříatomových plynů 

                                 

           (10.18) 

Efektivní tloušťka sálavé vrstvy 

         
 

 
 
     
  

               
 

 
 
               

      
             

           (10.19) 

Absolutní teplota zaprášeného povrchu stěn 

                                     

           (10.20) 

Δtz - teplotní rozdíl, voleno z [1].  

Celkový součinitel přestupu tepla 

                                      

           (10.21) 
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10.1.4 Celkový součinitel prostupu tepla 

   
 

 
  

 
 
  

      

 
 

 
      

 
       

      
                

           (10.22) 

Součinitel zanesení výhřevné plochy 

                     

Hodnota součinitele byla volena na základě konzultací 

Střední teplotní logaritmický spád – zapojení jako souproud 

   
       

  
   
   

 
       

  
   
   

           

           (10.23) 

                             

                             

           (10.24) 

Potřebná ideální plocha přehříváku P III 

    
     

     
 

           

           
             

           (10.25) 

Výrobní výhřevná plocha přehříváku P III 

                                                           

(10.26) 

Výrobní výhřevná plocha přehříváku                   se liší od potřebné 

ideální                 o 0,142 %, coţ můţeme povaţovat za dobrý výpočet, 

protoţe dovolená odchylka je aţ 5 %. 

Výpočet počtu skutečně potřebných řad přehříváku P III 

      
   

            
 

      

              
                               

           (10.27) 

Celková výška přehříváku P III 

                                                 

           (10.28) 

Skutečné teplo odebrané přehřívákem P III 

                                                                 

            (10.29) 
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Skutečný entalpický spád přehříváku P III 

            
          

   
 

       

     
                

           (10.30) 

Průřez komor na vstupu a výstupu do přehříváku P III 

     
        

  
 

             

     
            

           (10.31) 

Průměr komor 

      
      

 
  

       

 
           

           (10.32) 

Volím trubku Tr 219 x 6,3 ČSN 42 5715 

10.2 Výpočet membránové stěny 

Výška membránové stěny se určí jako výška přehříváku P III, ke které přičteme 

výšku mezery pro vstupní kontrolní otvor (man hole) hmh=0,8 m. 

                                

           (10.33) 

10.2.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí ze strany spalin 

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro podélné proudění 

spalin okolo membránové stěny. 

 

         
 

  
  

      

 
 

   

          

 

         
           

    
  

         

            
 
   

                             

           (10.34) 

cl - oprava na poměrnou délku, zavádí se pokud je splněna podmínka         

 
   

  
 

   

    
                                 [1]. 

Hodnoty λ, ν, Pr pro spaliny jsou stanoveny z [1] pro střední teplotu proudu  
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Ekvivalentní průměr proudění spalin 

   
     

 
 

       

     
          

           (10.35) 

Celkový povrch stěn sálající vrstvy 

                                                 
           (10.36) 

Obvod spalinového kanálu 

                                   

                                                      
           (10.37) 

10.2.2 Součinitel přestupu tepla sáláním ze strany spalin 

Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním je prováděn pro podélné proudění 

spalin okolo membránové stěny. 

            
     

 
        

  
   

  

    
 
 

   
  

    
 

 

 

            
     

 
              

   
   
     

 
 

  
   
     

                

           (10.38) 

ast - stupeň černosti povrchu stěn, pro výpočet se uvaţuje ast=0,80 [-] [1]. 

ao - stupeň černosti zaprášeného proudu spalin při střední teplotě proudu [-] 

Tstř - střední teplota proudu [K] 

Tz - absolutní teplota povrchu stěn [K] 

Stupeň černosti zaprášeného proudu 

                                        
           (10.39) 

Součinitel zeslabení sálání 

                                

           (10.40) 

Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny 
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           (10.41) 

Celkový parciální tlak tříatomových plynů 

                                 

           (10.42) 

Efektivní tloušťka sálavé vrstvy 

         
 

 
 
     
  

                
 

 
 
        

       
             

           (10.43) 

Absolutní teplota zaprášeného povrchu stěn 

                                   

           (10.44) 

Δtz - teplotní rozdíl, voleno z [1]. 

Celkový součinitel přestupu tepla 

                                    
           (10.45) 

10.2.3 Součinitel prostupu tepla 

   
      

        
 

         

              
                

           (10.46) 

Po konzultaci byl do vzorce pro výpočet součinitele prostupu tepla membránové 

stěny pouţit součinitel 0,9, kvůli rozdílnému proudění podél membránové stěny a uvnitř 

tahu a mezi trubkami přehříváku.  

Součinitel zanesení výhřevné plochy 

                      

Hodnota součinitele byla volena na základě konzultací 

Teplo odebrané membránovou stěnou 

                                                      

           (10.47) 

Střední teplotní logaritmický spád – zapojení jako souproud 

   
       

  
   
   

 
       

  
   
   

           

           (10.48) 

                              

                              

           (10.49) 
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10.3 Výpočet závěsných trubek 

Parametry páry: 

Teplota páry na vstupu                    

Tlak páry na vstupu                    

Entalpie páry na vstupu                         

Měrný objem páry na vstupu                         

 

Teplota páry na výstupu                 

Tlak páry na výstupu                     

Entalpie páry na vstupu                         

Měrný objem páry na vstupu                         

Rozměry závěsných trubek 

Vnější průměr trubky                   
Tloušťka stěny trubky                 
Vnitřní průměr trubky                    
Počet závěsných trubek               

Průtočné mnoţství páry      

                                                 

           (10.50) 

Střední teplota páry 

      
       

 
 

         

 
           

           (10.51) 

Střední hodnota měrného objemu páry 

     
       

 
 

               

 
                

           (10.52) 

Průtočný průřez trubek pro páru 

   
     

 

 
   

         

 
               

           (10.53) 

Rychlost proudění páry v trubkách 

   
         

  
 

             

     
             

           (10.54) 
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10.3.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí ze strany páry 

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro podélné proudění 

páry uvnitř závěsných trubek. 

          
  

   
  

      

  
 

   

    
   

 

 

          
          

      
  

            

          
 
   

                           

           (10.55) 

Hodnoty λ, ν, Pr pro páru jsou stanoveny z [2] pro střední teplotu proudu 

               
                       

                     

              

10.3.2 Součinitel přestupu tepla konvekcí ze strany spalin 

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro podélné proudění 

spalin okolo závěsných trubek. 

          
 

   
  

       

 
 

   

       

 

          
           

      
  

           

            
 
   

                         

           (10.56) 

Hodnoty λ, ν, Pr pro spaliny jsou stanoveny z [1] pro střední teplotu proudu spalin 

               
                      
                      
             

10.3.3 Součinitel přestupu tepla sáláním ze strany spalin 

Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním je prováděn pro podélné proudění 

spalin okolo závěsných trubek. 

            
     

 
        

  
   

  

    
 
 

   
  

    
 

 

 

            
     

 
              

   
     
     

 
 

  
     
     

                

           (10.57) 
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ast - stupeň černosti povrchu stěn, pro výpočet se uvaţuje ast=0,80 [-] [1]. 

ao - stupeň černosti zaprášeného proudu spalin při střední teplotě proudu [-] 

Tstř - střední teplota proudu [K] 

Tz - absolutní teplota povrchu stěn [K] 

Stupeň černosti zaprášeného proudu 

                                        
           (10.58) 

Součinitel zeslabení sálání 

                                

           (10.59) 

Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny 

     
           

           
            

    

    
  

 

 

     
            

                 
            

     

    
                   

           (10.60) 

Celkový parciální tlak tříatomových plynů 

                                 

           (10.61) 

Efektivní tloušťka sálavé vrstvy 

         
 

 
 
     
  

                
 

 
 
        

       
             

           (10.62) 

Absolutní teplota zaprášeného povrchu stěn 

                                       

           (10.63) 

Δtz - teplotní rozdíl, voleno z [1]. 

Celkový součinitel přestupu tepla 

                                     
           (10.64) 

10.3.4 Součinitel prostupu tepla 

   
 

 
  

 
 

   
    

 
 

 
      

 
           

                

           (10.65) 
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Součinitel zanesení výhřevné plochy 

                     

Hodnota součinitele byla volena na základě konzultací 

Výhřevná plocha závěsných trubek 

                                         
           (10.66) 

Střední teplotní logaritmický spád – zapojení jako protiproud 

   
       

  
   
   

 
         

  
   
     

           

           (10.67) 

                             

                                 

           (10.68) 

Teplo odebrané závěsnými trubkami 

                                                    

           (10.69) 

Entalpie odpovídající teplu spalin na výstupu ze závěsných trubek 

     
            

    
 

                    

      
                 

           (10.70) 

 

Nyní známe hodnotu entalpie a tlaku na výstupu ze závěsných trubek a pomocí [2] 

stanovíme teplotu spalin na výstupu ze závěsných trubek                

10.3.5 Přepočet skutečné teploty spalin na výstupu z 1. části III. Tahu 

Celkové teplo odebrané spalinám v 1. části III. tahu  

                                                       

           (10.71) 

Teplo spalin na vstupu do 1. části III. tahu  

                                                   

           (10.72) 

Teplo spalin na výstupu z 1. části III. tahu  

                                           

           (10.73) 



Bc. RADOVAN UMÝSA    FSI VUT BRNO 2011 
KOTEL NA SPALOVÁNÍ ČISTÉHO DŘEVA 60T/H  ENERGETICKÝ ÚSTAV      

- 65 - 

 

Entalpie spalin odpovídající teplu spalin na výstupu z 1. části III. tahu 

     
    

       
 

        

          
                

           (10.74) 

Teplota odpovídající entalpii spalin na výstupu z 1. části III. tahu 

                      

                      

             

 

                                                

           (10.75) 

 

                                               

           (10.76) 

     
    

    
        

   

      
                                  

           (10.77) 

                        

 

Vypočtená teplota odpovídající entalpii spalin na výstupu z 1. části  III. tahu se jen 

nepatrně liší od teploty předpokládané na začátku výpočtu, proto můţeme výpočet 

povaţovat za správný. 

11. VÝPOČET 2. ČÁSTI III. TAHU 

Při výpočtu 2. části III. tahu uvaţujeme v prostoru tahu trubkový svazek Přehřívák 

P II, závěsné trubky trubkového svazku a membránovou stěnu, která tvoří výparník. 

Rozměr Označení Hodnota 

Šířka III. tahu a 4,23 [m] 

Hloubka III. tahu bIII 3,40 [m] 

Výška III. tahu hIII 11,5 [m] 

Tab. 13 Uvažované rozměry III. Tahu 

Parametry spalin: 

Teplota spalin na vstupu                   

Entalpie spalin na vstupu                          

 

Teplota spalin na výstupu                 

Entalpie spalin na výstupu                          

Parametry páry: 

Teplota páry na vstupu                  

Tlak páry na vstupu                    

Měrný objem páry na vstupu                         
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Teplota páry na výstupu                 

Tlak páry na výstupu                      

Měrný objem páry na vstupu                         

Průtočné mnoţství páry      

                                        

           (11.1) 

 

Obr. 13 Tepelné schéma 2. části III. Tahu 

11.1 Výpočet přehříváku P II 

Přehřívák obecně, je trubkový svazek skládající se z jednotlivých trubek, tzv. hadů 

a závěsných trubek, které tyto hady nesou. Konkrétně přehřívák P II je svazek tvořený 

hladkými trubkami o průměru 38 mm a tloušťce stěny 4 mm. 

Rozměry trubek trubkového svazku přehříváku P II a jejich rozteče 

Vnější průměr trubky                 
Tloušťka stěny trubky                
Vnitřní průměr trubky                  
Podélná rozteč trubek                  
Příčná rozteč trubek                  
Počet trubek v jedné řadě                
Počet řád                
Počet hadů                 
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Obr. 14 Schéma konstrukčního řešení přehříváku PII 

Průtočný průřez trubek pro páru  

   
     

 

 
        

        

 
                 

           (11.2) 

Rychlost proudu páry v trubkách 

   
        

  
 

              

     
             

           (11.3) 

Střední hodnota měrného objemu páry 

     
       

 
 

               

 
                 

           (11.4) 

Střední teplota páry 

      
       

 
 

       

 
         

           (11.5) 

11.1.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí ze strany páry 

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro podélné proudění 

páry uvnitř trubek trubkového svazku. 
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           (11.6) 

Hodnoty λ, ν, Pr pro páru jsou stanoveny z [2] pro střední teplotu proudu 

              

                       

                     

               

11.1.2 Součinitel přestupu tepla konvekcí ze strany spalin 

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro příčné proudění spalin 

okolo svazku trubek uspořádaných za sebou. 

               
 

 
  

     

 
 

    

        

             
           

     
  

          

           
 
    

           

 

                    

           (11.7) 

    - oprava na počet podélných řad, při              [1]. 

    - oprava na uspořádání svazku, při             [1]. 

     - poměrná příčná rozteč 

     - poměrná podélná rozteč 

 

   
  
 

 
   

     
          

           (11.8) 

   
  
 

 
    

     
          

           (11.9) 

Hodnoty λ, ν, Pr pro spaliny jsou stanoveny z [1] pro střední teplotu proudu 

               
                      
                     
             

Střední teplota spalin 

     
         

 
 

       

 
           

           (11.10) 

                                  
           (11.11) 
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Přepočet rychlosti proudu spalin 

    
       

   
 
    

   
 

          

    
 
     

   
            

           (11.12) 

Světlý průřez spalin 

                                           

           (11.13) 

Neprůtočná plocha trubek 

               
    

 
                   

        

 
                

           (11.14) 

11.1.3 Součinitel přestupu tepla sáláním pro zaprášené spaliny  

Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním je prováděn pro příčné proudění spalin 

okolo svazku trubek uspořádaných za sebou. 

            
     

 
        

  
   

  

    
 
 

   
  

    
 

 

            
     

 
              

   
   
     

 
 

  
   
     

                

           (11.15) 

ast - stupeň černosti povrchu stěn, pro výpočet se uvaţuje ast=0,80 [-] [1]. 

ao - stupeň černosti zaprášeného proudu spalin při střední teplotě proudu [-] 

Tstř - střední teplota proudu [K] 

Tz - absolutní teplota povrchu stěn [K] 

Stupeň černosti zaprášeného proudu 

                                         
           (11.16) 

Součinitel zeslabení sálání 

                                

           (11.17) 

Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny 
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           (11.18) 

Celkový parciální tlak tříatomových plynů 

                                 

           (11.19) 

Efektivní tloušťka sálavé vrstvy 

         
 

 
 
     
  

               
 

 
 
        

      
             

           (11.20) 

Absolutní teplota zaprášeného povrchu stěn 

                                     

           (11.21) 

Δtz - teplotní rozdíl, voleno z [1].  

Celkový součinitel přestupu tepla 

                                      

           (11.22) 

11.1.4 Celkový součinitel prostupu tepla 

   
 

 
  

 
 
  

     

 
 

 
     

 
 

             
                

           (11.23) 

Součinitel zanesení výhřevné plochy 

                     

Hodnota součinitele byla volena na základě konzultací 

Střední teplotní logaritmický spád – zapojení jako protiproud 

   
       

  
   
   

 
       

  
   
   

           

           (11.24) 

                             

                             

           (11.25) 

Potřebná ideální plocha přehříváku P II 

    
    

     
 

           

           
             

           (11.26) 
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Výrobní  výhřevná plocha přehříváku P II 

                                                         

           (11.27) 

Výrobní výhřevná plocha přehříváku                  se liší od potřebné 

ideální                 o 0,083 %, coţ můţeme povaţovat za dobrý výpočet, 

protoţe dovolená odchylka je aţ 5 %. 

Výpočet počtu skutečně potřebných řad přehříváku P II 

      
   

            
 

      

              
                               

           (11.28) 

Celková výška přehříváku P II 

                                         

           (11.29) 

Skutečné teplo odebrané přehřívákem P II 

                                                              

            (11.30) 

Skutečný entalpický spád přehříváku P II 

           
         

   
 

       

      
                

           (11.31) 

Rozměr komor na vstupu a výstupu do přehříváku P II 

     
        

  
 

              

     
            

           (11.32) 

Průměr komor 

      
      

 
  

       

 
           

           (11.33) 

Volím trubku Tr 219 x 6,3 ČSN 42 5715 

11.2 Výpočet membránové stěny 

Výška membránové stěny se určí jako výška přehříváku II, ke které přičteme výšku 

mezery pro vstupní kontrolní otvor (man hole) hmh=0,8 m. 

                               

           (11.34) 
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11.2.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí ze strany spalin pro podélné proudění 
podél trubek 

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro podélné proudění spalin 

okolo membránové stěny. 

         
 

  
  

      

 
 

   

          

 

         
           

    
  

         

           
 
   

               

 

                  
           (11.35) 

cl - oprava na poměrnou délku, zavádí se pokud je splněna podmínka         

 
   

  
 

    

    
                                   [1]. 

Hodnoty λ, ν, Pr pro spaliny jsou stanoveny z [1] pro střední teplotu proudu  

               
                      
                     
             

Ekvivalentní průměr proudění spalin 

   
     

 
 

      

      
          

           (11.36) 

Celkový povrch stěn sálající vrstvy 

                                                 
           (11.37) 

Obvod spalinového kanálu 

                                  

                                                       
           (11.38) 

11.2.2 Součinitel přestupu tepla sáláním ze strany spalin pro podélné proudění 
podél trubek 

Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním je prováděn pro podélné proudění spalin 

okolo membránové stěny. 
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           (11.39) 

ast - stupeň černosti povrchu stěn, pro výpočet se uvaţuje ast=0,80 [-] [1]. 

ao - stupeň černosti zaprášeného proudu spalin při střední teplotě proudu [-] 

Tstř - střední teplota proudu [K] 

Tz - absolutní teplota povrchu stěn [K] 

Stupeň černosti zaprášeného proudu 

                                        
           (11.40) 

Součinitel zeslabení sálání 

                                

           (11.41) 

Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny 

     
           

           
            

    

    
  

 

 

     
            

                 
            

     

    
                   

           (11.42) 

Celkový parciální tlak tříatomových plynů 

                                 

           (11.43) 

Efektivní tloušťka sálavé vrstvy 

         
 

 
 
     
  

               
 

 
 
        

      
              

           (11.44) 

Absolutní teplota zaprášeného povrchu stěn 

                                   

           (11.45) 

Δtz - teplotní rozdíl, voleno z [1]. 

Celkový součinitel přestupu tepla 

                                    
           (11.46) 
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11.2.3 Součinitel prostupu tepla 

   
      

        
 

         

              
                

           (11.47) 

 

Po konzultaci byl do vzorce pro výpočet součinitele prostupu tepla membránové 

stěny pouţit součinitel 0,9, kvůli rozdílnému proudění podél membránové stěny a uvnitř 

tahu a mezi trubkami přehříváku.  

Součinitel zanesení výhřevné plochy 

                      

Hodnota součinitele byla volena na základě konzultací 

Teplo odebrané membránovou stěnou 

                                                      

           (11.48) 

Střední teplotní logaritmický spád – zapojení jako souproud 

   
       

  
   
   

 
       

  
   
   

            

           (11.49) 

                              

                              

           (11.50) 

11.3 Výpočet závěsných trubek 

Parametry páry: 

Teplota páry na vstupu                    

Tlak páry na vstupu                    

Entalpie páry na vstupu                         

Měrný objem páry na vstupu                         

 

Teplota páry na výstupu                   

Tlak páry na výstupu                     

Entalpie páry na vstupu                         

Měrný objem páry na vstupu                         

Rozměry závěsných trubek 

Vnější průměr trubky                   
Tloušťka stěny trubky                 
Vnitřní průměr trubky                    
Počet závěsných trubek               
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Průtočné mnoţství páry      

                                                 

           (11.51) 

Střední teplota páry 

      
       

 
 

           

 
            

           (11.52) 

Střední hodnota měrného objemu páry 

     
       

 
 

               

 
                

           (11.53) 

Průtočný průřez trubek pro páru 

   
     

 

 
   

         

 
               

           (11.54) 

Rychlost proudění páry v trubkách 

   
         

  
 

             

     
             

           (11.55) 

11.3.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí ze strany páry 

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro podélné proudění 

páry uvnitř závěsných trubek. 

          
  

   
  

      

  
 

   

    
   

 

 

          
           

      
  

            

          
 
   

                           

           (11.56) 

Hodnoty λ, ν, Pr pro páru jsou stanoveny z [2] pro střední teplotu proudu 
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11.3.2 Součinitel přestupu tepla konvekcí ze strany spalin 

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro podélné proudění 

spalin okolo závěsných trubek. 

          
 

   
  

       

 
 

   

       

 

          
           

      
  

           

           
 
   

                         

           (11.57) 

Hodnoty λ, ν, Pr pro spaliny jsou stanoveny z [1] pro střední teplotu proudu spalin 

               
                      
                     
             

11.3.3 Součinitel přestupu tepla sáláním ze strany spalin 

Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním je prováděn pro podélné proudění 

spalin okolo závěsných trubek. 

            
     

 
        

  
   

  

    
 
 

   
  

    
 

 

            
     

 
              

   
     
     

 
 

  
     
     

                

           (11.58) 

ast - stupeň černosti povrchu stěn, pro výpočet se uvaţuje ast=0,80 [-] [1]. 

ao - stupeň černosti zaprášeného proudu spalin při střední teplotě proudu [-] 

Tstř - střední teplota proudu [K] 

Tz - absolutní teplota povrchu stěn [K] 

Stupeň černosti zaprášeného proudu 

                                         
           (11.59) 

Součinitel zeslabení sálání 

                                

           (11.60) 

Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny 
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           (11.61) 

Celkový parciální tlak tříatomových plynů 

                                 

           (11.62) 

Efektivní tloušťka sálavé vrstvy 

         
 

 
 
     
  

               
 

 
 
        

      
              

           (11.63) 

Absolutní teplota zaprášeného povrchu stěn 

                                      

           (11.64) 

Δtz - teplotní rozdíl, voleno z [1]. 

Celkový součinitel přestupu tepla 

                                     
           (11.65) 

11.3.4 Součinitel prostupu tepla 

   
 

 
  

 
 

   
    

 
 

 
     

 
 

       
      

                

           (11.66) 

Součinitel zanesení výhřevné plochy 

                     

Hodnota součinitele byla volena na základě konzultací 

Výhřevná plocha závěsných trubek 

                                         
           (11.67) 

Střední teplotní logaritmický spád – zapojení jako protiproud 

   
       

  
   
   

 
           

  
     
     

            

           (11.68) 

                                 

                                 

           (11.69) 
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Teplo odebrané závěsnými trubkami 

                                                     

           (11.70) 

Entalpie odpovídající teplu spalin na výstupu ze závěsných trubek 

     
            

    
 

                    

      
                 

           (11.71) 

Nyní známe hodnotu entalpie a tlaku na výstupu ze závěsných trubek a pomocí [2] 

stanovíme teplotu spalin na výstupu ze závěsných trubek                

11.3.5 Přepočet skutečné teploty spalin na výstupu z 2. části III. Tahu 

Celkové teplo odebrané spalinám v 2. části III. tahu 

                                                       

           (11.72) 

Teplo spalin na vstupu do 2. části III. tahu  

                                                  

           (11.73) 

Teplo spalin na výstupu z 2. části III. tahu  

                                           

           (11.74) 

Entalpie spalin odpovídající teplu spalin na výstupu z 2. části III. tahu 

     
    

       
 

       

          
                

           (11.75) 

Teplota odpovídající entalpii spalin na výstupu z 2. části III. tahu 

                      

                      

             

 

                                                

           (11.76) 

 

                                               

           (11.77) 

     
    

    
        

   

      
                                  

           (11.78) 
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Vypočtená teplota odpovídající entalpii spalin na výstupu z 2. části III. tahu se jen 

nepatrně liší od teploty předpokládané na začátku výpočtu, proto můţeme výpočet 

povaţovat za správný. 

12. VÝPOČET 3. ČÁSTI III. TAHU 

Při výpočtu 3. části III. tahu uvaţujeme v prostoru tahu trubkový svazek Přehřívák 

P I, závěsné trubky trubkového svazku a membránovou stěnu, která tvoří výparník. 

Rozměr Označení Hodnota 

Šířka III. tahu a 4,23 [m] 

Hloubka III. tahu bIII 3,40 [m] 

Výška III. tahu hIII 11,5 [m] 

Tab. 14 Uvažované rozměry III. Tahu 

Parametry spalin: 

Teplota spalin na vstupu                   

Entalpie spalin na vstupu                          

 

Teplota spalin na výstupu                 

Entalpie spalin na výstupu                          

Parametry páry: 

Teplota páry na vstupu                  

Tlak páry na vstupu                     

Měrný objem páry na vstupu                         

 

Teplota páry na výstupu                 

Tlak páry na výstupu                     

Měrný objem páry na vstupu                         

Průtočné mnoţství páry      

                                                  

           (12.1) 
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Obr. 15 Tepelné schéma 3. části III. Tahu 

 

12.1 Výpočet přehříváku P I 

Přehřívák obecně, je trubkový svazek skládající se z jednotlivých trubek, tzv. hadů 

a závěsných trubek, které tyto hady nesou. Konkrétně přehřívák P I je svazek tvořený 

hladkými trubkami o průměru 38 mm a tloušťce stěny 4 mm. 

Rozměry trubek trubkového svazku přehříváku P I a jejich rozteče 

Vnější průměr trubky                 
Tloušťka stěny trubky                
Vnitřní průměr trubky                  
Podélná rozteč trubek                  
Příčná rozteč trubek                  
Počet trubek v jedné řadě                
Počet řád                
Počet hadů                 
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Přehřívák P I je sloţen z 54 řad trubek nad sebou, kvůli dodrţení výrobní výšky a 

z důvodů převozu se přehřívák P I skládá ze dvou dílů a to P Ia a P Ib, v kaţdém z nich 

je umístěno 27 řad trubek nad sebou. 

 

Obr. 16 Schéma konstrukčního řešení přehříváku PI a 

 

 

 

Obr. 17 Schéma konstrukčního řešení přehříváku PI b 

 

Průtočný průřez trubek pro páru  

   
     

 

 
        

        

 
                 

           (12.2) 
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Rychlost proudu páry v trubkách 

   
        

  
 

              

     
             

           (12.3) 

Střední hodnota měrného objemu páry 

     
       

 
 

               

 
                 

           (12.4) 

Střední teplota páry 

      
       

 
 

       

 
         

           (12.5) 

12.1.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí ze strany páry 

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro podélné proudění páry 

uvnitř trubek trubkového svazku. 

         
  

   
  

      

  
 

   

    
   

 

         
           

     
  

           

          
 
   

                            

           (12.6) 

Hodnoty λ, ν, Pr pro páru jsou stanoveny z [2] pro střední teplotu proudu 

              

                       

                     

               

12.1.2 Součinitel přestupu tepla konvekcí ze strany spalin 

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro příčné proudění spalin 

okolo svazku trubek uspořádaných za sebou. 

               
 

 
  

     

 
 

    

        

             
           

     
  

          

           
 
    

           

 

                    

           (12.7) 

    - oprava na počet podélných řad, při              [1]. 

    - oprava na uspořádání svazku, při             [1]. 

     - poměrná příčná rozteč 

     - poměrná podélná rozteč 
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           (12.8) 

   
  
 

 
    

     
          

           (12.9) 

Hodnoty λ, ν, Pr pro spaliny jsou stanoveny z [1] pro střední teplotu proudu 

             
                      
                     
             

Střední teplota spalin 

     
         

 
 

       

 
         

           (12.10) 

                              
           (12.11) 

Přepočet rychlosti proudu spalin 

    
       

   
 
    

   
 

          

    
 
   

   
            

           (12.12) 

Světlý průřez spalin 

                                           

           (12.13) 

Neprůtočná plocha trubek 

               
    

 
                   

        

 
                

           (12.14) 

12.1.3 Součinitel přestupu tepla sáláním pro zaprášené spaliny 

Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním je prováděn pro příčné proudění spalin 

okolo svazku trubek uspořádaných za sebou. 

            
     

 
        

  
   

  

    
 
 

   
  

    
 

 

            
     

 
            

   
   
    

 

  
   
   

                

           (12.15) 

ast - stupeň černosti povrchu stěn, pro výpočet se uvaţuje ast=0,80 [-] [1]. 
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ao - stupeň černosti zaprášeného proudu spalin při střední teplotě proudu [-] 

Tstř - střední teplota proudu [K] 

Tz - absolutní teplota povrchu stěn [K] 

Stupeň černosti zaprášeného proudu 

                                         
           (12.16) 

Součinitel zeslabení sálání 

                                

           (12.17) 

Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny 

     
           

           
            

    

    
  

 

     
            

                 
            

   

    
                   

           (12.18) 

Celkový parciální tlak tříatomových plynů 

                                 

           (12.19) 

Efektivní tloušťka sálavé vrstvy 

         
 

 
 
     
  

               
 

 
 
        

      
             

           (12.20) 

Absolutní teplota zaprášeného povrchu stěn 

                                      

           (12.21) 

Δtz - teplotní rozdíl, voleno z [1].  

Celkový součinitel přestupu tepla 

                                      

           (12.22) 

12.1.4 Celkový součinitel prostupu tepla 

   
 

 
  

 
 
  

    

 
 

 
      

 
             

                

           (12.23) 
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Součinitel zanesení výhřevné plochy 

                     

Hodnota součinitele byla volena na základě konzultací 

Střední teplotní logaritmický spád – zapojení jako protiproud 

   
       

  
   
   

 
      

  
   
  

          

           (12.24) 

                             

                            

           (12.25) 

Potřebná ideální plocha přehříváku P I 

    
   

     
 

           

          
             

           (12.26) 

Výrobní výhřevná plocha přehříváku P I 

                                                         

           (12.27) 

Výrobní výhřevná plocha přehříváku                 se liší od potřebné ideální 

                o 0,083 %, coţ můţeme povaţovat za dobrý výpočet, protoţe 
dovolená odchylka je aţ 5 %. 

Výpočet počtu skutečně potřebných řad přehříváku P I 

      
   

            
 

      

              
                               

           (12.28) 

Celková výška přehříváku P I 

                                        

           (12.29) 

Skutečné teplo odebrané přehřívákem P I 

                                                            

            (12.30) 

Skutečný entalpický spád přehříváku P I 

          
        

   
 

       

      
                

           (12.31) 
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Rozměr komor na vstupu a výstupu do přehříváku P I 

     
        

  
 

              

     
            

           (12.32) 

Průměr komor 

      
      

 
  

       

 
           

           (12.33) 

Volím trubku Tr 219 x 6,3 ČSN 42 5715 

12.2 Výpočet membránové stěny 

Výška membránové stěny se určí jako výška přehříváku I, ke které přičteme výšku 

mezery pro vstupní kontrolní otvor (man hole) hmh=0,8 m. 

                               

           (12.34) 

12.2.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí ze strany spalin 

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro podélné proudění spalin 

okolo membránové stěny. 

         
 

  
  

      

 
 

   

          

 

         
           

    
  

         

           
 
   

               

 

                  
           (12.35) 

cl - oprava na poměrnou délku, zavádí se, pokud je splněna podmínka         

 
   

  
 

    

    
                                   [1]. 

Hodnoty λ, ν, Pr pro spaliny jsou stanoveny z [1] pro střední teplotu proudu  

             
                      
                     
             

Ekvivalentní průměr proudění spalin 

   
     

 
 

      

      
          

           (12.36) 
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Celkový povrch stěn sálající vrstvy 

                                                 
           (12.37) 

Obvod spalinového kanálu 

                                  

                                                       
           (12.38) 

12.2.2 Součinitel přestupu tepla sáláním ze strany spalin 

Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním je prováděn pro podélné proudění spalin 

okolo membránové stěny. 

            
     

 
        

  
   

  

    
 
 

   
  

    
 

 

 

            
     

 
            

   
   
    

 

  
   
   

               

           (12.39) 

ast - stupeň černosti povrchu stěn, pro výpočet se uvaţuje ast=0,80 [-] [1]. 

ao - stupeň černosti zaprášeného proudu spalin při střední teplotě proudu [-] 

Tstř - střední teplota proudu [K] 

Tz - absolutní teplota povrchu stěn [K] 

Stupeň černosti zaprášeného proudu 

                                        
           (12.40) 

Součinitel zeslabení sálání 

                                

           (12.41) 

Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny 

     
           

           
            

    

    
  

 

     
            

                 
            

   

    
                   

           (12.42) 

Celkový parciální tlak tříatomových plynů 

                                 

           (12.43) 
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Efektivní tloušťka sálavé vrstvy 

         
 

 
 
     
  

               
 

 
 
        

      
             

           (12.44) 

Absolutní teplota zaprášeného povrchu stěn 

                                   

           (12.45) 

Δtz - teplotní rozdíl, voleno z [1]. 

Celkový součinitel přestupu tepla 

                                   
           (12.46) 

12.2.3 Součinitel prostupu tepla 

   
      

        
 

         

              
                

           (12.47) 

Po konzultaci byl do vzorce pro výpočet součinitele prostupu tepla membránové 

stěny pouţit součinitel 0,9, kvůli rozdílnému proudění podél membránové stěny a uvnitř 

tahu a mezi trubkami přehříváku.  

Součinitel zanesení výhřevné plochy 

                      

Hodnota součinitele byla volena na základě konzultací 

Teplo odebrané membránovou stěnou 

                                                       

           (12.48) 

Střední teplotní logaritmický spád – zapojení jako souproud 

   
       

  
   
   

 
      

  
   
  

            

           (12.50) 

                              

                             

           (12.51) 

12.3 Výpočet závěsných trubek 

Parametry páry: 

Teplota páry na vstupu                  

Tlak páry na vstupu                    

Entalpie páry na vstupu                         
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Měrný objem páry na vstupu                         

 

Teplota páry na výstupu                   

Tlak páry na výstupu                     

Entalpie páry na vstupu                         

Měrný objem páry na vstupu                         

Rozměry závěsných trubek 

Vnější průměr trubky                   
Tloušťka stěny trubky                 
Vnitřní průměr trubky                    
Počet závěsných trubek               

Průtočné mnoţství páry      

                                                 

           (12.52) 

Střední teplota páry 

      
       

 
 

         

 
            

           (12.53) 

Střední hodnota měrného objemu páry 

     
       

 
 

               

 
                 

           (12.54) 

Průtočný průřez trubek pro páru 

   
     

 

 
   

         

 
               

           (12.55) 

Rychlost proudění páry v trubkách 

   
         

  
 

              

     
             

           (12.56) 

12.3.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí ze strany páry 

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro podélné proudění 

páry uvnitř závěsných trubek. 
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           (12.57) 

Hodnoty λ, ν, Pr pro páru jsou stanoveny z [2] pro střední teplotu proudu 

                
                       

                     

              

12.3.2 Součinitel přestupu tepla konvekcí ze strany spalin 

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro podélné proudění spalin 

okolo závěsných trubek. 

          
 

   
  

       

 
 

   

       

 

          
           

      
  

           

           
 
   

                         

           (12.58) 

Hodnoty λ, ν, Pr pro spaliny jsou stanoveny z [1] pro střední teplotu proudu spalin 

             
                      
                     
             

12.3.3 Součinitel přestupu tepla sáláním ze strany spalin 

Výpočet součinitele přestupu tepla sáláním je prováděn pro podélné proudění 

spalin okolo závěsných trubek. 

            
     

 
        

  
   

  

    
 
 

   
  

    
 

 

            
     

 
            

   
      
    

 

  
      
   

               

           (12.59) 

ast - stupeň černosti povrchu stěn, pro výpočet se uvaţuje ast=0,80 [-] [1]. 

ao - stupeň černosti zaprášeného proudu spalin při střední teplotě proudu [-] 

Tstř - střední teplota proudu [K] 

Tz - absolutní teplota povrchu stěn [K] 

Stupeň černosti zaprášeného proudu 

                                        
           (12.60) 
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Součinitel zeslabení sálání 

                                

           (12.61) 

Součinitel zeslabení sálání tříatomovými plyny 

     
           

           
            

    

    
  

 

     
            

                
            

     

    
                   

           (10.62) 

Celkový parciální tlak tříatomových plynů 

                                 

           (12.63) 

Efektivní tloušťka sálavé vrstvy 

         
 

 
 
     
  

               
 

 
 
        

      
             

           (12.64) 

Absolutní teplota zaprášeného povrchu stěn 

                                        

           (12.65) 

Δtz - teplotní rozdíl, voleno z [1]. 

Celkový součinitel přestupu tepla 

                                    
           (12.66) 

12.3.4 Součinitel prostupu tepla 

   
 

 
  

 
 

   
    

 
 

 
      

 
             

                

           (12.67) 

Součinitel zanesení výhřevné plochy 

                     

Hodnota součinitele byla volena na základě konzultací 

Výhřevná plocha závěsných trubek 

                                          
           (12.68) 
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Střední teplotní logaritmický spád – zapojení jako protiproud 

   
       

  
   
   

 
        

  
     
  

            

           (12.69) 

                                 

                            

           (12.70) 

Teplo odebrané závěsnými trubkami 

                                                      

           (12.71) 

Entalpie odpovídající teplu spalin na výstupu ze závěsných trubek 

     
            

    
 

                    

      
                 

           (12.72) 

Nyní známe hodnotu entalpie a tlaku na výstupu ze závěsných trubek a pomocí [2] 

stanovíme teplotu spalin na výstupu ze závěsných trubek                

12.3.5 Přepočet skutečné teploty spalin na výstupu z 3. části III. Tahu 

Celkové teplo odebrané spalinám v 3. části III. tahu  

                                                      

           (12.73) 

Teplo spalin na vstupu do 3. části III. tahu  

                                                  

           (12.74) 

Teplo spalin na výstupu z 3. části III. tahu  

                                            

           (12.75) 

Entalpie spalin odpovídající teplu spalin na výstupu z 3. části III. tahu 

     
    

       
 

        

          
                

           (12.76) 

Teplota odpovídající entalpii spalin na výstupu z 3. části III. tahu 
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           (12.77) 

 

                                              

           (12.78) 

     
    

    
        

   

      
                                 

           (12.79) 

                        

 

Vypočtená teplota odpovídající entalpii spalin na výstupu z 3. části III. tahu se jen 

nepatrně liší od teploty předpokládané na začátku výpočtu, proto můţeme výpočet 

povaţovat za správný. 

13. VÝPOČET IV. TAHU 

Při výpočtu IV. tahu uvaţujeme tento tah jako nechlazený, tedy bez membránové 

stěny. V prostoru tahu jsou umístěny jednotlivé díly ekonomizéru.  

Rozměr Označení Hodnota 

Šířka III. tahu a 4,23 [m] 

Hloubka III. tahu bIV 3,20 [m] 

Výška III. tahu hIII 11,5 [m] 

Tab. 14 Uvažované rozměry IV. Tahu 

Parametry spalin: 

Teplota spalin na vstupu                   

Entalpie spalin na vstupu                          

 

Teplota spalin na výstupu                 

Entalpie spalin na výstupu                          

Parametry vody: 

Teplota vody na vstupu                  
Tlak vody na vstupu                    
Měrný objem vody na vstupu                         
 

Teplota vody na výstupu                 
Tlak vody na výstupu                     
Měrný objem vody na vstupu                         

Průtočné mnoţství páry      

                                                  

           (13.1) 
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Obr. 18 Tepelné schéma ekonomizéru 

13.1 Výpočet ekonomizéru 

Ekonomizér je konstruován z trubek o průměru 31,8 mm a tloušťkou stěny 4 mm, 

které jsou ohýbané do prostoru tahu tak, ţe zabírají dvojnásobný počet trubek v jedné 

řadě, tedy       . Ekonomizér je sloţen ze 136-ti řad trubek nad sebou, kvůli 

dodrţení výrobní výšky a převozu se ekonomizér skládá z šesti dílů, v pěti z nich je 

umístěno 27 řad trubek nad sebou a v jednom dílu je 28 řad trubek nad sebou. 

Rozměry trubek ekonomizéru a jejich rozteče 

Vnější průměr trubky                  
Tloušťka stěny trubky                
Vnitřní průměr trubky                   
Podélná rozteč trubek                  
Příčná rozteč trubek                  
Počet trubek v jedné řadě                
Počet řád                
Počet hadů                 
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Konstrukční provedení pěti stejných dílů ekonomizéru z celkových šesti dílů 

s počtem 27 řad trubek umístěných nad sebou. 

 

Obr. 19 Schéma konstrukčního řešení ekonomizéru s počtem 27 řad 

 

 

Konstrukční provedení jednoho z šesti celkových dílů ekonomizéru s počtem 28 

řad trubek umístěných nad sebou. 

 

Obr. 20 Schéma konstrukčního řešení ekonomizéru s počtem 28 řad 

 



Bc. RADOVAN UMÝSA    FSI VUT BRNO 2011 
KOTEL NA SPALOVÁNÍ ČISTÉHO DŘEVA 60T/H  ENERGETICKÝ ÚSTAV      

- 96 - 

 

Střední teplota vody 

     
       

 
 

       

 
         

           (13.2) 

                              
           (13.3) 

Střední hodnota měrného objemu vody 

     
       

 
 

               

 
                 

           (13.4) 

Rychlost proudění vody v trubkách volím             

Výpočtový průřez trubek pro vodu 

  
          

   
 

              

 
            

           (13.4) 

Přepočet rychlosti proudu vody v trubkách 

    
          

  
 

              

     
            

           (13.5) 

Skutečný průtočný průřez trubek pro vodu 

   
     

 

 
        

         

 
                 

           (13.6) 

Světlý průřez spalin 

                                          

           (13.7) 

Neprůtočná plocha trubek 

                                            
           (13.8) 

Střední teplota spalin 

     
         

 
 

       

 
         

           (13.9) 

                              
           (13.10) 

Přepočet rychlosti proudu spalin 
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           (13.11) 

13.1.1 Součinitel přestupu tepla konvekcí ze strany spalin 

Výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí je prováděn pro podélné proudění spalin 

okolo trubkového svazku uspořádaného za sebou. 

             
 

 
  

     

 
 

    

        

 

           
           

      
  

           

           
 
    

           

 

                    

           (13.12) 

    - oprava na počet podélných řad, při              [1]. 

    - oprava na uspořádání svazku, při             [1]. 

     - poměrná příčná rozteč 

     - poměrná podélná rozteč 

 

   
  
 

 
    

      
          

           (13.13) 

   
  
 

 
    

      
          

           (13.14) 

Hodnoty λ, ν, Pr pro spaliny jsou stanoveny z [1] pro střední teplotu proudu 

             
                      
                     
             
 

Pozn. Vzhledem k nízké teplotě spalin ve IV. Tahu se sálavá sloţka přestupu tepla 

neuvaţuje. 

13.1.2 Součinitel prostupu tepla 

   
  

         
 

     

              
                

           (13.15) 

Součinitel zanesení výhřevné plochy 

                      

Hodnota součinitele byla volena na základě konzultací 
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Střední teplotní logaritmický spád – zapojení jako protiproud 

   
       

  
   
   

 
     

  
  
  

           

           (13.16) 

                            

                            

           (13.17) 

 

Nyní stanovíme výkon ekonomizéru potřebný pro ochlazení spalin z teploty 349 °C na 

teplotu spalin 135 °C. 

Potřebný výkon ekonomizéru 

    
   

                                         

           (13.18) 

Výkon přenesený spalinami na vstupu do ekonomizéru 

                                                  

           (13.19) 

Výkon přenesený spalinami na výstupu z ekonomizéru 

                                                 

           (13.20) 

Výhřevná plocha ekonomizéru potřebná pro přenesení potřebného výkonu 

    
   

 
    

   
    

     
 

           

           
              

           (13.21) 

Výpočet počtu skutečně potřebných řad ekonomizéru 

      
    
   

            
 

       

                 
                           

           (13.22) 

Skutečná výhřevná plocha ekonomizéru 

                                                               
           (13.23) 

Skutečný výkon ekonomizéru 

                                                           

           (13.24) 
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13.1.3 Přepočet skutečné teploty spalin na výstupu z ekonomizéru 

Celkové teplo spalin na výstupu z ekonomizéru 

                                               

           (13.25) 

Entalpie spalin odpovídající teplu spalin na výstupu z ekonomizéru 

       
      

       
 

       

          
                

           (13.26) 

Teplota odpovídající entalpii spalin na výstupu z ekonomizéru 

                      

                      

             

 

                                                

           (13.27) 

 

                                                

           (13.28) 

     
    

    
        

   

      
                               

           (13.29) 

                       

 

Vypočtená teplota odpovídající entalpii spalin na výstupu z ekonomizéru se jen 

nepatrně liší od teploty předpokládané na začátku výpočtu, proto můţeme výpočet 

povaţovat za správný. 

14. KONTROLA CELKOVÉ TEPELNÉ BILANCE 

         
 
           

  

   
  

 

                                   
     

   
                

           (14.1) 

  
 

 - teplo přivedené do kotle palivem [kJ/kg]  

   - tepelná účinnost kotle [%] 
    - teplo odevzdané do jednotlivých výhřevných ploch z rovnice tepelné bilance na 

   straně spalin 

   - ztráta mechanickým nedopalem 

Teplo odevzdané do jednotlivých výhřevných ploch z rovnice tepelné bilance na 

straně spalin 
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           (14.2) 

     - uţitečné teplo uvolněné v ohništi [kJ/kg] 

            - entalpie spalin na výstupu z ekonomizéru [kJ/kg] 

    - součinitel uchování tepla [-] 

Výpočet odchylky ΔQ 

   
      

  
      

     

        
               

           (14.3) 

Podle [1] hodnota ΔQcelk při správném výpočtu nesmí být větší neţ ±0,05 % z 

přivedeného tepla paliva   
 
. Výsledná odchylka ΔQ=0,355 % coţ vyhovuje dovolené 

odchylce, proto můţeme povaţovat celkový výpočet kotle za správný. 
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15. ZÁVĚR 

Parní kotel na spalování čistého dřeva je navrţen jako kotel s přirozenou cirkulací 

teplosměnného média skládající se ze tří chlazených tahů a jednoho nechlazeného tahu. 

Chlazené tahy se ochlazují pomocí membránové stěny, která zajišťuje, aby nedocházelo 

k přisávání tzv. falešného vzduchu. Nechlazený tah je tvořen pouze plechovým 

kanálem. První tah, tedy spalovací komora je konstrukčně vyřešena tak, aby spaliny 

odcházející z ohniště byly vychlazeny před vstupem do kotlové mříţe asi na     . 

Druhý tah je proveden jako prázdný tah, nejsou v něm tedy umístěny ţádné trubkové 

svazky a slouţí k ochlazení spalin před vstupem do třetího tahu. Přechod mezi třetím a 

druhým tahem tvoří výsypka, ve které se spaliny částečně zbavují obsahu neseného 

popílku. V třetím tahu jsou umístěny trubkové svazky přehříváků P III, P II, P I, 

přičemţ přehřívák P I je sloţen ze dvou dílů P Ia a P Ib. Trubkové svazky přehříváků 

jsou neseny závěsnými trubkami. Ve čtvrtém tahu, který je nechlazený je umístěn 

ekonomizér, skládající se z 6-ti dílů. Na výstupu ze čtvrtého tahu je umístěna výsypka, 

kde se ochlazené spaliny opět zbavují určitého obsahu neseného popílku. 

Pro spalování biomasy se pouţije pásový rošt s pohazováním paliva pomocí 

vzduchového ventilátoru a pohazovacího zařízení. Ze zásobníku paliva je palivo 

dopravováno pomocí šnekového dopravníku do násypky pohazovače, který nahazuje 

palivo na rošt. Jemné částečky paliva shoří přímo ve vznosu nad roštem nebo v proudu 

spalin a hrubší částečky shoří na roštu. 

Při spalování je do spalovací komory vháněn pomocí ventilátorů vzduch. Vzduch 

je rozdělen takto: Primární vzduch asi 50% vstupuje do spalovací komory ze spodu přes 

rošt směrem vzhůru. Sekundární vzduch asi 40% vstupuje do spalovací komory pomocí 

trysek, které jsou umístěny v přední a zadní stěně spalovací komory. Tyto trysku jsou 

rozmístěny v různých výškových úrovních. Zbytek vháněného vzduchu asi 10% 

vstupuje do spalovací komory přímo přes pohazovač společně s palivem. 

Teplota páry je regulována dvěma vstřiky napájecí vody umístěnými mezi 1. a 2. a 

2. a 3. stupněm přehříváku. Dvoustupňová regulace je pouţita z důvodu rychlejší a 

citlivější odezvy změny výhřevnosti paliva.  

V třetím tahu jsou umístěny trubkové svazky přehříváků, společně se závěsnými 

trubkami. Mezi jednotlivými stupni a díly přehříváků jsou vynechány mezery z důvodů 

umístění kruhových kontrolních otvorů o průměru 600 mm. Celková výška mezery 

mezi jednotlivými stupni přehříváků je 800 mm. V těchto mezerách jsou také umístěny 

parní ofukovače, které plní čistící funkci trubkových svazků od popílku. Ve čtvrtém 

tahu jsou umístěny jednotlivé díly ekonomizéru, mezi těmito díly se nacházejí stejné 

mezery, kontrolní otvory a parní ostřikovače jako v třetím tahu.  

Parametry navrhovaného kotle 

 Výkon kotle   60 t/h 

 Tlak přehřáté páry  6,9 MPa 

 Teplota přehřáté páry  470 °C 

 Teplota napájecí vody 105 °C 

 Výhřevnost paliva  14,7 kJ/kg 
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19. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Značka Jednotka Význam 

a  [m]  šířka spalovací komory 

ao  [-]  stupeň černosti ohniště 

apl  [-]  stupeň černosti plamene 

ast  [-]  stupeň černosti povrchu stěn 

α  [-]  přebytek vzduchu 

α1  [W/m
2
K] součinitel přestupu tepla ze spalin do stěny 

α2  [W/m
2
K] součinitel přestupu tepla stěny do media 

αk  [W/m
2
K] součinitel přestupu tepla konvekcí 

αs  [W/m
2
K] součinitel přestupu tepla sáláním 

A
r
  [%]  procento popelovin v původním stavu paliva 

b  [m]  hloubka spalovací komory 

Bo  [-]  Boltzmannovo číslo 

c  [m]  výška mříţe 

cv  [kJ/m
3
K] měrné teplo vlhkého vzduchu 

cH2O  [kJ/m
3
K] měrné teplo vodní páry 

cs  [kJ/m
3
K] měrné teplo suchého vzduchu 

csu  [kJ/kgK] měrné teplo sušiny paliva 

cw  [kJ/kgK] měrné teplo vody 

cspr [kJ/kgK] měrné teplo spalin při teplotě a přebytku vzduchu za

  kotlem 

χ1  [-]  součinitel závislý na druhu paliva 

χ2  [-]  součinitel závislý na způsobu spalování 

cf  [-]  opravný koeficient na frakci popelkových částeček 

cd  [-]  opravný koeficient na vnitřní průměr trubky 

ci  [%]  podíl hořlaviny v uvaţovaném druhu tuhých zbytků 

cs  [%]  podíl popela ve škváře 

cs [-]  oprava na uspořádání svazku v závislosti na poměrné 

  příčné rozteči na poměrné podélné rozteči 

cú  [%]  podíl popela v úletu 

cz  [-]  oprava na počet podélných řad 

ct,cl, cm [-]  opravní součinitelé 

(CO2)max [%]  maximální mnoţství CO2 ve spalinách 

Δi  [kJ/kg]  rozdíl entalpií média 

Δt  [°C]  střední logaritmická teplota 

Δp  [MPa]  tlakové ztráty v jednotlivých částech kotle 

d  [ m]  střední efektivní průměr částeček popílku 

d  [g/kg]  obsah vody ve vzduchu 

d  [m]  průměr trubek 

din  [m]  vnitřní průměr trubky 

de  [m]  ekvivalentní průměr 
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Značka Jednotka Význam 

ε  [-]  součinitel znečištění výhřevné plochy 

εo  [-]  výchozí součinitel zanesení 

f  [-]  součinitel vlhkosti 

Fp  [m
2
]  průřez pro páru 

FST  [m
2
]  povrch ohniště 

Fsp  [m
2
]  světlý průřez spalin 

Fv  [m
2
]  průtočný průřez pro vodu 

Fús  [m
2
]  účinná sálavá plocha stěn ohniště 

φ  [%]  relativní vlhkost vzduchu 

φ  [-]  součinitel uchování tepla 

H  [%]  procento hořlaviny v původním stanu paliva 

h  [m]  výška spalovací komory 

i  [-]  počet závěsných trubek 

i´  [kJ/kg]  entalpie syté páry 

i´´  [kJ/kg]  entalpie syté kapaliny 

i  [kJ/m
3
]  entalpie jednotlivých sloţek spalin 

inv  [kJ/kg]  entalpie napájecí vody 

ip  [kJ/kg]  fyzické teplo paliva 

iPP  [kJ/kg]  entalpie přehřáté páry 

IO  [kJ/kg]  entalpie spalin na konci ohniště 

IP  [kJ/kg]  entalpie popílku 

ISP  [kJ/kg]  entalpie spalin 

ISPmin  [kJ/kg]  minimální mnoţství spalin 

IU  [kJ/kg]  teplo uvolněné při spalování 

IVZmin  [kJ/kg]  entalpie minimálního mnoţství vzduchu 

ϑa  [°C]  teoretická teplota 

ϑO  [°C]  koncová teplota 

ξ  [-]  součinitel vyuţití 

k  [1/m∙MPa] součinitel zeslabení sálání 

k  [W/m
2
K] součinitel prostupu tepla 

kk  [1/m∙MPa] součinitel zeslabení sálání koksovými částicemi 

kp  [1/m∙MPa] součinitel zeslabení sálání popílkovými částicemi 

kSP  [1/m∙MPa] součinitel zeslabení sálání tříatomových plynů 

λ  [W/mK] součinitel tepelné vodivosti pro střední teplotu proudu 

M  [-]  součinitel respektující průběh teplot v ohništi 

MEKO  [kg/s]  průtok vody ekonomisérem 

Mmp  [kg/s]  mnoţství přehřáté páry 

Mm,Cl  [kg/mol] molární hmotnost chlóru 

Mm, S  [kg/mol] molární hmotnost síry 

Mo  [kg/s]  mnoţství odluhu 

Mop  [kg/s]  mnoţství odebírané syté páry 
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Značka Jednotka Význam 

MP  [kg/s]  mnoţství paliva přivedeného do kotle  

MPP  [kg/s]  parní výkon kotle 

MPV  [kg/s]  mnoţství paliva skutečně spáleného 

MV  [kg/s]  mnoţství střiku 

   [g/m
3
]  koncentrace popílku ve spalinách 

ntr  [-]  počet trubek 

ηK  [%]  tepelná účinnost kotle 

OAr  [m
3
/kg] objem Ar ve spalinách 

OCO2  [m
3
/kg] objem CO2 ve spalinách 

ON
CO  [m

3
/kg] obsah CO ve spalinách při nedokonalém spalování 

OH2Omin [m
3
/kg] minimální objem vodní páry 

ON2  [m
3
/kg] objem N2 ve spalinách  

OO2min  [m
3
/kg] minimální mnoţství kyslíku ke spálení 1 kg paliva 

OSO2  [m
3
/kg] objem SO2 ve spalinách 

OSP  [m
3
/kg] skutečné mnoţství spalin 

OSPmin  [m
3
/kg] minimální mnoţství vlhkých spalin 

O
S

SPmin  [m
3
/kg] minimální mnoţství suchých spalin 

O
SV

SPmin [m
3
/kg] minimální mnoţství vlhkých spalin při pouţití suchého 

    vzduchu 

OSPC  [kJ/kgK] střední celkové měrné teplo spalin 

Ovz  [m
3
/kg] skutečné mnoţství vzduchu 

OVZmin  [m
3
/kg] minimální mnoţství vlhkého vzduchu ke spálení 1kg 

    paliva 

O
S

VZmin [m
3
/kg] minimální mnoţství suchého vzduchu ke spálení 1 kg 

   surového paliva o výhřevnosti Q
r
i 

p  [MPa]  tlak v ohništi 

p´´  [MPa]  absolutní tlak vodní páry na mezi sytosti při dané teplotě 

   vzduchu 

pc  [MPa]  celkový absolutní tlak vlhkého vzduchu 

pnv  [MPa]  tlak napájecí vody 

psp  [MPa]  parciální tlak tříatomových plynů 

Pr  [-]  Pradtlovo číslo při střední teplotě proudu 

ψ  [-]  součinitel tepelné efektivnosti 

θO  [-]  poměrná teplota spalin na výstupu z ohniště 

q  [-]  střední zatíţení stěn ohniště 

Qc  [kW]  celkové teplo dodané ohništi 

QCS, QCÚ [kJ/kg]  průměrná hodnota výhřevnosti 

Qi
daf  

[kJ/kg]  výhřevnost surového paliva 

Qi
r  

[kJ/kg]  výhřevnost paliva 

QP
P  

[kJ/kg]  teplo přivedené do kotle 

QS  [kJ/kg]  mnoţství tepla odevzdaného v ohništi do stěn 

Qvz  [kJ/kg]  teplo přivedené do kotle se vzduchem 
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Značka Jednotka Význam 

rCO2  [-]  objemové části tříatomových plynů 

rH2O  [-]  objemová část vodní páry ve spalinách 

rSP  [-]  součet objemových částí tříatomových plynů 

rNO2  [-]  objemové koncentrace tříatomových plynů 

R  [m
2
]  plocha hořící vrstvy paliva na roštu 

σ1  [-]  poměrná příčná rozteč 

σ2  [-]  poměrná podélná rozteč 

s  [m]  účinná tloušťka sálavé vrstvy 

s1  [m]  příčná rozteč 

s2  [m]  podélná rozteč 

S  [m
2
]  plocha výparných ploch 

t  [m]  tloušťka stěn trubek 

tp  [°C]  teplota spalin 

tstř, p  [°C]  střední teplota páry 

tstř, sp  [°C]  střední teplota spalin 

tvz  [°C]  teplota nasávaného vzduchu 

tsyt  [°C]  teplota sytosti 

Ta  [K]  teplota nechlazeného plamene 

TO  [K]  absolutní teplota spalin na výstupu z ohniště  

TZ  [K]  absolutní teplota zaprášeného povrchu stěn 

υ  [m
2
/s]  součinitel kinematické vazkosti pro střední teplotu proudu 

v  [m
3
/kg] měrný objem 

VH2O  [%]  objem vodní páry na 1 m
3
 suchého vzduchu 

VO  [m
3
]  aktivní objem ohniště 

VSP  [m
3
/kg] průtok spalin 

wp  [m/s]  rychlost páry 

wSP  [m/s]  rychlost proudění spalin 

wv  [m/s]  rychlost vody 

wt
r  

[%]  obsah vody v palivu 

x  [-]  úhlový součinitel 

xo  [-]  poměrná výška maximální hodnoty teploty plamene 

xst  [-]  uhlový součinitel 

Xi  [%]  podíl popela z celkového mnoţství v palivu 

Xp  [%]  procento popela v úletu 

Xs  [%]  podíl popela ve škváře 

Xú  [%]  podíl popela v úletu 

z1  [-]  počet trubek v jedné řadě 

z2  [-]  počet řad 

Z  [%]  celkové ztráty 

Zc  [%]  ztráta mechanickým nedopalem 

Zco  [%]  ztráta chemickým nedopalem 
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Značka Jednotka Význam 

Zcs  [%]  ztráta ve škváře nebo v strusce 

Zcú  [%]  ztráta v úletu 

Zf  [%]  ztráty fyzickým teplem tuhých zbytků 

Zk  [%]  ztráta komínová 

Zo  [%]  ztráty ostatní 

Zso  [%]  ztráta sdílením tepla do okolí 
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20. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A: Schéma kotle formát A1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


