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ABSTRAKT 

 
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití odpadního tepla. V teoretické části 

jsou rozebrány možné zdroje odpadního tepla, jeho členění a využití a dále jsou zde popsány 

standardní zařízení na jeho využití, tedy výměníky tepla. V posledním oddílu teoretické části 

jsou popsány možné metody intenzifikace tepelného zařízení. Praktická část se zaměřuje na 

návrh výměníku tepla s hladkými trubkami a trubkami žebrovanými plnými žebry a 

segmentovými žebry. Jsou zde popsány vztahy a postupy pro výpočet a návrh těchto 

výměníků tepla. Závěrem práce je provedena volba nejvhodnější varianty pro zadaný 

průmyslový případ.  

 

ABSTRACT 

 
The main aim of this Bachelors thesis is waste heat and its usage. In theoretical part, there are 

described sources of waste heat, possible way of its usage and there are described an 

equipment, which can reduce waste heat, mainly heat exchangers. At the end of the theoretical 

part of the thesis, intensification elements for heat exchangers are described. The aim of 

practical section is to design a heat exchanger with plane tube, tube with fins and tube with 

ribbed fins and select the best variant for our industrial case. In this section the main 

relationships and practices for heat exchanger design are described. At the end of this thesis 

the most suitable option for our case is selected. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KLÍČOVÁ SLOVA 

 
Odpadní teplo, využitelnost odpadního tepla, výměníky tepla, intenzifikace výměníku tepla 

 

KEYWORDS 

 
Waste heat, waste heat utilization, heat exchanger, heat exchanger enhancement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



BIBLIOGRAFICKÉ CITACE 

 

CEJPEK, O. Efektivní využití odpadního tepla pomocí intenzifikace tepelného zařízení. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. 52 s. Vedoucí bakalářské 

práce doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.. 

  



  



PROHLÁŠENÍ AUTORA 

 
Já, Ondřej Cejpek, prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Efektivní využití odpadního tepla 

intenzifikací tepelného zařízení vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské 

práce doc. Ing. Zdeňka Jegly, Ph.D. a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu.  

 

V Brně dne 17. 05. 2018      ________________ 

             Ondřej Cejpek 

  



  



PODĚKOVÁNÍ 

 

Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu bakalářské práce doc. Ing. Zdeňku Jeglovi, Ph.D.  za 

vstřícný přístup, cenné rady a připomínky, které mi dopomohly k dokončení této bakalářské 

práce. Dále bych rád poděkoval celé rodině a přítelkyni za podporu během studia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Obsah 
ÚVOD ....................................................................................................................................... 17 

1 ODPADNÍ TEPLO ........................................................................................................... 19 

1.1 Druhy odpadního tepla .................................................................................... 20 

1.2 Faktory ovlivňující využitelnost ..................................................................... 22 

2 VÝMĚNÍKY TEPLA ....................................................................................................... 23 

2.1 Rozdělení výměníků tepla............................................................................... 23 

2.2 Rekuperační výměníky tepla .......................................................................... 24 

3 INTENZIFIKACE ............................................................................................................ 27 

3.1 Intenzifikační prvky ........................................................................................ 27 

3.2 Zvětšení teplosměnné plochy .......................................................................... 28 

4 ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÉHO PŘÍPADU ........................................................................ 31 

4.1 Hladké trubky ................................................................................................. 33 

4.2 Žebrované trubky ............................................................................................ 37 

4.3 Zpřesňující výpočet podle ESCOA ................................................................. 39 

4.4 Výsledky a zhodnocení ................................................................................... 43 

5 ZÁVĚR ............................................................................................................................. 45 

SEZNAM SYMBOLŮ ............................................................................................................. 47 

LITERATURA ......................................................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 



17 

 

ÚVOD 
 

V dnešní době, kdy je cena energií poměrně vysoká, je účelné využívat všech dostupných 

prostředků, které jsou k dispozici. Velké množství energie obsažené v odpadní vodě  

a vzduchu je stále vypouštěno bez využití do okolí nebo stokové sítě.  Jedním z prostředků 

k dosažení větší energetické nezávislosti může být využití odpadního tepla, které v procesu 

vzniká a ve většině případů je nevyužito a odchází do okolí. Takováto opatření se obecně 

vyplatí u větších průmyslových podniků, ale i hotelů, nemocnic apod. V některých případech 

může být úspora energie a peněz velice významná. Odpadní teplo se může pomocí různých 

technologií přeměnit na elektrickou energii, může sloužit jako médium pro ohřev teplé 

užitkové vody (dále jen TUV), například pro vytápění objektů daného průmyslu, nebo se 

odpadní teplo může použít na předehřev vstupních látek, které do procesu vstupují.  

Pří výběru vhodné technologie pro využití odpadního tepla záleží na parametrech odpadního 

proudu, především na teplotě a množství odpadního média. Pro omezení množství odpadního 

tepla lze využít například tepelná čerpadla, výměníky tepla a zařízení využívající Organický 

Rankinův cyklus (ORC) pro výrobu elektrické energie.   

Odpadní teplo nelze často v dnešní době ještě zcela využít. Vždy existuje malá část energie, 

která s odpadním proudem odejde bez využití. Je důležité se snažit tento odpadní proud 

omezit, ať už z hlediska ekonomického nebo ekologického. Snahou této práce je poskytnout 

základní přehled v této rozsáhlé oblasti. 

Práce se zabývá efektivním využitím odpadního tepla intenzifikací tepelného zařízení. 

V první části práce bude specifikováno, co je odpadní teplo, kde může vznikat a proč je 

důležité ho využívat. V další části budou představena zařízení sloužící pro využití tohoto tepla 

se zaměřením především na výměníky tepla, které se velice často využívají při aplikacích 

v průmyslu. V navazující části práce budou uvedeny základní typy intenzifikací stávajících 

výměníků tepla a jejich členění. Dále bude stručně uvedena intenzifikace výměníku tepla 

pomocí zvětšené teplosměnné plochy, jejich výhody a přednosti.   

Druhá část práce se pak zaměří na matematické modely a postupy pro správný návrh 

intenzifikovaného tepelného zařízení, hlavně pomocí zvětšení teplosměnného povrchu 

různými druhy žebrovaní trubek a bude provedeno porovnání s výměníkem tepla s hladkými 

trubkami a výběr nejlepší varianty, pro konkrétní řešený případ průmyslového zadání. 
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1 ODPADNÍ TEPLO 
 

Tento druh tepla se obvykle označuje jako sekundární zdroj energie a vzniká ve většině 

průmyslových závodů a objektů jako jsou například hotely, nemocnice, rodinné domy jako 

vedlejší produkt. Tepelná energie může být vázána na plyny a kapaliny, které už se dále 

nevyužívají a odnášejí nevyužitou energii pryč. Jedná se hlavně o citelné teplo různých 

odpadních plynů, spalin nebo také teplo v chladící vodě, které je ve většině případů na nízké 

potenciální úrovni a je těžké ho efektivně využít. V minulém století se ve většině 

průmyslových závodů toto teplo nevyužívalo, protože cena energie z primárních zdrojů byla 

levná, zařízení na využití nízkoteplotního odpadního tepla značně komplikovalo vlastní 

výrobu a přínos úspor z odpadního tepla byl zanedbatelný.   

V dnešní době vysokých cen energií, a hlavně z hlediska ekologického, je účelné odpadní 

teplo využívat. Využití odpadního tepla má tři zásadní výhody: 

• Úspora energie 

• Úspora peněz  

• Redukce CO2 

 

Navzdory dnešním technologiím tepelné ztráty nelze zcela eliminovat, existují však zařízení, 

které sníží množství odpadního tepla a využívají ho na výrobu elektrické energie (spalinové 

kotle, ORC), na ohřev vody pro vytápění některého z objektů (výměník tepla, tepelné 

čerpadlo) nebo na předehřev látky, která do procesu vstupuje. Všechna tato opatření vedou 

k úspoře energií, peněz a šetří životní prostředí.  

Odpadní teplo může vznikat ve všech průmyslových procesech a na různých potenciálových 

hladinách, zejména v metalurgickém a chemickém průmyslu, keramickém a sklářském 

průmyslu, v procesech likvidace odpadů a v potravinářském průmyslu. [1] Při volbě vhodné 

technologie pro využití odpadního tepla je nutno brát v úvahu mnoho faktorů, jako jsou 

například požadavky na výkon, parametry médií, velikostní omezení atd. Zjednodušené 

schéma procesu a využití odpadního tepla je znázorněno na Obr. 1.  

 

     

Obr. 1.: Princip využití odpadního tepla procesu 
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1.1 Druhy odpadního tepla 

 

Odpadní teplo se nejčastěji dělí podle jeho teploty na výstupu z technologického procesu, kde 

už není žádným dalším zařízením využito. Existují tři základní druhy rozdělení  

odpadního tepla při jeho rozdělení podle teploty: nízkopotenciální, středněpotenciální  

a vysokopotenciální teplo. Teplotní rozsahy jednotlivých druhů se mírně liší podle druhu 

použité literatury. Základní rozdělení odpadního tepla je uvedeno v Tab. 1.1. 

Tab. 1.1 Druhy odpadního tepla [2] 

Potenciál Teplota                       Využití 

Vysoký t> 650 °C -předehřev spalovacího vzduchu 

-výroba elektřiny 

- předehřev vsázek do pecí 

Střední t=650 ÷ 260 °C -předehřev spalovacího vzduchu 

-předehřev napájecí vody 

-organický Rankinův cyklus pro výrobu elektřiny 

Nízký t <260 °C -ohřev prostor, vody 

-využití tepelných čerpadel a následné využití 

.  

Vysokopotenciální odpadní teplo 

 

Tento druh tepelné energie je nejčastěji vázán na odpadní plyny z různých průmyslových 

procesů Obr. 2. Největší zastoupení má odpadní teplo z vysokých pecí, koksáren a odpadní 

teplo vznikající při výrobě oceli. Teplota odpadního proudu může dosahovat až 1600 °C a pro 

jeho využití se musí použít speciálně navržené výměníky, protože materiály používané pro 

komerční výměníky tepla by tak vysokou teplotu nevydržely a docházelo by ke zkracování 

životnosti tepelného zařízení nebo jeho okamžitému zničení. Při velmi vysokých teplotách se 

může do odtahové šachty, kterou odpadní proud proudí, vstřikovat voda nebo jiná kapalná 

látka o nízké teplotě, tím se sníží teplota odpadního tepla a může se zabránit zničení 

výměníku tepla.  

Obr.: 2 Koksárna jako typický producent vysokopotenciálního tepla [3] 
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Středněpotenciální odpadní teplo 

 

Odpadní proud, jehož teplota se pohybuje v rozmezí 260 °C až 650 °C se podle Tab. 1.1 

klasifikuje jako středněpotenciální. Může vznikat ve všech průmyslových odvětvích a jeho 

využitelnost je široká. Používá se například na předehřev látky, která do procesu vstupuje, 

předehřev vzduchu nebo se může využít na výrobu elektrické energie. S oblibou se například 

využívá spalinových kotlů, které mohou být umístěny za plynovou turbínou zobrazenou na  

Obr. 3 nebo za motorem a využívat odpadní proud.   

Obr.: 3 Plynová turbína [4] 

Nízkopotenciální odpadní teplo 

 

Většina tepla z procesního průmyslu je právě teplo na nízké potenciální úrovni (viz Obr. 4). 

Teplota odpadního proudu se v těchto případech pohybuje pod hranicí 260°C. Zařízení  

a technologické postupy na využití nízkpotenciálního tepla jsou ve velké většině limitovány 

ekonomickým hlediskem a plochou potřebnou pro tepelné zařízení. Existuje mnoho různých 

způsobů, jak toto teplo ještě dál efektivně využít, například tepelnými čerpadly pro ohřev 

vody na vytápění nebo pomocí výměníku tepla. Velká část tohoto tepla je ukládána ve formě 

latentního tepla, které je možno využít ve speciálně upravených tepelných zařízeních, kde 

zkondenzovaná pára nebo odpadní plyn nezpůsobí problémy s provozem zařízení. 

Obr.:4 Čistírna odpadních vod jako typický producent nízkopotenciálního tepla [5] 
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1.2 Faktory ovlivňující využitelnost 

 

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují využitelnost odpadního tepla. Některé faktory 

ovlivňující využitelnost souvisejí s vlastním návrhem tepelného zařízení (materiál, 

teplosměnná plocha, velikost zařízení, požadované parametry) a ostatní souvisejí s odpadním 

teplem (množství, kvalita-teplota, složení, rosný bod spalin, investice)  

      

Množství odpadního tepla 

 

Množství odpadního tepla určuje, kolik energie je odvedeno bez dalšího využití. Množství 

odpadního tepla tak hraje zásadní roli při investičním rozhodování a velice významně 

ovlivňuje návratnost investice. Množství odpadního tepla �̇�[𝑊] obsaženého v odpadním teple 

lze obecně vyjádřit ze vztahu  

�̇� = 𝑚∆̇ℎ(𝑡)      (1.1) 

V tomto vztahu je �̇� hmotnostní průtok [kg/s] a ∆ℎ(𝑡) je využitelná diference měrné entalpie 

proudu [J/kg] řízená teplotou (t). 

Nelze však posuzovat využitelnost odpadního tepla jen podle údajů o jeho množství, protože 

zásadní roli v rozhodování hraje i kvalita neboli teplota odpadního proudu. 

 

Teplota odpadního proudu 

 

Teplota odpadního proudu je dle [2] společně s množstvím odpadního tepla rozhodujícím 

faktorem pro využitelnost. Ve většině případů ovšem s množstvím odpadního tepla klesá jeho 

teplota a naopak. Důležité je, aby teplota odpadního proudu měla větší teplotu než 

požadovaná teplota média, kterému předává energii. Teplotu odpadního proudu je nutno znát, 

aby bylo možné vhodně zvolit tepelné zařízení, které bude toto teplo využívat a také materiál 

tohoto tepelného zařízení. [2] 

 

Rosný bod spalin 

 

Množství využitelného tepla také závisí na rosném bodu spalin, což je nejnižší teplota, které 

může odpadní teplo v mezní vrstvě kolem teplosměnných ploch dosáhnout, aniž by došlo ke 

kondenzaci páry obsažené ve spalinách a ke korozi teplosměnných ploch zařízení. 

Teplosměnné plochy zařízení musí mít také vyšší teplotu, než je teplota rosného bodu, protože 

silně ovlivňují teplotu mezní vrstvy. Teplota rosného bodu závisí dle [6] na druhu 

spalovaného paliva, zejména na obsahu vody, vodíku a síry, na druhu ohniště, přebytku 

vzduchu a částečně též na koncentraci popílku, který působí jako kondenzační jádra. 
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2 VÝMĚNÍKY TEPLA 
 

Výměníky tepla jsou zařízení, které zprostředkovávají přerušovanou nebo plynulou výměnu 

tepelné energie mezi proudícími médii, tj. ohřívacím médiem o vyšší teplotě a ohřívaným 

médiem o nižší teplotě proudícím skrze toto zařízení. Cílem výměníku tepla je předat  

co nejvíce tepelné energie z ohřívacího média, tím snížit jeho teplotu, médiu ohřívanému  

a tím jeho teplotu zvýšit při co nejmenších ztrátách a velikosti tepelného výměníku. 

Výměníků tepla existuje celá řada a mohou být použity v mnoha různých odvětvích. 

Nejznámějším typem výměníku tepla je tzv. radiátor, který se vyskytuje ve většině 

domácností. Vhodnou volbou typu výměníku lze docílit větší účinnosti, úspor energie i peněz 

(tj. investic). Faktorů, které ovlivňují jeho výběr je celá řada, např. teplota proudů, tlaky, účel 

a použití.  

Důležité je dbát na správný provoz výměníků, protože během používání mohou nastat různé 

poruchy, které nám mohou výměník tepla znehodnotit. Mezi základní mechanismy poruch 

patří zejména zanášení, koroze, adheze, různé netěsnosti a další.  

 

 

2.1 Rozdělení výměníků tepla 

 

Výměníky tepla lze členit podle různých kritérií, například podle typu pracovní látky (např. 

výměník typu voda-pára, spaliny-voda apod.), podle účelu použití (ohříváky, chladiče, 

přehříváky, kondenzátory apod.) nebo podle způsobu přeměn tepla (konvekční, sálavé, 

kombinované). Mezi základní způsob rozdělení, který bude nyní detailněji rozebrán však patří 

rozdělení výměníků tepla podle pracovního pochodu. 

Podle pracovního pochodu se výměníky člení na  

• Rekuperační – proudící média jsou u tohoto typu výměníku oddělena nepropustnou 

stěnou. Nedochází tedy k míšení jednotlivých proudů a přenos tepelné energie je 

realizován prouděním a vedením stěnou.  

• Regenerační – „ohřívané médium vtéká opakovaně s určitým časovým zpožděním za 

médiem ohřívajícím do přesně vymezeného prostoru, vyplněného pevným, teplo 

zprostředkujícím elementem a přijímá z něho naakumulované teplo, dříve přivedené 

ohřívajícím médiem. Může dojít k částečnému smíšení obou médii. „[7] 

• Kontaktní – jednotlivá média mají rozdílné fáze a dochází k jejich promíchání  

a předání tepelné energie. Teplosměnná plocha je dána součtem povrchů jednotlivých 

pevných částic. 
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2.2 Rekuperační výměníky tepla 

 

Jsou to výměníky tepla, ve kterých nedochází ke směšování pracovních médii. Nejznámějšími 

typy těchto výměníků jsou výměníky trubkové, deskové a výměníky s žebrovanými povrchy. 

Rekuperační typ výměníků je nejčastěji používaným typem, který se používá například  

u kotlů jako vysokotlaké a nízkotlaké ohříváky napájecí vody v systémech regenerace, 

kondenzátory parních turbín, chladiče kondenzátoru, chladiče oleje, spalinové výměníky, aj. 

[7] 

Trubkový výměník 

 

Tento typ výměníku se skládá ze dvou hlavních částí, vnějšího pláště s přívodem jednoho 

pracovního média a z vnitřních trubek, kterými proudí druhá pracovní látka Obr. 5. Vnitřní 

trubky jsou podepírány přepážkami (segmentové, koncentrické) a mají definovanou geometrii 

a počet. Přepážky slouží k vymezení polohy vnitřních trubek, a především k narušení proudu 

média okolo trubek, aby mohlo dojít k předání většího množství tepla. Příklad trubkového 

výměníku je znázorněn na Obr. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 5.: Trubkový výměník tepla [8]  

 

Existuje mnoho modifikací a typů těchto trubkových výměníků, například výměník  

s U-trubkami, výměník typu trubka v trubce, výměník se šroubovitě vinutými trubkami apod.  

U některých těchto typů nastává problém s teplotní dilatací trubek mezi trubkovnicemi, proto 

se výměníky doplňují o kompenzátory tepelné dilatace. Obecně však má tento typ výměníku 

má poměrně snadnou údržbu a nevyžaduje žádná zvláštní opatření. 
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Deskový výměník 

 

Hlavní rozdíl oproti předchozímu typu výměníku je ve tvaru teplosměnné plochy, která je 

v tomto případě ve formě tenkých kovových profilovaných desek pevně stažených k sobě. 

Profilované desky mají na svém povrchu těsně uspořádané kanálky, kterými proudí pracovní 

média. Nejčastější použití mají tyto deskové výměníky pro ohřev kapalin při provozních 

tlacích 

do 3,5 MPa a při teplotách do 150 °C, avšak některé typy mohou pracovat s teplotami až  

do 270 °C. [7] 

Hlavní výhodou tohoto typu výměníku je jeho kompaktnost, malé rozměry a nízká hmotnost 

při zachování vysokého přenosu tepla a možnost dalšího zvyšování výkonu v průběhu 

používání přidáním dalších profilovaných desek. Deskový výměník je zobrazen na Obr. 6. 

 

Obr.: 6 Deskový výměník [9] 
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3 INTENZIFIKACE 
 

Pojem intenzifikace znamená zvýšení tepelného výkonu ti tepelného zařízení na výměnu 

tepla. Intenzifikací výměníku tepla se získá vyšší výkon a předá se více tepla při stejné 

velikosti tepelného výměníku. Existují dlouho používané metody intenzifikace a stále se 

pracuje na jejich zdokonalení.  Intenzifikaci můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupina 

je intenzifikace pomocí zvětšení teplosměnné plochy (například žebrováním trubek) a ve 

druhé se zvyšuje součinitel prostupu tepla mezi jednotlivými proudícími médii například 

pomocí turbulizátorů, použitím speciální tekutiny atd. Při intenzifikaci nejde jen o zvýšení 

výkonu, ale musí se brát ohled i na zachování spolehlivosti, zachování jednoduchosti 

konstrukce, cenu a rychlost výroby, a především je nutno brát ohled na celkovou cenu 

intenzifikace tepelného výměníku.  

 

3.1 Intenzifikační prvky 

 

Intenzifikaci lze rozdělit do dvou skupin podle potřeby přívodu externí energie. Intenzifikační 

prvky a postupy, které nepotřebují přívod energie (tzv. pasivní metody intenzifikace) jsou 

například: 

• Úprava povrchů (povlaky, zdrsnění)  

• Zvětšení plochy (vnitřní, vnější žebrování) -viz. Obr. 7. 

• Turbulizátory (zkroucený pásek-viz. Obr. 8)  

• Úprava proudícího média (suspenze, emulze) 

 

Intenzifikační prvky, které potřebují přívod externí energie (tzv. aktivní metody intenzifikace) 

jsou například: 

• Vibrace (média, výměníku) 

• Použití elektrostatického pole 

• Vstřikování média jiné fáze 

Obr. 7.: Žebrování trubek [10] 
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Obr. 8.: Turbulizátor typu „zkroucený pásek“ [11] 

 

Nejvíce oblíbenou a rozšířenou metodou intenzifikace tepelného výměníku je zvětšení 

teplosměnné plochy nebo použití trubkových a mezi trubkových turbulizátorů, které naruší 

laminární proudění. Navíc ve výměnících bez změny fáze se často významně uplatní jen 

zvětšená teplosměnná plocha. Výhodou turbulizátorů pak je, že mohou zabraňovat zanášení 

trubkového prostoru, ale za cenu vyšší tlakové ztráty. Turbulizátory však především narušují 

laminární proudění média, což má za následek větší součinitel přestupu tepla. 

 

3.2 Zvětšení teplosměnné plochy 

 

Zvětšení teplosměnné plochy je jednou z nejvýznamnějších možností intenzifikace výměníku 

tepla. Nejčastěji se používá žebrování. Při návrhu výměníku tepla, kdy mají pracovní média 

různý součinitel přestupu tepla se žebrování navrhne na stranu média s nižší hodnotou 

součinitele, přitom je vhodné se řídit vztahem: 

𝛼1𝑆1 = 𝛼2𝑆2       (3.1) 

kde 𝛼1 a 𝛼2 jsou součinitele přestupu tepla na první a druhé ploše a 𝑆1 a 𝑆2 jsou velikosti 

jednotlivých povrchů. 

Žebrování lze také použít v případě, že je třeba snížit velikost výměníku tepla. Žebra se 

mohou umístit na obou stranách trubek a mohou být buď podélná nebo příčná, (podle způsobu 

obtékání trubek) různých tvarů a velikostí, vyrobena z různých materiálů. 

 

Žebrování může obecně být:  

 

• Příčné – žebra mohou být vyválcována z materiálu trubky nebo navinuta na trubku ve 

formě pásků (viz. Obr. 7 a 9) nebo trnů (viz. Obr. 10) V takovém případě je možná kombinace 

materiálů.  

 

• Podélné – velmi často se používá pro podélně obtékaný vnější povrch. Tvoří se  

z profilových pásků přivařených k trubce. [12] -viz. Obr. 11. 
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Obr.: 9 Příčné a navíjené žebrování [13] 

 

Obr.: 10 Trnové žebrování [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 11 Podélné žebrování [15] 
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4 ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÉHO PŘÍPADU 

 
V této praktické části práce je záměrem návrh intenzifikované sekce výměny tepla pro 

efektivní využití odpadního tepla z ohřevné procesní pece. V peci se spaluje topný plyn, jehož 

složení je známo. Aktuální tepelná účinnost provozované pece je 83,4 % a úkolem je 

navrhnout přídavný trubkový svazek jež bude v peci umístěn nad tzv. konvekční sekcí číslo 

dvě. Celá pec je přitom rozdělena do dvou částí, části radiační, kde se teplo předává 

především radiací a části konvekční, kde proces sdílení tepla probíhá hlavně konvekcí. 

Specifikace těchto částí pece je v Tab. 4.2. Ve spodní části radiační sekce jsou umístěny 

hořáky spalující zmíněné plynné palivo. Konvekční část je rozdělena do dvou sekcí 

s konkrétním počtem trubek v každé sekci. Teplota spalin za druhou sekcí je 347,6 °C, což je 

teplota relativně vysoká a záměrem je využít obsažené odpadní teplo v rámci prostorových 

možností nad druhou konvekční sekcí pomocí přídavného intenzifikovaného trubkového 

svazku pro dosažení účinnosti pece 90 %. Výpočet bude (pro názornost vlivu intenzifikace) 

proveden pro trubky hladké, trubky s plnými žebry a pro trubky se segmentovými žebry. 

Schématický nákres pece je na Obr. 12. Základní provozní parametry pece pak uvádí Tab. 4.1.  

Tab. 4.1 Provozní parametry pece 

Zadané parametry pece 

Palivo Topný plyn, známé složení 

Přebytek vzduchu λ 1,1 

Výhřevnost paliva [kJ.kg-1] 46051  

Teplota média 1 na vstupu [°C] 200 

Teplota média 1 na výstupu [°C] 238 

Celkové absorbované teplo [MW] 9,595 

Tepelná účinnost pece [%] 83,4 

Vyvinuté teplo [MW] 11,502 

 

Tab. 4.2 Konstrukční a technologické parametry radiační a konvekční sekce 

 Radiační sekce Konvekční sekce 

1 2 

Celkový počet trubek [-] 28 8 24 

Počet trubek v 1 řadě [-] 28 4 4 

Počet řad [-] 1 2 6 

Ohřívaná délka trubek [m] 12,2 4,8 4,8 

Průměr trubek [m] 0,219 0,114 0,114 

Plocha trubek [m2] 235 13,753 465,738 

Předané teplo [MW] 7,316 0,503 1,783 

Teplota media vstup [°C] 209 207 200 

Teplota media výstup [°C] 238 209 207 

Výška žebra [m] - - 0,026 

Tloušťka žebra [m] - - 0,0020 

 

V navrhované přídavné sekci se bude ohřívat médium (termoolej) se součinitelem přestupu 

tepla αi=800 W/m2K a ohřeje se z teploty 130 °C na teplotu 150 °C.  
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Obr. 12.: Schéma uspořádání řešené pece 

 

Nejprve je třeba stanovit, kolik tepla se musí předat v navrhované nové sekci, aby tepelná 

účinnost pece dosáhla požadovaných 90 %. Současnou účinnost pece ověříme dosazením 

zadaných hodnot do známého vztahu: 

 

𝜂 =
�̇�𝑎𝑏𝑠

�̇�𝑠
=

7,308+0,503+1,783

11,502
= 0,834    (4.1) 

 

Pokud se požaduje účinnost 90 %, pak se musí 𝜂=0,9 a z rovnice 4.1 je možné vypočítat teplo 

𝑄�̇�, které se musí médiu předat v nově navrhované sekci 

 

     𝜂�̇�𝑠 = �̇�𝑎𝑏𝑠 + �̇�𝑛     (4.2) 

      0,9.11,502 = 9,594 + �̇�𝑛                                (4.3) 

           �̇�𝑛 = 10,3518 − 9,594 = 0,7578 𝑀𝑊   (4.4) 
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Výchozí predikci poklesu teploty spalin při odevzdání zjištěného tepla 𝑄�̇� v nově navrhované 

sekci lze provést pomocí tepelné kapacity spalin CP, kterou lze vypočítat z rovnice tepelné 

bilance pro druhou sekci. 

 

�̇�𝑎𝑏𝑠2 = �̇�𝑐𝑝∆𝑡 = 𝐶𝑃∆𝑡    (4.5) 

 

Z ní lze obdržet CP po dosazení známých dat: 

 

𝐶𝑃 =
�̇�𝑎𝑏𝑠2

∆𝑡
=

1783000

(671,7−347,6)
= 5501,39

𝑊

°𝐶
   (4.6) 

 

S pomocí CP lze predikovat teplotu spalin na výstupu z nově navrhované sekce: 

 

        ∆𝑡𝑛 =
�̇�𝑛

𝐶𝑃
=

757800

5501,39
= 137,75 °𝐶    (4.7) 

 

Teplotní rozdíl ∆𝑡𝑛 = 137,75 °𝐶, takže teplota spalin na výstupu z navrhované sekce bude 

𝑡𝑜𝑢𝑡=347,6 − 137,75 = 209,85 °𝐶 =̇ 210 °𝐶. Teplota spalin na výstupu z navrhované sekce 

bude tedy dostatečně vysoká a nehrozí tak nebezpečí koroze trubek nové sekce v důsledku 

poklesu teploty spalin do blízkosti rosného bodu.  

Střední teplota spalin v nově navrhované sekci tak bude 𝑡𝑠 =
347,6+210

2
= 278,8 =̇ 279 °𝐶. 

Pro tuto teplotu jsou k dispozici v Tab. 4.3 termofyzikální data potřebná pro návrh nové 

trubkové sekce. 

Tab. 4.3 Zadané parametry spalin pro návrh přídavné sekce 

 

4.1 Hladké trubky 

 

Při návrhu je nejprve potřebné si vypočítat volný průtočný průřez mezi trubkami podle 

následující rovnice:  

𝐴𝑣 = 𝐴𝑘 − 𝑛𝐴𝑡0     (4.8) 

Termofyzikální data spalin 

Název Značení Hodnota Jednotka 

Hustota ρ 0,627 kg/m3 

Dynamická viskozita η1 26,3.10-6 Pa.s 

Tepelná kapacita 𝑐𝑝 1187,9 J/kg.K 

Tepelná vodivost λ 0,0412 W/m.K 
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Rozměry spalinového kanálu jsou 4,8 m x 0,915 m a tedy 𝐴𝑘 = 4,8.0,915 = 4,392 𝑚2. 

V každé řadě jsou 4 trubky (tj. n=4) s průměrem 𝐷0=0,114 m a každá z nich zaujímá 

v průtočném průřezu kanálu plochu At0=0,114.4,8=0,547 𝑚2. 

Po výpočtu volného průtočného průřezu lze z rovnice kontinuity vypočítat rychlost spalin 

(𝑤𝑠). Rovnice kontinuity má tvar: 

 

�̇� = 𝜌𝑠𝐴𝑣𝑤𝑠      (4.9) 

 

Pro výpočet součinitele přestupu tepla je potřeba Reynoldsovo, Prandltovo a Nusseltovo číslo, 

které lze dle [16] spočítat podle vztahů: 

Reynoldsovo číslo: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑠𝑤𝑠𝐷𝑜

𝜂1
      (4.10) 

 

Prandltovo číslo: 

              𝑃𝑟 =
𝑐𝑝𝜂1

𝜆𝑠
      (4.11) 

 

 Nusseltovo číslo (pro turbulentní režim toku): 

 𝑁𝑢 = 0,273𝑅𝑒0,635𝑃𝑟0,34    (4.12) 

 

Součinitel přestupu tepla na straně spalin se vypočte z rovnice [16]: 

 

𝛼𝑠 =
𝑁𝑢𝜆𝑠

𝐷𝑜
      (4.13) 

 

 

Při známé tepelné vodivosti trubky 𝜆𝑡 je možno stanovit součinitel prostupu tepla: 

 

1

𝑘
=

1

𝛼𝑠
+

1

𝛼𝑖
+

𝐷𝑜−𝐷𝑖

2𝜆𝑡
               (4.14) 

 



35 

 

Posledním parametrem potřebným pro návrh výměníku tepla je střední logaritmický spád, 

jehož výpočet se liší podle smyslu proudění pracovních látek (protiproudý nebo souproudý 

výměník). Nově navrhovanou sekci lze považovat za protiproudý výměník, u nějž situaci se 

změnou teplot pracovních látek znázorňuje Obr. 11, a střední log spád se vypočte z rovnice: 

 ∆𝑇 =
∆𝑇1−∆𝑇2

𝑙𝑛 (
∆𝑇1
∆𝑇2

)
             (4.15) 

Obr.: 11 Změna teplot pracovních látek pro protiproudý výměník tepla [17] 

 

Pro výpočet celkové teplosměnné plochy nové sekce se použije vztahu [16]: 

𝐴𝑡𝑜𝑡 =
𝑄�̇�

𝑘∆𝑇
     (4.16) 

 

A potřebný počet řad trubek ve svazku potom bude: 

𝑁𝑅 =
𝐴𝑡𝑜𝑡

4𝐴𝑡
     (4.17) 

kde 𝐴𝑡 je povrch jedné trubky  

 

 

Tlaková ztráta 

 

Pro výpočet tlakové ztráty média proudícího přes svazek hladkých trubek lze použít vztahu 

dle [16]: 

∆𝑝 = (𝐾𝑎 + 𝑁𝑅𝐾𝑓)
1

2
𝜌𝑠𝑤𝑠

2    (4.18) 

Kde koeficient 𝐾𝑎 je možné určit podle vztahu 

𝐾𝑎 = 1 + 𝜎2      (4.19) 
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Konstanta 𝜎 je rovna 

𝜎 =
𝐴𝑣

𝐴𝑘
      (4.20) 

Koeficient 𝐾𝑓 se určí podle Obr. 12, kde je nutno nejprve v pravém dílčím grafu stanovit 

konstantu K1 a poté podle Reynoldsova čísla určit 𝐾𝑓. Konstanta a je rovna podílu P1/Do. 

Označování roztečí trubek ve svazku s vystřídaným uspořádáním trubek je prezentováno na 

Obr. 13.  

 Obr.:12 Koeficient 𝐾𝑓 pro vystřídané uspořádání trubek 

Obr.:13 Rozteč trubek při vystřídaném uspořádání 
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4.2 Žebrované trubky 

 

Žebrované trubky pro konvekční se procesních pecí se vyrábí ve dvou provedeních, jako 

žebra kruhová plná (zobrazená na Obr. 14) a o žebra kruhová nasekávaná, tzv. segmentovaná 

(viz. Obr. 15). Hlavní rozdíl je v geometrii a ploše žeber, jinak se výpočet nijak zvlášť pro 

tyto typy žebrování neliší. 

 

Obr.: 14 Nákres trubky obsahující kruhová plná žebra 

Obr.: 15 Nákres trubky obsahující kruhová segmentová žebra 

 

Nejprve je potřeba, podobně jako u hladkých trubek, vypočítat volný průtočný průřez mezi 

trubkami, který bude nyní zmenšen o plochu žeber podle rovnice následující 4. 21. Rozměry 

spalinového kanálu jsou opět 4,8 m x 0,915 m. V každé řadě jsou 4 trubky s průměrem 0,114 

m s 598 žebry na jedné trubce a výšce 26 mm a tloušťce 2 mm. 
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𝐴𝑣 = 𝐴𝑘 − 𝑛𝐴𝑡0 − 𝐴ž0     (4.21) 

 

Následně lze pomocí rovnice kontinuity 4.22 vypočítat rychlost spalin 𝑤𝑠 v trubkovém 

svazku. 

          �̇� = 𝜌𝑠𝐴𝑣𝑤𝑠      (4.22) 

Pro výpočet součinitele přestupu tepla je opět potřeba Reynoldsovo a Prandltovo číslo, které 

lze spočítat z dříve uvedených vztahů 4.10 a 4.11. 

Pro výpočet Nuseltova čísla se nyní využije vztahu, který zahrnuje přítomnost žeber a má dle 

[16] pro turbulentní proudění spalin tvar 

𝑁𝑢 = 0,38𝑅𝑒0,6 (
𝐴𝑐

𝐴𝑡
)

−0,15

𝑃𝑟
1

3    (4.23) 

Pak již lze dopočítat součinitel přestupu tepla na straně spalin podle vztahu [16]: 

𝛼𝑠 =
𝑁𝑢𝜆𝑠

𝐷𝑜
     (4.24) 

Při výpočtu žebrovaných trubek hraje zásadní roly účinnost žebra 𝑁𝑓, která se vypočte 

s pomocí následujících rovnic: 

𝑁𝑓 =
1

𝑋

𝑒𝑋−𝑒−𝑋

𝑒𝑋+𝑒−𝑋     (4.25) 

𝑋 = 𝜑
𝐷0

2
√

2𝛼𝑚

𝜆𝑡 𝑇𝑓
     (4.26) 

𝜑 = (
𝐷𝑓

𝐷0
− 1) [1 + 0,35𝑙𝑛 (

𝐷𝑓

𝐷𝑜
)]    (4.27) 

 

Známý součinitel přestupu tepla a účinnost žebra, pak jako vstupní data vstupují do výpočtu 

virtuálního součinitele přestupu tepla podle vztahu [16]: 

𝛼𝑣 = 𝛼𝑠 [1 − (1 − 𝑁𝑓)
𝐴ž

𝐴𝑐
]    (4.28) 

Nyní již lze spočítat součinitel prostupu tepla z rovnice: 

1

𝑘
=

1

𝛼𝑣
+

𝐴𝑐

𝐴𝑖
(

1

𝛼𝑖
+

𝐷𝑜−𝐷𝑖

2𝜆𝑡
)     (4.29) 

Potřebná plocha výměny tepla svazku žebrovaných trubek se pro požadovaný tepelný výkon 

𝑄�̇� vypočte ze vztahu: 

𝐴𝑡𝑜𝑡 =
�̇�𝑛

𝑘∆𝑇
     (4.30) 
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Pro případ řešené nové sekce, kdy jsou v jedné řadě 4 trubky, se potřebný počet řad vypočte z 

rovnice 4.31. 

𝑁𝑅 =
𝐴𝑡𝑜𝑡

4𝐴𝑡
     (4.31) 

kde 𝐴𝑡 je povrch jedné trubky. 

 

4.3 Zpřesňující výpočet podle ESCOA 

 

Výše uvedený základní návrhový výpočet žebrovaného trubkového svazku je pouze 

předběžný a používají se proto různé další vztahy a postupy pro zpřesnění počtu trubek  

a velikosti teplosměnné plochy. Jako příklad takového zpřesňujícího výpočtu bude nyní 

uveden zpřesňující postup podle ESCOA [18] 

 

Tento zpřesňující výpočet začíná výpočtem Nuseltova čísla podle vztahu: 

           𝑁𝑢 = 𝐶1𝐶3𝐶5𝑅𝑒𝑃𝑟1 3⁄ (
𝑇𝑠

𝑇𝑓ž
)

0,25

(
𝐷𝑓

𝐷0
)

0,5

    (4.32) 

Kde průměry 𝐷𝑓 a 𝐷𝑜  jsou zaznačeny na Obr. 14 a 𝑇𝑠 je střední teplota spalin a 𝑇𝑓ž je střední 

teplota žebra, kterou lze spočítat z rovnice:  

𝑇𝑓ž =
𝑇𝑓𝑚−𝑇𝑓𝑟

2
      (4.33) 

Kde 𝑇𝑓𝑚 je teplota na hraně žebra a 𝑇𝑓𝑟 je teplota na patě žebra. Tyto teploty se vypočítají ze 

vztahů: 

 

                         𝑇𝑓𝑚 = 𝑇𝑓𝑟 + (𝑇0 − 𝑇𝑖)(1,42 − 1,4𝜂𝑓)    (4.34) 

𝑇𝑓𝑟 = 𝑇𝑖 + (𝑞
1

𝛼𝑖

) + (𝑞
𝐷𝑓−𝐷𝑖

2𝜆𝑡

)    (4.35) 

 

Kde q je měrný tepelný tok [𝑊/𝑚2], který stanovíme podle vztahu 4.36. 

 

𝑞 =
(𝑇𝑠−𝑇𝑖)

𝑅𝑡𝑜𝑡
      (4.36) 

 

Celkový odpor 𝑅𝑡𝑜𝑡 [𝑚2𝐾/𝑊]  je roven: 

𝑅𝑡𝑜𝑡 =
1

𝑘
=

1

𝛼𝑣
+

𝐴𝑐

𝐴𝑖
(

1

𝛼𝑖
+

𝐷𝑜−𝐷𝑖

2𝜆𝑡
)              (4.37) 
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První člen v rovnici 4.37 je odpor na vnitřní straně trubky 𝑅𝑖, druhý člen je odpor na vnější 

straně trubky 𝑅𝑣 a poslední člen je tepelný odpor stěny trubky 𝑅𝑤. Situaci znázorňuje Obr. 14. 

Teplotní profil je pak znázorněn na Obr. 15. 

Pro koeficienty C1, C3, C5 platí následující vztahy: 

pro hladká kruhová žebra: 

      𝐶1 = 0,091𝑅𝑒−0,25     (4.38) 

𝐶3 = 0,35 + 0,6𝑒
−0,25

𝐻𝑓
𝐶𝑓

⁄
     (4.39) 

𝐶5 = 0,7 + (0,7 − 0,8𝑒−0,15𝑁𝑅2
)𝑒−

𝑃1

𝑃2    (4.40) 

pro nasekávaná žebra: 

      𝐶1 = 0,091𝑅𝑒−0,25     (4.41) 

𝐶3 = 0,35 + 0,6𝑒
−0,17

𝐻𝑓
𝐶𝑓

⁄
     (4.42) 

𝐶5 = 0,7 + (0,7 − 0,8𝑒−0,15𝑁𝑅2
)𝑒−

𝑃1

𝑃2    (4.43) 

 

Při známém Nusseltově čísle pak lze vypočítat součinitel přestupu tepla: 

𝛼𝑠 =
𝑁𝑢𝜆𝑠

𝐷𝑜
     (4.44) 

 

          Obr.:14 Schématické znázornění tepelných odporů žebrované trubky 
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Obr.:15 Rozložení tepla podél žebra 

 

 

Geometrické parametry 𝐴𝑖, 𝐴𝑡 a 𝐴ž pro kruhová hladká žebra se vypočítají podle 

následujících vztahů 4.45-4.48 a poté se dosazují do rovnice 4.37. 

 

                                            𝐴𝑖 =  𝜋𝐷𝑖𝐿      (4.45) 

                                       𝐴𝑡 = 𝜋𝐷0(𝐿 − 𝑁ž𝑇𝑓)     (4.46) 

𝐴ž = 𝑁ž [𝜋
(𝐷𝑓

2−𝐷𝑜
2)

2
+ 𝜋𝐷𝑓𝑇𝑓]    (4.47) 

  𝐴𝑐 = 𝐴𝑡 + 𝐴ž        (4.48) 

 

Geometrické parametry pro segmentová žebra se vypočítají podle následujících vztahů 4.49-

4.52. 

𝐴𝑖 =  𝜋𝐷𝑖𝐿       (4.49)  

𝐴𝑡 = 𝜋𝐷0(𝐿 − 𝑁ž𝑇𝑓)     (4.50) 

𝐴ž = 𝑁ž [𝜋
(𝐷𝑠

2−𝐷𝑜
2)

2
+

𝜋∗𝐷𝑠

𝑊𝑠
(2𝐻𝑠𝑊𝑠 + 2𝐻𝑠𝑇𝑓 + 𝑊𝑠𝑇𝑓)]  (4.51) 

       𝐴𝑐 = 𝐴𝑡 + 𝐴ž      (4.52) 
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Součinitel prostupu tepla pro trubku s žebry se spočte ze vztahu: 

1

𝑘
=

1

𝛼𝑠
+

𝐴𝑐

𝐴𝑖
(

1

𝛼𝑖
+

𝐷0−𝐷𝑖

2𝜆𝑡
)     (4.53) 

Na závěr se s pomocí následující rovnice 4.51 spočítá kolik tepla se předá při uvažovaném 

počtu řad z předběžného výpočtu a zjistí se, zda navrhovaný počet řad vyhovuje nebo nikoliv. 

Pokud počet řad nevyhovuje opraví se potřebným směrem a výpočet se opakuje, až bude 

množství předaného tepla odpovídat požadované hodnotě 𝑄�̇�. 

�̇�𝑛 = 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑘∆𝑇     (4.54) 

 

Tlaková ztráta 

 

Zpřesňující výpočet ESCOA uvádí pro tlakovou ztrátu média proudícího přes svazek 

žebrovaných trubek vztah [18]: 

 

               ∆𝑝 = (𝜆 + 4𝐾𝑎)
𝜌𝑠𝑤𝑠

2

2
𝑁𝑅    (4.55) 

Kde λ je součinitel tření a počítá se z rovnice: 

 

        𝜆 = 4
𝐷𝑓

𝐷𝑜
𝐶2𝐶4𝐶6      (4.56) 

Koeficienty 𝐶2, 𝐶4, 𝐶6 se vypočítají podle rovnic 4.57-4.59. 

 

𝐶2 = 0,075 + 1,85𝑅𝑒−0,3    (4.57) 

𝐶4 = 0,11 [0,05 (
𝑃2

𝐷𝑜
)]

−0,7(
𝐻𝑓

𝐶𝑓
⁄ )

−0,2

    (4.58) 

𝐶6 = 1,1 + (1,8 − 2,1𝑒−0,15𝑁𝑅2
)𝑒−2(

𝑃1

𝑃2
) − (0,7 − 0,8𝑒−0,15𝑁𝑅2

)𝑒−0,6(
𝑃1

𝑃2
)   (4.59) 

 

 

Pro koeficient 𝐾𝑎 platí dle [18] vztah: 

𝐾𝑎 =
1+(

𝐴𝑣
𝐴𝑘

)
2

4𝑁𝑅
𝜌𝑠 (

1

𝜌2
−

1

𝜌1
)    (4.60) 
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4.4 Výsledky a zhodnocení 

 

V Tab. 4.1 jsou uvedeny výsledky předběžného výpočtu, jako jsou bezrozměrná čísla, 

povrchy jednotlivých trubek s různým typem žebrování a bez žebrování. Je zde také 

vypočtena účinnost žebra a mnoho dalších parametrů, které jsou potřeba, aby bylo možné 

vypočítat počet trubek a počet řad v navrhované sekci.  

V Tab. 4.4.2 jsou uvedeny výsledky zpřesňujícího výpočtu podle ESCOA. Z výsledků je 

zřejmé, že počet řad ve zpřesňujícím výpočtu je u trubek s kruhovým hladkým žebrováním 

blíže k 7 řadám a v případě žebrování segmentového se počet řad přiblížil 6 řadám. Nicméně 

mezi předběžným a zpřesňujícím výpočtem není až tak velký rozdíl.  

Tab. 4.4.3 pak ukazuje výslednou tlakovou ztrátu v navrhované sekci trubek. Je patrné, že  

u nežebrovaných trubek je tlaková ztráta největší z důvodů největšího počtu řad trubek. 

S klesajícím počtem řad trubek ve svazku klesá i tlaková ztráta.  

Z uvedených výsledků vyplývá, že nejlepší variantou je použít žebrované trubky se 

segmentovanými žebry, kterých je potřeba pouze 6 řad a vykazují nejmenší tlakovou ztrátu. Je 

zde výrazná úspora místa oproti hladkým trubkám, kterých by na stejné množství předaného 

tepla bylo potřeba 31 řad a vykazují největší tlakovou ztrátu. Nárůst plochy segmentových 

žeber oproti plným žebrům není nijak výrazný. 

Z Tab. 4.4.1 je patrné, že povrch jedné trubky s hladkým žebrováním má plochu necelých  

15 m2 a povrch trubky se segmentovým žebrováním má plochu 15,2 m2. Vytvoření malého 

„náseku“ žeber tak nepatrně přidá na ploše žeber. 

 Pro ověření správnosti výsledků lze závěrem vypočítat, jaké účinnosti se u pece instalací 

nové sekce dosáhne. Účinnost je definována jako poměr tepla námi získaného ve všech 

sekcích ku teplu vyvinutému, tj. uvolněnému spalováním paliva. Zahrnutím zpřesněného 

tepelného výkonu nové sekce obsahující segmentové žebrování do výpočtu tepelné účinnosti 

pece se obdrží: 

𝜂 =
�̇�𝑎𝑏𝑠+𝑄�̇�

�̇�𝑠
= (

7,308+0,503+1,783+0,781071

11,502
) . 100 = 90,2 %  (4.58) 

Výsledná účinnost je tedy 90,2 % což splňuje výchozí požadované zadání na dosažení tepelné 

účinnosti pece 90 % efektivním využitím dostupného odpadního tepla v jejích odcházejících 

spalinách. 
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Tab. 4.4.1 Předběžný výpočet  

  Hladké trubky Plná žebra Segmentová žebra  

Volný průtočný průřez 𝐴𝑣  2,2 1,9 1,9 m2 

Rychlost spalin 𝑤𝑠 3,3 3,7 3,7 m.s-1 

Reynoldsovo číslo Re 8,96.103 1,01.104 1,01.104 - 

Prandltovo číslo Pr 0,76 0,76 0,76 - 

Povrch žeber Až 0 13,7 13,9 m2 

Povrch trubky bez žeber At 1,7 1,3 1,3 m2 

Celkový povrch 𝐴𝑐 1,7 14,9 15,2 m2 

Nusseltovo číslo Nu 80,33 60,61 60,47 - 

Součinitel přestupu tepla αs 29,0 21,9 21,9 W.m-2.K-1 

Účinnost žebra Nf 1 0,879 0,880 - 

Virtuální součinitel přestupu 

tepla 
αv 29,0 19,5 19,5 W.m-2.K-1 

Součinitel prostupu tepla k 27,9 15,3 15,3 W.m-2.K-1 

Teplosměnný povrch 𝐴𝑡𝑜𝑡 209,7 381,5 383,5 m2 

Počet řad teoretický NR 30,5 6,4    6,3 - 

Počet řad reálný NR 31 7     7 - 

 
Tab. 4.4.2 Zpřesňující výpočet podle ESCOA  

  Plná žebra Segmentová žebra  

Koeficient C1 C1 0,009 0,009 - 

Koeficient C3 C3 0,570 0,661 - 

Koeficient C5 C5 0,994 0,994 - 

Celkový odpor 𝑅𝑡𝑜𝑡  0,065 0,066 m2.K.W-1 

Tepelný tok q 2127,6 2116,9 W.m-2 

Teplota na patě žebra 𝑇𝑓𝑟  143,9 143,9 °C 

Teplota na hraně žebra 𝑇𝑓𝑚 170,0 169,9 °C 

Střední teplota žebra 𝑇𝑓𝑎 157,0 156,9 °C 

Součinitel přestupu tepla αs 18,5 21,5 W.m-2.K-1 

Součinitel prostupu tepla k 14,8 16,47 W.m-2.K-1 

Počet řad teoretický NR 6,6 5,8 - 

Počet řad reálný NR 7 6  

Absorbované teplo 𝑄𝑛  801879 781071 W 

 
Tab. 4.4.3 Tlaková ztráta  

  Hladké trubky Plná žebra Segmentová žebra  

Koeficient C2 C2 - 0,191 0,191 - 

Koeficient C4 C4 - 1,065 1,065 - 

Koeficient C6 C6 - 1,002 1,002 - 

Součinitel tření λ - 1,052 1,052 - 

Součinitel 𝐾𝑓 𝐾𝑓 7,140 - - - 

Součinitel 𝐾𝑎  𝐾𝑎 1,252 2,617 2,243 - 

Součinitel σ σ 0,502 - - - 

Tlaková ztráta 𝛥𝑝 757,7 348,8 298,8 Pa 
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5 ZÁVĚR 
Hlavním cílem práce bylo seznámit se s problematikou odpadního tepla a jeho možného 

využití pomocí intenzifikace tepelného zařízení. Pro konkrétní průmyslový případ, týkající se 

požadovaného využití odpadního tepla procesní pece, byl navržen vhodný trubkový výměník 

tepla. Intenzifikace navrženého výměníku tepla byla provedena užitím zvětšených povrchů, 

jejichž velikost a typy jsou rozebrány v teoretické části v kapitole 3 a postup výpočtu je 

proveden v kapitole 4. 

Z obdržených výsledků je jasně vidět, jaký vliv má zvětšený teplosměnný povrch na celkovou 

velikost výměníku a jím zaujímaný prostor. Stejné množství tepla, které by se předalo 31 

řadami hladkých trubek se předá 7 řadami trubek s kruhovými žebry nebo  

6 řadami trubek s kruhovými nasekávanými (segmentovými) žebry. Z výsledků také vyplývá, 

že čím větší je počet řad trubek, tím větší bude tlaková ztráta spalin proudících kolem trubek. 

Výsledky ukazují, že efektivní užití zvětšených povrchů umožňuje minimalizovat potřebný 

počet řad trubek a tím i tlakovou ztrátu spalin.  

Práce se nezabývala ekonomickým hodnocením dosažených výsledků, posouzení obdržených 

výsledků bylo provedeno pouze z technického pohledu, tj. z hlediska velikosti a dosažených 

konkrétních technických parametrů. Z ekonomického hlediska však lze závěrem konstatovat, 

že žebrované trubky jdou dražší než hladké trubky, ale na druhou stranu při použití 

žebrovaných trubek se podstatně zmenší velikost výměníku tepla. 

Dalším faktorem, který obecně ovlivňuje výběr typu zvětšeného povrchu je zanášení. Řešený 

průmyslový případ se vyznačoval tím, že produkované spaliny vznikají spalováním plynného 

paliva, tudíž neobsahovaly zanášivé podíly. Také z tohoto pohledu lze výsledné doporučené 

nasazení trubek s kruhovými segmentovými žebry považovat za oprávněné. 
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SEZNAM SYMBOLŮ 

𝐴𝑐   Celková plocha jedné trubky     [m2] 

𝐴𝑖   Vnitřní plocha jedné trubky     [m2] 

𝐴𝑘    Průřez spalinového kanálu     [m2] 

𝐴𝑡    Plocha jedné trubky bez žebrování    [m2] 

Av    Volný průtočný průřez      [m2] 

𝐴ž    Plocha všech žeber      [m2] 

𝐴𝑡0    Plocha průmětu trubky do spalinového kanálu  [m2] 

𝐴ž0    Plocha průmětu žeber do spalinového kanálu   [m2] 

𝐴𝑡𝑜𝑡    Celková teplosměnná plocha výměníku   [m2] 

Cf   Rozestup žeber      [m] 

𝑐𝑝   Měrná tepelná kapacita spalin     [J.kg-1.K-1] 

CP   Tepelná kapacita spalin      [J.K-1] 

C1   Koeficient korekce Reynoldsova čísla na j-faktor  [-] 

C2   Koeficient korekce Reynoldsova čísla na f-faktor  [-] 

C3   Koeficient geometrické korekce na j-faktor   [-] 

C4   Koeficient geometrické korekce na f-faktor   [-] 

C5   Koeficient korekce počtu řad na j-faktor   [-] 

C6   Koeficient korekce počtu řad na f-faktor   [-] 

Df   Vnější průměr trubky s žebry     [m] 

𝐷𝑖    Vnitřní průměr trubky      [m] 

𝐷𝑜    Vnější průměr trubky       [m] 

𝐷𝑠    Průměr začátku segmentových žeber    [m] 

�̇�   Tok energie       [J.kg.s-1] 

Hf   Výška žebra       [m] 

Hs   Výška „naseknutí“ žebra     [m] 

k   Součinitel prostupu tepla     [W.m-2.K-1] 

𝐾𝑎   Korekční faktor pro tlakovou ztrátu    [-] 

𝐾𝑓   Korekční faktor pro tlakovou ztrátu    [-] 

L   Délka ohřívané části trubky     [m] 
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�̇�   Hmotnostní tok      [kg.s-1] 

n   Počet trubek v řadě      [-] 

Nf   Účinnost žebra      [-] 

NR   Počet řad trubek      [-] 

Nu   Nusseltovo číslo      [-] 

Nž   Počet žeber na trubce      [-] 

Pr   Prandltovo číslo      [-] 

P1   Příčná rozteč trubek      [m] 

P2   Podélná rozteč trubek      [m] 

P3   Diagonální rozteč trubek     [m] 

𝑞   Měrný tepelný tok      [W.m2] 

�̇�𝑎𝑏𝑠    Teplo absorbované médiem     [MW] 

�̇�𝑎𝑏𝑠2   Teplo absorbované médiem v konvekční sekci 2   [W] 

�̇�𝑠   Vyvinuté teplo       [MW] 

�̇�𝑛   Teplo absorbované v navrhované sekci    [MW] 

Re   Reynoldsovo číslo      [-] 

𝑅𝑡𝑜𝑡   Celkový tepelný odpor     [m2.K.W-1] 

𝑆1   Teplosměnná plocha 1     [m2] 

𝑆2   Teplosměnná plocha 2     [m2]  

Tf   Tloušťka žebra      [m] 

T𝑠   Střední teplota spalin      [K] 

T𝑖   Střední teplota média      [K] 

𝑇fž   Střední teplota žebra      [K] 

Tfm   Teplota na vnější hraně žebra     [K] 

Tfr   Teplota na patě žebra      [K] 

𝑤𝑠   Rychlost proudění spalin     [m.s-1] 

𝑊𝑠    Šířka „naseknutí“ segmentových žeber   [m] 

X   Operátor účinnosti žeber     [-] 

𝛼𝑖   Součinitel přestupu tepla média    [W.m-2.K-1] 

𝛼𝑠   Součinitel přestupu tepla spalin    [W.m-2.K-1] 
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𝛼𝑣   Virtuální součinitel přestupu tepla na straně spalin  [W.m-2.K-1] 

𝛼1   Součinitel přestupu tepla na ploše 1    [W.m-2.K-1] 

𝛼2   Součinitel přestupu tepla na ploše 2    [W.m-2.K-1] 

∆ℎ(𝑡)   Využitelná diference měrné entalpie    [J.kg-1]  

∆p   Tlaková ztráta       [Pa] 

∆𝑡   Rozdíl teploty na vstupu a výstupu ze sekce    [°C] 

∆𝑡𝑛   Rozdíl teploty na vstupu a výstupu z navrhované sekce [°C] 

∆𝑇   Střední logaritmický spád     [K] 

∆𝑇1    Rozdíl teplot na vstupu do výměníku    [K] 

∆𝑇2    rozdíl teplot na výstupu z výměníku    [K] 

𝜂   Účinnost       [-] 

𝜂1    Dynamická viskozita       [Pa.s] 

𝜆   Třecí ztrátový součinitel     [-] 

𝜆𝑠    Tepelná vodivost spalin     [W.m-1.K-1] 

𝜆𝑡    Tepelná vodivost materiálu trubky    [W.m-1.K-1] 

𝜌𝑠    Hustota spalin       [kg.m-3] 

𝜌1    Hustota spalin na vstupu     [kg.m-3] 

𝜌2    Hustota spalin na výstupu ze sekce    [kg.m-3] 

𝜎   Součinitel plochy       [-] 

𝜑   Součinitel účinnosti žeber     [-] 
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