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Informačný list predmetu 
Forma štúdia predmetu: denná 
Kód: 2-5647 Typ predmetu: P Názov: Spaľovacie zariadenia a výmenníky tepla II 
Študijný odbor: Energetika Študijný program: Tepelné energetické stroje a 

zariadenia 
Garantuje: Prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc. Zabezpečuje: Doc. Ing. Stanislav Malý, CSc. 
Obdobie štúdia 
predmetu: 1. roč.  IŠ 
2.sem. 

Forma výučby: prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 30000–000 
Týždenný: 3           Za obdobie štúdia: 36                     

Počet kreditov: 4 

Podmieňujúce predmety:  
Spaľovacie zariadenia a výmenníky tepla I 
Predpokladané znalosti, zručnosti a schopnosti:  
Základné znalosti z predmetu Spaľovacie zariadenia a výmenníky tepla I 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: skúška 
Priebežné hodnotenie: v rámci semestrálnej práce 
Záverečné hodnotenie: záverečný test 
Cieľ predmetu:  
Naučiť moderné technológie a inžinierske výpočty tepelných kotlov malých, stredných a veľkých výkonov. 
 
 
 
Stručná osnova predmetu: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Vplyv parametrov pary na konštrukčné riešenie kotlov. 
Tepelný výpočet spaľovacej komory kotla. 
Tepelný výpočet spaľovacej komory kotla. 
Tepelný výpočet prehrievačov a medziprehrievačov pary, ohrievačov vody a vzduchu. 
Tepelný výpočet sušenia uhlia v mlynici. 
Hydrodynamický výpočet kotla. 
Aerodynamický výpočet kotla. 
Dôsledky spaľovania palív na životné prostredie. 
Denitrifikácia spalín. 
Desulfurizácia spalín. 
Odlučovanie TZL (popolčeka). 
Rozptyľovanie škodlivín v ovzduší – spalinová vlečka. 
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