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Abstrakt 

Tato práce pojednává o tvorbě numerického modelu komory spalující biomasu na roštu. 
V rešeršní části práce jsou popsány základní vlastnosti biomasy s ohledem pro její 
spalování a samotný proces spalování biomasy, pro který je potřeba znát dynamiku 
chemických reakcí spalovacího procesu a celkový průběh spalování paliva na roštu. 
Popsána je také produkce škodlivých emisí, které spalováním biomasy mohou vznikat, a 
důraz je kladen hlavně na produkci oxidů dusíku. V další části je popsáno samotné zařízení 
a použitý základní matematický model, ve kterém jsou využity mechanismy přenosu tepla, 
proudění tekutin a transportu chemických látek. Základní matematický model je následně 
rozšířen na úplný matematický model určením počátečních a okrajových podmínek. 
Následně jsou uvedeny a okomentovány výsledky počítačové simulace vytvořeného 
modelu, které se týkají především produkce emisí oxidů dusíku a dehtů, a nakonec jsou 
tyto výsledky použity pro návrh úpravy geometrie zkoumané spalovací komory. 

Klíčová slova:  

Modelování, CFD, biomasa, rošt, spalování, oxidy dusíku 
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Abstract 

This work deals with the creation of a numerical model of a biomass combusting chamber 
on a grate. The research part of this work describes the basic properties of biomass 
important for its combustion and the biomass combustion process itself. For this process 
which it is necessary to know the dynamics of the chemical reactions and the overall 
mechanism of a grate combustion of fuels. It also describes the production of harmful 
emissions that can be generated by combustion of biomass and the emphasis is mainly on 
the production of nitrogen oxides. In the next part is described the combustion device itself 
and the basic mathematical model which incorporates the mechanisms of heat transfer, flow 
of fluids and transport of chemical species. The basic mathematical model is then extended 
to a complete mathematical model by determining the initial and boundary conditions. 
Subsequently, the results of the computer simulation of the mathematical model are 
presented and commented. The main focus are the emissions of nitrogen oxides and 
hydrocarbons. These results are used to design an improvement of the geometry of the 
combustion chamber. 

Key words: 

Modelling, CFD, biomass, grate, combustion, nitrogen oxides 
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1 Úvod 
Význam biomasy jako paliva neustále narůstá1. V roce 2004 byl světový podíl biomasy na 
světové spotřebě energie 14 %2. V roce 2010 okolo 20 %3 a některé zdroje předpokládají, 
že v roce 2050 bude tento podíl navýšen až na 38 %4. 

Malá a středně velká zařízení pro spalování biomasy využívají výhod decentralizovaného 
systému a představují majoritní podíl mezi zařízeními pro spalování biomasy5. To převážně 
kvůli bohatým a jednoduše přístupným zdrojům biomasy v rozvojových zemích, kde chybí 
finance nebo infrastruktura pro budování velkých zdrojů. Zde představuje podíl biomasy 
na produkci energie okolo 35 %2. V rozvinutých zemích představuje biomasa směr, jak 
zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu, a to převážně za účelem 
snižování environmentálních dopadů plynoucích ze spalování fosilních paliv. 

Malé a střední zařízení ale nejsou schopny dosáhnout stejné účinnosti při kontrole emisí 
jako zařízení velká, které mají možnost lepší kontroly díky délce setrvání spalin ve 
spalovacím zařízení a také možnost (legislativní povinnost5) instalace podpůrných systému 
specializovaných na snižování emisí. 

Nejhůře jsou na tom v tomto ohledu malá zařízení. Doba pro kontrolu spalovacího procesu 
je minimální a instalace dalších zařízení neekonomická. Nejlepším způsobem, jak 
předcházet emisím, je tak vědomé spalování biomasy s nízkým potenciálem pro tvorbu 
škodlivých emisí, jako je dřevní štěpka. Středně velká zařízení jsou na tom lépe, protože ač 
se zařízení na snižování škodlivých emisí omezují – převážně z ekonomických důvodů – 
na odlučovače úletu, délka setrvání spalin v zařízení dovoluje omezené zásahy ve 
spalovacím procesu, které zásadně ovlivňují složení spalin a množství emisí. Zde je, mimo 
používání biomasy s nízkým emisním potenciálem, možné řídit spalování a rozdělení 
spalovacího vzduchu pro lepší kontrolu emisí. Jeden z nejdůležitějších faktorů zde je 
využívání sekundárního vzduchu, což je zásadní technologie pro snižování emisí a 
efektivitu spalování. 

Tato práce se proto zabývá spalováním biomasy obecně a zaměřuje se na spalování 
biomasy na roštu, což je nejstarší průmyslovou technologií produkce tepla, která se dnes 
používá skoro exkluzivně pro spalování biomasy6 nebo odpadů, s výjimkou malých 
zařízení na spalování uhlí. Spalování biomasy na roštu minimalizuje dopady velkého 
rozsahu vlastností energetické biomasy, protože je málo citlivé na výkyvy v obsahu vody, 
výhřevnosti, velikosti částic a její složení. Zkoumané experimentální zařízení je roštové 
s tepelným výkonem 110 kW, které využívá pro spalování primární a sekundární vzduch. 

Ale návrh spalovacího zařízení je komplexní úloha, u které velké množství proměnných, 
veličin a stále se vyvíjejících požadavků na spalovací zařízení prakticky nedovoluje 
vytvořit vhodný design a vhodný návrh je potom výsledkem mnoha a mnoha let postupných 
a dílčích změn, které jsou testovány na postavených a funkčních spalovacích zařízeních. 
V současné době je ale možné využít možnosti počítačového modelování, které jako 
metoda inženýrské praxe je dnes dostupnější než kdy dříve, a s jeho pomocí předpovídat 
chování navrhovaných systémů a optimalizovat systémy stávající. Hlavním smyslem této 
práce je tudíž navrhnout model zkoumané spalovací komory a získané výsledky porovnat 
se skutečným měřením a zhodnotit stávající řešení komory. 
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2 Cíle práce 
Cílem práce je vytvoření počítačového modelu spalovacího procesu za účelem zvýšení 
účinnosti spalovacího zařízení a snížení produkovaných škodlivých emisí. Počítačový 
model bude ověřován pomocí experimentálních výsledků ze spalovacího zařízení a může 
být využit pro navržení změn na tomto zařízení. 

Dílčí cíle práce jsou následující: 

1. Vypracování rešerše o spalování rostlinné biomasy na nepohyblivém roštu. Získání 
poznatků o průběhu tohoto procesu a jeho produktech, a to především o tvorbě emisí 
oxidů dusíku. Získání poznatků o efektivní redukci těchto emisí. 
 

2. Vytvoření počítačového modelu spalovacího procesu, který bude průběžně 
ověřován a zpřesňován měřením na experimentálním zařízení. 

 
3. Návrh změn spalovacího zařízení a procesu na základě experimentů a počítačového 

modelu. 
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3 Biomasa 
Biomasa je veškerá tělesná hmota organismů a pevné a kapalné produkty jejich tělesných 
funkcí, které se podílí na látkové výměně v přírodě. Využitelná energie obsažená v biomase 
je chemicky vázaná energie slunečního záření za pomocí fotosyntézy. Fotosyntetické 
organismy jako základ potravního řetězce distribuují tuto energii dále do ostatních 
organismů. 

Česká legislativa biomasu považuje za obnovitelný zdroj energie a chápe ji následovně: 
„biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu z 
provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětvích, 
zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a biologicky rozložitelná část 
průmyslového a komunálního odpadu,“5 

Kromě své obnovitelnosti má biomasa řadu dalších vlastností, díky kterým může být 
chápána jako vhodný zdroj energie. Tato vlastnost je důležitá z pohledu vyčerpatelnosti 
současných fosilních paliv, jejichž současné zásoby jsou odhadovány na 112 let7 pro uhlí 
(2012) a 50,6 let8 pro ropu (2016). Začátkem tisíciletí byly zásoby ropy odhadovány na 
48,3 let9. 

Dále je považována za ekologický zdroj energie, protože vykazuje nulovou bilanci CO2. 
Biomasa může při svém spalování uvolnit maximálně tolik CO2, kolik ho spotřebovala pro 
svůj růst. Jejím spalováním se tak nezvyšuje koncentrace tohoto plynu v atmosféře vůči 
referenční hodnotě (v závislosti na rychlosti růstu nových rostlin). 

Vysoká dostupnost dělá z biomasy vhodný zdroj z pohledu použití nebo vývoje nových 
technologií, které mohou být uplatněny na širokém území. Podle akčního plánu pro ČR1 
má biomasa do roku 2020 potenciál neustálého mírného růstu a je označena za významnou 
energetickou surovinu. Toto souvisí s ekonomickou výhodností. V podmínkách ČR je 
ekonomické pouze využívání odpadní biomasy1. Na druhou stranu má biomasa nejnižší 
investiční zatížení oproti jiným OZE1. Cenová konkurenceschopnost neodpadní biomasy 
ovšem neustále roste s tím, jak se zvedají tuzemské ceny uhlí a s tím spojené provozní 
náklady. 

3.1 Rozdělení biomasy 
Kromě obvyklého rozdělení na pevná, kapalná a plynná paliva je možné biomasu rozdělit 
podle několika kritérií, například způsob získávání nebo původ. Způsob získávání dělí 
biomasu na záměrně pěstovanou, nebo na odpaní. Původ biomasy je pak buď živočišný, 
nebo rostlinný (fytomasa). 

Záměrně získávanou biomasu představují energetické plodiny, což jsou rychle rostoucí 
dřeviny a byliny.  

Odpadní biomasu je možné dále dělit podle původu na: 

 odpady ze zemědělské výroby 
 odpady ze živočišné výroby – hnůj, kejda, exkrementy, odpady z potravin a krmiv 
 odpady z lesní těžby 
 odpady ze dřevozpracujícího průmyslu 
 komunální odpady 
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3.2 Základní vlastnosti biomasy 
 Složení biomasy 

Rostlinná biomasa se skládá převážně z hemicelulózy, celulózy a ligninu. Celulóza bývá 
obvykle zastoupena v největší míře10. Další složky rostlinných biomas jsou voda, minerály, 
soli, bílkoviny, nukleové kyseliny, oleje a pryskyřice10. 

Tab. 1 Orientační složení některých rostlin10 

Druh 
Celulóza 

[%] 
Hemicelulóza 

[%] 
Lignin 

[%] 
Ostatní 

[%s] 
Jehličnaté dřevo 41 24 28 7 
Listnaté dřevo 39 35 20 7 
Pšeničná sláma  40 28 17 15 
Rýžová sláma  30 25 12 33 
Plev 38 39 20 3 

Rostlinná biomasa nemá jednotné složení a i u stejných druhů se jejich složení a vlastnosti 
mohou lišit podle doby sklizně a místa růstu. To představuje nevýhody při snaze 
klasifikovat biomasu jednotným způsobem, ale na druhou stranu to představuje variabilitu 
při volbě vhodného paliva, protože složení biomasy má přímý a zásadní vliv na spalování, 
zplyňování a další možnosti využití a zpracování a stejně tak na produkci nechtěných emisí 
𝑁𝑂 , 𝑆𝑂 , popela a dalších.  

 Obsah minerálních látek 
Množství minerálních látek obsažených v biomase ovlivňuje její vlastnosti a chování při 
spalování, zplyňování atd., a to přímo snižováním výhřevnosti a nepřímo tvorbou nánosů, 
úletu, PAH, VOC a aerosolů (viz Kovy a aerosoly, str. 29).  

Stabilní minerální látky a těkavé minerální látky představují popelovinu, která po reakci 
s kyslíkem při hoření vytváří popel. Složení a vlastnosti popele jsou důsledkem složení 
popeloviny, dosažené teploty při spalování a kvality spalování. Množství popeloviny 
v biomase je na rozdíl od fosilních paliv malý. Dřevo obsahuje 0,5 – 1 %, stébelniny mohou 
obsahovat až 8 %11. Uhlí obsahuje 10–30 % popelovin12. Podobně má biomasa nižší obsah 
síry, který může u biomasy být až 0,2 % (ale většinou je to jen stopové množství) a u uhlí 
2 %. Na výhřevnost nemá zásadní vliv složení popeloviny, ale její obsah. 

Popelovina se skládá především z 𝐾 𝑂, 𝐶𝑎𝑂, 𝑁𝑎 𝑂, 𝑀𝑔𝑂, 𝑆𝑖𝑂 , 𝐹𝑒 𝑂 , 𝑃 𝑂 , 𝑆𝑂 , 𝐶𝑙 a 
ze stop kovů13. Složení ovlivňuje tvorbu emisí a životnost zařízení. Nejdůležitější látka je 
draslík3, jenž má zásadní úlohu při tvorbě aerosolů, když reaguje se sírou a chlorem. Při 
tvorbě aerosolů mají dále vliv vápník, sodík a těžké kovy. 𝐾, 𝑁𝑎 a 𝐶𝑙 navíc snižují 
charakteristické teploty popele a mohou tak způsobovat zanášení a následné provozní 
problémy zařízení. Např. u slámy, která má vysoký obsah chlóru, se popel začíná spékat 
při teplotách okolo 900 °C a vytváří struskové nánosy. Chlor navíc způsobuje chlorovou 
korozi po vytvoření kyseliny chlorovodíkové. 
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Tab. 2 Složení popeloviny některých druhů biomasy14 

Složení 
popeloviny 

[%] 

Pšeničná 
sláma 

Rýžová 
sláma 

Proso 
prutnaté 

Vrbové 
dřevo 

Ozdobnice 
čínská 

Smrk15 

SiO2 55,32 74,67 65,18 2,35 5,90 8,54 
Al2O3 1,88 1,04 4,51 1,41 0,84 2,66 
TiO2 0,08 0,09 0,24 0,05 0,30 0,18 

Fe2O3 0,73 0,85 2,03 0,73 1,40 1,53 
CaO 6,14 3,01 5,60 41,20 49,92 43,5 

MgO 1,06 1,75 3,00 2,47 18,40 6,68 
Na2O 1,71 0,96 0,58 0,94 0,13 0,59 
K2O 25,60 12,30 11,60 15,00 9,64 9,24 

SO3 4,40 1,24 0,44 1,83 2,04 2,15 
P2O5 1,26 1,41 4,50 7,40 1,34 3,53 

 

 Obsah vody 
Obsah vody má největší vliv na výhřevnost biomasy, kdy se zvyšujícím se obsahem vody 
přímo úměrně klesá výhřevnost paliva. Obsah vody v biomase je vysoce proměnlivý, a to 
jak u jednotlivých druhů rostlin, tak v čase, jak ukazuje Tab. 3, a zásadní vliv má i způsob 
skladování. Vysoký obsah vody dále komplikuje zapalování paliva. Voda totiž na rozdíl od 
dřeva velice dobře vede teplo, což vede k ohřevu vody, a nikoliv dřeva, a nemůže tak začít 
řetězová reakce hoření. Ovšem jakmile se palivo jednou rozhoří, je schopno plamen udržet. 
Při hoření se projevuje vysoký obsah vody a její vysoké tepelné vodivosti v tom, že 
uvolněná voda dřevo účinně ochlazuje a zpomaluje hoření. Potřeba delšího hoření, něž pro 
jaké je dimenzováno spalovací zařízení, se nepříznivě projevuje na kvalitě spalování. 
Biomasu je tak potřeba před využitím sušit mimo spalovací zařízení nebo na roštu horkým 
vzduchem. Velmi suchá biomasa ovšem hoří velice rychle a může se stát, že přívod 
vzduchu nebude dostatečně rychlý pro potřeby spalování, a to se stane nedokonalé 
s vysokým množstvím emisí a sníženou účinností. 

Tab. 3 Obsah vody, hořlaviny a popeloviny v dřevní hmotě11 

Palivo 
Hořlavina 

[%] 
Voda 
[%] 

Popelovina 
[%] 

Dřevo po těžbě 20-40 60-80 0,1 
Dřevo usušené na vzduchu 79-82 17-20 0,5 
Pelety ze dřeva 91 8 1 

Vodu v palivu je možné rozdělit do tří skupin: volná, hygroskopická a chemicky vázaná. 
To, jakým způsobem je voda v palivu zadržována má vliv na sušení paliva. V modelu je 
vázání vody v palivu zjednodušeno a veškerá voda se uvažuje jako volná. 

 Výhřevnost 
Výhřevnost je nejdůležitější charakteristika každého paliva. Představuje veškerou energii 
v palivu, již je možné získat jeho dokonalým spálením a ochlazením spalin na teplotu 
20 °C, bez kondenzace vodních par. Počítá se ze spalného tepla, které představuje energii 
dokonalého spálení paliva a ochlazení spalin na 20 °C s kondenzací par. Výhřevnost je tak 
vždy nižší než spalné teplo. Jak bylo napsáno výše, výhřevnost je ovlivněna poměrným 
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zastoupením popeloviny, hořlaviny a vody ve složení paliva. U energeticky využívané 
biomasy se její hodnota pohybuje nejčastěji v rozmezí11 7–16 MJ/kg a je ovlivněna 
především vlhkostí. Menší vliv na výhřevnost má relativně vysoký obsah kyslíku a také ji 
negativně ovlivňuje dlouhodobé skladování, kdy začne palivo trouchnivět pod vlivem hub 
a plísní. 

Tab. 4 Složení některých druhů biomasy3. W – vlhkost. VM – prchavá hořlavina. FC – pevná hořlavina. A 
– popelovina. x – menší než 0,01. 

Palivo 
Hrubá analýza [%] Složky hořlaviny daf [%] 

Spalné  
teplo r 

W VM FC A C H O N S Cl [MJ/kg] 
            

Borovice,  
štěpka 

4,00 81,30 14,6 0,1 52,00 6,20 41,59 0,12 0,08 0,01 20,23 

Vrba 6,96 75,70 16,31 1,03 51,62 5,54 42,42 0,38 0,03 0,01 18,68 
Smrk15 11,00 74,10 14,5 0,47 50,30 6,16 43,40 0,12 x x 17,90 

Ozdobnice 
čínská 

14,20 70,40 14,1 1,3 49,10 6,40 43,90 0,26 0,13 0,13 19,88 

Proso 
prutnaté 

7,17 73,05 15,16 4,62 49,40 5,70 44,25 0,45 0,10 0,10 17,82 

Pšeničná 
sláma 

7,78 68,83 17,09 6,30 49,23 5,78 43,99 0,64 0,10 0,26 17,42 

Rýžové 
slupky 

9,40 74,00 13,2 12,8 42,30 6,10 50,56 1,10 0,10 0,04 16,30 

Lignin 9,00 73,50 1,5 16 72,00 6,60 21,34 0,00 0,00 0,00 25,00 
Celulóza 4,10 94,00 0,2 1,7 44,40 6,17 49,30 0,00 0,00 0,00 18,60 

 

 Velikost a vlastnosti částic paliva 
Velikost a vlastnosti částic jsou důležité informace o palivu při jakémkoliv druhu spalování. 
Vlastnosti jako tvar, porozita, aktivní plocha a hustota mají vliv na rychlost chemických 
reakcí, prohořívání paliva, tlakovou ztrátu zařízení a tvorbu emisí.  

Velikost částic paliva má vliv od dopravy, skladování, přes přípravu paliva až po jeho 
spalování.  Malé částice zapříčiňují rychlejší prohořívání paliva a vyšší účinnost spalování, 
ale zvyšují tlakovou ztrátu zařízení a množství emisí pevného úletu. Velké částice zhoršují 
prohořívání paliva a snížení chemické reaktivity v důsledku malé aktivní plochy, ale na 
druhou stranu při jejich spalování nevzniká takové množství úletu, jako při spalování částic 
menších. Nejčastější metoda spalování biomasy je v roštových nebo fluidních kotlech. 

Při fluidním spalování se kromě velikosti a hustoty částic musí brát v potaz také jejich 
tvar, který je zásadní pro získání dostatečného aerodynamického odporu. Pro 
spoluspalování biomasy a uhelného prachu je potřeba biomasu rozdrtit. Spalování 
rozdrcené biomasy se spíše podobá spalování kapalných a plynných paliv než spalování 
uhelného prášku díky vysokému obsahu prchavé hořlaviny2, 3. V důsledku je charakter 
spalování rozdrcené biomasy rozdílný od charakteru spalování uhelného prášku.  

Spalování na roštu je metoda, která je nejméně citlivá na variace ve složení a vlastnostech 
biomasy, a to především co se týče velikosti částic, kdy roštové kotle dokáží spalovat 
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rozsahy velikostí od těch nejmenších (prach), až do řádu desítek centimetrů (polena). Blíže 
se spalováním na roštu zabývá oddíl 4.5. 

3.3 Zpracování biomasy 
 Mechanické a chemické11 

o Mechanické – drcení, lisování, štípání, peletování, briketování atd. 
o Chemické – výroba bio-olejů 

 Termochemické – suché procesy 
o Spalování 
o Pyrolýza 
o Rychlá pyrolýza 
o Zplyňování 
o Parní reforming 

 Biochemické – mokré procesy11 
o Alkoholové kvašení 
o Metanové kvašení 

 Biologické 
o Kompostování 

Z uvedených metod přeměněn jsou pro tuto práci zásadní pouze spalování, pyrolýza, 
zplyňování a částečně i parní reforming. 

Spalování je nejrozšířenější zpracování biomasy na světě. Primární produkt spalování je 
teplo, jež je možno následně přeměnit na elektřinu. Spalování biomasy na pevném roštu je 
více popsáno v oddíle 4. Je možné říct, že spalování je složitý proces, který spojuje 
dohromady ostatní termochemické zpracování biomasy, a tyto ostatní procesy jsou 
sofistikované izolování jednotlivých fází spalování.  

Pyrolýza je termický rozklad organického materiálu za nepřístupu vzduchu. Podle 
rovnice11: 

𝐶 𝐻 𝑂 + 𝑄 → 5𝐶𝑂 + 5𝐻 + 𝐶 (3.1)  

Původní organický materiál se rozloží a přemění na plyny, dehty a dřevěné uhlí. Pyrolýza 
jako technologický postup se dnes hojně využívá pro produkci koksu, dřevěného uhlí, 
aktivního uhlí a dalších produktů. Výsledný produkt je ovlivněn teplotou a dobou setrvání 
na této teplotě16. V současné době se rozvíjí rychlá pyrolýza, což je proces, při němž se 
vstupní biomasa velmi rychle ohřeje na teplotu okolo 600 °C a palivo se rozloží na plyny, 
dehty a dřevěné uhlí. Plyny a dehty jsou následně rychle ochlazeny, čímž zkondenzují na 
bio-olej.  

Zplyňování je forma pyrolýzy, kde je snaha získat maximum energeticky využitelných 
plynů.  Aby se na plyny přeměnilo i dřevěné uhlí, pracuje se zde s parciální oxidací. To 
znamená přívod podstechiometrického množství vzduchu a podle rovnice11: 

𝐶 𝐻 𝑂 + 𝑂 + 𝑄 → 5𝐶𝑂 + 𝐶𝑂 + 5𝐻  (3.2)  

vznikají pouze plynné produkty, i když ne všechny složky plynu jsou spalitelné (𝐶𝑂 ). 
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V praxi bývá tento plyn znečištěn dehty, které je potřeba před využitím plynu odstranit17. 

Parní reforming je druh zplyňování, které místo parciální oxidace kyslíkem využívá vodní 
páru jako nositele tepla pro pyrolýzu a následné reakce vodní páry s pyrolýzními produkty. 
V ideálním případě je možné tento proces popsat následující rovnicí11: 

𝐶 𝐻 𝑂 + 𝐻 𝑂 + 𝑄 → 6𝐶𝑂 + 6𝐻  (3.3)  

kde produkty jsou složeny pouze ze spalitelných plynů. 

Na Obr. 1 jsou tyto přeměny a jejich produkty přehledně znázorněny. 

 

Obr. 1 Termické přeměny biomasy a jejich produkty. (Původní obrázek rozšířen)11 

Smyslem zpracování biomasy není pouze její přeměna na produkty s příznivějšími 
vlastnostmi pro spalování, ať je to již snižování velikosti, hmotnosti, zvyšování 
koncentrace energie, lepší transport atd., ale i tvorba chemikálií, které nemusí být nutně 
spáleny a mohou být využity jinak. Využití pro tvorbu paliv a produkci tepla a případně 
elektřiny ovšem převládá. 
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4 Spalování biomasy 
Spalování biomasy se spalování uhlí podobá jenom v určitých aspektech, ale rozdíly mohou 
být zásadní3. Spalování rozdrcené biomasy se díky vysokému obsahu prchavé hořlaviny 
podobá spíše spalování kapalných nebo plynných paliv. Spoluspalováním uhelného prachu 
a rozdrcené biomasy se tak mění chování spalovacího procesu.  

Velice podobným způsobem probíhá spalování biomasy a uhlí na roštu. Spalování biomasy 
na roštu, spolu s fluidním spalováním, je vůbec nejrozšířenějším způsobem jejího 
energetického využití6. 

4.1 Základy spalování 
Vlivy na spalování biomasy je možné rozdělit do 4 skupin: fyzikální, chemické, teplotní a 
minerální2. Spalování biomasy má silnou paralelu ve spalování uhlí a není důvod 
nevyužívat tyto znalosti při zkoumání spalování biomasy. 

Fyzikální vlastnosti biomasy mají obrovské rozpětí hodnot a patří mezi ně hustota, porozita 
a aktivní plocha. Tyto závisí na rostlinném druhu, zatímco sypná hmotnost, velikost částic 
a jejich tvar závisí na metodě přípravy paliva.  

Mezi důležité chemické vlastnosti biomasy patří prvkové složení, analýza pyrolýzních 
produktů, spalné teplo, teplota začátku pyrolýzy, výhřevnost prchavé hořlaviny a 
výhřevnost dřevěného uhlí.  

Teplotní vlivy představují měrná tepelná kapacita, tepelná vodivost a emisivita. Tyto navíc 
závisí na vlhkosti paliva. Teplotní degradací biomasy se uvolňují páry, prchavá hořlavina 
a vzniká dřevěné uhlí a popel. Prchavá hořlavina se pak dále dělí na plyny a dehty. Mezi 
plyny patří lehké uhlovodíky, oxid uhelnatý a vodík. Produkce dehtů může představovat až 
100 různých sloučenin18. Některé z těchto vlastností byly rozebrány v oddíle 3.2. 

4.2 Stechiometrie – statika spalování 
Spalování je možno popsat mimo jiné pomocí stechiometrických rovnic. Tyto vyjadřují, 
v jaké produkty se přemění palivo oxidací a jaké je minimální (stechiometrické) množství 
kyslíku pro dokonalé spálení jednotky paliva. V úvahu se bere pouze ideální vstupní a 
výstupní stav. Mezireakce a čas, který je potřeba k jejich proběhnutí, jsou zanedbány. 

Stechiometrie vychází z prvkového složení paliva a předpokládá 3 produkty, jejichž 
oxidací se uvolňuje energie. Nejdůležitější je uhlík, pak vodík a síra. Jako poslední se ve 
výpočtu objevuje kyslík, jehož obsah v palivu znamená snížení potřeby jeho přívodu 
z vnějšího zdroje. 

Souhrnná rovnice vypadá následovně: 

𝑂 =
22,39

12,01
∙

𝐶

100
+

22,39

4,032
∙

𝐻

100
+

22,39

32,06
∙

𝑆

100
−

22,39

32

∙
𝑂

100
  

𝑚

𝑘𝑔
 

(4.1)  

𝑂 =
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100
∙

𝐶
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𝑂

32
 

𝑚

𝑘𝑔
 (4.2)  
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Číslo 22,39 představuje objem plynu 1 molu kyslíku v 𝑚  a čísla ve jmenovatelích pod 
jednotlivými prvky představují jejich molární hmotnost, která vychází z vyčíslených 
chemických (exotermických) reakcí. Tyto jsou následující: 

𝐶 + 𝑂 → 𝐶𝑂  (4.3)  
𝑆 + 𝑂 → 𝑆𝑂  (4.4)  
2𝐻 + 𝑂 → 2𝐻 𝑂 (4.5)  

Tímto způsobem je možné spočítat minimální objem kyslíku, respektive vzduchu, 
potřebného pro dokonalé spálení požadovaného množství paliva a množství tepelné 
energie, jež se takto uvolní. Ovšem o skutečném průběhu spalování a o různých vlivech, 
které mají na něj a jeho produkty zásadní vliv, žádnou informaci neobsahují.  

Obecně je možno spalovací rovnici zapsat19: 

𝐶 𝐻 𝑂 𝑁 𝑆 + 𝑛 ∙ (3,76 ∙ 𝑁 + 𝑂 ) → 𝑎𝐶𝑂 + 𝑏𝐻 𝑂 + 𝑐𝑂

+ 𝑑𝑁  + 𝑒𝐶𝑂 + 𝑓𝑁𝑂  + 𝑔 𝑆𝑂  
(4.6)  

Ani tato rovnice ale nepodává jasný obraz o skutečném průběhu hoření a pouze nám říká, 
že se obecný element paliva přemění na oxid uhličitý, vodu, teplo a další sloučeniny. I 
množství tepla se bude od toho stechiometrického lišit, protože uhlík není v palivu volný a 
je již nějak vázán v molekule. Pokud by byl např. navázán na jeden atom kyslíku, bude 
tepelná výtěžnost nižší. 

Stechiometrie spalování je v modelu použita pouze pro určení množství spalovacího 
vzduchu (oddíl 7.1). Pro popis ostatních dějů musela být uvažována dynamika spalování. 

4.3 Dynamika spalování 
 Obecný popis 

Pro přesnější popis průběhu hoření biomasy, jenž bere v potaz počáteční stav paliva a 
detailní chemii přeměn, kterými původní palivo projde v průběhu hoření, je potřeba znát 
dynamiku celého procesu. Tato je značně složitá a vyžaduje jistá zjednodušení.  

Celý proces hoření se skládá z dějů, jež probíhají zároveň (paralelně), nebo na sebe 
navazují (probíhají sériově). Tyto děje jsou buď fyzikální, nebo chemické. Fyzikální děje 
představují míchání spalovacího vzduchu a paliva a přenos tepla a látky. Chemické děje 
představují veškeré exotermické a endotermické děje, které se při spalování vyskytují. 

Celková doba hoření je tak dána součtem trvání obou druhů dějů a v potaz se musí brát i 
jejich sériovost nebo paralelnost. Výsledná rovnice je tak12: 

𝜏 = 𝜏 + 𝑦 ∙ 𝜏  (4.7)  

kde 𝜏  je doba fyzikálních dějů, 𝜏  je doba chemických reakcí a y je součinitel časového 

překrytí dějů. 

Podle toho, který z těchto dějů probíhá rychleji, se pak spalování dělí na kinetické, nebo 
difúzní. Pokud je doba chemických reakcí podstatně delší, než je doba fyzikálních dějů, 
jako se tak děje například při spalování plynu, jedná se o kinetické spalování. V opačném 
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případě, kdy je spalování řízené fyzikálními ději, protože ty chemické jsou nesrovnatelně 
kratší, se jedná o difuzní spalování. Difúzní spalování představuje hoření pevných nebo 
kapalných paliv. 

Při spalování biomasy na roštu probíhá jak difúzní spalování ve vrstvě paliva, tak kinetické 
spalování plynů nad touto vrstvou. Průběh kinetického a difúzního spalování se od sebe 
zásadně liší a je potřeba znát jejich teoretický popis. Těchto znalostí se bohatě využívá při 
matematickém modelování spalovacích procesů, viz oddíl 6.5, str. 62. 

 Kinetické spalování 
Průběh spalovacích reakcí v oblasti kinetického spalování se řídí průběhem chemických 
reakcí mezi kyslíkem a palivem a nastává nejčastěji u homogenních chemických reakcí 
(reakce mezi stejnými skupenstvími). Chemické reakce se řídí reakčními mechanismy. 
Tyto reakční mechanismy se snaží popsat reakční kinetika, jež studuje rychlost 
chemických reakcí, vliv podmínek na rychlost chemických reakcí a snaží se o komplexní 
popis postupných chemických změn při chemických reakcích.12, 20  

Rychlost chemických reakcí je nejvíce ovlivněna těmito faktory12, 20:  

 koncentrace reagujících látek 
 teplota 
 tlak 
 přítomnost katalyzátorů 

Vliv koncentrace reagujících látek na rychlost reakce. Rychlost hoření je definována 
úbytkem koncentrace některé z reagujících látek v závislosti na čase. Pokud se jedná o látky 
vstupující do reakce, jejich koncentrace se snižuje. Koncentrace produktů na druhou stranu 
roste. Obecně je možné chemickou reakci popsat takto12, 20: 

𝑚 ∙ 𝐴 + 𝑚 ∙ 𝐵 ↔ 𝑛 ∙ 𝐶 + 𝑛 ∙ 𝐷 (4.8)  

 

Obr. 2 Časová závislost změny koncentrace a rychlosti reakce na jejím reakčním řádu M12 

Nutnou podmínkou pro uskutečnění chemické reakce v homogenní fázi je srážka molekul. 
Počet molekul, které se srazí, představuje molekularitu reakce m. Nejčastější jsou reakce 
bimolekulární, jež přestavuje právě výše uvedená reakce. Reakce monomolekulární 
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nepředstavují srážku molekul, ale rozpad jedné molekuly a reakce trimolekulární jsou 
velice nepravděpodobné. Vliv molekularity reakce na jejich rychlosti ukazuje Obr. 2.  

Rychlost této vratné reakce je pak popsána rychlostí úbytku vstupujících látek nebo 
rychlostí tvoření produktů. Okamžitá rychlost reakce tak bude20: 

𝑅 = −
1

𝑚
∙

𝑑𝑐

𝑑𝜏
=

1

𝑛
∙

𝑑𝑐

𝑑𝜏
 [𝑚𝑜𝑙/(𝑚 ∙ 𝑠)] (4.9)  

Pomocí Guldberg – Waageova zákona, jenž říká, že rychlost reakce je přímo úměrná 
součinu koncentrací výchozích látek, je možné rychlost reakce napsat pomocí kinetické 
rovnice12, 20: 

𝑅 = 𝑘 ∙ 𝑐 ∙ 𝑐  [𝑚𝑜𝑙/(𝑚 ∙ 𝑠)] (4.10)  

Kde součet 𝑀 = 𝑀 + 𝑀  představuje reakční řád reakce. Toto číslo se určuje 
experimentálně a je shodné s molekularitou reakce m pouze u jednoduchých izolovaných 
reakcí. 

Pokud nejsou do reakce dodávány vstupující látky, bude okamžitá rychlost přímé reakce 
𝑅  klesat. Koncentrace produktů bude narůstat, a tím pádem i okamžitá rychlost 𝑅  vratné 
reakce. Takto se po určité době nastaví rovnováha, kdy bude rychlost přímé i vratné reakce 
stejná, podle rovnice12: 

𝑅 = 𝑅 − 𝑅 = 𝑘 ∙ 𝑐 ∙ 𝑐 − 𝑘 ∙ 𝑐 ∙ 𝑐  (4.11)  

Rovnováha nastane v případě, když 𝑅 = 𝑅 . Chemická rovnováha je důležité hledisko pro 
posouzení, do jaké míry látky proreagovaly, a je vyjádřena rovnovážnou konstantou 
reakce12: 

𝐾 =
𝑘

𝑘
=

𝑐 ∙ 𝑐

𝑐 ∙ 𝑐
 (4.12)  

Vliv teploty na rychlost reakce je velmi vysoký a může představovat urychlení reakce o 
100 % – 400 %, pokud se teplota zvýší o 10 °C12, 20. To je způsobeno tím, že k tomu, aby 
spolu mohly molekuly reagovat, a v případě monomolekulárních reakcí se rozpadat, musí 
se nejen srazit, ale mít i dostatečnou energii na překonání mezimolekulárních vazeb. Tuto 
energii má při dané teplotě T pouze část molekul, které se označují jako aktivované. Podíl 
aktivovaných a normálních molekul s teplotou roste21. Tento vliv vyjadřuje Arrheniova 
rovnice jako závislost reakční konstanty k na teplotě reakce T 20, 21: 

𝑘 = 𝐴 ∙ 𝑇 𝑒  [1/𝑠, 𝑚 /(𝑠 ∙ 𝑚𝑜𝑙)] (4.13)  

Kde 𝐴 je frekvenční faktor (empirická konstanta), 𝑇 [𝐾] je teplota, 𝑛 [– ] je teplotní 
exponent a 𝐸  [𝐽] je aktivační energie (empirická konstanta). 

Aktivační energii je možné spočítat ze dvou známých rychlostí reakce při různých teplotách 
ze vztahu12: 
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𝐸 =
𝑅 ∙ 𝑇 ∙ 𝑇

𝑇 − 𝑇
∙ ln

𝑅

𝑅
 [𝐽/𝑚𝑜𝑙] (4.14)  

Frekvenční faktor 𝐴 představuje rychlost reakce, jež není nijak omezená aktivační energií. 
Je možné jej vyjádřit pomocí vztahu12: 

𝐴 =
𝑛

𝑁
 [1/𝑠, 𝑚 /(𝑠 ∙ 𝑚𝑜𝑙)] (4.15)  

Kde 𝑛  je počet všech molekul vstupujících do reakce a 𝑁  je Avogadrova konstanta.  

Vliv katalyzátorů na rychlost reakce. Katalyzátory jsou látky, které se zdánlivě 
v chemické reakci nevyskytují, protože nejsou součástí vstupujících látek ani produktů. 
Jejich vliv je ale výrazný, protože umožňují průběh dílčích reakcí, jež mají nižší aktivační 
energii než reakce bez katalyzátoru, a reakční mechanismus je tak rozdílný. 

Podobně jako katalyzátory fungují i reakce s třetím tělesem, kdy reakce nemá vliv na 
molekulu třetího tělesa, ale tato molekula odebírá přebytečnou energii produktům reakce, 
čímž nedojde k jejich okamžitému rozpadu zpět na reaktanty.  

V modelu je kinetické spalování využito pro popis veškerých chemických reakcí, které se 
uvažují při hoření prchavé hořlaviny. Reakce se uvažují pouze dopředné a ve tvaru podle 
rovnice (4.10) a (4.13). Více v oddíle 6.5.4. 

 Difúzní spalování 
U difúzního spalování je míšení paliva se spalovacím vzduchem mnohem pomalejší než 
průběh chemických reakcí. Z tohoto důvodu má toto míšení největší vliv na rychlost 
spalovacího procesu a rychlost hoření závisí na fyzikálních dějích. Mezi nejdůležitější 
patří12: 

 charakter proudění paliva a vzduchu 
 rychlost proudění 
 turbulence 
 koncentrace paliva, kyslíku a inertních plynů 
 tvar a rozměr spalovací komory 
 proudění tepla mezi stěnami spalovací komory, palivem a plyny 

Obecně je difúzní spalovaní složitý a komplexní proces, jehož popis se pro potřeby 
matematického modelování zjednodušuje. 

Difúzní spalování je možné rozdělit na homogenní a heterogenní. 

Homogenní difúzní spalování se vyskytuje u technologií, kde není spalovací vzduch a 
plynné palivo předmíšeno. Při spalování biomasy takto hoří prchavá hořlavina a vliv na 
rychlost mají všechny výše uvedené fyzikální děje. 

Heterogenní difúzní spalování se vyskytuje nejčastěji u spalování tuhých paliv potom, co 
jsou usušeny a zbaveny prchavé hořlaviny (podrobněji v oddíle 4.4) a spalovací vzduch 
reaguje se zbylým dřevěným uhlím. Rychlost reakce hoření uhlíku v dřevěném uhlí určuje 
rychlost, s jakou je schopný kyslík k uhlíku difundovat. Rychlost difuze popisuje rovnice22: 
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𝑅~𝑅 = 𝛽 ∙ 𝑐
,

− 𝑐  [𝑘𝑔/(𝑚 ∙ 𝑠)] (4.16)  

Kde 𝛽 [𝑚/𝑠] je součinitel difúze a 𝑐
,

 a 𝑐  [𝑘𝑔/𝑚 ] jsou koncentrace kyslíku ve 

volném proudu a na povrchu částice. 

Pokud budeme uvažovat částici uhlíku, největší vliv na procesy probíhající na jejím 
povrchu bude mít teplota12. Na povrchu této částice budou probíhat oxidační a pomalejší 
redukční reakce. Oxidační reakci představuje rovnice (4.3). Redukční rovnice představuje 
zplyňovací mechanismus12

: 

𝐶 + 𝐶𝑂 → 2𝐶𝑂 (4.17)  
𝐶 + 𝐻 𝑂 → 𝐻 + 𝐶𝑂 (4.18)  
𝐶 + 2𝐻 𝑂 → 𝐶𝑂 + 2𝐻  (4.19)   

Pokud probíhá spalování za nízkých teplot, reakce bude probíhat pomalu a na povrchu 
částice bude stále dostatek kyslíku a spalování bude probíhat pomocí kinetických 
mechanismů a oxidační reakce. Pokud se ovšem teplota zvýší, rychlost reakcí spotřebuje 
všechen kyslík a mechanismus hoření bude difúzní a částice uhlíku bude vyhořívat pomocí 
zplyňovacích reakcí. Tento mechanismus zobrazuje Obr. 3: 

 
Obr. 3 Průběh koncentrace 𝐶𝑂 , 𝐶𝑂 a 𝑂  na povrhu částice uhlíku, a) při nízkých teplotách, b) při vysokých 

teplotách12  

 
Obr. 4 Skutečná částice uhlíku, a) oxidační zóna (kinetické spalování), b) redukční zóna (difúzní spalování) 
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Skutečná částice ovšem není dokonale kulová a plná. Důležitý faktor pro skutečnou částici 
je její pórovitost a výskyt vnitřních dutin, jak ukazuje Obr. 4. Zde lze vidět, že kinetický a 
difúzní mechanismus spalování mohou probíhat zároveň, protože i když na povrchu částice 
bude dostatek kyslíku pro kinetické spalování, v dutinách a pórech budou probíhat 
zplyňovací reakce difúzního spalování. Z tohoto důvodu je potřeba zavést rychlost reakce, 
která bude zohledňovat oba mechanismy spalování, například18:  

𝑅 =
𝜑

1
𝑘

+
1

𝑘

 [𝑚𝑜𝑙/(𝑚 ∙ 𝑠)] 
(4.20)  

V modelu není difúzní spalování pórovité kulaté částice řešeno přímým matematickým 
modelem, který by dokázal spočítat průběh koncentrace v objemu částice, protože použitý 
software COMSOL 5.123 neobsahuje nástroje pro vznik chemických sloučenin přímo 
v objemu částice. Proto byl model zjednodušen a pro difúzní hoření částic paliva se uvažuje 
pouze obecná rovnice oxidace uhlíku závislá na poloměru a pórovitosti částice paliva a 
zplyňovací reakce nejsou uvažovány vůbec, viz oddíl 6.5.3. 

4.4 Průběh spalování biomasy 
Spalování pevné biomasy je možné rozdělit do těchto základních kroků: ohřev – sušení – 
pyrolýza (produkce plynů, dehtů a dřevěného uhlí) – hlavní hoření plynů s dehty – 
sekundární hoření dřevěného uhlí – spaliny a popel. Nejlépe je tento proces definovatelný 
pro kulatou částici paliva, jak zobrazuje Obr. 5. 

 

Obr. 5 Průběh hoření částice paliva19 

1) Sušení  
Aby mohly začít další kroky pro spalování biomasy, palivo musí být nejdřív 
vysušeno, protože uvolňování vody probíhá obecně při nižších teplotách, něž 
uvolňování prchavé hořlaviny. V této fázi je tak skoro všechna energie přivedená 
do paliva použita k odpaření vody, protože voda má mnohem větší tepelnou 
vodivost než dřevo. Uvolněná voda také dřevo ochlazuje. Menší část přivedené 
energie započne pyrolýzu biomasy a uvolní se malé množství prchavé hořlaviny. 
V modelu se sušení a uvolňování prchavé hořlaviny řeší odděleně, dokud 
nenastanou podmínky pro samotnou pyrolýzu, viz oddíl 6.5.1. 
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2) Pyrolýza 
Při pyrolýze vznikají hořlavé plyny, dehty a dřevěné uhlí. Vzhledem k velkému 
obsahu prchavých látek se většina hořlavých látek (70 % – 80 %) v biomase při 
pyrolýze uvolní ve formě prchavé hořlaviny, jež představuje až 60 % spalného 
tepla. Pyrolýza dřevního materiálu je složitý proces, který se dá zjednodušeně 
rozdělit do následujících kroků24: 

a. Sušení a ztráta některých prchavých látek. (viz bod 1) Sušení) 
b. Rozklad hemicelulózy a uvolnění 𝐶𝑂 a 𝐶𝑂 . (Exotermické reakce) 
c. Exotermické reakce, které způsobí nárůst teploty biomasy z 250 °C na 

375 °C a uvolnění metanu, etanu a vodíku. 
d. Dále je potřeba externí energie pro pokračování procesu. (Spalování 

prchavé hořlaviny nad vrstvou paliva) 
e. Úplný rozklad biomasy. 

V celém procesu se nejdříve rozkládá hemicelulóza, poté celulóza a nakonec 
lignin25. Pyrolýza biomasy začíná obvykle při teplotách (160–250) °C a většina 
konečných produktů je utvořena při 500 °C2, 3. 
Tvorba dehtů v průběhu pyrolýzy závisí především na rychlosti pyrolýzy (rychlosti 
ohřívání paliva) a na koncové teplotě. Největší množství dehtů se uvolňuje při 
teplotách (500–550) °C11. 
V modelu je pyrolýza zjednodušena na uvolňování všech pyrolýzních produktů 
zároveň podle stejné rovnice a probíhá bez ohledu na teploty, dokud není všechna 
prchavá hořlavina uvolněna. Zůstává tak základ v podobě uvolňování 𝐶𝑂, 𝐶𝑂 , 
dehtů (𝐶 𝐻 ) a prekurzorů oxidů dusíku 𝐻𝐶𝑁 a 𝑁𝐻 , viz oddíl 6.5.2. 
 

3) Hoření plynů a dehtů (prchavá hořlavina):  
Tato fáze má největší potenciál3 pro vznik oxidu uhelnatého, sazí, těkavých 
organických sloučenin, dehtů a polyaromatických uhlovodíků, což jsou látky, které 
mají nepříznivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví. Jejich tvorba je závislá na 
dokonalosti spalování a teplotách. Pro dokonalé spálení těchto látek vzniklých 
pyrolýzou jsou zapotřebí 3 parametry: teplota, čas a turbulence. 
Dostatečně vysoká teplota představuje aktivační energii pro dokonalou přeměnu 
všech látek, především dehtů, protože tvorba dehtů je problém pouze při koncových 
teplotách menších jak 1000 °C. Dehty jsou nejčastěji definovány jako uhlovodíky 
těžší než benzen11, 26. Nad touto teplotou se jich vyskytuje minimum a nad 1200 °C 
se nevyskytují žádné3. Dehty jsou mimo jiné kyselé a představují tak nebezpečí 
koroze spalovacího zařízení. Pokud je navíc prchavá hořlavina rychle ochlazena, 
například stykem se studenými plochami spalovacího zařízení, vznikají saze. 
V oblasti spalování je tak potřeba zajistit co nejrovnoměrnější teplotní pole a v 
oblasti dostatečných teplot navíc musí hořlavina setrvat dostatečně dlouho, aby 
se stihla ohřát a dostala se na úroveň aktivační energie. Toto je problém u malých a 
středních zařízení, která mají především kvůli svým rozměrům omezené možnosti, 
jak dostatečně dlouhého setrvání dosáhnout. 
Poslední důležitý parametr je míra turbulence plynů v oblasti spalování. Kromě 
dostatečné teploty a času se musí molekuly srazit. Pokud by se v proudu plynu 
nevyskytovaly turbulence, přeměněné molekuly by začaly tvořit bariéru pro styk 



 

21 

těch nepřeměněných. Turbulence zajištují promíchání reagujících látek a snižují 
nechtěné emise. Na druhou stranu příliš velké turbulence způsobují hluk a mohou 
způsobovat nebezpečné vibrace zařízení. 
Pro nejjednodušší stechiometrický popis vzniku plynných látek pyrolýzou a jejich 
následné spálení je možné použít následující rovnici10: 

𝐶 𝐻 𝑂 + 6𝑂 → 6𝐶𝑂 + 5𝐻 𝑂 (4.21)  

Tato vyjadřuje oxidaci levoglukosanu, což je látka tvořená pyrolýzou celulózy27 
((𝐶 𝐻 𝑂 ) ), jež hraje při spalování dřevní biomasy díky svému dominantnímu 
zastoupení ve složení největší úlohu (str. 8). Skutečný proces tvorby a hoření 
prchavé hořlaviny je složitý proces, v němž dochází ke tvorbě více než 40 dalších 
produktů10, a navíc část uhlíků v celulóze má na sobě již navázán kyslík, a tak není 
energetická bilance stejná jako v případě ideální stechiometrie. Plynné produkty 
vzniklé pyrolýzou představují především28: 𝐶𝑂, 𝐶𝑂 , 𝐶𝐻 , 𝐶 𝐻 , 𝐻 , 𝐶 𝐻 , 𝐶 𝐻  a 
další. Mezi dehty patří již zmíněný levoglukosan, kyselina octová, hexanol, fenol a 
další. 
Při hoření plynů a dehtů dále vznikají prekurzory pro tvorbu oxidů dusíku, amoniak 
a kyanovodík, viz oddíl 4.6.1. Tyto prekurzory představují hlavní zdroj oxidů 
dusíku při spalování biomasy. Jejich tvorba navíc není závislá na teplotě, protože 
maximum se jich uvolní už právě při teplotách okolo 400 °C29, což je teplota, při 
které se ukončuje pyrolýza. 
Model uvedený v této práci pracuje mimo jiných se všemi zde zmíněnými produkty, 
kromě 𝐶 𝐻  a jako jediný produkovaný dehet z pyrolýzy je uvažován 𝐶 𝐻 . 
Detailní mechanismus všech přeměn, které jsou pro hoření plynů a dehtů, je popsán 
v oddíle 6.5.4 a uveden v Tab. 8.  
 

4) Hoření dřevěného uhlí: 
Po odpaření vody a uvolnění prchavé hořlaviny zůstává z biomasy uhlík a popel. 
Zde se zápalná teplota mění podle stáří dřevěného uhlí. Zatímco „staré“ je odolné 
teplotám až do 700 °C, nově vytvořené začíná hořet při teplotách (400–450) °C10. 
Oxidace dřevěného uhlí je vysoce exotermická reakce hoření bez plamene 
(doutnání) a přeměňuje se při ní zbytek hořlaviny, která představuje (20–30) % 
původního obsahu a pro použité palivo cca 15 % (oddíl 7.1). Tvoří se tak především 
𝐶𝑂  a 𝐶𝑂, hlavně kvůli rychlosti reakce, pro kterou se nestačí přivádět spalovací 
vzduch (difúzní spalování, viz str. 17). Je tak nutné používat sekundární vzduch pro 
dokonalé spálení produktů. Zároveň je to zdroj 𝑁𝑂, jenž vzniká oxidací zbylého 
dusíku v palivu. Část se jej může na popelu přeměnit na 𝑁 . Množství dusíku, který 
se uvolní z paliva jako prchavá hořlavina, a který zůstane v dřevěném uhlí, závisí 
především na množství prchavé hořlaviny v palivu6. V modelu se neuvažuje, že by 
pro tuto fázi nějaký dusík v palivu zůstal, viz oddíl 6.5.2 a 6.5.3. 

Jednotlivé mechanismy od sebe při spalování není možné jednoduše oddělit, protože se 
navzájem podporují, ale i potlačují. Dohromady tvoří velice komplexní celek a samy o sobě 
neprobíhají a z tohoto důvodu jsou v modelu pro tuto práci řešeny zároveň, viz celý oddíl 
6 a blíže 6.5. Na Obr. 6 jsou vidět základní souvislosti, kdy uvolňování prchavých látek 
vyžaduje vyšší energii, než jakou potřebuje mechanismus pro hoření dřevěného uhlí. 
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Ovšem tento proces je silně exotermický a dodává energii potřebnou pro uvolnění 
prchavých látek. Tím se zvýší intenzita endotermického mechanismu produkce prchavých 
látek, který má tendenci sám sebe uhasit a iniciativu zase převezme hoření dřevěného uhlí 
při nižších teplotách. Tady se začíná cyklus opakovat do té doby, než spalování prchavých 
látek začne produkovat dost tepelné energie pro udržení jejich tvorby. 

 
Obr. 6 Základní vlivy samoregulace spalování 

4.5 Spalování na roštu 
Technologie spalování na roštu dokáže spalovat hodně různých druhů biomasy o různých 
vlastnostech a vlhkostech, čímž odpadá nutnost dalších úprav biomasy před samotným 
spalováním, jako je sušení, drcení, peletování atd. Samotný rošt má jednoduchou 
konstrukci (hlavně nepohyblivý chlazený vzduchem) a je to nejrozšířenější systém pro 
spalování biomasy a je možné s ním spoluspalovat uhlí. Jednoduchost provedení je ale 
vykoupena nedostatky, mezi které patří především vysoký mechanický nedopal, vysoké 
emise škodlivin a nízká účinnost. Mezi provozní problémy patří nesnadná kontrola 
spalování a možnost lavinování paliva.  

Důležité pro kontrolu spalování a redukci emisí je u roštů obecně rozdělení primárního a 
sekundárního vzduchu. 

 Přívod vzduchu 
Pokročilá kontrola a ovládání přívodu vzduchu je zásadní pro účinné zefektivnění spalování 
a účinnou redukci emisí. Hlavní mechanismy jsou vytváření vírů pro delší setrvání plynů 
ve spalovacím zařízení, lepší promíchání látek díky turbulencím, rovnoměrnější 
rozprostření tepla a vytváření podstechiometrických a nadstechiometrických podmínek. 
Ovládání rozdělení sekundárního a primárního vzduchu je důležité pro redukci oxidů 
dusíku pomocí snížení koncentrace kyslíku a omezení teplotních špiček při spalování, viz 
oddíl 4.6.1. 

 Hoření proti směru proudu vzduchu 
Obecně se dá mechanismus hoření proti směru proudu vzduchu popsat následovně6: Po 
zapálení se fronta plamene šíří od povrchu paliva dolů k roštu, v protisměru proudu 
primárního vzduchu. Teplo uvolněné hořením se šíří stejným směrem a suší a uvolňuje 
prchavou hořlavinu z paliva. Tento mechanismu dovoluje udržení linie hoření. Linie hoření 
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je úzká, protože se teplo šíří proti směru proudu primárního vzduchu a není mu tak 
dovoleno, aby se rozšířilo daleko od místa svého vzniku. Vzhledem k tomu, že toto teplo 
vzniká oxidací paliva podle stechiometrických rovnic, pokud není primárního vzduchu 
stechiometrické množství dovolující dokonalé spálení paliva, vzniká nad linií hoření vrstva 
dřevěného uhlí. Toto dřevěné uhlí začne hořet, až když se dostane do kontaktu s roštem, 
kde je k němu opět přiveden spalovací vzduch, a vzniká druhá linie hoření, kde dřevěné 
uhlí vyhoří a zůstane jenom popel. Celý mechanismus schematicky znázorňuje Obr. 7. 

 
Obr. 7 Schéma hoření proti směru proudění primárního vzduchu30, 31 

Kromě hoření proti směru proudu vzduchu (odhořívání) existuje i mechanismus hoření 
po směru proudu vzduchu (prohořívání), který je zmíněn v oddíle 8.2.1. 

4.6 Emise 
Spalování neprobíhá pouze podle výše uvedených informací. Ty se soustřeďují převážně 
na dokonalé spalování, kdy veškerá dynamika a kinetika spalovacího procesu má dokonalé 
podmínky a nekonečné množství času pro míchání a reakce látek vstupujících do tohoto 
procesu. Takové podmínky ale není možné reálně vytvořit a spalovací proces je nedokonalý 
a probíhá složitějším způsobem, ve kterém část chemických látek nemusí projít úplnou 
oxidací, a navíc tyto látky mohou reagovat mezi sebou, čímž se vytváří další stupeň 
komplexnosti. Tyto látky, současně s produkty dokonalého spalování, vytváří emise, které 
mají nepříznivý vliv na životní prostředí nebo lidské zdraví. Za emise se nepovažuje vodní 
pára (𝐻 𝑂) a molekuly dusíku (𝑁 ). První zmíněná sice představuje tříatomovou molekulu 
(které obecně fungují jako skleníkové plyny), ale vzhledem k její funkci a jejímu koloběhu 
v atmosféře jí není potřeba sledovat. Dusík je převážně balast, který do spalovacího procesu 
vstupuju pokaždé, když se jako oxidant používá vzduch nebo když jej obsahuje palivo. 
Pokud opouští spalovací proces ve formě molekuly 𝑁 , představuje pouze nepříznivý prvek 
pro účinnost spalovacího zařízení. 

Sledované a nebezpečné emise produkované při spalování biomasy pak zastupují oxid 
uhličitý, oxid uhelnatý, metan, polyaromatické uhlovodíky (PAH), těkavé organické látky 
(VOC), oxidy dusíku, oxid siřičitý, sloučeniny obsahující chlór a částice, jako jsou saze, 
popílek, popel, zkondenzované těžké uhlovodíky (dehty) a soli. 

Přehled, jakým způsobem a kdy v průběhu spalování vznikají jednotlivé výše uvedené 
škodliviny, představuje Obr. 8. V dalších oddílech jsou pak detailněji popsány mechanismy 
vzniku jednotlivých škodlivin, kromě oxidu uhelnatého a uhličitého. V největším detailu je 
popsána tvorba oxidů dusíku, které jsou zásadní pro naplnění hlavního cíle práce. 
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Obr. 8 Digram modelování polutantů z biomasy3 

Obr. 9 představuje přehled tvorby některých polutantů z pohledu designu a aerodynamiky 
spalovací komory. Toto má vliv na tvorbu neshořelých sloučenin, které vznikají v důsledku 
špatného promísení paliva se spalovacím vzduchem, emisi solí a aerosolů, které mohou 
ulpívat na zařízení a snižovat jeho účinnost. Aerodynamika má také vliv na tvorbu 
produktů, které se formují v nejrůznějších reakcích, jako jsou právě v této práci sledované 
oxidy dusíku. 

Vzhledem k tomu, že biomasa přestavuje jediný obnovitelný zdroj energie, který je možno 
použít k přímé náhradě za uhlí, s nímž má navíc i podobné složení, není důvod nevyužívat 
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znalosti a zkušenosti získané ze spalování uhlí a neaplikovat je pro biomasu. Zároveň je ale 
potřeba mít na paměti jisté odlišnosti při spalování biomasy a uhlí, například obsah prchavé 
hořlaviny, množství vody a homogenitu paliva. 

 

Obr. 9 Tvorba polutantů při spalování biomasy3 

 Oxidy dusíku 
Spalování biomasy, podobně jako uhlí, způsobuje tvorbu oxidů dusíku. Oxidy dusíku 
vznikají primárně třemi cestami: 

1) termické: fixací atmosférického dusíku na kyslík za vysokých teplot 
2) promptní: reakcí palivových radikálů s atmosférickým kyslíkem 
3) palivové: oxidací dusíku vázaném v palivu 

První dva mechanismy mají při spalování biomasy menší roli na celkové produkci oxidů 
dusíku, viz Obr. 10. Spalování na roštu se vyznačuje nízkými teplotami a termální 𝑁𝑂  tak 
hrají malou až zanedbatelnou roli6. U biomasy se v experimentálním zařízení teploty 
pohybovaly v rozmezí cca 1000 °C až 1300 °C32. Množství emisí závisí hlavně na množství 
dusíku obsaženém v palivu33, 34 a palivové 𝑁𝑂  představují u uhlí spalovaném na roštu až 
75 % těchto emisí3, 34. 

 

Obr. 10 Závislost tvorby oxidů dusíku na teplotě35 
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Za primární oxid dusíku se považuje 𝑁𝑂 a za sekundární 𝑁𝑂  a 𝑁 𝑂. Oxid dusnatý je volný 
radikál, který v atmosféře může vytvářet kyselé deště, a společně s oxidem dusičitým 
negativně ovlivňují ozónovou vrstvu. Oxid dusný může vznikat jak z atmosférického, tak 
z palivového dusíku. Ve vyšších vrstvách atmosféry může reagovat s volnou molekulou 
kyslíku a vytvořit dvě molekuly 𝑁𝑂34. 𝑁𝑂 a 𝑁𝑂  mají také nepříznivý vliv na lidský 
respirační systém. 𝑁𝑂  je navíc toxický. 

Termické oxidy dusíku: Tyto emise vznikají oxidací atmosférického dusíky převážně za 
vysokých teplot. Tvorba těchto oxidů dusíku za vysokých teplot je popsána pomocí 
Zeldovichových reakcí, které jsou následující34: 

𝑁 + 𝑂 → 𝑁𝑂 + 𝑁 (4.22)  
𝑂 + 𝑁 → 𝑁𝑂 + 𝑂 (4.23)  
𝑁 + 𝑂𝐻 → 𝑁𝑂 + 𝐻 (4.24)  

Pokud spalovací teplota nepřekročí 1330 °C, mechanismus podle první rovnice je 
nedůležitý a nahrazuje jej více teplotně stabilní, ale pomalejší druhá rovnice a promptní 
mechanismus34. 

Nízkoteplotní Zeldovichovy reakce představují možnou tvorbu 𝑁𝑂 přes molekulu 𝑁 𝑂 a 
jsou následující34: 

𝑁 + 𝑂 + 𝑀 → 𝑁 𝑂 + 𝑀 (4.25)  
𝑁 𝑂 + 𝑂 → 2𝑁𝑂 (4.26)  
𝑁 𝑂 + 𝑂 → 𝑁 + 𝑂  (4.27)  
𝑁 𝑂 + 𝐻 → 𝑁 + 𝑂𝐻 (4.28)  

Promptní oxidy dusíku: Další možností, jak se může atmosférický dusík a také dusík 
obsažený v palivu přeměnit na oxidy dusíku, je reakce těchto dusíků s uhlovodíkovými 
radikály vznikajícími při spalování a teplotní degradací biomasy. Reakce může vypadat 
takto34: 

𝑁 + 𝐶𝐻 → 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁 (4.29)  

Kde produkty následně oxidují na 𝑁𝑂. 

Při spalování na roštu, kde se nedosahuje vysokých teplot, jsou termální a promptní 𝑁𝑂  
minimální až zanedbatelné6 a tvorba těchto emisí z dusíku obsaženého v biomase je tak 
nejdůležitější mechanismus.  

Palivové oxidy dusíku: Mechanismus tvorby palivových 𝑁𝑂  znázorňuje Obr. 11. 
Uvolnění dusíku z paliva probíhá ve třech krocích. Největší množství je z paliva uvolněno 
společně s prchavou hořlavinou v podobě plynů a dehtů. Další část se uvolní při hoření 
dřevěného uhlí a vzhledem k vysokému obsahu kyslíku v biomase se část dusíku uvolní 
přímo ve formě 𝑁𝑂6. Hlavní prekurzory pro tvorbu 𝑁𝑂  jsou amoniak, kyanovodík a 
𝐻𝐶𝑁𝑂. Tyto vznikají při pyrolýze a uvolňují se společně s prchavou hořlavinou. Další 
zdroj těchto látek je teplotní rozklad a hoření dehtů, které taktéž vznikají při pyrolýze. 
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Obr. 11 Tvorba palivových NOx3, 6 

Vzhledem k hlavnímu cíli práce se model produkcí oxidů dusíku zabývá detailně a 
v modelu jsou skoro všechny tyto reakce obsaženy (Tab. 8, str. 68). Reakce (4.22), (4.25) 
a (4.27) se v modelu nevyskytují. První zmíněná není potřebná kvůli předpokládaným 
nízkým teplotám při hoření biomasy na roštu, druhá se v povodním modelu GRIMECH36 
vyskytuje pouze ve zpětném směru jako reakce 113, a protože reakce (4.27) má stejné 
reaktanty jako reakce (4.26), byla kvůli preferenci tvorby oxidů dusíku vynechána. Se 
zbytkem rovnic pro termické a promptní oxidy dusíku model pracuje. Jako základ tvorby 
palivových oxidů dusíky jsou použity reakce 106, 107 a 108 pro 𝑁𝐻  a reakce 102 a 103 
pro 𝐻𝐶𝑁. 𝐻𝑁𝐶𝑂 v modelu zachováno nebylo a redukce oxidů dusíku byla opuštěna a 
mechanismy redukce 𝑁𝑂 a 𝑁 𝑂 na 𝑁  jsou reakce 71, 75 a 76. V použitém modelu tak 
nejsou zásadní mechanismy tvorby termických oxidů dusíku, ale prominentní je jejich 
alternativní tvorba z dusíku obsaženého v palivu. Blíže je řetězec přeměn chemických 
sloučenin obsahující dusík popsán v oddíle 6.5.4  a zobrazen na Obr. 50. 

Redukce oxidů dusíku: Metody redukce oxidů dusíku se rozdělují na primární a 
sekundární. 

Sekundární metody představují nekatalytická selektivní redukce SNCR, katalytická 
selektivní redukce SCR a stupňovitá redukce SNRS, což je kombinace metod SNCR a SCR. 
Tyto metody vyžadují reakční látku (nejčastěji amoniak nebo močovina), popřípadě 
katalyzátor, a pro zkoumané zařízení nejsou vhodné z ekonomického hlediska. 

Primární metody redukce oxidů dusíku jsou12: 

 Stupňovitý přívod spalovacího vzduchu – OFA 
 Stupňovité spalování paliva – reburning  
 Stupňovitý přívod spalovacího vzduchu a paliva – OFA + reburning 
 Recirkulace spalin 
 Vstřikování vody do ohniště 
 Speciální nízkoemisní hořáky 
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Všechny primární deNOx metody pracují na principu vytvoření redukční zóny anebo 
lokálním snížením teploty. Jejich nevýhoda je snížení účinnosti spalovacího zařízení, která 
vzniká právě v důsledku snížení teploty a zvýšení mechanického a chemického nedopalu.  

Základní mechanismy snížení tvorby 𝑁𝑂  je možné rozdělit do 3 skupin12:  

 Snížení spalovací teploty 
o snížení výhřevnosti paliva navlhčováním 
o podstechiometrické spalování 
o snížení teploty spalovacího vzduchu 
o chlazení plamene pomocí intenzivnějšího přenosu tepla nebo recirkulací 

spalin 
 

 Snížení parciálního tlaku kyslíku 
o recirkulace spalin 
o snížení přebytku vzduchu 
o stupňovitý přívod vzduchu do hořáku 
o stupňovitý přívod paliva 
o stupňovitý přívod vzduchu do ohniště 

 
 Zkrácení doby setrvání v oblasti vysokých teplot 

o zkrácení plamene 
o konstrukční uspořádání hořáků 

Pro zkoumané experimentální zařízení se dá předpokládat, že největší vliv a jednoduchost 
provedení budou mít metody stupňovitého přívodu spalovacího vzduchu do ohniště, 
recirkulace spalin a vstřikování vody do ohniště, respektive vlhčení paliva, a zkrácení doby 
setrvání v oblasti vysokých teplot pomocí úprav geometrie spalovacího prostoru. 

Stupňovitý přívod spalovacího vzduchu již byl zmíněn na str. 22. Princip spočívá 
v přivedení primárního spalovacího vzduchu v podstechiometrickém množství (obvykle 
α = 0,712), čímž vznikne redukční atmosféra, která snižuje tvorbu oxidů dusíku. 
Sekundárním vzduchem se pak přivede takové množství vzduchu, aby bylo celkové 
množství spalovacího vzduchu mírně nadstechiometrické (α = 1,1). Tento způsob je možné 
ještě zefektivnit rozdělením primárního vzduchu pod rošt tak, aby jeho spotřeba odpovídala 
množství zbývajícího paliva (hořlaviny) na roštu. 

Recirkulace spalin je metoda, jež snižuje parciální tlak kyslíku ve spalovacím prostoru, 
čímž se sníží tvorba oxidů dusíku. Horké spaliny, odváděné podle potřebné teploty 
z různých míst spalinové cesty, které mají obsah kyslíku nižší jak 21 %, se přivádějí 
společně se spalovacím vzduchem do spalovacího prostoru. Tím se sníží parciální tlak 
kyslíku a zvýší se teplota směsi, což má za následek vytvoření redukční atmosféry, která 
snižuje tvorbu oxidů dusíku. 

Vstřikování vody do ohniště, vhánění vodní páry do spalovacího prostoru nebo přidávání 
vodní páry do spalovacího vzduchu má za následek snížení teploty plamene a snížení 
tvorby oxidů dusíku. Navíc v oblasti vysokých teplot dochází k rozpadu vody. Rozpadem 
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vody se uvolňuje vodík, který následně reaguje s 𝑁𝑂. Tento mechanismus popisuje 
rovnice12: 

2𝑁𝑂 + 2𝐻 → 𝑁 + 2𝐻 𝑂 (4.30)  

Z těchto metod se pro experimentální zařízení používá pouze stupňovitý přívod spalovacího 
vzduchu, jehož charakter ale musel být zásadně pozměněn, viz oddíl 6.2.2.  

 Ostatní škodliviny 
Oxidy síry a chlór. Síra je nezbytná látka pro růst rostlin. Většinu síry rostliny získávají 
z půdy, ale dokáží ji získat i z oxidu siřičitého obsaženého v atmosféře. Nejvíce síry 
obsahují listy. Celkově je obsah síry v biomase v porovnání s uhlím (2 %) malý a vyskytuje 
se, např. pro dřevo, v rozsahu 0,1 % – 0,5 %3. 

Obsah chlóru v biomase je problematický hlavně u slámy, která jej může osahovat až 2 %3. 
Obvyklý rozsah je od 0,2 % (celá rostlina) do právě extrémních 2 %. Vysoký obsah chlóru 
představuje velký problém při spalování, protože snižuje charakteristické teploty popele a 
podporuje tak vznik slinutých nánosů ve spalovacím zařízení (cca 73 °C je teplota měknutí 
popele pro pšeničnou slámu11), a navíc může reagovat s draslíkem a sodíkem a vytvářet 
aerosoly. Další problém s chlórem představuje jeho schopnost reagovat ve formě 𝐻𝐶𝑙 
s organickými sloučeninami a vytvářet dioxiny. Základním mechanismem pro snížení 
tvorby dioxinů je dokonalost a úplnost spalování, při němž se snižuje množství organických 
sloučenin, se kterými může 𝐻𝐶𝑙 reagovat. Intenzita chlorové koroze roste se zvyšující se 
teplotou. 

Síra i chlór se z biomasy částečně uvolňují při pyrolýze ve formě prchavé hořlaviny a zbylá 
část, kterou tvoří žáruvzdorné soli, se uvolní při hoření dřevěného uhlí3. V procesu hoření 
se uvolní všechna síra a chlór a není tomu možné zabránit. Oxidy síry mohou dále reagovat 
s kyslíkem a vodní párou, ať již ve spalovacím zařízení nebo v atmosféře, za vzniku 
kyseliny sírové. Tato a kyselina chlorovodíková poškozují vegetaci, vytváří smog a jsou 
zodpovědné za korozi a hmotné škody. Inhalace oxidu siřičitého má nepříznivý vliv na 
lidský respirační systém a dioxiny jsou vysoce toxické. 

Kouř a organické sloučeniny. Tyto polutanty vznikají nedokonalým spalováním a je tak 
možné korigovat jejich tvorbu pomocí lepšího vedení spalovacího procesu. Pokud 
spalování probíhá za nižších teplot (cca 700 °C3), což bývá nejčastěji u malých domácích 
zdrojů, u nichž je navíc časté špatné promíšení paliva se spalovacím vzduchem, vznikají 
spíše produkty 𝐶𝑂, VOC, oxidované saze a oxidované PAH. Pokud je teplota nad cca 
900 °C3, začínají být dominantní spíše produkty VOC a saze. 

Kovy a aerosoly. Biomasa obecně obsahuje kovy, nejčastěji ve stopových množstvích a 
nejdůležitější z nich je draslík3. Tyto prvky se při spalování uvolňují a vytvářejí sloučeniny, 
které mohou kondenzovat na plochách spalovacího zařízení a následně jej zanášet. Část 
těchto látek ovšem spalovací zařízení opustí ve formě aerosolů. Aerosoly jako velice malé 
částice mohou mít negativní vliv na klima a lidské zdraví. 

O všechny tyto ostatní škodliviny by bylo možné stávající model rozšířit, pokud by se 
získali potřebné popisy chemických reakcí a přidal se mechanismus pro tracing 
vznikajících pevných částic reakcemi v plynech. 
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5 Experimentální zařízení 
Použitá technologie představuje modulární zařízení na spalování sypké dřevní biomasy 
pomocí jejího spalování na pevném roštu. Uspořádání obsahuje podavač paliva, zplyňovací 
komoru, ohřívač vody a pomocné systémy. Modulární uspořádání poskytuje flexibilitu pro 
rozličné aplikace v rámci daného výkonu. Předřazená zplyňovací komora poskytuje 
jednodušší a z hlediska emisí efektivnější spalování paliva a lepší kontrolu nad samotným 
procesem spalování. 

 

Obr. 12 Experimentální zařízení 

5.1 Zásobník paliva 
Zásobník paliva je zakrytý válec se šnekovým dopravníkem. Na jeho dně je rotační plát, 
který je poháněn šnekovým dopravníkem. Smysl plátu je rozbíjet klenbování paliva a 
zajistit tak nepřerušenou dodávku paliva do spalovací komory. Zásoba paliva v zásobníku 
je 6–8 hodin při nominálním výkonu. Frekvenci šnekového dopravníku je možné měnit 
pomocí softwarového vybavení.  

Tab. 5 Informace o zásobníku paliva 

Průměr šnekového dopravníku 0,15 m 
Obsah 0,5 – 1,5 m3 
Palivo pelety, piliny, štěpka  
 max. vlhkost  35 % 
 max. velikost částic 0,03 m 
Prázdná váha 264 kg 
Nominální výkon 0,55 kW 

Parametry motoru 
230/400 V 

50 Hz 
Rozměry (průměr × v) 1,3×1,3 m 
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5.2 Spalovací komora 
Spalovací komora je určená ke spalování dřeva, především štěpky a další podobné biomasy. 
Důležitou vlastností těchto paliv je vysoký obsah prchavé hořlaviny. Konstrukce této 
komory dovoluje lepší kontrolu nad spalováním vloženého paliva pomocí několika stupňů 
přívodu spalovacího vzduchu. Spalování probíhá na šikmém pevném roštu. Za tímto roštem 
(po směru postupu paliva) je vodorovný otočný rošt pro odstraňování zbylého popele. Pro 
výzkumné účely bylo na komoře provedeno několik modifikací, které dovolují měření a 
změnu okrajových podmínek spalování. 

Komora je vyrobena ze silné vrstvy šamotových cihel pro akumulaci tepla, a tím pádem 
stabilní teplotu uvnitř komory. Cihly jsou obehnány vrstvou izolační vaty a celá komora je 
oplechovaná. Vrch komory má odnímatelné víko pro jednoduchý přístup do komory pro 
případ údržby a úprav. V jedné stěně jsou nad roštem servisní dvířka pro okamžitý přístup 
do komory. V komoře je také instalována obratová přepážka, která pomáhá usměrňovat 
proudění plynů. Pod roštem je malý poklop pro odstraňování popele. 

Palivo se přivádí do komory zezadu nad rošt šnekem. Přívod primárního vzduchu je pod 
roštem a přívod sekundárního vzduchu je nad roštem. Palivo následně klouže po roštu 
vlivem gravitace a nově přivedeného paliva. Zde probíhají všechny kroky spalování 
(Spalování biomasy, str. 13), jako je ohřívání, sušení, pyrolýza a hoření pyrolýzních 
produktů při protisměrném spalování na roštu (viz oddíl 4.5.2). Prchavá hořlavina a další 
produkty pyrolýzy jsou pak vedeny pomocí přepážky podél zbytku paliva a pomáhají jeho 
ohřívání a sušení. Na konci přepážky se otáčejí a je k nim zaveden sekundární spalovací 
vzduch. Poté je plyn přiveden do trysky, jež ústí do ohřívače vody. V trysce je zaveden 
přívod terciálního spalovacího vzduchu, který je možný využít pro lepší kontrolu nad 
spalováním. 

Tab. 6 Informace o spalovací komoře 

Typ ZKG  

Nominální výkon 
110 kW 

výhřevnost: 11 500 kJ/kg, vlhkost 32 %, teplota 5 °C 

Spotřeba paliva 
43 kg/h 
4,2 m3/den 

Palivo pelety, piliny, štěpka  
 max. vlhkost  35 % 
 max. velikost částic 0,03 m 
Prázdná váha 600 kg 
Rozměry (š×h×v) 0,900×1,520×1,050 m 

Přívod primárního spalovacího vzduch je umístěn pod roštem pomocí dvou oddělených 
otvorů, kdy jeden je zaslepen, a jeho průtok je regulován pomocí klapek. Toto umožňuje 
ovlivňovat rychlost sušení a stechiometrické poměry při spalování. 
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Obr. 13 Schéma spalovací komory 

Přívod sekundárního spalovacího vzduchu je umístěn nad roštem pod obratovou 
přepážkou. Je regulován pomocí klapky, a může tak ovlivňovat dohořívání produktů 
spalování a tvorbu emisí. 

Přívod terciálního spalovacího vzduchu je umístěn ve trysce, která spojuje zplyňovací 
komoru a ohřívač vody. Jsou to čtyři oddělené otvory, kdy dva jsou v horní části trysky a 
zbylé dva v její dolní části. Použití terciálního vzduchu může poskytovat ještě vyšší 
kontrolu nad spalováním a tvorbou emisí. V současné době je přívod terciálního vzduchu 
zaslepen. 

V komoře jsou umístěny tři termočlánky a jeden tlakoměr. Naměřené hodnoty jsou 
shromažďovány pomocí softwarového a hardwarového zařízení. 

5.3 Výměník spaliny–voda 

Tento výměník je původně navržen jako klasický roštový kotel pro spalování pevných paliv 
a pro naše potřeby je upraven pro dohořívání produktů spalování ze zplyňovací komory. 
Sestává ze dvou hlavních částí: ze spalovací komory s pevným, vodou chlazeným roštem, 
a z výměníku tepla složeného z horizontálních a vertikálních trubek. Všechny stěny jsou 
dvojité a naplněné vodou. Spaliny a horké plyny vstupují do ohřívače z trysky spalovací 
komory (str. 31). Úpravy tohoto zařízení dovolují umístění tří termočlánků a tlakoměru pro 
měření teplot a podtlaku v komoře. Naměřené hodnoty jsou shromažďovány pomocí 
softwarového a hardwarového zařízení. 
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Obr. 14 Výměník spaliny – voda 

Tab. 7 Informace o ohřívači vody 

Typ KWH110  
Nominální výkon 110 kW 
Médium voda  
Provozní přetlak max. 2,5 bar 
teplota vody   
 max. teplota (výstup) 95 °C 
 min. teplota (vstup) 60 °C 
Obsah vody 0,35 m3 
Prázdná váha 1150 kg 
Rozměry (š×h×v) 0,910×1,880×1,550 m 
Aktivní plocha 11,5 m2 

 

5.4 Ohřívák vzduchu 
Spalovací vzduch je rozdělen do tří větví: primární, sekundární a terciální. Průtok a tlak 
vzduchu poskytuje vysokotlaký ventilátor (průměrné hodnoty jsou 0,1 m3/s a 1900 Pa). 
Ventilátor je možno softwarově ovládat pro plynulou změnu jeho výstupu. Za ventilátorem 
(po směru proudu vzduchu) je vzduch rozdělen do tří větví, kdy každá z nich je vybavena 
regulací průtoku pomocí klapky, a každá je měřena pomocí termočlánku a průtokoměru. 
Každý ze vzduchů je navíc možno bezpečně ohřívat pomocí elektrických odporových 
ohřívačů až do teploty 200 °C. Všechny klapky a ohřívače je možno softwarově ovládat. 
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5.5 Softwarové a hardwarové vybavení 
Ovládací software je naprogramován v programu LabVIEW a poskytuje vizuální kontrolu 
a záznam všech požadovaných hodnot. Tento software také poskytuje další vrstvu 
zabezpečení zařízení před nežádoucími stavy. Hardware je složen z NI cRIO-9074 
integrovaného systému od National Instruments se dvěma NI 9217 moduly, a dále s moduly 
NI 9205, NI 9425, NI 9264 a NI 9476. Každý senzor je připojen k hardwarovému vybavení 
a signály jsou zpracovány pomocí softwaru, čímž poskytují data pro zpětnou vazbu pro 
ovládání a regulaci. GUI a veškeré ovládací prvky jsou zobrazeny a přístupny na 
standardním PC s operačním systémem Windows. Jedna z výhod tohoto uspořádání je 
dálková kontrola běhu zařízení. 

 

 

Obr. 15 Ukázka GUI ovládacího programu 
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Seznam měřených hodnot (Obr. 16): 

 Otáčky šnekového dopravníku paliva (2) 
 Průtok primárního, sekundárního a terciálního vzduchu (3, 4, 5) 
 Teploty měřené termočlánky typu K nebo Pt 100 

o teplota primárního vzduchu (6) 
o teplota sekundárního vzduchu (7) 
o teplota terciálního vzduchu (8) 
o teplota výstupní a vstupní vody (9, 10) 
o 3 termočlánky pro měření teploty ve spalovací komoře (13, 14, 15) 
o 3 termočlánky pro měření teploty v ohříváku vody (16, 17, 18) 
o teplota spalin na výstupu z ohříváku vody (19) 

 Tlak (podtlak) ve spalovací komoře (12) 
 Průtok vody (11) 

 

Obr. 16 Schéma měřených hodnot 
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List ovládaných komponent (Obr. 17): 

 Otáčky spalinového ventilátoru (1) 
 Otáčky šnekového dopravníku paliva (4) 
 Otáčky a výkon ventilátoru spalovacího vzduchu (8) 
 Poloha trojcestného ventilu (2) 
 Výkon ohříváků (teplota) primárního, sekundárního a terciálního vzduchu (5, 6, 7) 
 Výkon čerpadla (průtok vody ohřívákem vody) (3) 
 Poloha regulačních klapek primárního, sekundárního a terciálního vzduchu (9, 10, 

11)  

 

Obr. 17 Schéma ovládaných komponent 
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6 Model 
6.1 Modelování 
Pro zkoumaný fyzikální systém je tak potřeba navrhnout úplný matematický model. 
Tento matematický model se skládá ze základního matematického modelu, geometrie 
zkoumané oblasti a rovnic pro okrajové a počáteční podmínky, fyzikálních parametrů 
celého systému a vstupních hodnot. 

Takový model je pak možné řešit pomocí metody konečných prvků, kdy se spojitý model 
rozdělí na množinu diskrétních oblastí – prvků, které tak vytváří množinu po částech 
spojitých lineárních funkcí. Prvky jsou spojeny konečným počtem uzlových bodů na svých 
hranicích. V těchto bodech, zjednodušeně řečeno, následně probíhá iterační výpočet, kdy 
hodnota v kroku 𝑖 je pro hledaný parametr v uzlovém bodě použita pro výpočet funkce 
v prvku, a jejíž výsledek se stane hodnotou parametru v uzlovém bodě pro krok 𝑖 + 1. 
Změna (výpočet) parametrů probíhá tak dlouho, dokud hodnoty parametrů nesplní 
konvergentní kritérium, nejčastěji rozdíl výsledků pro kroky 𝑖 a 𝑖 − 1. V každém uzlovém 
bodě se řeší soustava lineárních rovnic a pro jejich řešení je potřeba provést množství 
matematických kroků.  

Software 

Volba software, kterým se bude úloha řešit, obvykle není první krok při tvorbě 
počítačového modelu, protože před modelováním samotným je nutno provést následující 
kroky37: 

 rozhodnout, které fyzikální děje jsou pro zkoumaný proces zásadní a popsat je 
 rozhodnout, jestli je popis fyzikálních dějů dostatečný a platný pro dostačující popis 

modelu 
 rozhodnout, jestli má CFD software dostačující nástroje a schopnosti zkoumaný 

děj numericky řešit 

Až po těchto krocích může být software zvolen a zadán do něj model, pro který je pak ještě 
nutné zvolit modelovací strategii, a to jak v závislosti na možnostech software, tak i podle 
možností použitého hardware. Pro řešení této úlohy byl použit software COMSOL 
5.1.14523 s moduly CFD, Heat Transfer a Chemical Reaction Engineering. 

Hardware 

V počítačovém modelování jsou tyto kroky (výpočty) prováděny procesorem – buď CPU, 
nebo GPU. Množství matematických operací, které procesor dokáže vykonat, představuje 
jeho výpočetní výkon. Všechny výpočty se navíc musí mezi jednotlivými kroky dočasně 
umístit na paměťové zařízení – buď na operační paměť RAM, nebo na pevný disk (HDD 
či SSD). Přístupnost operační paměti je ale několikanásobně vyšší než jakýchkoliv pevných 
disků a jakmile začne výpočet swapovat na disk, jsou výpočetní časy zásadně ovlivněny. 
Čím více fyzikálních procesů bude společně řešeno, tím bude ovšem větší náročnost na 
výpočetní výkon a paměť počítače. I když vezmeme v úvahu, že v současné době (2018) 
mají nejmodernější grafické karty (Nvidia Titan V) výkon 15 teraflops (operací v plovoucí 
desetinné čárce za sekundu), což dvojnásobně převyšuje výkon nejvýkonnějšího 
superpočítače v roce 2000 (IBM ASCI White, 7,2 teraflops), složitost spalovacího procesu 
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vyžaduje jistá zjednodušení ve fyzikálním modelu, aby se mohly produkovat výsledky 
v přiměřeném (konečném) čase, a to hlavně z důvodu náročnosti výpočtu chemických 
reakcí na paměť RAM. Použitá počítačová sestava má 2 CPU a 256 GB RAM. 

Samotné zjednodušování je delikátní proces, kdy je potřeba rozhodnout, které parametry 
procesu mohou být zjednodušeny, nebo přímo vynechány bez toho, aby nějak zásadně 
ovlivnily věrohodnost výsledků, a které parametry jsou pro celý proces zásadní. Co se týče 
spalování, jediný opravdu věrohodný parametr je molární hmotnost38. Pro ostatní 
parametry není možné říct, jestli jsou přesné, ale kvůli tomu, že se model zjednodušuje a 
některé parametry se tak opomíjí a model je tak určitě ovlivněn, není úplná přesnost 
zbylých parametrů zásadní a stačí přesnost přibližná38. V našem případě bylo nutno 
rozhodnout, jestli se zachovají všechny prvky modelu a které chemické reakce budou 
probíhat bez mezireakcí, nebo jestli se raději zachovají všechny reakce a sníží se množství 
prvků, protože snažit se simulovat vše by mělo silně negativní vliv na výpočetní čas. 
Nakonec bylo na základě konzultace literatury38, 39, 40 rozhodnuto pro druhou variantu 
snížení množství prvků, viz oddíl 6.5.4. Dále bylo potřeba unifikovat tvar částice paliva a 
předpokládat její homogenní složení a teplotní tenkost, a nakonec i změnit geometrii 
spalovací komory a tato změna má největší vliv na výsledky. 

Veškerá provedená zjednodušení fyzikálního modelu je potřeba popsat a evidovat, aby bylo 
možné po konfrontaci výsledků z matematického modelu a experimentu tato zjednodušení 
upravovat, odstraňovat nebo zavádět složitější model. 

Základní matematický popis a geometrie zkoumané oblasti jsou popsány 
v následujících oddílech a další informace pro získání úplného matematického modelu 
jsou uvedeny v oddíle 7. Pro základní matematický popis spalování je potřeba vzít 
v úvahu, jak vyplývá z rešerše v oddíle 4, tři základní procesy: proudění plynů, teplotní 
pole a chemické reakce. 
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6.2 Zkoumaná geometrie 
Tento se oddíl se zabývá zkoumanou geometrií, zjednodušeními a změnami, které byly na 
tuto geometrii aplikovány. 

 Spalovací komora 
Zkoumanou geometrii spalovací komory je možné vizualizovat následovně: 

 

Obr. 18 Vizualizace zkoumané geometrie 1 

 

Obr. 19 Vizualizace zkoumané geometrie 2 

Spalovací proces probíhá ve spalovací komoře a její bližší popis je v kapitole 5.2, str. 31. 
Geometrie, jež bude použita pro samotné modelování, musí být ještě výrazně 
zjednodušena. A to jak z důvodu odstranění zbytečných detailů, které nejsou pro 
modelování z pohledu chemických reakcí nezbytné a pouze vytváření zvýšené nároky na 
výpočetní výkon a následně na výpočetní čas, tak kvůli jejímu nevyhovujícímu 
konstrukčnímu návrhu, kvůli kterému je její numerický výpočet komplikovaný.  



 

40 

 

 

Obr. 20 Okótovaný náčrt zkoumané geometrie, v řezu je polovina komory 

 Vývoj geometrie 
Původní geometrie spalovací komory byla bez přepážky nad roštem. Prvotní pokus o 
modelování charakteru proudění41 v komoře bez paliva se při použití skutečného průměru 
přívodu sekundárního vzduchu a vstupní teplotě přiváděného vzduchu 200 °C skončil 
nezdarem. Až po snížení vstupních rychlostí pomocí zvětšení průměru přívodu 
sekundárního vzduchu a snížení teploty na 20 °C se podařilo získat výsledky, která sice 
neukazovaly přesný profil rychlostního pole ve spalovací komoře, ale některé vlastnosti 
jeho profilu ano. Jako zásadní nedostatek je zde vidět únik části vzduchu (respektive spalin) 
rovnou ven ze spalovací komory a vznik vírů okolo stěn, které sice mohou zlepšit 
promíchání spalovacího vzduchu s prchavou hořlavinou, ale tento jev je značně negován 
již zmíněným přímým únikem vzduchu/spalin, ale tyto víry ochlazují vzduch/spaliny, což 
má vliv na produkci škodlivin. Popisované problémy profilu proudění jdou vidět na Obr. 
21, Obr. 22 a Obr. 23. 
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Obr. 21 Rychlostní pole ve středu původní spalovací komory, rozsah měřítka (0,17 – 9,42) m/s41  

 

Obr. 22 Rychlostní pole v ose přívodu primárního vzduchu původní spalovací komory, rozsah měřítka 
(0,11 – 4,88) m/s41 
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Obr. 23 Rychlostní pole v ose přívodu sekundárního vzduchu původní spalovací komory, rozsah měřítka 
(0,18 – 10,8) m/s41 

Po zkušenostech s provozem této komory a její neuspokojivou tvorbou emisí se rozhodlo 
přistoupit k její modifikaci pomocí přepážky umístěné nad vrstvu paliva, které měla zajistit 
delší setrvání spalin v komoře a zároveň lepší prohřátí paliva, a to jak proudem spalin, tak 
sáláním přepážky.  

Porovnání původní geometrie a geometrie s přepážkou pak bylo provedeno pomocí 
rozšířeného modelu42, který kromě rychlostního pole řešil i teplotní pole a míchání 
spalovacího vzduchu a pyrolýzních produktů. Zkoumaná fyzikální oblast byl pouze proud 
volných spalin. Vrstva paliva uvažována nebyla. Teplotní pole uvažovalo vstup 
sekundárního spalovacího vzduchu o teplotě 200 °C a vstup pyrolýzních produktů s 
primárním spalovacím vzduchem z povrchu roštu o 800 °C. Také bylo bráno v potaz 
zjednodušené ochlazování proudu plynů přes stěny komory o vnější teplotě 25 °C. Radiace 
v úvahu brána nebyla. Pro výpočet rychlostního pole se uvažoval skutečný průměr přívodu 
sekundárního vzduchu. Míchání plynů neuvažovalo žádné chemické reakce. A i když ani 
tento model přesně nepopisuje skutečné hodnoty ve spalovací komoře, pomocí zjištěných 
profilů lze odvozovat některé nedostatky komory. 

Výsledky z tohoto podrobnějšího modelu jasně ukázaly, že komora s přepážkou má 
mnohem lepší předpoklady pro provoz se sníženými emisemi, ale některé problémy, hlavně 
s rychlostním polem, přetrvaly. Problémy původní komory zůstaly stejné, jenom se 
projevily jasněji. Brzký únik plynů z komory, jejich ochlazování na stěnách komory, a 
hlavně nedostatečné promíchání hořlaviny se spalovacím vzduchem je možné zřetelně 
vidět na Obr. 24, Obr. 25, Obr. 26 a Obr. 27. 
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Obr. 24 Rychlostní pole původní spalovací komoře, rozsah měřítka (0,9–66,5) m/s42  

 

Obr. 25 Teplotní pole ve středu původní spalovací komoře, rozsah měřítka (194–809) °C42  
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Obr. 26 Rozložení koncentrací v původní spalovací komoře, rozsah měřítka 0–142 

 

Obr. 27 Rozložení koncentrací na výstupu z původní spalovací komory, rozsah měřítka 0–142  

Po přidání přepážky většina zjištěných problému zmizela. Teplotní pole je mnohem 
rovnoměrnější, hlavně nad přepážkou, a plyny mají mnohem více času na promíchání. Také 
zmizely víry okolo stěn, což se projevilo na menším ochlazování plynů, když s nimi přijdou 
do styku a dále je zde viditelný horizontální vír nad přepážkou, který dále pomáhá 
s promícháním plynů, viz Obr. 28, Obr. 29, Obr. 30 a Obr. 31. 



 

45 

 

Obr. 28 Rychlostní pole ve spalovací komoře s přepážkou, rozsah měřítka (0,68–120) m/s42  

 

Obr. 29 Teplotní pole ve středu spalovací komory s přepážkou, rozsah měřítka (185–811) °C42  
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Obr. 30 Rozložení koncentrací ve spalovací komoře s přepážkou, rozsah měřítka 0–142 

 

Obr. 31 Rozložení koncentrací na výstupu ze spalovací komory s přepážkou, rozsah měřítka 0–142 

I když spalovací komora s přepážku podle modelu i z provozních zkušeností prokázala 
schopnost provozu s nižšími emisemi, než jaké měla komora původní43, projevily se 
problémy spojené s dalším konstrukčním řešením komory, kterým je umístění a velikost 
přívodů spalovacího vzduchu. 

Všechen spalovací vzduch je do komory přiváděn kolmo k ose výstupního hrdla. Primární 
vzduch má přívod o průměru 0,075 m a sekundární vzduch má přívod o průměru 0,034 m. 
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Vzhledem k potřebnému množství spalovacího vzduchu, které bylo v předchozím 
modelu42

 0,0365 kg/s a 0,0547 kg/s primárního, respektive sekundárního vzduchu, jsou 
tyto rozměry nedostatečné a způsobují především u sekundárního vzduchu, a tento efekt je 
navíc umocněn předehřevem vzduchu, extrémní rychlost, která v centru proudu dosahuje 
až 120 m/s, viz Obr. 28. Takové hodnoty rychlosti způsobují na hraně vtoku do komory 
artefakty při výpočtu koncentrací a náraz a rozbití proudu o protilehlou stěnu v mnoha 
případech zapříčinilo vznik nestabilit proudění, kvůli kterým se nepodařilo model 
vypočítat. 

 Modelovaná geometrie 
Všechny zjištěné skutečnosti uvedené v předchozím oddíle proto musely být vzaty 
v úvahu, když se vytvářela geometrie pro zde prezentovaný model. Hlavní změna je způsob 
přívodu spalovacího vzduchu, která nejenže snížila vstupní rychlosti vzduchu do spalovací 
komory, ale také dovolila řešit dříve nesymetrickou úlohu jako symetrickou, jak je vidět na 
Obr. 32 a Obr. 33. 

  

  

Obr. 32 Původní geometrie spalovací komory 

 

Obr. 33 Symetrická geometrie spalovací komory 

Tato změna snížila rychlost na přívodu sekundárního vzduchu na cca 2,75 m/s (spodní) a 
3,32 m/s (vrchní), viz oddíl 7.1, a i když úplně změnila rychlostní pole pod přepážkou, nad 
přepážkou už je velmi podobné původnímu stavu. Změna přívodu primárního vzduchu, 
který vstupuje celou spodní plochou komory, zásadní vliv na celkový rychlostní profil 
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nemá. Navíc bez symetrizace úlohy by nebylo možné úlohu vyřešit v rozumném čase, 
protože nároky na výpočetní výkon a zejména paměť RAM jsou vysoké, viz oddíl 8.2. 

Další změna byla zavedena pro dosažení plynulejšího proudění, a aby se zamezilo vzniku 
mrtvých koutů, ale tak, aby zůstalo dost prostoru pro vznik horizontálního víru nad 
přepážkou, který je patrný na Obr. 28. 

Tato geometrie na rozdíl od Obr. 19 neuvažuje otvor přívodu paliva a šamot, který odděluje 
izolační vatu od proudu spalin. Přísun paliva do komory se uvažuje pomalý a palivo na 
vstupu do komory tak již bude prohřáto. Žádná z těchto dvou změn zásadně neovlivní 
teplotní pole, na kterém je závislé jak rychlostní pole, tak reakční rychlosti. Předpokládáme, 
že vliv změny geometrie na výsledné složení spalin nebude zásadní. 

 

  

  

Obr. 34 Změna geometrie pro plynulejší proudění 
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Výsledná geometrie je podobná geometrii z předchozího výzkumu44, Obr. 82, který se 
zabýval změnami geometrie pro lepší promíšení spalin se spalovacím vzduchem. 

 Geometrie paliva 
Použité palivo jsou na vzduchu po různou dobu sušené smrkové piliny. Kvůli nejednotné a 
velmi variabilní geometrii tohoto paliva je potřeba skutečnou částici zjednodušit a 
unifikovat předpokladem, že palivo se sestává pouze z kulových částic v řádech jednotek 
milimetrů, jejíchž všechny parametry jsou homogenní. Vzhledem k řádově menšímu 
rozměru částice paliva oproti celému rozměru spalovací komory se veškeré palivo jeví jako 
souvislá vrstva na roštu. 

 

Obr. 35 Geometrie (doména) vrstvy paliva 

Tato geometrie bere v úvahu úbytek objemu paliva vlivem hoření, viz Obr. 7, ale nebere 
v úvahu zmenšení průměru částice paliva. Toto má vliv na přesnost výpočtu45, 46, ale 
vzhledem k náročnosti výpočtu chemických reakcí, který má zásadní vliv na přesnost 
výpočtu, není vliv nepřesnosti výpočtu při konstantním průměru částic po délce roštu 
zásadní. 

Pohyb paliva se řeší jako konstantní v čase 𝜏, a směr pohybu pouze ve směru roštu. Z toho 
důvodu je palivo rozděleno na 100 diskrétních sektorů – dvě sady o délce 10 a výšce 5 
sektorů. Detailní popis se vyskytuje v oddíle 6.6. 

Tvorba a chladnutí popele není v modelu uvažována a předpokládá se, že veškerý popel 
okamžitě propadá horizontálním roštem a žádných dalších procesů se již neúčastní. 

6.3 Přenos tepla 
Tento oddíl se zabývá přenosem tepla, což je jeden z nejdůležitějších mechanismů, který 
je nutné popsat pro správnou funkci modelu. 



 

50 

 Základní rovnice 
Teplotní pole v řešeném problému nepředstavuje pouze Fourierova rovnice vedení tepla 
(kondukce), ale vzhledem k proudění tekutin a vysoké teplotě, se zde budou uplatňovat i 
mechanismy přenosu tepla prouděním (konvekce) a zářením (radiace).  

Kondukce se vyskytuje i v proudu kapaliny a je popsána rovnicí (6.23). 

Měrný tepelný tok pro konvekci je možné zapsat pomocí rovnice: 

𝑞 = 𝛼(𝑇 − 𝑇 ) [𝑊/𝑚 ] (6.1)  

Kde 𝑇  [°𝐶] a 𝑇  [°𝐶] jsou teplota stěny a teplota volného proudu a součinitel přestupu 
tepla 𝛼 [𝑊/𝑚 𝐾] závisí na fyzikálních vlastnostech média a na teplotách média a obtékané 
stěny. 

Poslední je přestup tepla pomocí radiace, kde pro jednoduchý případ malé plochy 
obklopené velkou plochou můžeme psát: 

𝑞 = 𝜖𝜎(𝑇 − 𝑇 ) [𝑊/𝑚 ] (6.2)  

Kde 𝜖 [1] je emisivita, 𝜎 [𝑊/𝑚 𝐾 ] je Stefan-Boltzmanova konstanta a 𝑇  [𝐾] a 𝑇  [𝐾] 
jsou teplota malé plochy a velké plochy. Radiace se u procesů uvažuje, pokud je teplota 
vyšší než 500 °C. 

Pro přesnější popis radiace je potřeba brát v úvahu velikost ploch, kterými na sebe tělesa 
září, a jejich vzájemné úhly. To vytváří složitý problém, který je možné prakticky řešit 
pouze za použití numerických metod. 

 Ochlazování modelu přirozenou konvekcí 

Pokud není uvedeno jinak, jsou následující rovnice oddíle 6.3 převzaty z programu 
COMSOL23. Rovnice programu COMSOL použité v modelu počítají s tím, že Spalovací 
komora je z vnějšku ochlazována přirozenou konvekcí, a to jak na vertikálních, tak na 
horizontálních plochách. 

−𝒏 ∙ 𝒒 = 𝑞  (6.3)  

Kde 𝒏 [𝟏] je normálový vektor, 𝒒 [𝑊/𝑚 ] je pole tepelného toku a 𝑞  [𝑊/𝑚 ] je tepelný 
tok: 

𝑞 = 𝛼 ∙ (𝑇 − 𝑇) (6.4)  

Kde 𝑇 [𝐾] a 𝑇  [𝐾] jsou teplota stěny a teplota okolí. Součinitel přestupu tepla je potom 
různý pro vertikální stěny: 

𝛼 = 𝛼 (𝐿, 𝑝 , 𝑇 ) [𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾)] (6.5)  

kdy součinitel přestupu tepla je počítán z Nusseltova čísla a je funkcí výšky stěny 𝐿 [𝑚], 
atmosférického tlaku 𝑝  a teploty okolí. 
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A pro horizontální stěny: 

𝛼 = 𝛼
𝑆

𝑂
, 𝑝 , 𝑇  [𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾)] (6.6)  

Kde 𝑆 [𝑚 ] a 𝑂 [𝑚] je plocha a obvod stěny. 

a) b) c) 

Obr. 36 Horizontální a vertikální ochlazované plochy 

 Vedení tepla v modelu 

Další fyzikální proces přenosu v tepla v modelu představuje vedení tepla v oplechování, 
které není reprezentováno doménou, ale tenkou vodivou vrstvou na vnějších plochách (Obr. 
36), a v doménách izolační vaty (Obr. 37) a šamotových cihel (Obr. 38).  

 

Obr. 37 Doména izolační vaty 

 

Obr. 38 Doména šamotových cihel 

Pro tenkou vodivou vrstvu platí: 

−𝒏 ∙ 𝒒 = 𝑑 𝑄 − ∇𝒕 ∙ 𝒒  (6.7)  

Kde 𝑑  [𝑚] je tloušťka vrstvy a 𝑄  [𝑊/𝑚 ] je zdroj tepla ve vrstvě. Pole teplotního toku 
ve vrstvě se vypočítá: 

𝒒 = −𝑑 𝑘 ∇𝒕𝑇 [𝑊/𝑚 ] (6.8)  

Kde 𝑘  [𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾)] je tepelná vodivost vrstvy. 

Pro vedení tepla v doménách potom platí následující vztahy: 

𝜌𝐶 𝒖 ∙ ∇T + 𝛻 ∙ 𝒒 = 𝑄 + 𝑄  (6.9)  
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Kde 𝒖 [𝑚/𝑠] je rychlostní pole,  𝐶  [𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾)] je měrná tepelná kapacita a 𝑄  [𝑊/𝑚 ] 

je termoelastické tlumení materiálu. Termoelastické tlumení materiálu je ve všech 
doménách nulové a rychlostní pole může být nenulové.  

Hustota tepelného toku je vyjádřena jako: 

𝒒 = −𝑘∇𝑇 − 𝑘 ∇𝑇 [𝑊/𝑚 ] (6.10)  

Rovnice (6.9) a (6.10) platí i pro vedení tepla litinovým roštem (Obr. 39), na kterém leží 
vrstva paliva (Obr. 35). Skrz horizontální rošt se neuvažuje žádné proudění plynů a u 
nakloněného roštu se pro zjednodušení počítá s prouděním skrz porézní vrstvu, viz oddíl 
6.4.3. Pro vrstvu paliva se počítá jak s prouděním skrz porézní vrstvu, tak s vedením tepla 
v porézní vrstvě47, které je vyjádřeno následovně:  

𝒒 = −𝑘 ∇𝑇 − 𝑘 ∇𝑇 [𝑊/𝑚 ] (6.11)  

𝑘 = 𝜃 𝑘 + 1 − 𝜃 𝑘 + 𝑘   [𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾)] (6.12)  

Kde 𝜃  [1] je podíl vyplněného místa v porézní vrstvě. 

 

Obr. 39 Doména roštu 

  

(a) (b) 

Obr. 40 Domény proudění plynů 

Poslední domény, ve kterých dochází k vedení tepla, jsou oblasti proudění plynů, které jsou 
zobrazeny na Obr. 40. Rovnice je podobná rovnici (6.9), ale zde se musí uvažovat 
s rychlostním polem a pravá strana rovnice má jiné členy: 
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𝜌𝐶 𝒖 ∙ ∇T + ∇ ∙ 𝐪 = 𝑄 + 𝑄 + 𝑄  (6.13)  

Kde 𝑄  [𝑊/𝑚 ] a 𝑄  [𝑊/𝑚 ] je tlaková práce a disipace viskozitou.  

Zdrojem či spotřebitelem tepla v celém procesu jsou uvažovány chemické reakce 
(rovnice (6.15)), viz Tab. 8, a čistě spotřebitelem tepla jsou procesy uvolňování vody a 
dehtů (rovnice (6.18)), které jsou blíže popsány v oddíle 6.5 

𝑄 = 𝑄  (6.14)  

𝑄 = �̇�  (6.15)  

Kde �̇� [𝑊/𝑚 ] je zdroj/spotřeba tepla chemickými reakcemi, který se určí z rychlosti 
reakce a reakční entalpie: 

�̇� = −𝑅 𝐻  (6.16)  

𝐻 = − ℎ + ℎ  
(6.17)  

Kde ℎ  [𝐽/𝑚𝑜𝑙] je měrná entalpie reaktantů a produktů a pro jednotlivé složky se počítá 
z rovnice (6.122). 

𝑄 = −𝑆 ∙ 𝑀 ∙ 𝑙 − 𝑆 ∙ 𝑀 ∙ 𝑙 + 𝑆 ∙ ∆ℎ + 𝑆 ∙ ∆ℎ  (6.18)  

Kde 𝑆 [𝑚𝑜𝑙/(𝑚 ∙ 𝑠)] a 𝑙 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] jsou objemový zdroj sloučenin a měrné skupenské teplo 
odparu pro vodu a etan a ∆ℎ [𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙] je energie uvolněná oxidací 𝐶 na 𝐶𝑂 a 𝐶𝑂 . 

 Radiace v modelu 
Radiaci řeší program COMSOL iteračně pomocí diskretizace ploch, které jsou neprůhledné 
a září na ostatní plochy. Pokud prochází elektromagnetické záření plyny, musí se pro ně 
zavést index lomu světla. Pro většinu plynů je tento index ≈ 1. Celý model radiace probíhá 
jako vnitřní proces programu a pro numerický výpočet využívá Rosselandovu aproximaci. 
To je výpočetně nejméně náročný přístup, který ale má svá omezení a např. vůbec neřeší 
možný rozptyl záření v médiu. 

 Okrajové podmínky 
Přenos tepla mezi proudícími plyny a stěnami komory si program COMSOL řídí pomocí 
vnitřních procesů, které vycházejí z rovnice konvekce (6.1). 

Okrajové podmínky přenosu tepla vyskytující se v modelu jsou (Obr. 41): tepelná 
izolace (a), výtok proudu (b) a symetrie (c) a tyto splňují následující rovnici: 

−𝒏 ∙ 𝒒 = 0 [𝑊/𝑚 ] (6.19)  
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(𝑎) (b) 

 

(c) 

Obr. 41 Plochy okrajových podmínek přenosu tepla 
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6.4 Proudění tekutin 
Modelování proudění kapalin je možné rozdělit způsoben uvedeným na Obr. 42.  

 

Obr. 42 Metody řešení proudění48 

Charakter proudění je popsán pomocí Reynoldsova čísla jako přímo úměrný rychlosti 
proudu a velikosti charakteristického rozměru a nepřímo úměrný kinematické viskozitě. 
Takto mohou nastat 4 stavy48:  

 Laminární proudění 
 Přechodové proudění 
 Turbulentní proudění 
 Plně vyvinuté turbulentní proudění.  

Turbulentní proudění se vyznačuje náhodnými změnami vlastností, převážně v rychlostech 
a tlacích. Charakteristická je tvorba vírů různých velikostí, které postupně ztrácejí energii 
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a rozpadají se na menší, dokud se energie těch nejmenší vlivem viskozity nepřemění na 
energii tepelnou. V technických aplikacích se převážně vyskytuje turbulentní proudění.  

Protože popis turbulentního proudění pomocí Navier – Stokesových rovnic nepředstavuje, 
na rozdíl od laminárního, uzavřený soubor rovnic, a je tak potřeba dodat další, které soubor 
uzavřou a dovolí numerické řešení problému. Jednotlivé způsoby řešení se nazývají modely 
turbulence.  

 Základní řídící rovnice 
Pro řešení turbulentního proudění stlačitelných tekutin je potřeba vyřešit následující Navier 
– Stokesovy rovnice49: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
[𝜌𝑢 ] = 0 (6.20)  

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑢 ) +

𝜕

𝜕𝑥
𝜌𝑢 𝑢 = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜕𝑡

𝜕𝑥
 (6.21)  

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑒 ) +

𝜕

𝜕𝑥
𝜌𝑢 ℎ =

𝜕

𝜕𝑥
𝑢 𝑡 −

𝜕𝑞

𝜕𝑥
 (6.22)  

Kde 𝜌 [𝑘𝑔/𝑚 ] je hustota, 𝑢 , 𝑢  [𝑚/𝑠] je okamžitá rychlost proudění ve směrech podle 

zvoleného souřadného systému, 𝑥  jsou souřadnice zvoleného souřadného systému, 𝛿  je 

Kroneckerovo delta, 𝑡  je tenzor napětí, 𝑒  [𝐽/𝑘𝑔] je celková měrná energie, ℎ  [𝐽/𝑘𝑔] je 

celková měrná entalpie a 𝑞 [𝑊/𝑚 ] je tepelný tok. 

V uvedeném pořadí tyto rovnice představují rovnici kontinuity (zachování hmotnosti), 
zachování hybnosti a zachování energie. Celkově představují 5 rovnic (jedna pro hybnost, 
jedna pro energii a tři pro rychlost)50. Pro jejich vyřešení je potřeba znát všechny proměnné, 
které se v nich vyskytují. První je tepelný tok, který je obvykle popsán Fourierovou 
rovnicí51: 

𝑞 = −𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥
≡ −𝐶 ,

𝜇

𝑃𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑥
 [𝑊/𝑚 ] (6.23)  

Kde 𝑇 [𝐾] je teplota, 𝜆 [𝑊/𝑚 ∙ 𝐾] je tepelná vodivost materiálu, 𝐶 ,  [𝐽/𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾] je 

molární tepelná kapacita při stálém tlaku, 𝜇 [𝑃𝑎 ∙ 𝑠] je dynamická viskozita a 𝑃𝑟 [−] je 
Prandtlovo číslo. 

Prandtlovo číslo se získá následovně: 

𝑃𝑟 =
𝐶 , 𝜇

𝜆
 (6.24)  

Celkovou měrnou energii a entalpii je možné určit pomocí rovnic49: 

𝑒 = 𝑒 +
1

2
∙ 𝑢 𝑢  [𝐽/𝑘𝑔] (6.25)   

ℎ = ℎ +
1

2
∙ 𝑢 𝑢  [𝐽/𝑘𝑔] (6.26)  
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ℎ = 𝑒 +
𝑝

𝜌
 [𝐽/𝑘𝑔] (6.27)  

Kde 𝑒 , ℎ  [𝐽/𝑘𝑔] je počáteční měrná energie a entalpie tekutiny a 𝑝 [𝑃𝑎] je tlak tekutiny. 

Tenzor napětí49: 

𝑡 = 2𝜇𝑠 + 𝜁
𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝛿  (6.28)  

Kde 𝜁 [𝑃𝑎 ∙ 𝑠] je druhá (objemová) viskozita a 𝑠  je tenzor rychlosti deformace49: 

𝑠 =
1

2

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑥
 (6.29)  

𝜁 = −
2

3
𝜇 platí pro jednoatomové plyny (6.30)  

Pro řešení dalších neznámých, za předpokladu, že tekutina je ideální plyn, je možné využít 
stavové rovnice ideálního plynu, ze které vyplyne51: 

𝑝 = 𝜌𝑅 𝑇 [𝑃𝑎] (6.31)  

𝜅 =
𝐶 ,

𝐶 ,
 (6.32)  

𝐶 , − 𝐶 , = 𝑅  (6.33)  

𝑒 = 𝐶 , 𝑇 [𝐽/(𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾)]  (6.34)  

ℎ = 𝐶 , 𝑇 [𝐽/(𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾)] (6.35)  

Kde 𝜅 je Poissonova konstanta, 𝑅  [𝐽/𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾] je univerzální plynová konstanta a 

𝐶 ,  [𝐽/𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾] je molární tepelná kapacita při stálém objemu. 

Pokud známe konstanty plynu 𝜅, 𝑃𝑟 a 𝜇, tak je výše uvedená soustava řešitelná, po dosazení 
počátečních podmínek, pomocí přímé numerické simulace bez jakéhokoliv modelu 
turbulence. Toto není ve většině případů, vzhledem k extrémní náročnosti DNS na 
výpočetní výkon48, možné a rovnice je potřeba vyřešit. Nejčastější řešení rovnic je pomocí 
RANS (Reynolds Averaged Navier – Stokes – časové středování. Smyslem je rozložení 
okamžitých hodnot na součet středních hodnot a jejich odchylek.), které zavádí do rovnic 
Reynoldsův tenzor napětí, který představuje novou neznámou, pro jejíž řešení je potřeba 
zavést některý z modelů turbulence.   

 k-epsilon model 
Pro řešení Reynoldsova tenzoru napětí bylo vytvořeno vícero postupů, které pomocí 
různých předpokladů uzavírají problém nedostatku rovnic. Model k-epsilon je 
nejrozšířenější turbulentní model (je označovaný též jako standardní) a patří 
mezi dvourovnicové modely. Všechny tyto modely pracují s Boussinesqouvým 



 

58 

předpokladem, že Reynoldsův tenzor napětí 𝜏  je závislý na středním tenzoru rychlosti 

deformace 𝑆 , a to následujícím způsobem52: 

𝜏 = 2𝜇 𝑆 −
2

3
𝜌𝑘𝛿  (6.36)  

Kde 𝜇  je vířivá viskozita a počítá se ze dvou proměnných (𝑘, 𝜀), jež jsou zavedeny pomocí 
dvou transportních rovnic. 𝑘 je turbulentní kinetická energie a představuje množství 
energie, kterou turbulence nese, zatímco 𝜀 (turbulentní disipace) představuje velikost 
turbulence53. 

Pro řešení proudění stlačitelné tekutiny ale není RANS úplně vyhovující a zavádí se 
FANS49 (Favre Averaged Navier – Stokes – hmotnostní středování), což je matematické 
zjednodušení, z něhož vyplývá nová sada rovnic, které je možné řešit pomocí modelů 
turbulence a Reynoldsův tenzor napětí vypadá následovně49: 

𝜏 = 2𝜇 𝑆 −
1

3

𝜕𝑢

𝜕𝑥
−

2

3
�̅�𝑘𝛿  (6.37)  

Kde 𝑢  [𝑚/𝑠] je Favreho zprůměrovaná rychlost a �̅� [𝑘𝑔/𝑚 ] je střední hustota.  

Pro standardní 𝑘 − 𝜀 model se zavádí následující rovnice49: 

𝜌
𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑈

𝜕𝑘

𝜕𝑥
= 𝜏

𝜕𝑈

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕𝑥

𝜇 + 𝜇

𝜎

𝜕𝑘

𝜕𝑥
− 𝜌𝜀 (6.38)  

𝜌
𝜕𝜀

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑈

𝜕𝜀

𝜕𝑥
= 𝐶

𝜀

𝑘
𝜏

𝜕𝑈

𝜕𝑥
− 𝐶 𝜌

𝜀

𝑘
+

𝜕

𝜕𝑥

𝜇 + 𝜇

𝜎

𝜕𝜀

𝜕𝑥
 (6.39)  

𝜇 = 𝜌𝐶
𝑘

𝜀
 (6.40)  

Hodnoty konstant jsou49: 

𝐶 = 0,09 𝜎 = 1,00 𝜎 = 1,30 𝐶 = 1,44 𝐶 = 1,92 

A střední tenzor rychlosti deformace49:  

𝑆 =
1

2

𝜕𝑈

𝜕𝑥
+

𝜕𝑈

𝜕𝑥
 (6.41)   

Kde 𝑈  𝑎 𝑈  jsou střední rychlosti. Například pro monomolekulární plyny je možné 

zjednodušit a vyjádřit tento tenzor následovně51: 

𝑆 =
1

2

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑥
−

1

3

𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝛿  (6.42)  

I přesto, že je k-epsilon model nejoblíbenější, nemusí být dostatečně přesný pro řešení 
problému, ve kterých se vyskytují velké tlakové gradienty, velké zakřivení proudu nebo 
proudění z trysky54. Pro řešení problému, v nichž se takové jevy vykytují, je 
vhodnější 𝑘 –  𝜔 model, u kterého je 𝜀 nahrazen specifickou disipací 𝜔, který ale vykazuje 
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vysokou závislost citlivosti konvergence řešení na počátečních podmínkách. Často se 
využívají výsledky z 𝑘 −  𝜀 jako vstupní hodnoty pro 𝑘 − 𝜔 54. Problém s použitím 𝑘 − 𝜀 
modelu se objevil i při řešení proudění v původní i upravené geometrii spalovací komory, 
kde se vyskytovaly extrémní rychlosti na vstupu spalovacího vzduchu do komory, a, mimo 
jiné, z tohoto důvodu musela být geometrie spalovací komory upravena. Podrobněji 
v oddíle 6.2.2. 

 Proudění v modelu 
Pokud není uvedeno jinak, jsou následující rovnice v oddíle 6.4.3 převzaty z programu 
COMSOL23. Proudění, která se v modelu vyskytují, jsou laminární v porézní vrstvě paliva 
a v nakloněné části roštu (Obr. 43), protože se zde předpokládá Reynoldsovo číslo nižší, 
než je limit pro vznik turbulentního proudění, a turbulentní ve zbývajících oblastech 
s proudícím plynem (Obr. 40). 

 

Obr. 43 Domény laminárního proudění v porézní vrstvě 

Laminární proudění v porézní vrstvě je počítá pomocí rovnice, která vychází z Darcyho 
zákona: 

1

𝜀
𝜌(𝒖 ∙ ∇)𝒖

1

𝜀
= ∇ ∙ −𝑝𝑰 + 𝜇

1

𝜀
(∇𝒖 + (∇𝒖) ) −

2

3
𝜇

1

𝜀
(∇ ∙ 𝐮)𝑰

− 𝜇𝜅 + 𝛽 |𝒖| +
𝑄

𝜀
+ 𝑭 

(6.43)  

Kde 𝜀  [1] je porozita vrstvy, 𝑰 [1] je jednotková matice, 𝜅 [𝑚 ] je permeabilita vrstvy, 

𝛽  [𝑘𝑔/𝑚 ] je Forchheimerův koeficient, 𝑄  [𝑘𝑔/(𝑚 ∙ 𝑠)] je zdroj hmotnosti a 𝑭 [𝑁] je 
silové pole působící na proud.  

Zdroj hmotnosti ve vrstvě představuje odpar vody a uvolňování prchavé hořlaviny z paliva, 
více v oddíle 6.5.5: 

𝑄 = 𝑚 + 𝑚 + 𝑚 + 𝑚 + 𝑚 + 𝑚 + 𝑚 + 𝑚  [𝑘𝑔/(𝑚 𝑠)] (6.44)  

Rychlost na stěně se potom uvažuje nulová: 

𝒖 = 0 (6.45)  
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Okrajové podmínky představují symetrie proudění (a) a kontinuita proudění (b), oboje na 
Obr. 44. 

 
 

(a) (b) 
Obr. 44 Plochy okrajových podmínek laminárního proudění 

Kontinuita proudění se vyskytuje (ve směru proudění) při přechodu z turbulentního do 
laminárního proudění přes spodní plochu roštu a při přechodu z laminárního do 
turbulentního proudění, když proud opouští vrstvu paliva. Rovnice pro vyjádření kontinuity 
splňují následující podmínky a je určena pro stejné tlaky: 

𝒏 −𝑝𝑰 + 𝜇(∇𝒖 + (∇𝒖) ) −
2

3
𝜇(∇ ∙ 𝐮)𝑰 𝒏 = −𝑝  (6.46)  

𝒖 + 𝒕 = 0 (6.47)  
𝑝 = 𝑝  (6.48)  

Kde 𝒕 [𝑚/𝑠] je tangenciální rychlostní pole. 

Symetrie musí splňovat podmínky, které jsou vyjádřeny takto: 

𝒖 ∙ 𝒏 = 0 (6.49)  
𝑲 − (𝑲 ∙ 𝒏)𝑲 = 0 (6.50)  

𝑲 = 𝜇(∇𝒖 + (∇𝒖) ) −
2

3
𝜇(∇ ∙ 𝐮)𝑰 𝒏 (6.51)  

Turbulentní proudění plynů je řešeno pomocí 𝑘 − 𝜀 modelu uvažující stlačitelné 
proudění, který pro volný proud využívá následujících rovnic: 

𝜌(𝒖 ∙ ∇)𝒖 = ∇ ∙ −𝑝𝑰 + (𝜇 + 𝜇 )(∇𝒖 + (∇𝒖) ) −
2

3
(𝜇 + 𝜇 )(∇ ∙ 𝐮)𝑰 −

2

3
𝜌𝑘𝑰 + 𝑭 (6.52)  

∇ ∙ (𝜌𝒖) = 0 (6.53)  

𝜌(𝒖 ∙ ∇)𝑘 = ∇ ∙ 𝜇 +
𝜇

𝜎
∇𝑘 + 𝑃 − 𝜌𝜀 (6.54)  

𝜌(𝒖 ∙ ∇)𝜀 = ∇ ∙ 𝜇 +
𝜇

𝜎
∇𝜀 + 𝐶

𝜀

𝑘
𝑃 − 𝐶 𝜌

𝜀

𝑘
 (6.55)  

Kde 𝑃  [𝑊/𝑚 ] je zdroj turbulentní kinetické energie. Tyto rovnice odpovídají teorii, jak 
je uvedena v předchozím oddíle, ale navíc jsou rozšířeny o proudění na stěnách a rovnice 
okrajových podmínek. 
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Pro proudění na stěnách se využívají následující rovnice: 

𝒖 = 0 (6.56)  

(𝜇 + 𝜇 )(∇𝒖 + (∇𝒖) ) −
2

3
(𝜇 + 𝜇 )(∇ ∙ 𝐮)𝑰 −

2

3
𝜌𝑘𝑰 𝒏 = −𝜌

𝑢

𝛿
𝒖  (6.57)  

𝛿 =
𝜌 ∙ 𝑢 ∙ 𝛿

𝜇
= 11,06 (6.58) 

𝑢 = 𝐶
/

∙ √𝑘 (6.59) 

𝒖 = 𝒖 − (𝒖 ∙ 𝒏)𝒏 (6.60)  
∇𝑘 ∙ 𝒏 = 0 (6.61)  

𝜀 = 𝜌
𝐶 𝑘

Κ 𝛿 𝜇
 (6.62)  

Kde 𝑢  [𝑚/𝑠] je třecí rychlost, 𝛿  [𝑚] je zdvih proudu u zdi zvolený tak, aby 𝛿  [1] (zdvih 
proudu u zdi ve viskózní jednotce) vyšel 11,06 a 𝐾 = 0,41 je další parametr turbulentního 
modelu. Ostatní parametry turbulentního modelu jsou shodné s těmi uvedenými v oddíle 
6.4.2. 

Okrajové podmínky, které musí turbulentní proudění splňovat, jsou: Vtok proudu (a), 
kontinuita proudění (b), výtok proudu (c) a symetrie proudění (d). Všechny plochy jsou 
zobrazeny na Obr. 45. 

  
(a) (b) 

 
 

(c) (d) 
Obr. 45 Plochy okrajových podmínek turbulentního proudění 

Vtok proudu je určen pomocí hmotnostního průtoku média přes jeden vstup primární a dva 
vstupy sekundární a je potřeba pro ně určit parametry 𝑘 a 𝜀: 
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𝒖 =
𝑀

𝜌
𝒏 (6.63)  

𝑘 =
3

2
𝑈 ∙ 𝐼  (6.64)  

𝜀 = 𝐶
/ 𝑘 /

𝐿
 (6.65)  

Kde 𝑀  [𝑘𝑔/(𝑚 ∙ 𝑠)] je plošný hmotnostní průtok,  𝑈  [𝑚/𝑠] je referenční škála 

rychlosti, 𝐼  [1] je turbulentní intenzita a 𝐿  [𝑚] je škála turbulentní délky. 

Kontinuita proudění probíhá na stejných plochách, jako u laminárního proudění, ale musí 
splňovat jiné podmínky a je určena pro stejné rychlosti: 

𝒖 = 𝒖𝟎  (6.66)  

𝑈 = 𝒖𝟎  (6.67)  

𝑘 =
3

2
𝑈 ∙ 𝐼  (6.68)  

𝜀 = 𝐶
/ 𝑘 /

𝐿
 (6.69)  

Okrajová podmínka výtoku sdílí stejnou plochu, jakou má přenos tepla, viz Obr. 41, a musí 
splňovat tyto rovnice: 

−𝑝𝑰 + (𝜇 + 𝜇 )(∇𝒖 + (∇𝒖) ) −
2

3
(𝜇 + 𝜇 )(∇ ∙ 𝐮)𝑰 −

2

3
𝜌𝑘𝑰 𝒏 = −�̂� 𝒏 (6.70)  

�̂� ≤ 𝑝  (6.71)  
∇𝑘 ∙ 𝒏 = 0 (6.72)  
∇𝜀 ∙ 𝒏 = 0 (6.73)  

Kde �̂�  [𝑃𝑎] je tlak pro podmínku zamezení zpětného vtoku. 

Poslední okrajová podmínka, kterou turbulentní proudění splňuje je symetrie: 

𝒖 ∙ 𝒏 = 0 (6.74)  
𝑲 − (𝑲 ∙ 𝒏)𝑲 = 0 (6.75)  

𝑲 = (𝜇 + 𝜇 )(∇𝒖 + (∇𝒖) ) −
2

3
(𝜇 + 𝜇 )(∇ ∙ 𝐮)𝑰 −

2

3
𝜌𝑘𝑰 𝒏 

(6.76)  

∇𝑘 ∙ 𝒏 = 0 (6.77)  
∇𝑘 ∙ 𝒏 = 0 (6.78)  

V modelu se nepočítá s následným využitím modelu 𝑘 − 𝜔 po výpočtu modelu 𝑘 − 𝜀 
Zpřesnění výpočtu pro proudění může mít smysl pro další výzkum, ale kvůli nepřesnosti, 
kterou s sebou nese výpočet koncentrací chemických sloučenin, není pro toto zpřesnění 
důvod. 

6.5 Transport chemických látek 
Zkoumaný proces probíhá ve dvou fyzikálně odlišných oblastech, které individuálně lépe 
popisují charakter spalování (více v oddílech 4.3.2 a 4.3.3) a transportu chemických látek. 
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A i když jsou tyto oblasti fyzikálně rozdílné, je potřeba je řešit jako jeden celek, protože se 
navzájem neustále fyzikálně ovlivňují. 

Ony dvě oblasti jsou v modelu geometricky ostře odděleny jsou to: vrstva paliva (Obr. 43) 
a volný proud plynů (Obr. 40). Pokud není uvedeno jinak, jsou následující rovnice oddílu 
6.5 převzaty z programu COMSOL23. 

 Ohřev a sušení paliva 
Tyto procesy probíhají pouze ve vrstvě paliva. Ohřev paliva se řídí podle rovnic přenosu 
tepla v porézní vrstvě v oddíle 6.3. To znamená teplem z chemických reakcí, radiací ze 
spalovací komory a prouděním horkých plynů nad vrstvou paliva. 

Souběžně s ohřevem probíhá i sušení paliva v podobě odpařování vody. Proces odpařování 
palivo ochlazuje a je možné ho popsat pomocí tří způsobů47. První předpokládá, že 
odpařování probíhá pouze při teplotě varu a nepředpokládá žádný mechanismus, který by 
odparu bránil, např. kvůli parciálnímu tlaku vodních par. Druhý způsob již bere v potaz 
mechanismy, které nějakým způsobem brání okamžitému odparu vody, a to zbytkový 
obsah vody v částici paliva a její teplotu. Třetí způsob uvažuje s omezením odparu pomocí 
parciálního tlaku vodních par, který musí být v rovnováze s tlakem sytých par. 

Námi uvažovaný model vyjadřuje odpar vody z paliva pomocí druhého způsobu upravenou 
rovnicí45: 

𝑚 = 2,822 ∙ 10 ∙ 1 − 𝜀 ∙ 𝜌 ∙ 𝑌 ∙ 𝑉 ∙ 𝑒
 

∙ |𝑇 − 475|  (6.79)  

Kde 𝑌  𝑘𝑔/𝑘𝑔  je korigované množství vody v palivu. Maximální teplota uvažovaná 

pro tuto rovnici je 373,15 K, kdy se předpokládá var a tím pádem maximální možný odpar. 
𝑉  [1] je korekce na objem, která je blíže popsána v oddíle 6.6. 

Sušení paliva neprobíhá v celé doméně paliva, ale kvůli snížení náročnosti výpočtu pouze 
v části, která koresponduje s hořením proti směru proudu spalovacího vzduchu (Obr. 7) a 
sušení paliva se při maximálním odparu ukončí v 3. sektoru. 

 

Obr. 46 Oblast odparu vody 
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 Pyrolýza 
Tento proces probíhá pouze ve vrstvě paliva. Pro popis rychlosti uvolňování prchavé 
hořlaviny z paliva je možné použít rovnici (6.80)18. 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝑍 ∙ (𝑌 − 𝑌 ) ∙ 𝑒  (6.80)  

Kde Z [𝑠 ] je frekvenční faktor pyrolýzy, 𝐸  [𝐽/𝑚𝑜𝑙] je aktivační energie pyrolýzy, 
𝑌  [𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔] je maximální množství uvolněné prchavé hořlaviny a 𝑌  [𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔]  je zbylá 
prchavá hořlavina v palivu. 

V modelu ale obdobná rovnice použita není, protože palivo je rozděleno na hrubé 
segmenty, a proto se předpokládá, že se veškerá prchavá složka hořlaviny uvolní v předem 
určené oblasti: 

𝑚 =
𝑌 ∙ 𝜌

𝜏
∙ 𝑉  [𝑘𝑔/(𝑚 ∙ 𝑠)] (6.81)  

Rovnice (6.81) platí stejně pro všechny produkty pyrolýzy, které jsou následující a jejichž 
výběr odpovídá teorii v oddíle 4.4: 

 CO a O představují plynné emise prchavé části uhlíku a zbytku kyslíku z paliva 
 𝐶 𝐻  představuje produkci dehtů 
 𝐻𝐶𝑁 a 𝑁𝐻   představují prekurzory pro tvorbu 𝑁𝑂  

Uvolňování dalších uhlovodíků (např. 𝐶𝐻 ) se neuvažuje a produkce nižších uhlovodíků je 
důsledkem rozkladu 𝐶 𝐻 . Neuvažuje se ani tvorba samostatného vodíku. Pro ten platí, že 
je celá jeho zásoba v palivu plně navázána v dehtech a dvou dusíkatých sloučeninách. 
V dusíkatých sloučeninách je uvolněn veškerý dusík obsažený v palivu a v obou ve stejném 
molárním množství. 

 

Obr. 47 Oblast pyrolýzy paliva 
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Uvolňování pyrolýzních látek, podobně jako u vody, není uvažováno v celé doméně paliva, 
ale pouze v její části, která představuje úzkou frontu hoření, která se objeví po usušení 
paliva, jak je vidět na Obr. 47. Vytvoření fronty hoření a začátek dalších procesů je ale 
závislé na druhu paliva55, a proto není možné přesně určit, kde se ona úzká fronta hoření 
objeví a toto je další důvod, proč se prchavá hořlavina uvolňuje v celém segmentu.   Složení 
biomasy, které má hlavní vliv na tvorbu emisí, je už bráno přímo pro smrkové dřevo, viz 
Tab. 9. 

Tento stav také odpovídá tomu, jak vypadá plamen v komoře, jak je vidět na Obr. 48. 

 

Obr. 48 Fotografie plamene v komoře43 

 Hoření dřevěného uhlí 
Tento proces probíhá pouze ve vrstvě paliva. Zjednodušeně je možné říct, že při hoření 
dřevěného uhlí vzniká pouze oxid uhličitý a oxid uhelnatý. Tyto budou vznikat podle 
rovnice (6.82)56. 

𝐶 +
1

𝜃
𝑂 → 2 1 −

1

𝜃
𝐶𝑂 +

1

𝜃
− 1 𝐶𝑂  (6.82)  

A jejich stechiometrický poměr 𝜃 [−] se určí pomocí rovnice (6.83)56:  

𝛩 = 1 +
1

𝛼
/

1

2
+

1

𝛼
 (6.83)  

Kde 𝛼 [– ] je hmotnostní faktor a určí se následovně56:  

𝛼 =
𝐶𝑂

𝐶𝑂
= 12 ∙ 𝑒  (6.84)  

Celková rychlost hoření dřevěného uhlí 𝑅  musí brát v úvahu kinetickou i difuzní rychlost 
hoření je vyjádřena rovnicemi45: 
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𝑅 = 𝐴
𝑘 𝑘

𝑘 + 𝑘
𝜑 ∙ 𝑉  [𝑚𝑜𝑙/(𝑚 ∙ 𝑠)] (6.85)  

𝑘 = 497 ∙ 𝑒  (6.86)  

𝑘 =
2,53𝑒 − 7

𝑟
𝑇 ,  (6.87)  

𝜑 =
𝑐

𝑐
 (6.88)  

Kde 𝐴  [𝑚 /𝑚 ] je aktivní plocha částice, 𝑘  [𝑘𝑔/𝑚 𝑘𝑃𝑎] je kinetická reakční rychlost, 

𝑘  [𝑘𝑔/𝑚 𝑘𝑃𝑎] difúzní reakční rychlost, 𝜑 [−] je parciální tlak kyslíku v plynu a 

𝑟  [𝑚] je vnější průměr částice. 

Vzhledem k neměnným rozměrovým vlastnostem částice použitými v modelu se uvažuje 
se stále stejnou rychlostí hoření a uvolňování oxidů uhlíku až do doby, dokud se nespálí 
všechen pevný uhlík obsažený v palivu. Z toho důvodu probíhá hoření dřevěného uhlí ve 
zbytku domény paliva, ve které neprobíhá odpar vody ani pyrolýza prchavé hořlaviny. 
Oblast hoření dřevěného uhlí je zobrazena na Obr. 49. 

 

Obr. 49 Oblast hoření dřevěného uhlí 

 Hoření prchavé hořlaviny 
Tento proces jako jediný probíhá jak ve vrstvě paliva, tak ve volném proudu plynů. 
Nejjednodušší předpoklad bere v úvahu, že se prchavá hořlavina skládá pouze z 𝐶𝑂 , 𝐶𝑂, 
𝐻  a dalších uhlovodíků, společně s početným množstvím dehtů. Pokud budeme 
předpokládat, že uhlovodíky a dehty přestavuje 𝐶 𝐻 18, potom můžeme uvažovat 
následující chemické reakce: 

𝐶 𝐻 + 𝑂 → 2𝐶𝑂 + 2𝐻 𝑂 (6.89)  

𝐶𝑂 +
1

2
𝑂 → 𝐶𝑂  (6.90)  

2𝐻 + 𝑂 → 2𝐻 𝑂 (6.91)   
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Tyto reakce probíhají, jakmile je palivo ve styku se spalovacím vzduchem, a probíhají jak 
ve vrstvě paliva, tak nad ní. Pokud bychom použili pouze výsledky z výše uvedeného 
modelu, nebylo by možné s nimi řádně hodnotit produkci škodlivin a polutantů, protože 
zkoumaná hořlavina se skládá pouze z vodní páry, oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a 
vodíku. Pro produkci a modelování emisí se tak musí tento model rozšířit, aby lépe 
popisoval skutečné procesy57. 

Celý model spalování použitý pro tuto práci je uveden v Tab. 8 a vychází z modelu pro 
spalování metanu označený jako GRIMECH 3.036. GRIMECH pracuje s pěti prvky: 
𝑂, 𝐻, 𝐶, 𝑁, 𝐴𝑟 a 53 molekulami: 𝐻 , 𝐻, 𝑂, 𝑂 , 𝑂𝐻, 𝐻 𝑂, 𝐻𝑂 , 𝐻 𝑂 , 𝐶, 𝐶𝐻, 𝐶𝐻 , 𝐶𝐻 (𝑠), 
𝐶𝐻 , 𝐶𝐻 , 𝐶𝑂, 𝐶𝑂 , 𝐻𝐶𝑂, 𝐶𝐻 𝑂, 𝐶𝐻 𝑂𝐻, 𝐶𝐻 𝑂, 𝐶𝐻 𝑂𝐻, 𝐶 𝐻, 𝐶 𝐻 , 𝐶 𝐻 , 𝐶 𝐻 , 𝐶 𝐻 , 
𝐶 𝐻 , 𝐻𝐶𝐶𝑂, 𝐶𝐻 𝐶𝑂, 𝐻𝐶𝐶𝑂𝐻, 𝑁, 𝑁𝐻, 𝑁𝐻 , 𝑁𝐻 , 𝑁𝑁𝐻, 𝑁𝑂, 𝑁𝑂 , 𝑁 𝑂, 𝐻𝑁𝑂, 𝐶𝑁, 𝐻𝐶𝑁, 
𝐻 𝐶𝑁, 𝐻𝐶𝑁𝑁, 𝐻𝐶𝑁𝑂, 𝐻𝑂𝐶𝑁, 𝐻𝑁𝐶𝑂, 𝑁𝐶𝑂, 𝑁 , 𝐴𝑟, 𝐶 𝐻 , 𝐶 𝐻 , 𝐶𝐻 𝐶𝐻𝑂, 𝐶𝐻 𝐶𝐻𝑂, 
které spolu reagují pomocí 325 chemických rovnic. Pro použití ve 3D modelu je ale toto 
množství extrémně náročné na paměť RAM, a GRIMECH musel být zredukován. 

Redukce v takto složitém modelu byla provedena za pomoci jiného skeletálního 
mechanismu39, který je výsledek citlivostní analýzy jiných skeletálních mechanismů. 
Porovnáním GRIMECHu s tímto skeletálním mechanismem se z GRIMECHU nejprve 
odstranili ty molekuly, které nebyly podle citlivostní analýzy důležité a následně veškeré 
chemické rovnice, ve kterých tyto molekuly figurovaly. GRIMECH také obsahoval 
chemické reakce, které měly stejné reaktanty, ale rozdílné produkty. Kvůli dalšímu 
zredukování náročnosti modelu na paměť RAM byly takové rovnice odstraněny podle 
následujících preferencí s prioritou v daném pořadí: 

 Oxidy dusíku 
 Menší počet produktů 
 Stabilní produkty 
 Molekuly s menším počtem atomů 

Jako poslední změna bylo přidání chemické reakce pro produkci NNH (Tab. 8, reakce 111), 
což je důležitý meziprodukt při tvorbě oxidů dusíku58. Tato sloučenina se sice 
v GRIMECHu vyskytuje, ale z neznámého důvodu není produktem žádné chemické 
reakce. Poslední reakce v modelu je hoření dřevěného uhlí (reakce 121), které je blíže 
popsáno v oddíle 6.5.3. 

Výsledný model obsahuje stejných 5 prvků, jako GRIMECH, ale namísto s 53 
sloučeninami a 325 chemickými rovnicemi pracuje s 34 sloučeninami: 
𝐻 , 𝐻, 𝑂, 𝑂 , 𝑂𝐻, 𝐻 𝑂, 𝐻𝑂 , 𝐻 𝑂 , 𝐶𝐻 , 𝐶𝐻 , 𝐶𝑂, 𝐶𝑂 , 𝐻𝐶𝑂, 𝐶𝐻 𝑂, 𝐶𝐻 𝑂, 𝐶𝐻 𝑂𝐻, 𝐶 𝐻,
𝐶 𝐻 , 𝐶 𝐻 , 𝐶 𝐻 , 𝐶 𝐻 , 𝐶 𝐻 , 𝑁, 𝑁𝐻, 𝑁𝐻 , 𝑁𝐻 , 𝑁𝑁𝐻, 𝑁𝑂, 𝑁𝑂 , 𝑁 𝑂, 𝐻𝑁𝑂, 𝐻𝐶𝑁, 𝑁 , 𝐴𝑟

a 121 chemickými rovnicemi, které jsou uvedeny v Tab. 8. 

Všechny chemické přeměny probíhají podle rovnice (4.10), str. 16 a reakční konstanta je 
pro reakce 1–111 určena pomocí Arrheniovy rovnice (4.13), str. 16, a pro reakce 1, 2, 18, 
23, 27, 64, 78 a 97 je ještě navíc potřeba uvažovat s efektivitou třetího tělesa 𝑀, které 
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produktům odebírá přebytečnou energii, se kterou by nebyly schopny se stabilizovat a 
vzniknout. Rychlost reakce se započítanou efektivitou třetího tělesa se vyjádří jako: 

𝑅 = 𝑘 𝑐 ∙ [𝑀] (6.92)  

[𝑀] = 𝑐 ∙ 𝑧  (6.93)  

Kde 𝑐  [𝑚𝑜𝑙/𝑚 ] je koncentrace třetího tělesa a 𝑧  [1] je efektivita třetího tělesa. 

Pro reakce 112 a 113 je pro správné určení reakční konstanty nutné brát v potaz vliv tlaku 
a počítat se spodním limitem tlaku, který se určí z Lindemannovy formulace59: 

𝑘 = 𝑘
𝑋

1 + 𝑋
 (6.94)  

𝑋 =
[𝑀]

[𝑀]
 (6.95)  

[𝑀] =
𝑘

𝑘
 (6.96)  

Kde 𝑘  je reakční konstanta spočítaná dosazením první sady konstant Arrheniovy rovnice 
a 𝑘  je reakční konstanta spodního limitu tlaku spočítaná dosazením druhé sady konstant 
Arrheniovy rovnice. 

Nakonec pro reakce 114 až 120 je potřeba spodní limit tlaku počítat pomocí Troeho 
formulace, kdy se Lindemannova formulace rozšíří o faktor 𝐹59: 

𝑘 = 𝑘
𝑋

1 + 𝑋
𝐹 (6.97)  

log 𝐹 =
log 𝐹

1 +
log 𝑋 + 𝑒

𝑁 − 𝑑(log 𝑋 + 𝑒)

 
(6.98)  

𝑒 = −0,4 − 0,67 log 𝐹  (6.99)  
𝑁 = 0,75 − 1,27 log 𝐹  (6.100)  
𝑑 = 0,14 (6.101)  

𝐹 = (1 − 𝑎)𝑒𝑥𝑝 −
𝑇

𝑇∗∗∗
+ 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝 −

𝑇

𝑇∗
+ 𝑒𝑥𝑝 −

𝑇∗∗

𝑇
 (6.102)  

Kde 𝑎, 𝑇∗, 𝑇∗∗ a 𝑇∗∗∗ [−] jsou konstanty Troeho faktoru. 

Tab. 8 Model spalování 

# Reakce 
𝐴 

[1/𝑠] 
[𝑚 /(𝑠 ∙ 𝑚𝑜𝑙)] 

𝑛 
[1] 

𝐸  
[𝐽/𝑚𝑜𝑙] 

1 
2𝑂 + 𝑀 → 𝑂  12e4 -1 0 
𝐻 : 2,40 𝐻 𝑂: 15,40 𝐶𝐻 : 2,00 𝐶𝑂: 1,75 𝐶𝑂 : 3,60 𝐶 𝐻 : 3,00 𝐴𝑟: 0,83 

2 
𝑂 + 𝐻 + 𝑀 → 𝑂𝐻 + 𝑀 50e4 -1 0 
𝐻 : 2,00 𝐻 𝑂: 6,00 𝐶𝐻 : 2,00 𝐶𝑂: 1,50 𝐶𝑂 : 2,00 𝐶 𝐻 : 3,00 𝐴𝑟: 0,70 
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# Reakce 𝐴 𝑛 𝐸  
3 𝑂 + 𝐻 → 𝐻 + 𝑂𝐻 38,7e-3 2,7 26 191,84 
4 𝑂 + 𝐻𝑂 → 𝑂𝐻 + 𝑂  20e6 0 0 
5 𝑂 + 𝐻 𝑂 → 𝑂𝐻 + 𝐻𝑂  9,6299 2,0 16 736 
6 𝑂 + 𝐶𝐻 → 𝐻 + 𝐶𝐻 𝑂 50,6e6 0 0 
7 𝑂 + 𝐶𝐻 → 𝑂𝐻 + 𝐶𝐻  1020 1,5 35 982,4 
8 𝑂 + 𝐻𝐶𝑂 → 𝐻 + 𝐶𝑂  30e6 0 0 
9 𝑂 + 𝐶𝐻 𝑂 → 𝑂𝐻 + 𝐻𝐶𝑂 39e6 0 14 811,36 
10 𝑂 + 𝐶𝐻 𝑂 → 𝑂𝐻 + 𝐶𝐻 𝑂 10e6 0 0 
11 𝑂 + 𝐶𝐻 𝑂𝐻 → 𝑂𝐻 + 𝐶𝐻 𝑂 0,13 2,5 20 920 
12 𝑂 + 𝐶 𝐻 → 𝑂𝐻 + 𝐶 𝐻 46e12 -1,41 121 126,8 
13 𝑂 + 𝐶 𝐻 → 𝐶𝐻 + 𝐻𝐶𝑂 12,5 1,83 920,48 
14 𝑂 + 𝐶 𝐻 → 𝐶𝐻 + 𝐶𝐻 𝑂 22,4e6 0 0 
15 𝑂 + 𝐶 𝐻 → 𝑂𝐻 + 𝐶 𝐻  89,8 1,92 23 806,96 
16 𝑂 + 𝐶𝑂 → 𝑂 + 𝐶𝑂  2,5e6 0 199 995,2 
17 𝑂 + 𝐶𝐻 𝑂 → 𝐻𝑂 + 𝐻𝐶𝑂 10e7 0 167 360 

18 
𝐻 + 𝑂 + 𝑀 → 𝐻𝑂 + 𝑀 2,8e6 -0,86 0 
𝑂 : 0,00 𝐻 𝑂: 0,00 𝐶𝑂: 0,75 𝐶𝑂 : 1,50 𝐶 𝐻 : 1,50 𝑁 : 0,00 𝐴𝑟: 0,00 

19 𝐻 + 2𝑂 → 𝐻𝑂 + 𝑂  20,8e6 -1,24 0 
20 𝐻 + 𝑂 + 𝐻 𝑂 → 𝐻𝑂 + 𝐻 𝑂 11,26e6 -0,76 0 
21 𝐻 + 𝑂 + 𝑁 → 𝐻𝑂 + 𝑁  26e6 -1,24 0 
22 𝐻 + 𝑂 + 𝐴𝑟 → 𝐻𝑂 + 𝐴𝑟 70e4 -0,8 0 

23 
2𝐻 + 𝑀 → 𝐻 + 𝑀 10e5 -1 0 
𝐻 : 2,00 𝑂 : 6,00 𝐻 𝑂: 6,00 𝐶𝐻 : 2,00 𝐶𝑂: 1,50 𝐶𝑂 : 3,50 𝐶 𝐻 : 3,00 𝐴𝑟: 0,50 

24 2𝐻 + 𝐻 → 2𝐻  90e3 -0,6 0 
25 2𝐻 + 𝐻 𝑂 → 𝐻 + 𝐻 𝑂 60e6 -1,25 0 
26 2𝐻 + 𝐶𝑂 → 𝐻 + 𝐶𝑂  55e7 -2 0 

27 
𝐻 + 𝑂𝐻 + 𝑀 → 𝐻 𝑂 + 𝑀 22e9 -2 0 
𝐻 : 0,00 𝐻 𝑂: 0,00 𝐶𝐻 : 2,00 𝐶𝑂 : 0,00 𝐶 𝐻 : 3,00 𝐴𝑟: 0,63 

28 𝐻 + 𝐻𝑂 → 2𝑂𝐻 84e6 0 2 656,84 
29 𝐻 + 𝐻 𝑂 → 𝑂𝐻 + 𝐻 𝑂 10e6 0 15 062,4 
30 𝐻 + 𝐶𝐻 → 𝐶𝐻 + 𝐻  660 1,62 45 354,56 
31 𝐻 + 𝐻𝐶𝑂 → 𝐻 + 𝐶𝑂 73,4e6 0 0 
32 𝐻 + 𝐶𝐻 𝑂 → 𝐻𝐶𝑂 + 𝐻  57,4e6 1,9 2 742 
33 𝐻 + 𝐶𝐻 𝑂 → 𝑂𝐻 + 𝐶𝐻  15e5 0,5 -460,24 
34 𝐻 + 𝐶𝐻 𝑂𝐻 → 𝐶𝐻 𝑂 + 𝐻  4,2 2,1 20 376,08 
35 𝐻 + 𝐶 𝐻 → 𝐻 + 𝐶 𝐻  30e12 0 0 
36 𝐻 + 𝐶 𝐻 → 𝐻 + 𝐶 𝐻  1,325 2,53 51 212,16 
37 𝐻 + 𝐶 𝐻 → 𝐻 + 𝐶 𝐻  20e5 0 0 
38 𝐻 + 𝐶 𝐻 → 𝐻 + 𝐶 𝐻  115 1,9 31 505,52 
39 𝑂𝐻 + 𝐻 → 𝐻 + 𝐻 𝑂 216 1,51 14 351,12 
40 𝑂𝐻 + 𝐻𝑂 → 𝑂 + 𝐻 𝑂 14,5e6 0 -2 092 
41 𝑂𝐻 + 𝐻 𝑂 → 𝐻𝑂 + 𝐻 𝑂 20e5 0 1 786,568 
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# Reakce 𝐴 𝑛 𝐸  
42 𝑂𝐻 + 𝐶𝐻 → 𝐶𝐻 + 𝐻 𝑂 100 1,6 13 054,08 
43 𝑂𝐻 + 𝐶𝑂 → 𝐻 + 𝐶𝑂  47,599 1,228 292,88 
44 𝑂𝐻 + 𝐻𝐶𝑂 → 𝐻 𝑂 + 𝐶𝑂 50e6 0 0 
45 𝑂𝐻 + 𝐶𝐻 𝑂 → 𝐻𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂 3,43e3 1,18 -1 870,248 
46 𝑂𝐻 + 𝐶𝐻 𝑂 → 𝐻 𝑂 + 𝐶𝐻 𝑂 50e5 0 0 
47 𝑂𝐻 + 𝐶𝐻 𝑂𝐻 → 𝐻 𝑂 + 𝐶𝐻 𝑂 6,3 2 6 276 
48 𝑂𝐻 + 𝐶 𝐻 → 𝐶𝐻 + 𝐶𝑂 4,83e-10 4 -8 368 
49 𝑂𝐻 + 𝐶 𝐻 → 𝐻 𝑂 + 𝐶 𝐻  50e5 0 0 
50 𝑂𝐻 + 𝐶 𝐻 → 𝐻 𝑂 + 𝐶 𝐻  3,599 2 10 460 
51 𝑂𝐻 + 𝐶 𝐻 → 𝐻 𝑂 + 𝐶 𝐻  3,54 2,12 6 640,08 
52 2𝐻𝑂 → 𝑂 + 𝐻 𝑂  13e4 0 -6 819,92 
53 𝐻𝑂 + 𝐶𝐻 → 𝑂 + 𝐶𝐻  10e5 0 0 
54 𝐻𝑂 + 𝐶𝑂 → 𝑂𝐻 + 𝐶𝑂  15e7 0 98 742,4 
55 𝐻𝑂 + 𝐶𝐻 𝑂 → 𝐻𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂  5,6 2 50 208 
56 𝐶𝐻 + 𝑂 → 𝑂𝐻 + 𝐶𝐻 𝑂 23,1e5 0 84 997,96 
57 𝐶𝐻 + 𝐻 𝑂 → 𝐻𝑂 + 𝐶𝐻  24,49e-3 2,47 21 673,12 
58 2𝐶𝐻 → 𝐻 + 𝐶 𝐻  68,4e5 0,1 44 350,4 
59 𝐶𝐻 + 𝐶𝐻 𝑂 → 𝐻𝐶𝑂 + 𝐶𝐻  33,2e-4 2,81 24 518,24 
60 𝐶𝐻 + 𝐶𝐻 𝑂𝐻 → 𝐶𝐻 𝑂 + 𝐶𝐻  10 1,5 41 588,96 
61 𝐶𝐻 + 𝐶 𝐻 → 𝐶 𝐻 + 𝐶𝐻  22,699e-3 2 38 492,8 
62 𝐶𝐻 + 𝐶 𝐻 → 𝐶 𝐻 + 𝐶𝐻  6,14 1,74 43 722,8 
63 𝐻𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂 → 𝐻 + 𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂 15e11 -1 71 128 

64 
𝐻𝐶𝑂 + 𝑀 → 𝐻 + 𝐶𝑂 + 𝑀 18,7e10 -1 71 128 
𝐻 : 2,00 𝐻 𝑂: 6,00 𝐶𝐻 : 2,00 𝐶𝑂: 1,50 𝐶𝑂 : 2,00 𝐶 𝐻 : 3,00 𝐴𝑟: 0,70 

65 𝐻𝐶𝑂 + 𝑂 → 𝐻𝑂 + 𝐶𝑂 13,45e6 0 1 673,6 
66 𝐶𝐻 𝑂 + 𝑂 → 𝐻𝑂 + 𝐶𝐻 𝑂 4,2799e-19 7,6 -14 769,52 
67 𝐶 𝐻 + 𝑂 → 𝐻𝐶𝑂 + 𝐶𝑂 10e6 0 -3 158,92 
68 𝐶 𝐻 + 𝐻 → 𝐻 + 𝐶 𝐻  56,8e3 0,9 8 338,712 
69 𝐶 𝐻 + 𝑂 → 𝐻𝐶𝑂 + 𝐶𝐻 𝑂 45,8e9 -1,39 4 246,76 
70 𝐶 𝐻 + 𝑂 → 𝐻𝑂 + 𝐶 𝐻  84e4 0 16 213 
71 𝑁 + 𝑁𝑂 → 𝑁 + 𝑂 27e6 0 1 485,32 
72 𝑁 + 𝑂 → 𝑁𝑂 + 𝑂 90e2 1 27 196 
73 𝑁 + 𝑂𝐻 → 𝑁𝑂 + 𝐻 33,6e6 0 1 610,84 
74 𝑁 𝑂 + 𝑂 → 2𝑁𝑂 29e6 0 96 859,6 
75 𝑁 𝑂 + 𝐻 → 𝑁 + 𝑂𝐻 38,7e7 0 78 993,92 
76 𝑁 𝑂 + 𝑂𝐻 → 𝑁 + 𝐻𝑂  20e5 0 88 115,04 
77 𝐻𝑂 + 𝑁𝑂 → 𝑁𝑂 + 𝑂𝐻 21,1e5 0 -2 008,32 

78 
𝑁𝑂 + 𝑂 + 𝑀 → 𝑁𝑂 + 𝑀 10,6e7 -1,41 0 
𝐻 : 2,00 𝐻 𝑂: 6,00 𝐶𝐻 : 2,00 𝐶𝑂: 1,50 𝐶𝑂 : 2,00 𝐶 𝐻 : 3,00 𝐴𝑟: 0,70 

79 𝑁𝑂 + 𝑂 → 𝑁𝑂 + 𝑂  39e5 0 -1 004,16 
80 𝑁𝑂 + 𝐻 → 𝑁𝑂 + 𝑂𝐻 13,2e7 0 1 506,24 
81 𝑁𝐻 + 𝑂 → 𝑁𝑂 + 𝐻 40e6 0 0 
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# Reakce 𝐴 𝑛 𝐸  
82 𝑁𝐻 + 𝐻 → 𝑁 + 𝐻  32e6 0 1 380,72 
83 𝑁𝐻 + 𝑂𝐻 → 𝐻𝑁𝑂 + 𝐻 20e6 0 0 
84 𝑁𝐻 + 𝑂 → 𝑁𝑂 + 𝑂𝐻 1,28 1,5 418,40 
85 𝑁𝐻 + 𝑁 → 𝑁 + 𝐻 15e6 0 0 
86 𝑁𝐻 + 𝐻 𝑂 → 𝐻𝑁𝑂 + 𝐻  20e6 0 57 948,4 
87 𝑁𝐻 + 𝑁𝑂 → 𝑁 𝑂 + 𝐻 36,5e7 -0,45 0 
88 𝑁𝐻 + 𝑂 → 𝐻 + 𝐻𝑁𝑂 39e6 0 0 
89 𝑁𝐻 + 𝐻 → 𝑁𝐻 + 𝐻  40e6 0 15 271,6 
90 𝑁𝐻 + 𝑂𝐻 → 𝑁𝐻 + 𝐻 𝑂 90 1,5 -1 924,64 
91 𝑁𝑁𝐻 + 𝑁𝑂 → 𝑁 + 𝐻 33e7 0 0 
92 𝑁𝑁𝐻 + 𝑂 → 𝐻𝑂 + 𝑁  50e5 0 0 
93 𝑁𝑁𝐻 + 𝑂 → 𝑁𝐻 + 𝑁𝑂 70e6 0 0 
94 𝑁𝑁𝐻 + 𝐻 → 𝐻 + 𝑁  50e6 0 0 
95 𝑁𝑁𝐻 + 𝑂𝐻 → 𝐻 𝑂 + 𝑁  20e6 0 0 
96 𝑁𝑁𝐻 + 𝐶𝐻 → 𝐶𝐻 + 𝑁  25e6 0 0 

97 
𝐻 + 𝑁𝑂 + 𝑀 → 𝐻𝑁𝑂 + 𝑀 44,8e6 -132 3 096,16 
𝐻 : 2,00 𝐻 𝑂: 6,00 𝐶𝐻 : 2,00 𝐶𝑂: 1,50 𝐶𝑂 : 2,00 𝐶 𝐻 : 3,00 𝐴𝑟: 0,70 

98 𝐻𝑁𝑂 + 𝑂 → 𝑁𝑂 + 𝑂𝐻 25e6 0 0 
99 𝐻𝑁𝑂 + 𝐻 → 𝐻 + 𝑁𝑂 90e4 0,72 2 761,44 
100 𝐻𝑁𝑂 + 𝑂𝐻 → 𝑁𝑂 + 𝐻 𝑂 13 1,9 -3 974,8 
101 𝐻𝑁𝑂 + 𝑂 → 𝐻𝑂 + 𝑁𝑂 10e6 0 54 392 
102 𝐻𝐶𝑁 + 𝑂 → 𝑁𝐻 + 𝐶𝑂 50,7e-4 2,64 20 836 
103 𝐻𝐶𝑁 + 𝑂𝐻 → 𝑁𝐻 + 𝐶𝑂 1,599 2,56 37 656 
104 𝐶𝐻 + 𝑁𝑂 → 𝐻𝐶𝑁 + 𝐻 𝑂 96e6 0 120 499,2 
105 𝐶𝐻 + 𝑁 → 𝐻𝐶𝑁 + 𝐻  37e5 0,15 -376,56 
106 𝑁𝐻 + 𝐻 → 𝑁𝐻 + 𝐻  0,5399 2,4 41 484,36 
107 𝑁𝐻 + 𝑂𝐻 → 𝑁𝐻 + 𝐻 𝑂 50 1,6 3 995,72 
108 𝑁𝐻 + 𝑂 → 𝑁𝐻 + 𝑂𝐻 9,4 1,94 27 028,64 
109 𝑁𝐻 + 𝐶𝑂 → 𝐻𝑁𝑂 + 𝐶𝑂 10e6 0 60 040,4 
110 𝑁 + 𝐶𝑂 → 𝑁𝑂 + 𝐶𝑂 30e5 0 47 279,2 

11150 𝑁𝐻 + 𝑁𝑂 → 𝑁𝑁𝐻 + 𝑂𝐻 30e6 -0,48 4 937,12 
Spodní limit tlaku 

112 
𝑂 + 𝐶𝑂 + 𝑀 → 𝐶𝑂 + 𝑀 18e3 0 9 978,84 

 60,2e7 0 12 552 
𝐻 : 2,00 𝑂 : 6,00 𝐻 𝑂: 6,00 𝐶𝐻 : 2,00 𝐶𝑂: 1,50 𝐶𝑂 : 3,50 𝐶 𝐻 : 3,00 𝐴𝑟: 0,50 

113 
𝑁 𝑂 + 𝑀 → 𝑁 + 𝑂 + 𝑀 79,1e3 0 234 387,68 

 63,7e7 0 236 981,76 
𝐻 : 2,00 𝐻 𝑂: 6,00 𝐶𝐻 : 2,00 𝐶𝑂: 1,50 𝐶𝑂 : 2,00 𝐶 𝐻 : 3,00 𝐴𝑟: 0,625 

 
 
 
 



 

72 

 

Troe limit 
# Konstanty a b c d 

114 

𝐻 + 𝐶𝐻 + 𝑀 → 𝐶𝐻 + 𝑀 13,9e9 -0,534 2 242,624 
 1,04e20 -2,760 6 694,4 

Konstanty 0,562 91 5 836 8 552 
𝐻 : 2,00 𝐻 𝑂: 6,00 𝐶𝐻 : 2,00 𝐶𝑂: 1,50 𝐶𝑂 : 2,00 𝐶 𝐻 : 3,00 𝐴𝑟: 0,70 

115 

𝐻 + 𝐶 𝐻 + 𝑀 → 𝐶 𝐻 + 𝑀 10e11 -1 0 
 46,6e34 -7,44 58 910,72 

Konstanty 0,7 100 90 000 10 000 
𝐻 : 2,00 𝐻 𝑂: 6,00 𝐶𝐻 : 2,00 𝐶𝑂: 1,50 𝐶𝑂 : 2,00 𝐶 𝐻 : 3,00 𝐴𝑟: 0,70 

116 

𝐻 + 𝐶 𝐻 + 𝑀 → 𝐶 𝐻 + 𝑀 56e5 0 10 041,6 
 38e35 -7,27 30 208,48 

Konstanty 0,7507 98,5 1 302 4 167 
𝐻 : 2,00 𝐻 𝑂: 6,00 𝐶𝐻 : 2,00 𝐶𝑂: 1,50 𝐶𝑂 : 2,00 𝐶 𝐻 : 3,00 𝐴𝑟: 0,70 

117 

𝐻 + 𝐶𝑂 + 𝑀 → 𝐶𝐻 𝑂 + 𝑀 43 1,5 333 046,4 
 23e11 -0,9 -7 112,8 

Konstanty 0,932 197 1 540 10 300 
𝐻 : 2,00 𝐻 𝑂: 6,00 𝐶𝐻 : 2,00 𝐶𝑂: 1,50 𝐶𝑂 : 2,00 𝐶 𝐻 : 3,00 𝐴𝑟: 0,70 

118 

2𝑂𝐻 + 𝑀 → 𝐻 𝑂 + 𝑀 74e6 -0,37 0 
 23e12 -0,9 7 112,8 

Konstanty 0,7346 94 1 756 5 182 
𝐻 : 2,00 𝐻 𝑂: 6,00 𝐶𝐻 : 2,00 𝐶𝑂: 1,50 𝐶𝑂 : 2,00 𝐶 𝐻 : 3,00 𝐴𝑟: 0,70 

119 

𝑂𝐻 + 𝐶𝐻 + 𝑀 → 𝐶𝐻 𝑂𝐻 + 𝑀 27,9e12 -1,43 5 564,72 
 40e29 -5,92 13 137,76 

Konstanty 0,412 195 5 900 6 394 
𝐻 : 2,00 𝐻 𝑂: 6,00 𝐶𝐻 : 2,00 𝐶𝑂: 1,50 𝐶𝑂 : 2,00 𝐶 𝐻 : 3,00 

120 

𝐶 𝐻 + 𝑀 → 𝐻 + 𝐶 𝐻 + 𝑀 80e5 0,44 363 045,68 
 15,8e44 -9,3 409 195,2 

Konstanty 0,7345 180 1 035 5 417 
𝐻 : 2,00 𝐻 𝑂: 6,00 𝐶𝐻 : 2,00 𝐶𝑂: 1,50 𝐶𝑂 : 2,00 𝐶 𝐻 : 3,00 𝐴𝑟: 0,70 

 Hoření dřevěného uhlí 

12156 𝐶 +
1

𝜃
𝑂 → 2 1 −

1

𝜃
𝐶𝑂 +

1

𝜃
− 1 𝐶𝑂  

Pokud není uvedeno jinak, reakce jsou převzaty z [36]. 

Skoro všechny uvažované chemické přeměny jsou reakcemi s radikály 𝑂, 𝐻, a 𝑂𝐻. Celý 
řetězec chemických reakcí tak začíná reakcí 15, kdy spolu reagují z paliva uvolňovaný 
𝐶 𝐻  a atomární kyslík za vzniku 𝐶 𝐻  a 𝑂𝐻, kde 𝑂𝐻 má za následek průběh reakcí se 
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skoro všemi ostatními sloučeninami. Chemické přeměny jsou ukončeny s vytvořením 
(skoro) stabilních sloučenin 𝐶𝑂 , 𝑁  a 𝐻 𝑂. 

Chemie atomu dusíku 

 

Obr. 50 Řetězec chemických sloučenin s atomem dusíku 

Na Obr. 50 znázorněný řetězec chemických přeměn začíná u dvou hlavních sloučenin 𝐻𝐶𝑁 
a 𝑁𝐻  (na obrázku v zeleném rámečku), které jsou uvolňovány z paliva jako prchavá 
hořlavina, a končí u stabilní molekuly dusíku (modrý rámeček). Ostatní reakce 
s molekulami obsahující uhlík spotřebovávají 𝑁𝑂, nebo 𝑁, čímž může dojít ke snížení 
emisí oxidů dusíku 𝑁𝑂  (červený rámeček), které tvoří tři sloučeniny. 

Chemie atomu uhlíku 

 

Obr. 51 Řetězec chemických sloučenin s atomem uhlíku 
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Atomy uhlíku se uvolňují z paliva ve formě dehtu 𝐶 𝐻  (zelený rámeček), který se 
v následně kaskádě za přičinění radikálů 𝑂, 𝐻 a 𝑂𝐻 rozpadá na další dehty (vertikální 
směr), oxidované uhlovodíky, další uhlovodíky a všechny přeměny končí u oxidu 
uhličitého (modrý rámeček), nebo se mohou podílet na tvorbě 𝐻𝐶𝑁. Modré linky 
představují dominující cesty přeměn39. Za pozornost stojí samotný mechanismus tvorby 
oxidu uhličitého z prchavého uhlíku, který nevzniká přímo a musí projít přes fáze 𝐻𝐶𝑂 a 
𝐶𝑂, čímž vzniká možnost nedokonalého spalování a tvorby emisí 𝐶𝑂. 

Voda 

Jako finální vedlejší produkt výše vyobrazených přeměn je voda, respektive radikál 𝑂𝐻, 
přes který veškerá voda z reakcí vzniká. Přímý vznik vody reakcí 𝐻  s 𝑂  se nevyskytuje. 
U molekul obsahujících dusík vzniká voda pouze při reakci 95 a u molekul obsahující uhlík 
vzniká voda reakcí 𝑂𝐻 s oxidovanými uhlovodíky (reakce 44 až 47). Další možnou cestou 
je reakce 𝑂𝐻 a atomárním vodíkem (reakce 27), který je produktem reakcí oxidovaných 
uhlovodíků s atomárním kyslíkem nebo reakcí uhlovodíků nebo dusíkatých sloučenin 
s 𝑂𝐻. Poslední možnost vzniku 𝐻 je reakce 39, kdy s 𝑂𝐻 reaguje molekulární vodík 𝐻 , 
který vzniká sloučením dvou atomárních vodíků nebo při reakcích uhlovodíků s atomárním 
vodíkem. 

Dalším důležitým mechanismem je vznik vody z molekul 𝐻 𝑂  a 𝐻𝑂 . První zmíněná 
vzniká sloučením dvou molekul 𝑂𝐻 (reakce 118) nebo při reakci 55. Druhá zmíněná může 
vznikat z 𝐻 𝑂  (reakce 5), ale důležitější je mechanismus vzniku reakcí atomárního vodíku 
s molekulárním kyslíkem (reakce 18 až 22). Pokud 𝐻𝑂  nereaguje hned s 𝑂𝐻, vyskytuje 
se v několika dalších reakcích, které, s výjimkou reakce 53, jenom oddalují její konečnou 
přeměnu ve vodu. 

Jak vyplývá z výše uvedených přeměn, které se týkají atomů dusíků, uhlíku a tvorby vody, 
zde využitá chemie má zásadní vliv na celkovou dynamiku procesu, ve kterém nejenže 
dochází ke zpomalování tvorby finálních produktů mezikroky chemických reakcí, ale také 
je možné dostat se těsně za začátek (𝐶 𝐻 ) souvisejícího procesu. Nejdůležitější následek 
této dynamiky je možnost tvorby a zachování (z důvodu nízkých teplot nebo koncentrací) 
jiných, než obvykle předpokládaných finálních produktů spalování (𝑂 , 𝑁 , 𝐶𝑂  a 𝐻 𝑂), a 
to především sloučenin, které představují nežádoucí emise, které v tomto případě 
představují oxid uhelnatý, dehty a hlavně oxidy dusíku. 

 Popis transportu chemických látek 
Předchozí oddíly 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 a 6.5.4 popisovaly procesy vzniku a reakcí mezi 
sloučeninami, které se v modelu vyskytují, ale nepopisovaly, jakým způsobem se tyto 
sloučeniny mezi sebou míchají a jak jsou transportovány, a právě tomuto se věnuje tento 
oddíl. 

Transport sloučenin ve volném proudu plynů se řídí posle následujících rovnic: 

∇ ∙ (−𝐷 ∇𝑐 ) + 𝒖 ∙ ∇𝑐 = 𝑅  (6.103)  
𝑵𝒊 = −𝐷 ∇𝑐 + 𝒖𝑐  (6.104)  

Kde 𝐷  [𝑚 /𝑠] je difuzivita plynů a 𝑵𝒊 [𝑚𝑜𝑙/(𝑚 ∙ 𝑠)] je hustota toku. 
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A pro transport sloučenin v porézní vrstvě paliva platí: 

∇ ∙ 𝚪 + 𝒖 ∙ ∇𝑐 = 𝑅 + 𝑆  (6.105)  
𝑵 = 𝚪 + 𝐮𝑐 = −𝐷 , ∇𝑐 + 𝒖𝑐  (6.106)  

Kde 𝑆  [𝑚𝑜𝑙/(𝑚 ∙ 𝑠)] je molární zdroj chemických sloučenin, pro hoření dřevěného uhlí 
a produkci 𝐶𝑂 , 𝐶𝑂 a spotřebování 𝑂  přímo pomocí rovnic (6.82) a (6.85), a který je ve 
vztahu k hmotnostnímu zdroji z rovnic (6.79) a (6.81): 

𝑚 =
𝑆

𝑀
 [𝑘𝑔/(𝑚 𝑠)] (6.107)  

Difuzivita [𝑚 /𝑠] jednotlivých dvojic plynných složek se určí z rovnice: 

𝐷 , = 2,695 ∙ 10

𝑇 𝑀 + 𝑀

2 ∙ 10 𝑀 𝑀

𝑝𝜎 𝜎
 

∙
𝑐

(𝑇/𝜀 )
+

𝑐

𝑒( / )
+

𝑐

𝑒( / )
+

𝑐

𝑒( / )
  

𝑐 = 1,06036, 𝑐 = 0,1561, 𝑐 = 0,193, 𝑐 = 0,47635, 𝑐 = 1,03587, 
𝑐 = 1,52996, 𝑐 = 1,76474, 𝑐 = 3,89411 
 

(6.108)  

𝜀 =
𝜀

𝑘

𝜀

𝑘
 (6.109)  

Kde 𝜎 [𝑚] je potenciální charakteristická délka, 𝜀  [𝐾] je potenciální energetické minimum 
dvojice a 𝜀/𝑘  [𝐾] je potenciální energetické minimum. 

Celková difuzivita jednotlivých plynů 𝐷  se určí ze směsi plynů následovně60:  

𝐷 =
1 − 𝑥

∑
𝑥

𝐷 ,

 [𝑚 /𝑠] (6.110)  

Kde 𝑥  [– ] je zlomek koncentrace. 

Pro vrstvu paliva je potřeba ještě zavést u difuzivity korekci. V tomto případě byla zvolena 
korekce pro porézní vrstvu podle modelu Millingtona a Quirka: 

𝐷 , =
𝜀

𝜏 ,
𝐷 ,  (6.111)  

𝜏 , = 𝜀
/  (6.112)  

V těchto rovnicích 𝜏 ,  [−] představuje vlastnost porézní vrstvy, která vyjadřuje 
„zakřivenost“ a 𝐷 ,  se uvažuje rovna 𝐷 . 
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Chemické reakce probíhají pouze v oblastech, kde se to dá předpokládat vzhledem ke 
složení plynu a teplotám a tyto oblasti jsou zobrazeny na Obr. 52. 

 

Obr. 52 Oblast chemických reakcí 

Okrajové podmínky jsou vtok (6.111), výtok (6.112) a nulová hustota toku a symetrie 
(6.113). 

𝑐 = 𝑐 ,  [𝑚𝑜𝑙/𝑚 ] (6.113)  
−𝒏 ∙ 𝐷 ∇𝑐 = 0 (6.114)  
−𝒏 ∙ 𝑵𝒊 = 0 (6.115)  

Nulová hustota toku musí platit na zdech, výtok je totožný s výtokem turbulentního 
proudění, Obr. 45 (c), symetrie je zobrazena na Obr. 53. 

 

Obr. 53 Plochy symetrie transportu chemických látek 

Vtok chemických látek do modelu se nachází na dvou podoblastech – pod roštem a nad 
roštem. Pod roštem neprobíhají žádné chemické reakce a koncentrace se nemění, a proto 
v této oblasti neprobíhá výpočet koncentrací a hodnoty koncentrací se potom používají jako 
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vstupní hodnoty pro oblast nad roštem, viz Obr. 54 (a). Oblast nad roštem má tedy jeden 
vstup, který sdílí s oblastí pod roštem a dva vstupy odpovídající vstupům sekundárního 
vzduchu, jak je ukázáno na Obr. 54 (b). 

 

  

(a) (b) 

Obr. 54 Plochy vstupů chemických sloučenin 

 Fyzikální vlastnosti média 
Pro potřeby všech fyzikálních procesů: Přenos tepla, proudění tekutin a transportu 
chemických látek je nutné určit fyzikální vlastnosti média proudícího uvnitř komory, 
protože to se mění v závislosti na chemickém složení. Fyzikální vlastnosti pevných látek 
se uvažují konstantní.  

Vzhledem k nedostatku údajů jsou vlastnosti média počítány pouze ze směsi hlavních 
plynů: 𝑂 , 𝐻 𝑂, 𝑁 , 𝐶𝑂  a 𝐴𝑟. 

Hustota plynu se počítá podle rovnice: 

𝜌 = 𝑐 𝑀  [𝑘𝑔/𝑚 ] (6.116)  

Kde 𝑀 [𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙] je molární hmotnost. 

Měrná tepelná kapacita se počítá podle rovnice: 

𝐶 = 𝑤
𝐶

𝑀
 [𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾)] (6.117)  

𝑤 =
𝑐 𝑀

∑ 𝑐 𝑀
 (6.118)  

Kde 𝑤  [– ] je hmotnostní zlomek a 𝐶  se počítá podle rovnice (6.121). 

Tepelná vodivost se počítá podle rovnice: 

𝑘 = 0,5 𝑥 𝑘 +
𝑥

𝑘
 [𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾)] (6.119)  
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𝑥 =
𝑐

∑ 𝑐
 (6.120)  

Viskozita se počítá podle rovnice: 

𝜇 =
𝜇

1 +
1
𝑥

∑ 𝑥 𝜙,

 [𝑃𝑎 ∙ 𝑠] (6.121)  

𝜙 =
1 + 𝜇 /𝜇

,
𝑀 /𝑀

,

4/√2 1 + 𝑀 /𝑀
,  (6.122)  

Funkce viskozity a tepelné vodivosti pro jednotlivé složky jsou uvedeny v oddíle 7.2. 

Měrná tepelná kapacita, entalpie a entropie jednotlivých složek se počítají podle NASA 
formátu z následujících rovnic: 

𝐶 = 𝑅 (𝑎 + 𝑎 𝑇 + 𝑎 𝑇 + 𝑎 𝑇 + 𝑎 𝑇 ) (6.123)  

ℎ = 𝑅 𝑎 𝑇 +
𝑎

2
𝑇 +

𝑎

3
𝑇 +

𝑎

4
𝑇 +

𝑎

5
𝑇 + 𝑎  (6.124)  

𝑠 = 𝑅 𝑎 ln 𝑇 + 𝑎 𝑇 +
𝑎

2
𝑇 +

𝑎

3
𝑇 +

𝑎

4
𝑇 + 𝑎  (6.125)  

Kde 𝑎  [– ] jsou konstanty NASA formátu. 

6.6 Pohyb paliva na roštu 
Protože software COMSOL neobsahuje nástroje pro modelování pohybu porézní vrstvy po 
roštu, je v modelu uvažován pseudopohyb. Ten se realizuje tak, že je vrstva paliva 
rozdělena na diskrétní sekce, které se nepohybují a přestavují různé stupně vyhoření paliva. 
Stupeň vyhoření paliva je v každé sekci konstantní, ale pro každou sekci jiný a odvíjí se od 
původního stavu paliva – množství vody (vlhkost) a množství prchavé 
(𝐶𝑂, 𝑂, 𝐶 𝐻 , 𝐻𝐶𝑁, 𝑁𝐻 ) a pevné (𝐶) hořlaviny. Uvolňování těchto složek z paliva je 
v daném pořadí popsáno rovnicemi (6.79), (6.81) a (6.82). 

Stupeň vyhoření také závisí na čase 𝜏, po který palivo na roštu setrvává. Tento čas se 
uvažuje konstantní a rovnoměrně rozdělený mezi všechny sekce. Množství vlhkosti, 
prchavé a pevné hořlaviny, které se uvolnily ze sekce paliva, se určí jako objemová 
integrace za čas a o toto množství se sníží jednotlivé složky paliva v další sekci: 

𝑌 = 𝑌 , − 𝑆 ∙
1

𝑉
∙

𝑀 ∙ 𝜏

𝜌 ∙ 1 − 𝜀
 𝑘𝑔/𝑘𝑔   (6.126)  

Kde 𝑉  [𝑚 ] je objem sekce a 𝑗 představuje jednotlivé sekce a 𝑖 jednotlivé složky 

uvolňované z paliva. 

Poslední předpoklad je, že vrstvu paliva je možné uvažovat za porézní, pokud jsou částice 
paliva teplotně tenké61. Vzhledem k tomu, že uvažovaným palivem jsou smrkové piliny, 
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které jsou rozměrově od velmi jemného prachu po jednotky milimetrů, a jejich modelování 
na jednotlivé částice není kvůli náročnosti výpočtu, který by byl tímto zapříčiněn, možné, 
musí být uvažovány za teplotně tenké. 

Tímto způsobem je zajištěn proces, který napodobuje pohyb paliva na roštu. Jednotlivé 
procesy neprobíhají v celé objemu paliva, ale pouze ve vybraných sekcích, viz oddíly 6.5.1, 
6.5.2 a 6.5.3. 

Pohyb jednotlivých sekcí paliva je uvažován monotónní a pouze ve směru posunu na roštu. 
Úbytek objemu paliva se nepočítá a je pevné zadán tak, aby odpovídal Obr. 7. Palivo je 
rozděleno na 100 sekcí – 2 sady (A, B) rozdělené na 5 vrstev (1–5) po 10 sloupcích 
(krocích) (1–X). Toto rozdělení je kompromisem mezi přesností popisu a náročností 
výpočtu, protože čím větší počet sekcí, tím je náročnější výpočet, a je zobrazeno, spolu 
s propagací paliva, na Obr. 55. 

 

Obr. 55 Rozdělení a propagace paliva na roštu 

Pro samotné uvolňování chemických sloučenin z paliva je ještě zavedena korekce na objem 
𝑉  [−], která zajišťuje jejich ekvivalentní uvolňování v jednotlivých segmentech (sada; 
sloupec; vrstva). Rychlost uvolňování by měla být pro všechny segmenty stejná, ale kvůli 
předpokládané geometrii paliva, která nemusí odpovídat skutečné deformaci, není. 
Korekce se provádí pro jednotlivé sloupce, což znamená, že např. pro uvolňování vody ve 
sloupci 1 se uvolní poměrově stejné množství vody ve všech segmentech. Začátek 
uvolňování složek prchavé hořlaviny se pevně uvažují segmenty 3;5, 4;4, 5;3, 6;2 a 7;1. 
Tyto segmenty by měly ve skutečnosti být po usušení stejné velké, čemuž tak v modelu ale 
není, a proto se zavádí korekce na objem 3. sloupce. U hoření dřevěného uhlí se postupuje 
obdobně. Obecně se dá zapsat pro každou sadu: 

𝑉 =
∑ 𝑉 ,

5
 ∙

1

𝑉 ,
 [−] (6.127)  

Kde 𝑖 člen je sloupec a 𝑗 člen je vrstva. 
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7 Vstupy modelu 
Pro jednoznačné řešení problému pomocí modelování je potřeba znát Úplný matematický 
model. Tento obsahuje kromě základního matematického modelu a rovnic pro okrajové 
a počáteční podmínky, oddíly 6.3 až 6.6, také geometrii zkoumané oblasti, oddíl 6.2, a 
fyzikálními parametry celého systému a vstupní hodnoty, což je obsahem oddílů uvedených 
níže. Při zápisu rovnic byly použity zaokrouhlené hodnoty vypočtené programem Excel62, 
a výsledné hodnoty tak mohou být zatížený zaokrouhlovací chybou. 

Hodnoty pro smrkové dřevo jsou rozdílné napříč druhy, lokalitami a obdobími, a proto není 
možné říct, jestli jsou použité hodnoty přesné, i když byly z literatury brány hodnoty přímo 
pro smrk evropský. Ale toto je součástí procesu zjednodušování, pro který jsme zde volili 
a zpracovali hodnoty, které se objevovali v literatuře, a neměly by tak být příliš vzdálené 
realitě. 

7.1 Palivo a spalovací vzduch 
Jak již bylo zmíněno, jako palivo jsou uvažovány smrkové piliny, které jsou na rošt tlačeny 
šnekovým dopravníkem. Vlhkost paliva byla určena pomocí halogenových vah a všechny 
ostatní parametry převzaty z dokumentu Energetické parametry biomasy15 pro smrkové 
dřevo. Tyto informace jsou uvedeny v Tab. 9. 

Tab. 9 Složení referenčního paliva15 

Hrubý rozbor [% ] 
  r d daf 
Voda celková W 11,0 - - 
Popel A 0,47 0,53  
Hořlavina h 88,5 99,5 100 
    - prchavá v 74,1 83,2 83,7 
    - neprchavá nv 14,5 16,3 16,4 
Prvkový rozbor [% ] 
Uhlík 𝐶 44,6 50,1 50,3 
Vodík 𝐻 5,46 6,13 6,16 
Kyslík 𝑂 38,4 43,1 43,4 
Dusík 𝑁 0,11 0,12 0,12 
Teplota deformace 1 044 °C 
Teplota měknutí 1 052 °C 
Teplota tání 1 257 °C 
Teplota tečení 1 264 °C 

Množství popeloviny v palivu řešeno není, ale charakteristické teploty popele mohou být 
důležitým ukazatelem pro verifikaci modelu, protože v průběhu spalování se u smrkové 
biomasy s vyšším obsahem vody neobjevilo spékání popele. 

Množství paliva bylo převzato z předchozí práce63, kde byl experimentálně určen 
hmotnostní průtok paliva o vlhkosti 𝑊 = 54,5 % jako �̇� = 35,5 𝑘𝑔/ℎ = 

0,00986 𝑘𝑔/𝑠. Odsud se přepočítá množství paliva na změřenou vlhkost, která je 𝑊 =

5,86 % : 
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�̇� = �̇� ∙
100 − 𝑊

100 − 𝑊
= 0,00986 ∙

100 − 54,5

100 − 5,86
= 0,00476 𝑘𝑔/𝑠 (7.1)  

A ze známého množství paliva a jeho porozity je možné určit délku setrvání paliva 
v jednom sloupci, což je čas, který je potřeba k naplnění objemu prvního sloupce: 

𝜏 =
𝜌 ∙ 𝜃 ∙ ∑ 𝑉 ,

�̇�
=

402 ∙ 0,6 ∙ 1,13𝑒 − 3

0,00476
≈ 57,1 𝑠 (7.2)  

Použité vlastnosti paliva jsou uvedeny v Tab. 13. 

 Hořlavina 
Množství hořlaviny obsažené v palivu, které je potřeba určit pro rovnice (6.81) a (6.82), se 
určí z prvkového rozboru paliva s tím předpokladem, že neprchavou část hořlaviny tvoří 
pouze uhlík. Potom můžeme spočítat: 

𝐴 = 𝐴 ∙
100 − 𝑊

100
= 0,53 ∙

100 − 5,86

100
= 0,499 %  (7.3)  

𝐶 , = 𝐶 ∙
ℎ

100
= 50,3 ∙

16,4

100
= 8,25 %  (7.4)  

𝐶 , = 𝐶 , ∙
100 − 𝐴 − 𝑊

100
= 8,25 ∙

100 − 0,499 − 5,86

100
= 7,725 %  

(7.5)  

𝑌 =
𝐶 ,

100
=

7,725

100
= 0,07725 𝑘𝑔/𝑘𝑔  (7.6)  

𝑌 , =
𝑌

𝑀
=

0,07725

0,012
= 6,43 𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔  (7.7)  

Rovnice (7.6) představuje hořlavinu potřebnou při hoření dřevěného uhlí. Zbylý uhlík se 
potom přemění na prchavou hořlavinu podle následujícího výpočtu: 

𝐶 = 𝐶 ∙
100 − 𝐴 − 𝑊

100
= 50,30 ∙

100 − 0,499 − 5,86

100
= 47,10 %  

(7.8)  

𝐻 = 𝐻 ∙
100 − 𝐴 − 𝑊

100
= 6,16 ∙

100 − 0,499 − 5,86

100
= 5,77 %  

(7.9)  

𝑁 = 𝑁 ∙
100 − 𝐴 − 𝑊

100
= 0,12 ∙

100 − 0,499 − 5,86

100
= 0,112 %  

(7.10)  

𝑂 = 𝑂 ∙
100 − 𝐴 − 𝑊

100
= 43,40 ∙

100 − 0,499 − 5,86

100
= 40,64 %  

(7.11)  

𝑌 , =
𝐶

100
∙

1

𝑀
=

47,10

100
∙

1

0,012
= 39,22 𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔  (7.12)  

𝑌 =
𝐻

100
∙

1

𝑀
=

5,77

100
∙

1

0,001
= 57,23 𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔  (7.13)  
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𝑌 =
𝑁

100
∙

1

𝑀
=

0,112

100
∙

1

0,014
= 0,08 𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔  (7.14)  

𝑌 =
𝑂

100
∙

1

𝑀
=

40,64

100
∙

1

0,016
= 25,40 𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔  (7.15)  

Prchavé množství uhlíku: 

𝑌 , = 𝑌 , − 𝑌 , = 39,22 − 6,43 = 32,78 𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔  (7.16)  

Pro uvolnění jednoho 𝑚𝑜𝑙𝑢 prekurzorů oxidů dusíku 𝐻𝐶𝑁 a 𝑁𝐻  se spotřebuje 1 𝑚𝑜𝑙 
prchavého uhlíku a 4 𝑚𝑜𝑙𝑦 vodíku. Uvažuje se, že se na každou spotřebuje stejné množství 
dusíku: 

𝑌 , = 𝑌 , − 1 ∙ 𝑌 = 32,78 − 1 ∙ 0,08 = 32,70 𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔  (7.17)  

𝑌  = 𝑌 − 4 ∙ 𝑌 = 57,23 − 4 ∙ 0,08 = 56,90 𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔  (7.18)  

Dále je pro uvolnění jednoho 𝑚𝑜𝑙𝑢 𝐶 𝐻  potřeba na každý jeden 𝑚𝑜𝑙 𝐶 3 𝑚𝑜𝑙𝑦 𝐻, čímž 
se spotřebuje všechen zbylý vodík a v palivu zbývá pro uvolnění prchavé hořlaviny pouze 
prchavý uhlík a kyslík. Neuvažuje se, že by vodík reagoval s kyslíkem za vzniku vody:  

𝑌 , = 𝑌 , −
𝑌  

3
= 32,70 −

56,90

3
= 13,73 𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔  (7.19)  

Ze zbylého prchavého uhlíku a kyslíku vzniká 𝐶𝑂, na kterém se po jednom 𝑚𝑜𝑙𝑢 obě látky 
podílí. Na produkci 𝐶𝑂 se spotřebuje všechen zbylí prchavý uhlík a veškerý kyslík, který 
v palivu zbyde, se uvolní ve formě atomárního kyslíku: 

𝑌 = 𝑌 − 𝑌 , ∙ 𝑀 = (25,40 − 13,73) ∙ 0,016

= 0,187 𝑘𝑔/𝑘𝑔  
(7.20)  

Obsah zbylých látek, které se uvolní jako prchavá hořlavina v různých podobách, se spočítá 
obdobně: 

𝑌 = 𝑌 , ∙ 𝑀 = 13,73 ∙ 0,012 = 0,165 𝑘𝑔/𝑘𝑔  (7.21)  

𝑌 = 𝑌 ∙ 𝑀 ∙ 0,5 = 0,08 ∙ 0,014 ∙ 0,5 = 0,00056 𝑘𝑔/𝑘𝑔  (7.22)  

𝑌 = 𝑌 ∙ 𝑀 ∙ 0,5 = 0,08 ∙ 0,014 ∙ 0,5 = 0,00056 𝑘𝑔/𝑘𝑔  (7.23)  

𝑌 =
𝑌  

3
∙ 𝑀 =

56,90

3
∙ 0,012 = 0,228 𝑘𝑔/𝑘𝑔  (7.24)  

Všechny výsledky jsou i s kontrolou uvedeny v Tab. 10.  
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Tab. 10 Hořlavina a obsah vody v palivu 

Složka hořlaviny 
Podíl v palivu 

𝑘𝑔/𝑘𝑔  
Poznámka 

𝑌  0,07725 Pevný uhlík 
𝑌  0,16500 Uhlík pro 𝐶𝑂 

𝑌  0,00056 Dusík pro 𝑁𝐻  

𝑌  0,00056 Dusík pro 𝐻𝐶𝑁 
𝑌  0,18700 Uvolněný volný kyslík 
𝑌  0,00000 Uvolněný volný vodík 

𝑌  0,22800 Uhlík pro 𝐶 𝐻  

𝑌  0,05860 Voda v palivu 

Kontrola 
(𝑌 /2) ∙ 𝑀  0,00048 Uhlík pro 𝐻𝐶𝑁 
(𝑌 /2) ∙ 𝑀  0,00004 Vodík pro 𝐻𝐶𝑁 

𝑌 , ∙ 𝑀  0,22000 Kyslík pro 𝐶𝑂 

𝑌  ∙ 𝑀  0,05740 Vodík pro 𝐶 𝐻  

Suma 0,99489 Uvolní se vše 

Takové rozložení prvků platí ale pouze pro původní palivo, které vstupuje do komory. Podíl 
hořlaviny v palivu bude následně pokřiven uvažovanými změnami v palivu pro objem, 
který se mění a nemusí odpovídat skutečnosti, hustotu a porozitu, které mají obě vliv na 
skutečné množství hořlaviny v palivu. Pokud by se tyto změny nevzaly v úvahu, model by 
počítal s jiným než skutečným množstvím hořlaviny. To by mělo vliv na produkci tepla, 
což by se promítlo do ostatních procesů v modelu. 

Proto je nutné zavést korigované množství hořlaviny, které se spočítá jako: 

𝑌 = 𝑌 ∙
𝑉

𝑉
∙

𝜌

𝜌
∙

𝜃

𝜃
 𝑘𝑔/𝑘𝑔  (7.25)  

𝑌 = 𝑌 ∙
𝑉

𝑉
∙

𝜌

𝜌
∙

𝜃

𝜃
 𝑘𝑔/𝑘𝑔  (7.26)  

Kde 𝑉  [𝑚 ] je objem prvních segmentů vstupujíc do komory, 𝑉  [𝑚 ] je objem 

segmentů, kde dochází k uvolnění prchavé hořlaviny, a 𝑉  [𝑚 ] je objem prvních 
segmentů, kde se objevuje hoření dřevěného uhlí. Zbylé hodnoty pro hustotu 𝜌 a podíl 
matrice 𝜃 jsou uvedeny v Tab. 13. Zmíněné objemy pro vlhké palivo (a) a dřevěné uhlí (b) 
jsou zobrazeny na Obr. 56 a objem suchého paliva na Obr. 57 (b). 
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(a) 

 

(b) 

Obr. 56 Objemy pro korigované množství hořlaviny 

Množství korigované hořlaviny, která tak vstupuje do modelu, je sepsáno v Tab. 11. 

Tab. 11 Korigovaná hořlavina a obsah vody v palivu 

Korigovaná složka hořlaviny 
Podíl v palivu 

𝑘𝑔/𝑘𝑔  

𝑌  0,21910 

𝑌  0,24223 

𝑌  0,00083 

𝑌  0,00083 

𝑌  0,27408 

𝑌  0,33455 

𝑌  0,05860 

 

 Spalovací vzduch 
Množství spalovacího vzduchu se počítá pro množství paliva z rovnice (7.1). A protože je 
okrajová podmínka ve tvaru plošného hmotnostního průtoku, je potřeba určit jak objemový 
průtok, tak i hmotnostní průtok spalovacího vzduchu. 

Minimální potřebné množství kyslíku pro spálení 1 𝑘𝑔 paliva se určí dosazením hodnot  
(7.8) až (7.11) do rovnice (4.2): 

𝑂 =
22,39

100
∙

47,10

12,01
+

5,77

4,032
+

0,00

32,06
−

40,64

32
= 0,914 

𝑚

𝑘𝑔
 (7.27)  

Dále se určí minimální objem suchého vzduchu: 

𝑂 , =
𝑂

0,21
=

0,914

0,21
= 4,353 

𝑚

𝑘𝑔
 (7.28)  
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Nakonec se určí minimální objem vlhkého vzduchu, pro který se uvažuje vlhkost vzduchu64 
𝑓 = 1,023: 

𝑂 , = 𝑓 ∙ 𝑂 , = 1,023 ∙ 4,353 = 4,453 
𝑚

𝑘𝑔
 (7.29)  

Vzhledem k použité technologie spalování paliva na roštu se při provozu volil přebytek 
vzduchu 𝛼 = 2. 

𝑂 = 𝛼 ∙ 𝑂 , = 2 ∙ 4,453 = 8,906 
𝑚

𝑘𝑔
 (7.30)  

Objemový průtok spalovacího vzduchu tak je: 

�̇� = �̇� ∙ 𝑂 = 0,00476 ∙ 8,906 = 0,0424 
𝑚

𝑠
 (7.31)  

Pro určení hmotnostního průtoku spalovacího vzduchu je potřeba určit jeho hustotu, která 
se skládá z hustoty suchého vzduchu65 a z hustoty vodní páry66, když jsou obě složky při 
normálních podmínkách: 

𝜌 =
𝑂 , ∙ 𝜌 + (𝑓 − 1) ∙ 𝜌

𝑂 ,
= 

=
4,353 ∙ (1,293 + (1,023 − 1) ∙ 0,806)

4,453
= 1,282 

𝑘𝑔

𝑚
 

(7.32)  

�̇� = �̇� ∙ 𝜌 = 0,0424 ∙ 1,282 = 0,0544 
𝑘𝑔

𝑠
 (7.33)  

 

7.2 Fyzikální veličiny a funkce 
 Chemikálně-fyzikální parametry 

Níže jsou v Tab. 12 uvedeny základní hodnoty potřebné pro výpočet chemikálně-  
fyzikálních parametrů pro směs plynů. Výpočty jsou stejné pro laminární i turbulentní 
proudění. Termodynamické konstanty NASA formátu 𝑎 potřebné pro výpočet 𝐶 , ℎ a 𝑠 

uvedeny nejsou, ale jsou dostupné online67. 

Tab. 12 Chemikálně-fyzikální parametry 

# Sloučenina 
Molární hmotnost23 

𝑀  [𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙] 

Potenciální 
charakteristická 

délka68 

𝜎 [𝑚] 

Potenciální energetické 
minimum68 

𝜀

𝑘
 [𝐾] 

1 𝑂 0,01599940 2,750e-10 80,00 
2 𝑂  0,03199880 3,458e-10 107,00 
3 𝐻 0,00100794 2,050e-10 145,00 
4 𝑂𝐻 0,01700734 2,750e-10 80,00 
5 𝐻  0,00201588 2,920e-10 38,00 
6 𝐻 𝑂  0,03401468 3,458e-10 107,40 
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# Sloučenina Molární hmotnost 
Potenciální 

charakteristická 
délka 

Potenciální energetické 
minimum 

7 𝐶𝐻 0,01301894 2,750e-10 80,00 
8 𝐶𝑂 0,02801039 3,650e-10 98,10 
9 𝐻𝐶𝑂 0,02901834 3,590e-10 498,00 
10 𝐶𝐻  0,01503482 3,800e-10 144,00 
11 𝐶𝐻 𝑂 0,03002628 3,590e-10 498,00 
12 𝐶𝐻  0,01604276 3,746e-10 141,40 
13 𝐶𝑂  0,04400980 3,763e-10 244,00 
14 𝐻𝑂  0,03300674 3,458e-10 107,40 
15 𝐶𝐻 𝑂 0,03103422 3,690e-10 417,00 
16 𝐶𝐻 𝑂𝐻 0,03204216 3,626e-10 481,00 
17 𝐶 𝐻 0,02502994 4,100e-10 209,00 
18 𝐶 𝐻  0,02603788 4,100e-10 209,00 
19 𝐶 𝐻  0,02704582 4,100e-10 209,00 
20 𝐶 𝐻  0,02805376 3,971e-10 280,00 
21 𝐶 𝐻  0,02906170 4,302e-10 252,30 
22 𝐶 𝐻  0,03006964 4,302e-10 252,30 
23 𝐻𝐶𝐶𝑂 0,04102934 2,500e-10 150,00 
24 𝐻 𝑂 0,01801528 2,605e-10 572,00 
25 𝑁  0,02801340 3,621e-10 97,53 
26 𝐴𝑟 0,03994800 3,330e-10 136,50 
27 𝑁 0,01400670 3,298e-10 71,40 
28 𝑁𝑂 0,03000610 3,621e-10 97,53 
29 𝑁 𝑂 0,04401280 3,828e-10 232,00 
30 𝑁𝑂  0,04600550 3,500e-10 200,00 
31 𝑁𝐻 0,01501464 2,650e-10 80,00 
32 𝐻𝑁𝑂 0,03101404 3,492e-10 116,70 
33 𝑁𝐻  0,01602258 2,650e-10 80,00 
34 𝑁𝐻  0,01703052 2,920e-10 481,00 
35 𝑁𝑁𝐻 0,02902134 3,798e-10 71,40 
36 𝐻𝐶𝑁 0,02702564 3,630e-10 569,00 
37 𝐻𝐶𝑁𝑂 0,04302504 3,828e-10 232,40 
38 𝐶 0,01201100 - - 

Samotné počítání difuzivity podle rovnice (6.110) je vzhledem k množství sloučenin 
použitých v modelu náročné, a proto se přistoupilo k náhradě ze jednotnou hodnotu 
difuzivity69 𝐷 = 1𝑒 − 5 𝑚 /𝑠. Korekce podle rovnic (6.111) a (6.112) byla zachována. 
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 Přenos tepla 
Počáteční hodnota teploty v komoře je: 

𝑇 = 473,15 𝐾 (7.34)  

Tato teplota odpovídá teplotě předehřátého spalovacího vzduchu. A hodnota tlaku se 
uvažuje: 

𝑝 = 101 325 𝑃𝑎 (7.35)  

Volný proud plynů 

Pro volný proud plynů je jediná hodnota, kterou je potřeba zadat, aby bylo možné počítat 
přenos tepla (rovnice (6.10)), tepelná vodivost jednotlivých složek směsi plynů, které byly 
převzaty z materiálové knihovny programu COMSOL 5.270. Celková tepelná vodivost 
směsi se počítá podle rovnice (6.119) a pro její výpočet byly použity pouze hlavní složky 
plynu: molekulární dusík a kyslík, vodní pára, oxid uhličitý a argon (viz oddíl 7.2.4). 

𝑘 = 

3,6969697 ∙ 10 + 9,74353924 ∙ 10 ∙ 𝑇 − 4,07587413 ∙ 10 ∙ 𝑇  
+7,68453768 ∙ 10 ∙ 𝑇  
𝑇 ∈ 〈200; 3 000〉 

 

(7.36)  

𝑘 = 

−0,0070110303 + 1,688723 ∙ 10 ∙ 𝑇 − 2,28911422 ∙ 10 ∙ 𝑇  
+1,6991453 ∙ 10 ∙ 𝑇  
𝑇 ∈ 〈150; 3 000〉 
 

(7.37)  

𝑘 = 

1,31729321 ∙ 10 + 5,14971428 ∙ 10 ∙ 𝑇 
+3,89645315 ∙ 10 ∙ 𝑇 − 1,36813161 ∙ 10 ∙ 𝑇  
𝑇 ∈ 〈380; 3 000〉 
 

(7.38)  

𝑘 = 

−0,00132472616 + 4,13956923 ∙ 10 ∙ 𝑇 
+6,70889081 ∙ 10 ∙ 𝑇 − 2,11083153 ∙ 10 ∙ 𝑇  
𝑇 ∈ 〈220; 3 000〉 
 

(7.39)  

𝑘 = 
−2,420719 ∙ 10 + 7,233846 ∙ 10 ∙ 𝑇 − 5,020862 ∙ 10 ∙ 𝑇  
+2,864443 ∙ 10 ∙ 𝑇  
𝑇 ∈ 〈88; 340〉 

 
𝑘 = 
−2,46709 ∙ 10 + 7,367416 ∙ 10 ∙ 𝑇 − 5,22509 ∙ 10 ∙ 𝑇  
+2,297758 ∙ 10 ∙ 𝑇  
𝑇 ∈ (340; 690⟩ 

(7.40)  
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𝑘 = 
0,004222052 + 5,576743 ∙ 10 ∙ 𝑇 − 2,632101 ∙ 10 ∙ 𝑇  
+1,050359 ∙ 10 ∙ 𝑇 − 1,587964 ∙ 10 ∙ 𝑇  
𝑇 ∈ (690; 2 500⟩ 

Vrstva paliva 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Obr. 57 Domény fází paliva 

Při procesu hoření se palivo postupně mění, viz oddíl 4.4, a z tohoto důvodu se uvažují 
změny v palivu (Obr. 57), které jej postupně přemění z vlhkého přes (a) suché (b), až do 
konečné fáze dřevěného uhlí (c). Palivo tvoří pevnou matrici porézní vrstvy. V každé fázi 
musí mít matrice zadané hodnoty pro tepelnou vodivost, měrnou tepelnou kapacitu, hustotu 
a podíl místa, které matrice vyplňuje. Pro plyn proudící porézní vrstvou platí stejné 
hodnoty, jako pro volný proud plynů (rovnice (6.9), (6.11) a (6.12)). 
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Tab. 13 Hodnoty teplotních veličin vrstvy paliva 

Veličina 
Fáze paliva 

Vlhké  
(wet) 

Suché  
(dry) 

Dřevěné uhlí 
(char) 

Porozita 
𝜀  [−] 

0,4 0,35 0,3 

Podíl matrice 
𝜃 = 1 − 𝜀  [−] 

0.6 0.65 0.7 

Tepelná vodivost 
𝑘 [𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾)] 

0,18 0,18 0,084 

Měrná tepelná kapacita 
𝐶  [𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾)] 

1 600 1 600 1 000 

Hustota 
𝜌  [𝑘𝑔/𝑚 ] 

402 365 208 

Literatura71 uvádí hodnotu porozity 0,32 pro dobře roztříděnou vrstvu. V našem případě se 
pro vstupní vlhké palivo uvažuje hodnota 0,4, které je o trochu vyšší, z důvodu vlivu 
proudícího spalovacího vzduchu. Následně se uvažuje postupné zmenšování průměru 
částic, které má za následek hodnotu porozity u dřevěného uhlí 0,3, což je hodnota o málo 
vyšší, než je nízká náhradní porozita roštu, viz Tab. 13 a Tab. 15.  

Tepelná vodivost dřeva závisí mimo jiné i na směru vláken dřeva, kdy po jejich směru je 
vyšší než ve směru kolmém. Protože není možné určit směr vláken ve vrstvě paliva, kde 
budou ve všech možných směrech, uvažuje se tato hodnota jako aritmetický průměr 
0,18 𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾)72. Této hodnotě odpovídá i zjištění z dalšího zdroje73. Vliv vlhkosti a 
teploty se neuvažuje. Tepelná vodivost je potom z různých zdrojů74, 75 určena jako 
0,084 𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾). Vliv teploty se opět neuvažuje. 

Literatura76 uvádí hodnoty v rozmezí 1 500 − 1 700 𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾) pro měrnou tepelnou 
kapacitu dřeva. Při výpočtu polynomu77 vychází 1 529 𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾) pro teplotu 373,15 𝐾. 
Proto byl opět zvolen aritmetický průměr ze zadaného rozmezí. Měrná tepelná kapacita 
dřevěného uhlí je z literatury78 v rozmezí 670 − 1 350 𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾). Hodnota z dalšího 
zdroje79 1000 𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾) je potom skoro stejná jako aritmetický průměr uvedeného 
rozsahu, a je proto v modelu použita. Vliv teploty a vlhkosti se neuvažuje. 

Hustota dřeva je silně závislá na jeho vlhkosti, a také je na této hodnotě závislá produkce 
prchavé hořlaviny, a proto nemohla být zvolena jako jednoduchý aritmetický průměr 
z hodnot80 400 − 700 𝑘𝑔/𝑚 . Všechny zjištěné hodnoty pro různé druhy smrků81, 82 se 
v tomto rozmezí pohybovaly. Hodnota pro smrk evropský82 uvádí hustotu 441 𝑘𝑔/𝑚  při 
12% vlhkosti. To znamená hustotu suchého dřeva cca 365 𝑘𝑔/𝑚  a vlhkého dřeva o 
vlhkosti 5,86 % 402 𝑘𝑔/𝑚 . Hustota dřevěného uhlí se může pohybovat v rozmezí75, 83, 84 
cca 200 − 600 𝑔/𝑚 , kdy pevnější a hustší dřeva produkují hustší dřevěné uhlí. V našem 
případě měkkého smrkového dřeva tak bude spíše odpovídat hodnota ve spodní části 
rozsahu, a to v rozmezí83 180 − 200 𝑘𝑔/𝑚 . Konečná hodnota85 je zvolena jako 
208 𝑘𝑔/𝑚 . 
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Stěny, rošt a izolace 

Komora je postavena ze šamotových cihel, izolována vlnou a oplechována: 

𝑑 = 4 𝑚𝑚  (7.41)  

silným plechem. Pro plech a rošt se jako materiál uvažuje litina. Celá komora je potom 
ochlazována přirozenou konvekcí. Pro přirozenou konvekci (oddíl 6.3.2) je potřeba, kromě 
dalších veličin vedení tepla, zadat hodnotu teploty okolního vzduchu: 

𝑇 = 298,15 𝐾  (7.42)  

a geometrii komory, která se sestává v daném pořadí z výšky vertikální stěny a z ploch 
horní a dolní horizontální stěny a jejich obvodu:  

𝐿 = 0,735 𝑚  (7.43)  
𝑆 = 0,5764 𝑚   (7.44)  
𝐿 = 2,195 𝑚  (7.45)  

Veličiny potřebné pro výpočet vedení tepla v pevných látkách (rovnice (6.9) a (6.10)) jsou 
uvedeny v Tab. 14. 

Tab. 14 Hodnoty veličin vedení tepla v pevných látkách 

Veličina 
Litina23 

(rošt a oplechování)  
Šamotová 
vyzdívka86 

Vlněná  
Izolace87 

Tepelná vodivost 
𝑘 [𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾)] 

50 1,8 0,038 

Hustota 
𝜌 [𝑘𝑔/𝑚 ] 

7 000 2 050 23 

Měrná tepelná kapacita 
𝐶  [𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾)] 

420 800 1 800 

Doména Obr. 39 Obr. 38 Obr. 37 

Protože nechceme, aby proud spalin v odchozím kanále teplotně ovlivňoval sekundární 
vzduch, je tento oddělen imaginární nevodivou vrstvou. Vzhledem k extrémně malé 
hodnotě tepelné vodivosti této vrstvy nejsou ostatní hodnoty zásadní. 

𝑘 = 1𝑒 − 6 𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾) (7.46)  

Zdroje tepla 

Kromě zdroje tepla z chemických reakcí, pro které se rozdíly entalpií určují z polynomu 
NASA formátu, je potřeba zadat hodnoty pro výparné teplo vody88, výparné teplo dehtů a 
rozdíly entalpií89 pro hoření dřevěného uhlí produkující oxid uhličitý a oxid uhelnatý pro 
rovnici (6.18). Protože všechny dehty reprezentuje pouze 𝐶 𝐻 , bylo výparné teplo 
odhadnuto na základě literatury90, 91. 

𝑙 = 2 257 𝑘𝑗/𝑘𝑔 (7.47)  
𝑙 = 990 𝑘𝑗/𝑘𝑔 (7.48)  
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∆ℎ = 393,52 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 (7.49)  

∆ℎ = −138,66 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 (7.50)  

Pro určení množství tepla je nutné znát hodnotu měrné plochy částice (rovnice (6.85)). Ta 
se může pohybovat ve velkém rozsahu92, 93, který je závislý i na průměru částice, a proto 
byla zvolena jako aritmetický průměr z hodnot závislých na hustotě93 1 − 10 𝑚 /𝑔: 

𝐴 = 208 000 
𝑔

𝑚
∙

1 + 10

2

𝑚

𝑔
= 1 144 000 𝑚 /𝑚  (7.51)  

 Proudění plynů 
Referenční tlak 𝑝  je shodný s tlakem v rovnici (7.35). Počáteční teplota je volena 

s ohledem na předehřev vzduchu stejná jako v rovnici (7.34). Počáteční podmínky 
rychlostního pole a tlaku jsou voleny nulové jak pro laminární, tak turbulentní proudění. U 
turbulentního proudění se navíc jako nulové volí i turbulentní kinetická energie 𝑘 a 
turbulentní disipace 𝜀. Viskozita se opět určuje pro 5 hlavních složek plynné směsi70. 

𝜇 = 

1,77230303 ∙ 10 + 6,27427545 ∙ 10 ∙ 𝑇 
−3,47278555 ∙ 10 ∙ 𝑇 + 1,01243201𝐸 − 14 ∙ 𝑇  
𝑇 ∈ 〈200; 3 000〉 
 

(7.52)  

𝜇 = 

−5.55818182 ∙ 10 + 9.24202797 ∙ 10 ∙ 𝑇 
−8.71841492 ∙ 10 ∙ 𝑇 + 4.82983683 ∙ 10 ∙ 𝑇  
𝑇 ∈ 〈150; 3 000〉 
 

(7.53)  

𝜇 = 

−1,42022867 ∙ 10 + 3,8345571 ∙ 10 ∙ 𝑇 
−3385222958 ∙ 10 ∙ 𝑇 + 231019569 ∙ 10 ∙ 𝑇  
𝑇 ∈ 〈380; 3 000〉 
 

(7.54)  

𝜇 = 

−1,48502597 ∙ 10 + 6,46786388 ∙ 10 ∙ 𝑇 
−3,66170537 ∙ 10 ∙ 𝑇 + 1,24501217 ∙ 10 ∙ 𝑇  
𝑇 ∈ 〈220; 3 000〉 
 

(7.55)  

𝜇 = 
1,543468 ∙ 10 + 4,229844 ∙ 10 ∙ 𝑇 + 3,145939 ∙ 10 ∙ 𝑇  
−1,058698 ∙ 10 ∙ 𝑇 + 1,095469 ∙ 10 ∙ 𝑇  
𝑇 ∈ 〈50; 313〉 

 
𝜇 = 
2,823345 ∙ 10 + 7,51229 ∙ 10 ∙ 𝑇 − 3,008134 ∙ 10 ∙ 𝑇  
+8,881353 ∙ 10 ∙ 𝑇 − 1,007569 ∙ 10 ∙ 𝑇  
𝑇 ∈ (313; 3 273⟩ 

(7.56)  
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Laminární proudění 

Pro výpočet laminárního proudění je nutné zadat hodnoty pro porozitu a permeabilitu 
vrstvy pro všechny fáze paliva, které vrstvu tvoří, a také pro rošt, viz Tab. 15. 

Tab. 15 Hodnoty porozity a permeability vrstvy paliva a roštu 

Veličina 
Fáze paliva 

Rošt 
Mokré Suché Dřevěné uhlí 

Porozita 
𝜀  [−] 

0,4 0,35 0,3 0,242 

Permeabilita 
𝜅 [−] 

1e-10 1e-10 1e-10 1e-12 

Rošt sám o sobě porézní médium není, ale je možné jej tak počítat, pokud se pro něj zavede 
virtuální porozita, která zajistí ekvivalentní tlakovou ztrátu. Ta byla zhruba spočítána podle 
literatury94. Permeabilita paliva byla zvolena podle literatury71 a uvažována jako 
konstantní. Permeabilita roštu byla zvolena o dva řády níže. 

Turbulentní proudění 

Poslední hodnoty, které je potřeba zadat pro výpočet proudění plynů je vstupní množství 
spalovacího vzduchu (rovnice (7.33)) na primárním přívodu a sekundárních přívodech a 
jejich teplota. Zde je zvolen podobný poměr jako při provozu zařízení, a to 40/60 
primárního a sekundárního vzduchu (což neodpovídá doporučeným poměrům, oddíl 4.6.1). 
Sekundární spalovací vzduch je potom rozdělen 50/50 mezi oba přívody. Pro potřeby 
modelu je nutné tyto hodnoty ještě rozdělit na poloviny kvůli použité symetrii. Teplota je 
stejná jako v rovnici (7.34), protože spalovací vzduch je na tuto teplotu předehříván, viz 
oddíl 5.4. 

𝑀𝒑𝒓𝒊 = 0,4 ∙ �̇� = 0,4 ∙ 0,0544 = 0,0218 𝑘𝑔/𝑠 (7.57)  
𝑀𝒔𝒆𝒄 = 0,4 ∙ �̇� = 0,6 ∙ 0,0544 = 0,0326 𝑘𝑔/𝑠 (7.58)  

 

 Transport chemických látek 
Počáteční i okrajové podmínky pro molární koncentrace látek ve směsi plynu odpovídají 
molárním koncentracím těchto látek ve vzduchu. Většina je tudíž nula a je uvažováno, že 
vzduch je složen z molekulárního dusíku, molekulárního kyslíku, vodní páry, oxidu 
uhličitého a argonu. 

Molární koncentrace vzduchu při 200 °𝐶 se spočítá z rovnice ideálního plynu, pokud se 
bude vycházet z normálních hodnot při 0 °𝐶. K tomu je potřeba nejdříve určit molární 
průtok, pro který se využije hodnota z rovnice (7.31): 

�̇� =
𝑝 ∙ �̇�

𝑅 ∙ 𝑇
=

101 325 ∙ 0,0424 

8,3144598 ∙ 273,15
= 1,894 𝑚𝑜𝑙/𝑠 (7.59)  

𝑐 =
�̇�

�̇�
=

1,894 

0,0424
= 44,615 𝑚𝑜𝑙/𝑠 (7.60)  
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A pro vzduch o teplotě 200 °𝐶: 

�̇� =
𝑇 ∙ �̇�

𝑇
=

473,15 ∙ 0,0424 

273,15
= 0,0735 𝑚  (7.61)  

�̇� =
𝑝 ∙ �̇�

𝑅 ∙ 𝑇
=

101 325 ∙ 0,0735 

8,3144598 ∙ 473,15
= 1,894 𝑚𝑜𝑙/𝑠 (7.62)  

𝑐 =
�̇�

�̇�
=

1,894 

0,0735
= 25,756 𝑚𝑜𝑙/𝑠 (7.63)  

Hmotnostní složení vzduchu se uvažuje podle Tab. 1695, ve které byly všechny ostatní 
složky, kromě zmíněných, nahrazeny argonem. 

Tab. 16 Hmotnostní podíly složek vzduchu 

Složka suchého vzduchu 
 𝛾 

Hmotnostní podíl 
 [−] 

Dusík 0,75500 
Kyslík 0,23170 
Oxid uhličitý 0,00043 
Argon 0,01287 

Suma 1 

Množství jednotlivých složek vzduchu vztažených na 𝑘𝑔 paliva se určí z potřeby suchého 
vzduchu (rovnice (7.28)): 

𝐵 = 𝜌¨ ∙ 𝑂 , = 1,293 ∙ 4,353 = 5,628 𝑘𝑔/𝑘𝑔  (7.64)  

𝐵 = 𝛾 ∙ 𝐵 = 0,755 ∙ 5,628 = 4,295 𝑘𝑔/𝑘𝑔  (7.65)  

𝐵 = 𝛾 ∙ 𝐵 = 0,2317 ∙ 5,628 = 1,304 𝑘𝑔/𝑘𝑔  (7.66)  

𝐵 = 𝛾 ∙ 𝐵 = 0,00043 ∙ 5,628 = 0,0024 𝑘𝑔/𝑘𝑔  (7.67)  

𝐵 = 𝛾 ∙ 𝐵 = 0,01287 ∙ 5,628 = 0,0724 𝑘𝑔/𝑘𝑔  (7.68)  

A množství vodní páry: 

𝐵 = 𝑂 , − 𝑂 , ∙ 𝜌 = (4,453 − 4,353) ∙ 0,806 =

= 0,081 𝑘𝑔/𝑘𝑔  
(7.69)  

Dále je možné určit molární tok jednotlivých složek pomocí hmotnostního toku paliva 
(rovnice (7.1)), přebytku vzduchu a molárních hmotností z Tab. 12: 

�̇� =
𝐵 ∙ �̇� ∙ 𝛼

𝑀
=

4,295 ∙  0,00476 ∙ 2

0,028
= 1,446 𝑚𝑜𝑙/𝑠 (7.70)  

�̇� =
𝐵 ∙ �̇� ∙ 𝛼

𝑀
=

1,304 ∙  0,00476 ∙ 2

0,028
= 0,388 𝑚𝑜𝑙/𝑠 (7.71)  

�̇� =
𝐵 ∙ �̇� ∙ 𝛼

𝑀
=

0,0024 ∙  0,00476 ∙ 2

0,028
= 0,00524 𝑚𝑜𝑙/𝑠 (7.72)  
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�̇� =
𝐵 ∙ �̇� ∙ 𝛼

𝑀
=

0,0724 ∙  0,00476 ∙ 2

0,028
= 0,0173 𝑚𝑜𝑙/𝑠 (7.73)  

�̇� =
𝐵 ∙ �̇� ∙ 𝛼

𝑀
=

0,081 ∙  0,00476 ∙ 2

0,028
= 0,0427 𝑚𝑜𝑙/𝑠 (7.74)  

A nakonec se určí počáteční koncentrace jednotlivých složek při teplotě vzduchu 200 °𝐶: 

𝑐 =
�̇�

�̇�
=

1,446

0,0735
= 19,666 𝑚𝑜𝑙/𝑚  (7.75)  

𝑐 =
�̇�

�̇�
=

0,388 

0,0735
= 5,283 𝑚𝑜𝑙/𝑚  (7.76)  

𝑐 =
�̇�

�̇�
=

0,00524

0,0735
= 0,00713 𝑚𝑜𝑙/𝑚  (7.77)  

𝑐∗ =
�̇�

�̇�
=

0,0173

0,0735
= 0,235 𝑚𝑜𝑙/𝑚  (7.78)  

𝑐 =
�̇�

�̇�
=

0,0427

0,0735
= 0,581 𝑚𝑜𝑙/𝑚  (7.79)  

Při kontrole dostáváme hodnotu koncentrace vzduchu: 

𝑐∗ = 𝑐 + 𝑐 +𝑐 + 𝑐∗ + 𝑐 = 

= 19,666 + 5,283 + 0,00713 + 0,235 + 0,581 = 25,772 𝑚𝑜𝑙/𝑚  
(7.80)  

Tato hodnota se liší od skutečné koncentrace vzduchu 𝑐  o 0,062 %. Tento rozdíl je 
způsoben zanedbáním nezmíněných složek vzduchu, jako jsou ostatní vzácné plyny nebo 
ozon, a jejich nahrazením argonem. Proto se koncentrace argonu dopočítá jako doplněk 
k ostatním složkám: 

𝑐 = 𝑐 − 𝑐 + 𝑐 + 𝑐 + 𝑐 = 

= 25,756 − (19,666 + 5,283 + 0,00713 + 0,581) = 0,219 𝑚𝑜𝑙/𝑚  
(7.81)  
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8 Výsledky 
Zde uvedené výsledky jsou z předchozího experimentálního měření43 a také výsledky 
z výpočtu numerického modelu. Jak bude níže blíže vysvětleno, výsledky 
experimentálního měření a numerického modelu mezi sebou není možné přímo srovnávat, 
ale mechanismy objevující se u experimentální měření jsou brány v úvah při interpretaci 
výsledků numerického modelu. 

8.1 Experimentální měření 
Výsledky experimentálního měření byly převzaty z dřívější práce43, která se zabývala 
úpravou komory s ohledem na snížení emisí oxidu uhelnatého a oxidů dusíků. Uvedené 
výsledky jsou pro komoru s přepážkou a palivo o vlhkosti 𝑊 = 35 %. Tato vlhkost je sice 
mnohem vyšší, ale pro relativní srovnání hodnot z výstupu modelu se dají považovat za 
postačující. V práci43 se také uvádí měření při 100% výkonu, ale množství paliva a jeho 
výhřevnost odpovídají zhruba výkonu 75 𝑘𝑊 (68 %). V práci, ze které bylo převzato 
množství paliva63, se také uvádí 100% výkon komory, ale ve skutečnosti výkon odpovídá 
spíše 55 kW (50 %). 

Základní přehled naměřených hodnot po úpravě komory přidáním přepážky pro různé 
vstupní teploty spalovacího vzduchu jsou v Tab. 17. Hodnoty naměřené před instalací 
přepážky jsou v Tab. 18. 

Tab. 17 Hodnoty referenčních emisí ze spalovacího zařízení s přepážkou pro 𝑊 = 35 %43 

𝑻𝒗𝒛 
[°𝐶] 

𝑪𝑶𝒓𝒆𝒇 
[𝑚𝑔/𝑚 ] 

𝑵𝑶𝑿
𝒓𝒆𝒇 

[𝑚𝑔/𝑚 ] 

𝑶𝟐 
[%] 

25 149 104 11,4 
100 147 95 11,9 
200 192 98 12,5 

Tab. 18 Hodnoty referenčních emisí ze spalovacího zařízení bez přepážky pro 𝑊 = 35 %43 

𝑻𝒗𝒛 
[°𝐶] 

𝑪𝑶𝒓𝒆𝒇 
[𝑚𝑔/𝑚 ] 

𝑵𝑶𝑿
𝒓𝒆𝒇 

[𝑚𝑔/𝑚 ] 

𝑶𝟐 
[%] 

25 2 039 82 11,3 
100 1 303 95 11,3 
200 1 071 102 11,7 

Z Tab. 17 a Tab. 18 lze vyčíst zlepšení spalovacího procesu po přidání přepážky do komory, 
která zapříčinila zásadní snížení emisí oxidu uhelnatého a snížila potřebný přebytek 
vzduchu pro spalování, a to hlavně při vyšších teplotách spalovacího vzduchu. Emise oxidů 
dusíku ale zůstaly na prakticky stejných referenčních hodnotách, které se pohybují okolo 
100 𝑚𝑔/𝑚 , což lze vidět i na Obr. 62. 

Instalace přepážky také měla velký vliv na teplotní pole v komoře, jak je vidět na rozdílech 
v Obr. 58 a Obr. 59. Před instalací přepážky se teplotní výkyvy objevovaly mnohem častěji 
než po její instalaci. Toto je patrné zejména při teplotě spalovacího vzduchu 25 °𝐶. Pro 
zkoumanou teplotu spalovacího vzduchu 200 °𝐶 je zlepšení menší, ale stále patrné. Vysoké 
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výkyvy teplot před instalací přepážky by se daly vysvětlit lavinováním paliva, které by 
vždy dočasně „zadusilo“ spalovací proces, čímž by byla způsobena teplotní minima, než 
by se opět spalovací proces prudce rozhořel, čímž by způsobil vznik teplotních maxim. 
Instalace přepážky by lavinování paliva nezabránila, ale prodloužený čas setrvání spalin 
v komoře by zapříčinil rovnoměrnější teplotní pole v místě měření, kterým bylo výstupní 
hrdlo. 

 

Obr. 58 Průběh teploty v hrdle v čase pro 𝑊 = 35 %, komora bez přepážky43 

 

Obr. 59 Průběh teploty v hrdle v čase pro 𝑊 = 35 %, komora s přepážkou43 
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Hodnoty emisí po instalaci přepážky již nejsou závislé, podle Obr. 60 až Obr. 62, na 
hodnotě předehřátí spalovacího vzduchu. Časté výkyvy v hodnotách jsou způsobeny 
přerušovaným přísunem paliva do komory a také nestabilitou proudění, ve kterém budou 
vznikat a utrhávat se víry. 

 

Obr. 60 Průběh referenční koncentrace 𝐶𝑂 v čase, komora s přepážkou43 

 

Obr. 61 Průběh koncentrace 𝑂  v čase, komora s přepážkou43 
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Obr. 62 Průběh referenční koncentrace 𝑁𝑂  v čase, komora s přepážkou43 

Samotná instalace přepážky sice prodloužila dobu, po kterou mohou mezi sebou sloučeniny 
reagovat a došlo tak se snížení chemického nedopalu, ale stále jsou zde rezervy a prostor 
pro zlepšení. A to především u emisí oxidů dusíku, které se po instalaci přepážky prakticky 
nezměnily. Což může znamenat, že buď nedošlo k eliminaci jejich zdroje, nebo se objevil 
zdroj jiný. 

8.2 Numerický model 
Úloha byla počítána na PC sestavě se dvěma procesory Intel Xeon E-2620 v4 (2,10 GHz) 
a 256 GB RAM běžící pod Windows 10 (verze 1803). Řešení bylo provedeno na výpočetní 
síti (mesh), která plně využívala možnosti paměti RAM sestavy a je vidět na Obr. 66 a další 
podrobnosti jsou uvedeny v Tab. 19. Výsledná úloha nakonec pracovala se 3 049 038 
stupni volnosti a 2 090 114 vnitřním stupni volnosti. 

Výslednou kvalitu meshe je možné považovat, vzhledem k celkové kvalitě jednotlivých 
elementů, za dostačující. Kvalitu jednotlivých elementů vyjadřují histogramy kvality, které 
jsou zobrazeny na Obr. 63, Obr. 64 a Obr. 65, na kterých je kvalita přímo úměrná umístění 
v pravé části histogramu. 

Tab. 19 Počty elementů vybraných domén geometrie 

Doména Počet elementů 
Celá geometrie 688 979 
Volný proud plynů 196 439 
Vrstva paliva 181180 
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Obr. 63 Histogram kvality elementů celé geometrie 

 

Obr. 64 Histogram kvality elementů volného proudu plynů 

 

Obr. 65 Histogram kvality elementů vrstvy paliva 

 

Obr. 66 Ukázka použité výpočetní sítě 

Samotný výpočet byl rozdělen pro snížení náročnosti na paměť RAM do kroků, které 
v každé iteraci postupně řešily v následujícím pořadí teplotní pole, rychlostní pole, 
koncentraci radikálů a koncentraci stabilních sloučenin. Jako radikály se uvažovaly 
sloučeniny, které mají vysoké hodnoty rychlosti chemických reakcí nebo mohly dále 
reagovat za vzniku stabilnější sloučeniny. Vzhledem k nejednoznačnosti toho, která 
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sloučenina může být považována za radikál, nebyly tyto rozděleny do více skupin. 
Rozdělení je v Tab. 20. 

Tab. 20 Rozdělení sloučenin na radikály a stabilní 

Radikály Stabilní sloučeniny 
𝐶 𝐻 𝐶 𝐻  

𝐶𝐻 𝑂 𝐶 𝐻  
𝐶𝐻 𝑂𝐻 𝐶 𝐻  

𝐻 𝑂  𝐶 𝐻  
𝑁 𝑂 𝐶 𝐻  
𝐶𝑂 𝐶𝐻  

𝐻𝑁𝑂 𝐶𝐻  
𝐻𝑂  𝐶𝑂  
𝑂𝐻 𝐻 𝑂 
𝑁𝐻  𝐻  
𝑁𝑁𝐻 𝑂  
𝑁𝐻 𝑁  

𝐶𝐻 𝑂 𝑁𝑂 
𝑂 𝑁𝑂  
𝑁 𝐻𝐶𝑁 
𝐻 𝑁𝐻  

𝐻𝐶𝑂 𝐴𝑟 

Vzhledem k vysoké nelinearitě a množství rovnic, se kterými model pracuje, bylo pro 
dosažení konvergence výpočtu využito tzv. rampování, kdy se vybrané hodnoty postupně 
zvyšují o zvolené násobky, dokud se nedosáhne násobku jedné (100 %), který odpovídá 
finálnímu („skutečnému“) stavu. V tomto případě byly rampovány pomocí oddělených 
parametrů hodnoty pro: 

 okolní teplotu 
 množství tepla uvolněné chemickými reakcemi a odparem 
 rychlost chemických reakcí 
 množství vody v palivu 
 množství hořlaviny v palivu 

Prezentované výsledky jsou pro ustálené proudění a nemohou tak replikovat výkyvy 
v koncentracích a teplotách, jak jsou vidět na Obr. 59 až Obr. 62, ale hlavně jsou pro 100% 
hodnoty všech parametrů, kromě toho, který ovlivňuje množství hořlaviny v palivu – 
release_S. U tohoto parametru se nepodařilo překročit hodnotu 10 %, po které již 
nedocházelo k úspěšné konvergenci výpočtu. K tomuto s největší pravděpodobností došlo 
kvůli jemnosti použité meshe, protože změny ostatních hodnoty či parametrů neměly na 
konvergenci úlohy vliv. Artefakty koncentrací a teplot začaly primárně vznikat ve vrstvě 
paliva, pro kterou byla z tohoto důvodu použita nejjemnější mesh. Toto pomohlo při nižších 
hodnotách release_S. Při vyšších hodnotách se artefakty opět objevily. Výpočet se tak 
zarazil na výpočetním výkonu počítačové sestavy, na které byla úloha řešena, protože ani 



 

101 

výpočet na meshi, který plně využíval paměť RAM s kapacitou 256 GB, nedokázal řešení 
pro 100 % release_S konvergovat. 

Při zjemňování meshe roste při výpočtu náročnost na paměť RAM, a pokud by náročnost 
na paměť byla vyšší než instalovaná RAM v počítačové sestavě, začnou se data namísto do 
RAM ukládat na pevný disk (tzv. swapping). Časy, potřebné k přístupům k datům, se u 
pevných disků a RAM nedají srovnávat, a jakmile se začne swapovat na pevný disk, časová 
náročnost výpočtu mnohonásobně naroste96. 

Jemnější meshe by se dalo dosáhnout, kdyby se místo direct solveru, který má vysoké 
nároky na paměť, využil iterativní solver. Nakonec ale bylo rozhodnuto využít direct solver 
PARDISO, který je oproti iterativnímu solveru mnohem robustnější, a to ve smyslu 
mnohem menší náchylnosti k nestabilitě výpočtu vlivem samotného nastavení solveru. 
Iterativní solvery je nutné dlouze a jemně ladit pro každou úlohu zvlášť, a pro úlohy 
kombinující vícero fyzikálních procesů toto platí dvojnásob97. Samotná příprava modelu a 
výpočetní strategie zabrala mnoho měsíců, i když nebylo nutné ladit iterativní solvery. 

Z výše zmíněných důvodů tak není možné přímo srovnávat dosažených výsledků 
s výsledky experimentálního měření, a nejde tak navržený model spalování ani přímo 
verifikovat. Ale podařilo se uskutečnit výpočet pro stav, ve kterém jsou odpovídající 
hodnoty ovlivňující fyzikální procesy, takže je možné, při použití dalších předpokladů, 
výsledky v omezené míře využít a interpretovat. 

 Teplotní pole 
Teplotní pole má zásadní vliv na všechny ostatní výsledky, a protože výsledek nebylo 
možné získat pro skutečný stav ve spalovací komoře, jsou tak negativně ovlivněny i 
výsledky pro rychlostní pole a koncentrace sloučenin. 

 

Obr. 67 Schéma hoření po směru přívodu primárního vzduchu30, 31 

I když samotný výsledek teplotního pole neukazuje skutečný stav, je z něj možné odvodit 
důležitý závěr ohledně chování paliva ve spalovací komoře. Na Obr. 68 je jasně vidět, že 
je palivo s cca 6% obsahem vody vysušeno mnohem dříve, než model předpokládá, a že 
charakter sušení je od roštu nahoru. Pro palivo s větším obsahem vody, jaký byl u 
experimentálního měření, by byl tvar sušení podobný a pouze posunutý doleva a s tím 
rozdílem, že by tepelné záření proudu spalin vysušilo palivo i z horní části. Tomu odpovídá 
i plamen na Obr. 48. Stejně by ale vypadal plamen, kdyby u paliva docházelo k tzv. 
lavinování, což je stav, kdy nové palivo vstupující do komory netlačí palivo před sebou 
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dále do komory, ale nasouvá se nad něj a kumuluje se do výšky, dokud neztratí pevnost a 
nezasype palivo v komoře, čímž vytvoří jeho horní vrstvu, která se musí opět celá vysušit, 
než opětovně zahoří. Toto bude mít vliv jak na časový průběh emisí, tak na průběh teplot. 
Je tím možné vysvětlit propad koncentrace kyslíku pro 200 °C v 30. minutě na Obr. 61, a 
s tím související pokles koncentrace 𝑁𝑂 (Obr. 62) a nárůst koncentrace 𝐶𝑂 (Obr. 60). 

 

Obr. 68 Teplotní pole na povrchu komory 

 

Obr. 69 Vrstevnicové plochy teplot v komoře 

To znamená, že použitý předpoklad pro pohyb paliva na roštu neodpovídá realitě, i když 
Obr. 69 a Obr. 48 by mohly zobrazovat stejný stav, a pro další výzkum je potřeba definovat 
posun paliva po roštu, který by zjištěným skutečnostem lépe odpovídal, tj. pracoval 
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s kombinací hoření jak po směru (Obr. 67), tak i prosti směru proudění vzduchu, zobrazené 
na Obr. 7. 

 Rychlostní pole 
Rychlostní pole je ovlivněno jak teplotním polem, které nedosahuje předpokládaných 
teplot okolo 900 °C, viz Obr. 59, tak menším objemem plynů proudících v komoře. Oboje 
by mělo za následek zvětšení objemu spalin, a tím pádem vyšší rychlosti. Tyto by ale 
neměly vliv na vznik a pozici dvou vírů, které v komoře vznikly, ale jen na jejich tvar. 

První z těchto dvou víru jde vidět nad přepážkou na Obr. 70. Druhý vír je možné 
identifikovat na Obr. 71, kde oblast v horní části trysky vypadá stejně jako oblast, kde se 
vyskytuje vír první. 

Výskyt vírů v komoře byl v průběhu výzkumu komory považován za vhodný zdroj 
turbulence, ale ze získaných výsledků se vyvodilo, že jsou problematické vzhledem 
k produkci škodlivých emisí. Toto je blíže vysvětleno v oddíle 8.2.3. 

 

Obr. 70 Proudnice rychlostního pole 

 

Obr. 71 Řez rychlostním polem 
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 Koncentrace 
Níže uvedené koncentrace jsou hodnoty pro vybrané sloučeniny v řezu spalovací komory. 
Vybrána byla molekula kyslíku pro svoji celkovou důležitost ve spalovacím procesu a dále 
byly vybrány produkty hoření uhlíku, kaskáda přeměny 𝐶 𝐻  po 𝐶 𝐻  kvůli identifikaci 
problémových míst spalování prchavé hořlaviny a oxidy dusíku.  

Všechny hodnoty jsou v 𝑚𝑜𝑙/𝑚 , i když jejich absolutní hodnota není důležitá kvůli 
desetinovým hodnotám prchavé hořlaviny, pro kterou byly tyto výsledky získány, a není 
ani možné vzhledem k nelineárnímu charakteru a počtu rovnic řídících výsledné 
koncentrace jejich hodnoty pro 100 % množství prchavé hořlaviny odhadovat. Ale při 
předpokladu, že fyzikální procesy odpovídají skutečnosti, by mělo skutečnosti odpovídat i 
rozložení koncentrací. 

𝑶𝟐  

 

Obr. 72 Koncentrace 𝑂  v řezu 

U koncentrace molekuly kyslíku je vidět její spotřeba v místě hoření prchavé hořlaviny a 
dřevěného uhlí. Nejvýraznější jsou ale oblasti dvou vírů nad přepážkou v a trysce komory, 
kde je množství kyslíku nižší. Vzhledem ke složitosti použité chemie se nedá jednoduše 
rozhodnout, jestli se jedná o příčinu, nebo důsledek výsledných koncentrací v těchto 
oblastech. 

  



 

105 

𝑪𝑶  

 

Obr. 73 Koncentrace 𝐶𝑂 v řezu 

Oxid uhelnatý se objevuje tam, kde se dá předpokládat, že by se měl objevit. Uvolňuje se 
z oblastí se zadaným uvolňováním prchavé hořlaviny a dřevěného uhlí a po styku se 
sekundárním spalovacím vzduchem se jeho koncentrace neustále snižuje. Nižší 
koncentrace nad třetím sloupcem paliva zprava bude způsobena vysokou koncentrací vody, 
která má zásadní vliv na rychlost jeho přeměny podle reakcí 112 a 117. Nemělo by to mít 
vliv na jeho rychlost přeměny v oxid uhličitý. Vír nad přepážkou má na jeho koncentraci 
vliv. 

𝑪𝑶𝟐  

 

Obr. 74 Koncentrace 𝐶𝑂  v řezu 

Oxid uhličitý se objevuje, podobně jako oxid uhelnatý, v předpokládaných místech, i když 
jeho zdroj nebude především oxidace oxidu uhelnatého, ale jiné mechanismy. Vír nad 
přepážkou nemá na jeho koncentraci vliv. 
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𝑵𝑶  

 

Obr. 75 Koncentrace 𝑁𝑂 v řezu 

Rozsah koncentrace 𝑁𝑂 byl omezen, aby byl lépe vidět, jaký vliv na jejich zvýšení má vír 
nad přepážkou. I když to nevypadá, že by se zvýšené koncentrace nějak promítly do 
koncentrace dále po proudu spalin, nějak z víru unikat musí, a to nejspíše podél stěny 
přepážky a dále podél stěny v trysce. Ale tak vysoký nárůst koncentrace, který lze poblíž 
stěny pozorovat, získané výsledky osvětlit nedokáží. 

𝑵𝑶𝟐  

 

Obr. 76 Koncentrace 𝑁𝑂  v řezu 

Koncentrace 𝑁𝑂  kopírují koncentraci 𝑁𝑂, ale jsou nižší, a rozdíl mezi koncentrací ve víru 
a koncentrací podél stěny přepážky a dále podél stěny v trysce již není tak velký. Rozsah 
koncentrace byl pro lepší čitelnost omezen.  
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𝑵𝟐𝑶  

Výsledek pro koncentraci 𝑁 𝑂 jsou náhodně rozeseté artefakty v objemu spalovací 
komory, a není tak možné jej vyhodnotit. 

Dehty 

Pro všechny výsledky koncentrací dehtů byly omezeny rozsahy, aby se zlepšila jejich 
čitelnost nad přepážkou a v trysce. 

𝑪𝟐𝑯𝟔  

 

Obr. 77 Koncentrace 𝐶 𝐻  v řezu 

Pro 𝐶 𝐻  platí, že se postupně rozpadá na lehčí uhlovodíky, a protože v modelu není 
mechanismus, který by dovoloval jeho opětovný vznik, musí být jeho mírně zvýšené 
koncentrace u horní stěny trysky důsledkem víru. Tento vír má poté vliv na koncentraci 
všech ostatních uhlovodíků, a to především 𝐶 𝐻  a 𝐶 𝐻 , jak je uvedeno níže. 

𝑪𝟐𝑯𝟓  

 

Obr. 78 Koncentrace 𝐶 𝐻  v řezu 



 

108 

Koncentrace 𝐶 𝐻  kopíruje charakter koncentrace 𝐶 𝐻 , ale je zde patrná potřeba delšího 
času na rozklad této sloučeniny, což je trend, který se projevuje i u dalšího uhlovodíku, 
𝐶 𝐻 . 

𝑪𝟐𝑯𝟒  

 

Obr. 79 Koncentrace 𝐶 𝐻  v řezu 

Zde pokračuje trend, který je patrný i u 𝐶 𝐻  a 𝐶 𝐻 , kdy nejvyšší koncentrace se drží ve 
středu proudu spalin, a rozklad na lehčí uhlovodíku pokračuje ještě pomaleji než u oněch 
dvou zmíněných. 

𝑪𝟐𝑯𝟑  

 

Obr. 80 Koncentrace 𝐶 𝐻  v řezu 
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Zde se již trend s maximální koncentrací trochu mění, protože ve víru, který se vyskytuje 
v trysce komory, je zřejmé zvýšení koncentrace 𝐶 𝐻 , což poukazuje na problém tohoto 
místa, kde by se mohly rekombinovat dehty.  

𝑪𝟐𝑯𝟐  

 

Obr. 81 Koncentrace 𝐶 𝐻  v řezu 

Koncentrace acetylenu ukazuje jak maximální koncentraci ve středu proudu, tak vznik ve 
víru v trysce paliva. Navíc hodnoty koncentrace jsou druhé nejvyšší po 𝐶 𝐻 . Acetylen by 
tak mohl být velmi problematický uhlovodík, a to nejen z důvodu snížení účinnosti 
spalování chemickým nedopalem, ale také kvůli své roli ve tvorbě velmi jemných částic, 
protože je v současných modelech považován za jejich zárodečné jádro98. 

𝑪𝟐𝑯 

Výsledek pro koncentraci 𝐶 𝐻, který má vliv na důležité koncentrace 𝐶𝑂 a 𝐶𝑂 , jsou 
náhodně rozeseté artefakty v objemu spalovací komory, a není tak možné jej vyhodnotit. 

8.3 Úprava geometrie 
Při předchozím výzkumu44 se zkoumal vliv vestaveb na promíšení spalin a spalovacího 
vzduchu. Tento model nebral v úvahu chemické reakce a další koncentrace, které mohou 
mít vliv na výsledné koncentrace a složení spalin, ale pouze možnost lepšího promíšení 
spalovacího vzduchu a spalin zavedením clony (turbulátoru) do spalovacího kanálu, viz 
Obr. 82.  

Interpretací výše uvedených výsledků se dá říct, že umístění turbulátoru do spalinovodu je 
vhodná úprava geometrie, která by zajistila dostatečné promíchání dehtů a dalších 
nespálených složek hořlaviny, které mají tendenci mít největší hodnoty koncentrací ve 
středu proudu spalin (Obr. 77 až Obr. 81). Rozvíření proudu ovšem musí do středu proudu 
zasahovat. 
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Obr. 82 Návrh umístění turbulátoru ve spalovací komoře44 

Navíc je ale možné ve výsledcích identifikovat dvě oblasti, kde se objevují v proudění víry. 
První je nad přepážkou a objevuje se zde zvýšená koncentrace 𝑁𝑂 a 𝑁𝑂 , viz Obr. 75 a 
Obr. 76. Druhá je na začátku výstupní trysky, kde dochází k zúžení proudu spalin. Zde se 
objevují zvýšené koncentrace 𝐶 𝐻  (Obr. 80) a především 𝐶 𝐻  (Obr. 81), což by mohlo 
poukazovat na podmínky pro nežádoucí rekombinaci složek zpět v dehty a také, protože 
acetylen je považován za jejich zárodečné jádro98, pro tvorbu velmi jemných částic. 

Z toho plyne závěr, že i když turbulence jsou vhodné a výhodné pro efektivní spalování44, 
tak víry, jejichž osa není rovnoběžná se směrem proudění, jsou nežádoucí. K zabránění 
vytvoření těchto víru je možné aplikovat pasivní či aktivní úpravy. 

 

Obr. 83 Návrh umístění vestaveb (červeně) pro eliminaci vírů v proudu spalin ve spalovací komoře 
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Jako pasivní prvek by se daly využít vestavby komory, které by vedly proud spalin 
vhodnějším způsobem. Prvotní návrh geometrie a umístění těchto vestaveb je na Obr. 83.  

Vestavba umístěná u přepážky má za úkol eliminovat horizontální vír, který u přepážky 
vzniká (viz Obr. 70, Obr. 71 a Obr. 75). Vestavba umístěná ve výstupní trysce komory je 
vybavena i žebry, které mají za úkol zmenšit, a v nejlepším případě eliminovat, vertikální 
víry. 

 

Obr. 84 Předběžný návrh vestavby trysky spalovací komory 

Aktivní prvek eliminace těchto víru potom představuje recirkulace spalin, pro snížení 
parciálního tlaku vzduchu a snížení emisí oxidů dusíku, nebo přivedení terciálního vzduchu 
pro eliminaci dehtů. Terciální vzduch může být zaveden kolmo k ose proudu do míst vstupu 
spalin do trysky, a to v její horní polovině. Recirkulované spaliny mohou být zavedeny 
kolmo k ose proudu spalin nad přepážku. 

Aktivní i pasivní prvky je možné využít i současně, ale jejich optimální tvar a umístění je 
již úkol pro další zkoumání, stejně jako další rozvoj modelu spalování, který bude schopen 
přinést přesnější výsledky. 
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9 Závěr 
Práce měla za cíl vytvoření počítačového modelu spalovacího procesu za účelem zvýšení 
účinnosti spalovacího zařízení a snížení produkovaných emisí.  

Zkoumané spalovací zařízení má nominální výkon 110 kW a je navrženo pro roštové 
spalování biomasy. Také se skládá z několika hlavních částí, kterými jsou: 

 spalovací komora, ve které nedochází k ohřevu média, které je v tomto případě 
voda, ale pouze k mírnému ochlazování spalin vedením tepla do okolí,  

 výměník spaliny/voda, do kterého následně ze spalovací komory proudí horké 
spaliny  

 a systém pro předehřev vzduchu, který může veškerý spalovací vzduch předehřát 
až na 200 °C. 

Za účelem vypracování modelu spalovacího procesu byla vytvořena rešerše primárně 
zaměřená na biomasu jako paliva, její vlastnosti ohledně složení, obsahu minerálních látek, 
vody, výhřevnosti a velikosti částic a vlivu těchto vlastností na spalovací proces, aby se 
dalo rozhodnout, co z těchto poznatků je nezbytné pro implementaci v modelu.  Následně 
se rešerše zabývala samotným spalováním biomasy, a to jak z pohledu statiky, tak i 
dynamiky spalování. Hlavním zjištěním zde bylo, že dynamika spalování zásadně 
ovlivňuje proces hoření, a proto musí být v co nejdostupnějším detailu do modelu 
zapracována. Navíc, protože se jedná o roštové zařízení, kde probíhá hoření jak ve vrstvě 
paliva, tak ve volném proudu plynů, musí být bráno v úvahu jak difuzní, tak kinetické 
hoření. Dále se rešerše zabývala průběhem spalování paliva na roštu, aby se rozhodlo, 
jakým způsobem budou v modelu tyto procesy zadány. Bylo rozhodnuto o využití procesu 
hoření vrstvy paliva proti směru proudu spalovacího vzduchu. Nakonec se rešerše zabývala 
emisemi vznikajícími při spalování biomasy, a to s důrazem na tvorbu oxidů dusíku. Tímto 
byl splněn první z dílčích cílů práce. 

Následně bylo rozhodnuto, že aby bylo možné zapracovat produkci emisí oxidů dusíku do 
modelu, musí být využit detailní model chemických procesů spalování. Jako základ těchto 
chemických procesů byl převzat mechanismus GRIMECH 3.036, který byl pro svoji 
složitost zjednodušen na základě konzultace další literatury39. 

Pomocí dřívějších výzkumů41, 42, 44, které se zabývaly prouděním plynů a možnostmi míšení 
různých plynů ve spalovací komoře, byla vytvořena upravená geometrie spalovací komory, 
která měla za účel snížit výpočetní náročnost modelu a také zlepšit proudění plynů 
v komoře. 

Kombinací poznatků z rešerše, zredukovaného mechanismu chemických procesů, 
geometrie spalovací komory a předchozích experimentálních měření43, 63, pro výkon 
55 kW, byl vytvořen úplný model spalovacího procesu ve zkoumané spalovací komoře, 
který v sobě kombinuje základní fyzikální mechanismy proudění tekutin, přestupu tepla, 
transportu chemických látek a chemických reakcí těchto látek, čímž byl splněn druhý dílčí 
cíl práce. 

Pří následném numerickém výpočtu v počítačovém programu COMSOL Multiphysics23 
byly získány výsledky, které jsou uvedeny v oddíle 8.2, jejíchž intepretací byly nalezeny 
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nedostatky u zkoumané komory, které představují dva příčné horizontální víry ve spalovací 
komoře, kdy první z nich se vyskytuje nad přepážkou a má negativní vliv na produkci emisí 
oxidů dusíku. Druhý vír je v trysce a má negativní vliv na koncentrace dehtů (těžších 
uhlovodíků). Dehty mají také nejvyšší koncentrace ve středu proudu spalin, kde je snížená 
možnost jejich míšení se spalovacím vzduchem vzhledem k malé turbulenci. Na základě 
těchto výsledků byly navrženy předběžné pasivní možnosti, viz oddíl 8.3, jak vliv těchto 
nedostatků snížit, což by mělo mít pozitivní vliv na efektivitu spalovacího procesu a na 
snížení produkce nežádoucích emisí. Tyto možnosti zahrnují dvě vestavby pro odstranění 
vírů v proudu spalin a jeden turbulátor pro lepší promíšení proudu spalin a spalovacího 
vzduchu pro snížení chemického nedopalu. Možnost použití turbulátoru byla předmětem i 
předchozího výzkumu44 a vhodnost jeho použití zde byla potvrzena. Dále je popsáno 
využití aktivních prvků, kdy je možné pro snížení emisí oxidů dusíky zavést recirkulované 
spaliny do víru nad přepážkou a zavedení terciálního vzduchu do víru v trysce spalovací 
komory. Aktivní a pasivní opatření je možné kombinovat. Výsledky dále potvrdily občasné 
lavinování paliva, což je problém, který je potřeba vyřešit, aby nedocházelo k náhlým 
negativním výkyvům v produkci škodlivých emisí. Možnosti eliminace lavinování paliva 
nejsou v této práci řešeny. Výsledky tohoto zkoumání tak dávají podklad pro vytvoření 
podmínek, které povedou k efektivnějšímu a ekologičtějšímu spalování biomasy ve 
zkoumané komoře, čímž byl splněn poslední dílčí cíl práce. 

Vytvořený model má ale i zásadní nedostatek, a to, že neposkytuje přesné hodnoty 
koncentrací, ale pouze obecný náhled do mechanismů spalování probíhajících ve spalovací 
komoře, které je možné interpretovat pouze při zavedení dalších předpokladů, a to z důvodu 
zkoumání příliš velkého zařízení, pro který nebylo možné, kvůli omezení ze strany využité 
počítačové sestavy, vytvořit dostatečně jemnou výpočtovou síť. Toto je důsledkem 
přílišného optimismu ohledně v budoucnosti dostupné výpočetní techniky, který u autora 
panoval před 4 roky. 

Při možnostech dalšího zkoumání je proto potřeba se tomuto optimismu vyvarovat a 
namísto výkonnější výpočetní techniky pro zkoumání velkých 3D modelů jsou na místě 
zaprvé zjednodušování použitého matematického modelu ve smyslu zachování nezbytných 
chemických sloučenin, a jeho případné rozšiřování podle dostupných možností, a za druhé 
jeho aplikaci na menší zkoumané zařízení, nejlépe osově symetrické. 

Oba přístupy je možné zkombinovat a další výzkum zaměřit na modelování na zařízení 
TGA98, které má ústav k dispozici a které je již v základu osazeno senzory pro měření 
průtoku a teploty a je k němu navíc připojeno zařízení pro měření částic a plánuje se i další 
rozšíření o analyzátor plynů. Toto malé, axisymetrické zařízení je tak velmi vhodným 
kandidátem pro další zkoumání, a navíc jsou zde i možnosti dalšího rozšiřování 
matematického modelu o jednoduchou tvorbu částic, protože současný model pracuje 
s molekulou acetylenu, která je podle současných teorií zárodečné jádro pro tvorbu velmi 
jemných částic98. 

Na závěr lze říct, že hlavní přínos této práce je ve vytvoření modelu spalovacího procesu 
pracujícího s nezvykle detailní dynamikou, který sice nesplnil všechna počáteční očekávání 
při aplikaci na velké zařízení, ale který má potenciál pro využití na dostatečně malém 
zařízeni a pro další rozšiřování o fyzikální mechanismy. 
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𝐻 Entalpie reakce 𝐽/𝑚𝑜𝑙 
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𝑇 Teplota 𝐾 

𝑇  Teplota volného proudu 𝐾 
𝑇  Teplota velké radiační plochy 𝐾 
𝑇∗ Konstanta Troeho formule − 
𝑇∗∗ Konstanta Troeho formule − 
𝑇∗∗∗ Konstanta Troeho formule − 

𝒕 Tangenciální rychlostní pole 𝑚/𝑠 
𝑡  Tenzor napětí − 

𝑈  Referenční škála rychlosti 𝑚/𝑠 
𝑈 , 𝑈  Střední rychlosti 𝑚/𝑠 

𝒖 Rychlostní pole 𝑚/𝑠 
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𝑢 Rychlost 𝑚/𝑠 
𝑢 , 𝑢  Okamžitá rychlost proudění 𝑚/𝑠 

𝑢  Favre zprůměrovaná rychlost 𝑚/𝑠 

𝑉 Objem 𝑚  
�̇� Objemový průtok 𝑚 /𝑠 
𝑤 Hmotnostní zlomek − 
𝑋 Redukovaný normalizovaný tlak 1 
𝑥 Zlomek koncentrace − 
𝑥  Souřadnice − 

𝑌 Množství látky v palivu 
𝑘𝑔/𝑘𝑔 , 

 𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔  

𝑌  
Maximální množství uvolněné prchavé 
hořlaviny 

𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔 

𝑌  Uvolněné množství prchavé hořlaviny 𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔 
𝑦 Součinitel časového překrytí dějů 1 
Z Frekvenční faktor 1/𝑠 
𝑧 Konstanta efektivity třetího tělesa 1 

[𝑀] Efektivita třetího tělesa 1 
[𝑀]  Region ztráty vlivu 1 

Γ Gamma funkce − 
𝜃 Podíl vyplněného místa 1 
𝜙 Parametr pro výpočet viskozity − 
𝛼 Součinitel přestupu tepla 𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾) 
𝛽 Součinitel difúze 𝑚/𝑠 
𝛽  Forchheimerův koeficient 𝑘𝑔/𝑚  
𝛾 Hmotnostní složka suchého vzduchu − 

𝛿  Kroneckerovo delta − 
𝛿  Zdvih u zdi 𝑚 
𝛿  Zdvih u zdi ve viskózní jednotce 1 
𝜖 Emisivita 1 
𝜀 Turbulentní disipace 𝑚 /𝑠  
𝜀  Energetické minimum dvojice 𝐾 
𝜀  Porozita 1 
𝜀

𝑘
 Potenciální energetické minimum 𝐾 

𝜁 Druhá (objemová) viskozita 𝑃𝑎 ∙ 𝑠 
𝜇 Dynamická viskozita 𝑃𝑎 ∙ 𝑠 
𝜅 Permeabilita 𝑚  
𝜅 Poissonova konstanta 1 
𝜆 Tepelná vodivost materiálu   
𝜌 Hustota 𝑘𝑔/𝑚  
𝜎 Potenciální charakteristická délka 𝑚 
𝜎 Stefan-Boltzmanova konstanta 𝑊/𝑚 𝐾  
𝜎  Parametr turbulentního modelu 1 
𝜎  Parametr turbulentního modelu 1 
𝜏 Čas 𝑠 
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𝜏  „Křivost“ uspořádání  
𝜏  Doba fyzikálních dějů 𝑠 
𝜏  Doba chemických reakcí 𝑠 
𝜏  Reynoldsův tenzor napětí − 
𝜑 Parciální tlak plynu − 
   

Index spodní   
0 Počáteční/konečná hodnota  
𝐴 Absolutní  

𝑎𝑖𝑟 Určeno pro vzduch  
𝐶 Kinetická rychlost  
𝑐 Celkový  

𝑐ℎ𝑎𝑟 Vztaženo k dřevěnému uhlí  
𝐷 Difúzní rychlost  

𝑑𝑖𝑠𝑝 Disperzní koeficient  
𝑑𝑟𝑦 Vztaženo k suchému palivu  
𝑒𝑓𝑓 Efektivní koeficient  
𝑒𝑥𝑡 Vnější  
𝐹 Vztahující se k tekutině  
𝑓 Plošný  
𝑖 i-tý člen  
𝑗 j-tý člen  
𝑘 Korekční faktor  

𝑚𝑎𝑥 Maximální  
𝑚𝑖𝑛 Minimální  

𝑛 Střední  
𝑛 Normální  
𝑝 Porézní vrstva  
𝑝 Produkty reakce  

𝑝𝑎𝑙 Palivo  
𝑝𝑟𝑖 Primární vzduch  
𝑅 Radiace  
𝑟 Reaktanty reakce  
𝑆 Vztaženo k tenké vodivé vrstvě  

𝑠𝑒𝑐 Sekundární vzduch  
𝑇 Turbulentní  
𝒕 Tangenciální  

𝑡𝑎𝑛𝑔 Tangenciální  
𝑣𝑧 Vzduch  

𝑤𝑒𝑡 Vztaženo k vlhkému palivu  
   

Index horní   
∗ Kontrolní  
0 Spodní tlak  
∞ Horní tlak  
𝑐 Celkový  
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𝑑 Vztaženo k suchému palivu  
𝑑𝑎𝑓 Vztaženo k hořlavině  

𝑓 Dopředný směr  
𝑘 Korigovaný  

𝑙𝑎𝑚 Laminární  
𝑀 Molární  
𝑝 Produkty reakce  
𝑟 Původní vzorek paliva  
𝑟 Reaktanty reakce  

𝑟𝑒𝑓 Referenční hodnota  
𝑆 Suchý  
𝑇 Transponovaná matice  

𝑡𝑢𝑟𝑏 Turbulentní  
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