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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá metodami měření tuhých znečišťujících látek ve spalinách. 
Dělí se na dvě hlavní části. První část se zabývá obecným problémem tuhých 
znečišťujících látek, metodami měření a emisními limity. Druhá část je věnována 
experimentálnímu měření a určení hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve 
spalinách u spalovací jednotky na tuhá paliva GEMOS 110. Je zde uveden postup měření, 
potřebné výpočty a vyhodnocení. 
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Abstract 

This thesis deals with the methods applied for measuring the solid pollutants in the flue 
gases. It is divided into two main parts. The first part deals with the general problem of 
solid pollutants, methods of measurement and emission limits. The second part is devoted 
to the experimental measurements and determination of the mass concentration of solid 
pollutants in the flue gases of the combustion unit for solid fuels GEMOS 110. It shows 
the measurement procedure, necessary calculations and evaluations. 
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1 Úvod 

Vytápění nejen velkých objektů, ale i rodinných domů tuhými palivy představuje 
významný zdroj znečišťujících látek pronikajících do ovzduší. Právě nemalý podíl na 
zhoršení kvality ovzduší mají spalovací zařízení na tuhá paliva s malými topeništi. 
Spalování je totiž doprovázeno produkcí škodlivin. 

Hlavní znečišťující látkou je prach. Množství prachu je ovlivněno kombinací čtyř 
základních faktorů a to [1]: 

• typem spalovacího zařízení, 
• typem použitého paliva, 
• kvalitou obsluhy, 
• kvalitou údržby zařízení a spalinových cest. 

Jeden z možných způsobů snížení emisí prachu do ovzduší, je nastavení legislativních 
požadavků, které jsou na daná zařízení kladena. Limitní požadavky jsou v rámci Evropy 
jednotné, avšak některé země si tento limit zpřísňují národními požadavky. Mezi hlavní 
představitele těchto výjimek patří Německo a Rakousko. Následně je nutné ověřit plnění 
těchto limitních hodnot. Pro malé spalovací zdroje existuje celá řada metodik stanovení 
prachu ve spalinách. Bohužel stále chybí jednotná evropská metodika, která by umožnila 
vzájemné porovnání výsledků z různých evropských zkušeben. 

Cílem výrobců, výzkumných pracovišť a pozorovatelů zařízení je produkci škodlivin 
minimalizovat na přijatelnou míru. 

2 Studie a výzkum polétavých částic 

Polétavý prach, který je označován PM10 je překladem z anglického termínu particulate 
matter (PM10). Jedná se o ne zcela správný překlad. Do češtiny se tento termín překládá 
dvěma způsoby podle oblasti použití.  

Při hodnocení stavu kvality volného vzduchu (tj. vnitřního, venkovního a pracovního) 
jsou překladem particulate matter aerosolové částicei. Dále při posuzování odpadních 
plynů se pojem particulate matter překládá jako tuhé znečišťující látky (TZL). 

Další významové nejasnosti termínů prach jsou uvedeny v mezinárodních normách. 
Například mezinárodní norma ČSN ISO 4225 uvádí anglický výraz dust, který představuje 
malé tuhé částice o průměru pod 75 µm. Ty se vlastní hmotností usazují, ale mohou zůstat 
v suspendovaném stavu po určitou dobu. Je zde uveden i výraz grit, což představuje 
polétavé tuhé částice přenášené v ovzduší nebo v odpadních plynech. 

Pojem PM10 eliminuje tyto formální nedostatky výrazu polétavý prach. Jde o cílové 
označení pro vzorkování thorakálních částicii ve volném ovzduší. Pojem je výhradně určen 
k hodnocení účinků částic vdechovaných na pracovišti a vně budov na zdraví člověka.    
Obrázek 2–1 ukazuje prostup částic prachu v závislosti na jejich velikosti dýchací 
soustavou do těla člověka [2]. 

 

                                                 
i Množství částic v daném objemu vzduchu. 

ii Vdechované částice pronikající za hrtan. 
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Obrázek 2-1 – Schéma pronikání částic prachu vdechováním do těla člověka v závislosti na jejich 

velikosti [3] 

Studie říkají, že emise celkového prachu z malých zdrojů jsou převážně tvořeny 
jemnými částicemi. Emise prachu pochází ze dvou zdrojů: 

• z popelniny – anorganicky nespalitelné části paliva (u dřeva tato část představuje 
přibližně hodnotu do 1% hmotnosti a u uhlí přibližně 5 – 20 %). Velká část popele 
zůstane v popelníku, na roštu a ve výměníku spalovacího zařízení. Zbytková část 
odchází spalinami do ovzduší.iii  

• z produktů nedokonalého spalování – saze a zkondenzované organické látky 
(uhlovodíky, dehty). 

Při špatném provozování spalovacího zařízení či provozování zastaralého typu, může prach 
z nedokonalého spalování tvořit až 90 % z celkových emisí prachu [1]. Naopak u správně 
provozovaného a moderního spalovacího zařízení je prach převážně tvořen částicemi 
z popeloviny. To vede k výraznému snížení emisí prachu. 

Český hydrometeorologický ústav provedl studii s názvem „Emisní bilance vytápění 
bytů malými zdroji od roku 2001“, kde se kromě jiného zabýval i měřením TZL zdrojů 
s malými topeništi. V té době, roce 2001, se podílelo v České republice na vytápění bytů 
z 38% pevná paliva. Rozložení měrných emisí TZL v topné sezóně 2000 – 2001 
v jednotlivých krajích je zobrazeno v mapě České republiky na obrázku 2-2 [4]. 

                                                 
iii Popelovina je část paliva, která nehoří. Popel je tuhý zbytek po spálení, který je tvořen popelovinou, 
nespáleným palivem, sazemi apod. 
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Obrázek 2-2 – 

Nejvíce zatížené je hlavní mě
silně zatížené jsou kraje 
zatížené kraje Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský (vysoký stupněm plynofikace) a
Karlovarský kraj (vysoký podíl dálkově 
osídlení). [4] 

3 Měřící postupy

Každé spalovací zařízení na tuhá paliva určené k
projít certifikací v autorizované zkušebně. Zde se 
bezpečnostních parametrů měří produkce 
mohou dále sledovat. Jednotlivá
daných příslušnou normou.

• ČSN EN 13240: Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostor
Požadavky a zkušební metody

• ČSN EN 12815: Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva 
zkušební metody, 

• ČSN EN 303-5: Kotle pro ústřední vytápění 
na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném 
výkonu nejvýše 300 kW 

• ČSN EN 13229: Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva 
Požadavky a zkušební m

Ústecký 

Karlovarský 

Středo český

Hl. m. Praha

Plzeňský 

Jihočeský
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 Rozložení měrných emisí TZL pro Českou republiku

je hlavní město Praha (vysoký stupeň koncentrace obyvatelstva
kraje Středočeský, Liberecký a Královéhradecký. N

kraje Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský (vysoký stupněm plynofikace) a
(vysoký podíl dálkově a elektřinou vytápěných bytů, nízká hustota 

Měřící postupy u spalovacích zařízení na tuhá paliva

Každé spalovací zařízení na tuhá paliva určené k vytápění musí před uvedením do provozu 
autorizované zkušebně. Zde se kromě tepelných, technických a 

bezpečnostních parametrů měří produkce TZL. V průběhu provozu se tyto parametry 
Jednotlivá spalovací zařízení na tuhá paliva se zkouší podle postupů 

daných příslušnou normou. Postupy jsou dány těmito normami [5]: 

ČSN EN 13240: Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostor
Požadavky a zkušební metody, 
ČSN EN 12815: Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva 

5: Kotle pro ústřední vytápění – 5. část: Kotle pro ústřední vytápění 
na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném 
výkonu nejvýše 300 kW – terminologie, požadavky a zkoušení, 
ČSN EN 13229: Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva 
Požadavky a zkušební metody. 

Středo český 

m. Praha 

Liberecký 

Královéhradecký 

Jihočeský 

Vysočina 

Jihomoravský 

Pardubický 

Olomoucký

Kraje – měřené tuhé emise kg/km

 VUT v Brně 2015 

TZL pro Českou republiku [4] 

koncentrace obyvatelstva). Dále 
Liberecký a Královéhradecký. Nejméně jsou 

kraje Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský (vysoký stupněm plynofikace) a 
a elektřinou vytápěných bytů, nízká hustota 

spalovacích zařízení na tuhá paliva 

vytápění musí před uvedením do provozu 
tepelných, technických a 

průběhu provozu se tyto parametry 
spalovací zařízení na tuhá paliva se zkouší podle postupů 

ČSN EN 13240: Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů – 

ČSN EN 12815: Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Požadavky a 

pro ústřední vytápění 
na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném 

 
ČSN EN 13229: Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva – 

Olomoucký 

Moravskoslezský 

Zlínský 

měřené tuhé emise kg/km2 

197 – 294,6 
294,6 – 392,2 
392,2 – 489,8 
489,8 – 587,4 
587,4 – 685 
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4 Metody měření koncentrace tuhých TZL ve spalinách 
z malých spalovacích zařízení 

Měření koncentrace TZL ve spalinách je složitý proces, při kterém je potřeba dbát na 
preciznost. Samotné měření probíhá v tomto pořadí: 

• volba měřícího profilu, 
• odběr reprezentativního vzorku separací, 
• úprava odebraného vzorku před analýzou a 
• analýza odebraného vzorku. 

Volba vhodného měřícího profilu je důležitou částí měření, která ovlivňuje správnost 
výsledku.  Je třeba mít na mysli, že se nesmí volit měřící profil přímo za kotlem či jiným 
spalovacím zařízením. V takto zvoleném měřícím profilu je nízká rychlost proudění spalin 
(uvádí se 0,5 až 2,5 m/s), což neumožňuje základní předpoklad izokinetického vzorkování 
spaliniv. Dále se zde vyskytují vysoké koncentrace TZL, které vedou v průběhu vzorkování 
k ucpávání filtru.  

Špatným umístěním se dopouštíme chyb, avšak mohou být eliminovány přidáním tzv. 
ředícího tunelu. Ředící tunel vylepšuje izokinetické podmínky vzorkování spalin (zvýšení 
rychlosti proudění spalin na 4 až 10 m/s), snižuje koncentraci TZL a teplotu rosného bodu. 
Snížení teploty vede ke kondenzaci některých složek ve spalinách, které byly v kouřovodu 
přímo za spalovacím zařízením v plynné fázi a následným vytvořením kondenzačního 
jádra. To vede k navýšení hmotnosti částic, které jsou zachyceny na filtru. Hodnota 
koncentrace TZL stanovená v ředicím tunelu je vyšší oproti hodnotě koncentrace TZL 
stanovené přímo za spalovacím zařízením (před naředěním).  

Z toho vyplívá, že se rozlišují dva přístupy pro stanovení TZL ve spalinách pro malé 
spalovací zdroje. A to: 

• přímý odběr vzorku spalin z měřícího profilu (bez ředění), 
• odběr naředěného vzorku spalin z ředícího tunelu (s ředěním). 

Měření v kombinaci s ředícím tunelem je perspektivní a v dnešní době stále častěji 
využívané. Schematická ukázka umístění ředícího tunelu je na obrázku 4-1. Toto 
provedení zrealizovala zkušebna Výzkumného energetického centra v Ostravě [5]. 

                                                 
iv Rychlost proudění vzorku spalin do měřící trati je shodná s rychlostí proudění spalin měřícím v úseku. 
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Obrázek 4-1 – Schéma ředícího tunelu [5] 

Na obrázku 4-2 je zobrazen vliv izokinetiky na trajektorii částic prachu.  

 

Obrázek 4-2 – Vliv izokinetiky na trajektorii částic prachu [1] 

Písmeno v vyjadřuje rychlost odebíraného vzorku v ústí hubice a w rychlost spalin 
v měřícím profilu. V případě za a) jde o ideální a požadovaný stav, kdy je dodržen 
izokinetický odběr. Situace zobrazená v b) představuje rychlejší proudění vzorku spalin 
v ústí hubice než rychlost spalin v měřícím profilu. To má za následek úlet větších částic 
prachu působením své setrvačnosti a tím výsledek měření vykazuje nižší hodnoty než 
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izokinematický odběr. Dále za c) představuje opak b). Větší částice se působením své 
setrvačnosti dostávají do ústí hubice nadměrně a konečný výsledek měření je nadhodnocen 
oproti izokinematickému odběru [1]. 
 Pro určení koncentrace tuhých znečišťujících látek ve spalinách je zavedeno 
několik metod. Zde jsou uvedeny některé z nich. 

4.1 Gravimetrická metoda 
Jedná se o základní metodu, která slouží ke stanovení referenčních hodnot TZL 
v uzavřených profilech a pro ověřování automatizovaných systémů monitoringu TZL. 
Výsledkem měření je stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku TZL. 
Spočívá v zachycení tuhých částic na vhodných filtrech a jejich zvážením. Gravimetrická 
metoda je rozdělena v závislosti na rozsahu hmotnostní koncentrace od 5 mg/m3 do 10 
g/m3 popsána normou ČSN ISO 9096 (Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní 
koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic v potrubí – Manuální gravimetrická 
metoda) a na hmotnostní koncentraci nižší než 50 mg/m3 popsána normou ČSN EN 
13284–1 (Stacionární zdroje emisí – Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu – 
Manuální gravimetrická metoda) po přepočtu na normální stavové podmínky. Metoda dle 
ČSN EN 13284–1 byla ověřena s důrazem na obsah prachu okolo 5 mg/m3 a průměrnou 
dobou odběru vzorku 30 minut [2]. 
 Dále je zavedena obdobná metoda popsána mezinárodní normou ISO 
12141(Stationary source emissions – Determination of mass concentration of particulate 
matter (dust) at low concentrations – Manual gravimetric method), která stanovuje nízké 
hmotnostní koncentrace prachových částic do 20 mg/m3 s důrazem na obsah částic prachu 
okolo 5 mg/m3

 [2]. 
 Aparatury pro měření koncentrace TZL využívající gravimetrickou metodu jsou 
poměrně veliké a náročné na obsluhu. Obrázek 4.1-1 ukazuje složení měřící aparatury s 
přímým odběrem vzorku spalin z měřícího profilu [5]. 
 

 
 Obrázek 4.1-1 – Měření koncentrace TZL gravimetrickou metodou [5] 

Gravimetrické metodě je věnována kapitola 6, kde je blíže popsána s využitím norem ČSN 
EN 13284–1 a ČSN ISO 9096. 
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4.2 Ostatní metody stanovení TZL ve spalinách z malých 
spalovacích zařízení 

Pro měření TZL ve spalinách z malých spalovacích zařízení jsou v Evropě zavedeny tyto 
metody: 

• norská metodika – NS 3058 Part 2 (metoda s ředicím tunelem) 
• rakousko/německá metodika – certifikace dle DIN+ (neizokinetický odběr vzorku 

spalin z komína za spalovacím zařízením) 
• metodika Spojeného království – BS 3841 Part 2 (metoda s ředicím tunelem nebo 

metoda využívající elektrostatický odlučovač, který je umístěn nad zkušebním 
komínem) 

Ve světě jsou používány další metody měření. Některé z nich jsou: 

• metodika zavedené US EPA (metodika Spojených států): 
o Method 5 – Determination of particulate matter emissions from stationary 

sources – obdobná metodě uvedené v mezinárodní normě ČSN ISO 9096 
o Method 5I – Determination of low level particulate matter emissions from 

stationary sources – obdobná metodě uvedené v evropské normě ČSN EN 
13284–1 

o Method 5G – Determination of Particulate Matter Emissions From Wood 
Heaters (Dilution Tunnel Sampling Location) – metoda s ředicím tunelem 

o Method 5H – Determination of Particulate Matter Emissions From Wood 
Heaters (From a stack location) – odběr vzorku spalin přímo z komína za 
spalovacím zařízením 

• australsko/novozélandská metodika – AS/NZS 4013 – metoda s ředicím tunelem 

Ve světě se objevuje několik národních metodik pro měření TZL z malých spalovacích 
zařízení. Metodiky mají svá určitá specifika, která se projevují ve výsledném stanovení 
hmotnostní koncentrace TZL. A tak získané výsledky nelze navzájem srovnávat. 
V důsledku na tuto skutečnost vznikl celoevropský projekt s označením EN-PME-TEST, 
který si kladl za úkol vytvořit jednotnou evropskou metodiku. Na projektu pracovalo 16 
institucí z 10 evropských státu, včetně České republiky. Cílem projektu bylo přesně 
stanovit, co se bude měřit, v jakých jednotkách, místo odběru vzorku spalin, podmínky 
odběru a analýzy. Ukončení projektu bylo plánováno na rok 2014 [1, 2]. 

5 Přístroje pro měření koncentrace TZL ve spalinách 

Přístroje pro měření koncentrace prachu (TZL) ve spalinách se dělí na dvě skupiny. A to na 
zařízení, která provádí kontinuální měřenív a zařízení provádějící jednorázové měřenívi. 

Zde jsou některá z nich. 

                                                 
v Průběžné měření hmotnostní koncentrace TZL a uchovávání naměřených hodnot pomocí výpočetní 
techniky. 

vi Měření prováděné manuálním odběrem nebo přístroji pro kontinuální měření v jednotlivých časových 
intervalech. Řídí se vyhláškou. 
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5.1 Optické prachoměry 
Slouží k on-line stanovení tuhých znečišťujících látek v odpadních plynech. 

Prachoměry pracují na rozptylu světelného záření. Zdrojem záření může být LED 
dioda, laser či jiný zdroj s širokým spektrem vlnových délek. Tato metoda se používá pro 
měření dýmových plynů, pro určování viditelnost v kouřovodech a k monitorování TZL. 
Rozsah hmotnostní koncentrace je v rozmezí 0,1 mg/m3 do 1000 mg/m3 [6]. 

Vysílač optického prachoměru vysílá světelný paprsek, který je částicemi pohlcován a 
špatně odrážen. Vysoce citlivý snímač odražené světelné paprsky zachycuje. Výsledkem je 
koncentrace TZL stanovená porovnáním vycházejícího světelného záření a zachyceného 
záření. Viz obrázek 5.1-1 [6]. 

 

Obrázek 5.1-1 – Měření koncentrace TZL optickým prachoměrem [6] 

5.2 Elektroodlučovače 
Metodou pomocí elektroodlučovačů neboli elektrofiltrů jsou ze spalin odloučeny tuhé, ale i 
kapalné částice působením elektrických sil, ne však se stoprocentní účinností. Aby mohlo 
dojít k elektrickému odlučování, musejí být splněny tyto podmínky: 

• částice se musí lišit dielektrickou konstantou od konstanty nosného prostředí, 
• na částice musí působit vnější síly orientované směrem k sběrací ploše, 
• odlučovaný prach musí mít opačnou polaritu než náboj sběracích ploch, 
• elektrofiltr musí být napájen stejnosměrným napětím, 
• částice získávají svůj náboj, 
• prostorového náboje iontů, jehož zdrojem je elektrický výboj v silně 

nehomogenním poli označovaný jako korona. Bez koronového výboje je elektrické 
odlučování nemožné, 

• na sběrací ploše musí být vytvořené kapsy bránící strhávání TZL zpět do proudu 
plynu. 

Výsledkem měření je stanoví hmotnostní koncentraci TZL [7]. 
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Obrázek 5.2-1 – Měření koncentrace TZL pomocí elektoodlučovače [8] 

6 Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací TZL  – 
Manuální gravimetrická metoda 

Jak už bylo zmíněno, ke stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu (TZL) 
pomocí manuální gravimetrické metody, jsou určeny normy ČSN EN 13284–1 a ČSN ISO 
9096. Metoda stanovuje referenční hodnoty TZL a bývá použita pro kalibraci 
automatizovaných systémů monitoringu TZL. 

Norma ČSN EN 13284–1 je v platnosti od září roku 2002. Stanovuje rozhodčí metodu 
stanovení nízkých hodnot hmotnostní koncentrace prachu v plynech proudících potrubím 
při koncentracích nižších než 50 mg/m3 po přepočtu na normální stavové podmínky. Dále 
byla ověřena s důrazem na obsah prachu okolo 5 mg/m3 s průměrnou dobou vzorkování 30 
minut [9]. 

Norma ISO 9096 byla uvedena v platnost v červnu roku 1998. Jedná se o druhé 
vydání. Slouží také k referenčnímu stanovení částic tuhého skupenství, emitovaných ze 
stacionárních zdrojů, manuální gravimetrickou metodou v uzavřených profilech jako jsou 
potrubí, komíny a větrací šachty v rozsahu od 5 mg/m3 do 10 g/m3. Při koncentraci 50 
mg/m3 je chyba větší než ± 10% [10]. 

V normách je uvedena podstata gravimetrické metody, potřebné měřící zařízení, 
postup přípravy, měření (vzorkování), vážení a výpočtů, přesnost metody a požadavky na 
výstupní protokol. 
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6.1 Termíny a definice
Normy používají tyto termíny a 

• prach: částice libovolného tvaru, struktury nebo hustoty rozptýlené v plynné fázi 
za podmínek existujících v
za určených podmínek po reprezenta
které zůstanou na filtru i po sušení za určených podmínek

• teplota filtrace: teplota vzorkovaného plynu bezprostředně za filtrem
• interní filtrace: filtrac

bezprostředně za hubicí vzorkovací sondy
• externí filtrace: filtrace vně potrubí s filtrem uloženým ve vyhřívaném pouzdru za 

vzorkovací hubicí a sondou
• izokinetické vzorkování

plynu vstupujícího do hubice vzorkovací sondy shoduje s rychlostí
proudění plynu potrubím v místě vzorkovacího bodu (viz obrázek 

Obrázek 6

1 potrubí 
2 poloměr oblouku (nejméně 1,5 násobek vnitřního průměru hubice vzorkovací sondy)
3 vnitřní průměr hubice vzorkovací sondy

 
• izokinetický poměr

charakterizující odchylku od izokinetického vzorkování
• hydraulický průměr

(1), 

vzorkovacíobvod

vzorkovacíplocha
d h

×
=

4
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ermíny a definice 
termíny a definice [9, 10]: 

částice libovolného tvaru, struktury nebo hustoty rozptýlené v plynné fázi 
existujících ve vzorkovacím bodě, které mohou být zachyceny filtrací 

za určených podmínek po reprezentativním odběru vzorku sledovaného plynu a 
které zůstanou na filtru i po sušení za určených podmínek, 

teplota vzorkovaného plynu bezprostředně za filtrem
: filtrace v potrubí s filtrem uloženým v pouzdře filtru umístěném 

bezprostředně za hubicí vzorkovací sondy, 
: filtrace vně potrubí s filtrem uloženým ve vyhřívaném pouzdru za 

vzorkovací hubicí a sondou, 
izokinetické vzorkování: způsob odběru vzorku, při němž se rychlost v
plynu vstupujícího do hubice vzorkovací sondy shoduje s rychlostí
proudění plynu potrubím v místě vzorkovacího bodu (viz obrázek 

Obrázek 6.1-1 – Izokinetické vzorkování [9] 

ně 1,5 násobek vnitřního průměru hubice vzorkovací sondy)
vnitřní průměr hubice vzorkovací sondy 

izokinetický poměr: poměr rychlosti v/w vyjádřený v procentech jako veličina 
charakterizující odchylku od izokinetického vzorkování, 
hydraulický průměr: charakteristický rozměr průřezu potrubí definovaný vztahem 

řezuprůhovzorkovací

řezuprůhovzorkovací
 

 VUT v Brně 2015 

částice libovolného tvaru, struktury nebo hustoty rozptýlené v plynné fázi 
u být zachyceny filtrací 

tivním odběru vzorku sledovaného plynu a 

teplota vzorkovaného plynu bezprostředně za filtrem, 
e v potrubí s filtrem uloženým v pouzdře filtru umístěném 

: filtrace vně potrubí s filtrem uloženým ve vyhřívaném pouzdru za 

, při němž se rychlost v a směr 
plynu vstupujícího do hubice vzorkovací sondy shoduje s rychlostí w a směrem 
proudění plynu potrubím v místě vzorkovacího bodu (viz obrázek 6.1-1), 

 

ně 1,5 násobek vnitřního průměru hubice vzorkovací sondy) 

: poměr rychlosti v/w vyjádřený v procentech jako veličina 

definovaný vztahem 

(1) 
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• vzorkovací rovina (nebo vzorkovací řez):: rovina kolmá k ose potrubí v místě 
odběru vzorku (viz obrázek 5.2), 

• vzorkovací přímky: přímky, které leží ve vzorkovací rovině, a na nichž jsou roz-
místěny vzorkovací body ohraničené vnitřní stěnou potrubí (viz obrázek 6.1-2), 

Obrázek 6.1-2 – Zobrazení termínů v potrubí kruhového průřezu [9] 

1 vzorkovací přímka 
2 vzorkovací rovina 
3 vzorkovací otvor v potrubí 
4 směr proudění 
 

• vzorkovací bod: určitý bod vzorkovací přímky, ze kterého je odebírán vzorek, 
• normální stavové podmínky: vztažné stavové podmínky pro suchý plyn při tlaku 

101,325 kPa zaokrouhleném na 101,3 kPa a termodynamické teplotě 273,15 K 
zaokrouhlené na 273 K, 

• aktuální podmínky: teplota a tlak plynného vzorku v reálném stavu, 
• celkový slepý: zkušební vzorek odebraný na vzorkovacím stanovišti stejným 

způsobem jako série běžných vzorků s tím rozdílem, že v průběhu odběru tohoto 
vzorku jím neprochází plyn, 

• kontrola vážení: postup pro zjištění a případnou korekci zjevných odchylek při 
vážení způsobených případnými změnami podmínek vážení filtrů před a po odběru 
vzorků, 

• série měření: úspěšná měření provedená ve stejné vzorkovací rovině za stejných 
provozních podmínek, 

• mezní hodnota: hmotnostní koncentrace prachu povolená příslušnými orgány pro 
daný technologický proces (tj. průměrná mezní hodnota). 

•  
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6.2 Podstata metody 
Sondou s ostrou hubící umístěnou v potrubí proti směru proudění plynu se z proudu plynu 
v měřeném časovém úseku oddělí v reprezentativních vzorkovacích bodech proud vzorku 
průtokem nastaveným tak, aby byla dodržena podmínka izokinematického odběru. 
Zároveň se změří objem vzorku. Prach nesený proudem plynu se odloučí na předem 
zváženém plochém filtru a následně se vysuší a zváží. Prach usazený na částech 
vzorkovací tratě před filtrem musí být též vyjmut a zvážen. Nárůst hmotnosti filtru a hmota 
usazená na částech vzorkovací tratě, která předchází filtru, se pokládá za prach odloučený 
ze vzorku plynu a umožňuje výpočet hmotnostní koncentrace prachu [10]. 

Platných výsledků měření lze dosáhnout pouze tehdy, pokud [10]: 

• proud plynu v potrubí v místě odběru vzorku má dostatečně rovnoměrný a 
ustálený rychlostní profil, 

• odběr vzorku probíhá bez poruch proudění plynu, pomocí ostrohranné hubice 
vystavené proudu plynu za izokinetických podmínek odběru vzorku, 

• vzorky se odebírají v předem vybraných vzorkovacích bodech vzorkovací 
roviny, s ohledem na nerovnoměrnou distribuci prachových částic v potrubí, 

• vzorkovací trať je sestavena a používána tak, aby se předešlo kondenzaci vodní 
páry, vzniku chemických reakcí, omezilo se usazování prachu na těch částech 
vzorkovací tratě, které předcházejí filtru, a aby trať byla plynotěsná, 

• prach usazený na těch částech vzorkovací tratě, které předchází filtru, je zahrnut 
do výpočtu, 

• výsledek celkového slepého pokusu je nižší než 10 % denní limitní hodnoty 
platné pro sledovaný proces, 

• postup vzorkování a vážení je přizpůsoben předpokládaným hmotnostním 
koncentracím prachu. 

6.3 Volba vzorkovacího místa 
Volí se takové místo v potrubí k odběru vzorku, kde je dostatečně velká rychlost proudění 
plynu, rovnoměrné proudění plynu a pohodlný přístup. Proto umísťujeme vzorkovací 
rovinu co nejdále od rušivých elementů proudění v přímém, nejlépe svislém úseku 
neměnného průřezu. Zpravidla se vzorkování plynu provádí ve více bodech v závislosti na 
velikosti průřezu potrubí. Počet vzorkovacích bodů v závislosti na velikosti průřezu se u 
norem ČSN EN 13284–1 a ČSN ISO 9096 mírně liší. Zde je uveden počet vzorkovacích 
bodů dle normy ČSN ISO 9096 v tabulce 6.3-1 pro potrubí s čtyřhranným průřezem a 
tabulce 6.3-2 pro potrubí s kruhovým průřezem [10]. 
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Tabulka 6.3-1 – Minimální počet vzorkovacích bodů pro potrubí s čtyřhranným průřezem [10] 

Plocha měřícího profilu 

[m2] 

Minimální počet vzorkovacích 
přímek 

Minimální počet vzorkovacích 
bodů 

< 0,09 - 1* 

0,09 až 0,38 2 4 

0,38 až 1,50 3 9 

> 1,50 4 16 ** 

* Použití jednoho vzorkovacího bodu může vést ke zvýšení předpokládané nejistoty stanovení 
TZL ± 10% 

** Pro velká potrubí se použije 20 vzorkovacích bodů 

 

Tabulka 6.3-2 – Minimální počet vzorkovacích bodů pro potrubí s kruhovým průřezem [10] 

Plocha 
měřícího 

profilu [m2] 

Průměr 
potrubí [m] 

Minimální 
počet 

vzorkovacích 
přímek 

Minimální počet 
vzorkovacích bodů 

na průměr 

Minimální počet 
vzorkovacích bodů 

na průřez 

střední bod střední bod 

zahrnut nezahrnut zahrnut nezahrnut 

˂ 0,09 ˂ 0,35 - 1 * - 1 * - 

0,09 až 
0,38 

0,35 až 
0,70 

2 3 2 5 4 

0,38 až 
0,79 

0,70 až 
1,00 

2 5 4 9 8 

0,79 až 
3,14 

1,00 až 
2,00 

2 7 6 13 12 

> 3,14 > 2,00 2 9 8 17 16 ** 

* Použití jednoho vzorkovacího bodu může vést ke zvýšení předpokládané nejistoty 
stanovení TZL ± 10%. 

** Pro velká potrubí se použije 20 vzorkovacích bodů. 
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6.4 Zařízení 
Vzorkovací zařízení se dělí podle umístění sestavy filtru na inertní filtraci (v potrubí) a 
externí filtraci (vně potrubí). Potřebná zařízení musí zajistit návaznost a 
reprodukovatelnost výsledku měření. V obrázcích 6.4-1 a 6.4-2 jsou indexována [9]. 

 

Obrázek 6.4-1 – Vzorkovací systém pro externí filtraci [9] 

1 hubice sondy 

2 sestava filtru 

3 Prandtlova trubice 

4 teplotní čidlo 

5 měřidlo teploty  

6 měření statického tlaku 

7 měření diferenciálního tlaku  

8 chladící a sušící zařízení 

9 sací jednotka (z leva: uzavírající ventil, 

regulační ventil, čerpadlo, průtokoměr, 

plynoměr, měřidlo teploty) 

10 tlakoměr  
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Obrázek 6.4-2 – Vzorkovací systém pro interní filtraci [9]

1 hubice sondy 

2 sestava filtru 

3 Prandtlova trubice 

4 teplotní čidlo 

5 měřidlo teploty  

6 měření statického tlaku 

7 měření diferenciálního tlaku  

8 trubice sondy 

9 chladící a sušící zařízení 

10 sací jednotka (z leva: uzavírající ventil, 

regulační ventil, čerpadlo, průtokoměr, 

plynoměr, měřidlo teploty) 

 11 tlakoměr

 
 Dále normy stanovují postup volby velikosti hubice sondy pro dodržení 
izokenetických podmínek, požadavky na filtry a zacházení s nimi, konstrukci čerpadla a 
měřidla odebraného množství plynu a zařízení pro kondicionaci a vážení. 

6.5 Podmínky měření 
Měření je možné provádět ve venkovním nebo vnitřním okolí o teplotě v rozsahu do 35 °C 
a relativní vlhkosti do 70 %. Pokud teplota překročí spodní hranici 10 °C je nutné zařízení 
temperovat. 
 Plynné medium při měření nesmí překročit teplotu 400 °C. U teploty plynného media 
nad +250 °C je nutné aktivovat chlazení měřící sondy. Dále tlak plynného media se musí 
pohybovat v rozmezí ±7 kPa.  
 Hodnoty podmínek měření jsou po celou dobu zaznamenávané [9, 10]. 
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6.6 Příprava před měřením 
Je nutné se seznámit s charakteristikou technologického procesu zdroje znečištění. 
Následně se připraví měřící zařízení uvedené v kapitole 6.4 Zařízení. Jedná se především o 
kontrolu funkčnosti, těsnosti a čistoty povrchů. 

Vzorkovací filtry, jak čisté tak i použité, se přepravují ve speciálním boxu a 
manipuluje se s nimi jen výhradně pomocí pinzety. Po kontrole nepřítomnosti 
mechanického porušení vzorkovacích filtrů se připevní na čistý, nerezový sběrač. Sběrač s 
filtrem se umístí do sušárny a suší se při teplotě nejméně 180 °C minimálně 1 hodinu. Po 
vyndání ze sušárny se umístí do exsikátoru na minimálně 4 hodiny. Po vyndání 
z exsikátoru se sběrač s filtrem váží po 1 minutě, 2 minutách a po 3 minutách. Je-li zjištěn 
významný nárůst hmotnosti, musí být sběrač vrácen do exsikátoru nejméně na 4 hodiny a 
potom se postup vážení opakuje. Hmotnost suchého vzorku se vypočte extrapolací na 
nulový čas. Okolní podmínky se zaznamenají.  

Taktéž je prováděno předběžné měření vlhkosti, rychlosti a teploty plynu [9, 10]. 

6.7 Odběr vzorku
Doba vzorkování v každém měřícím bodě závisí na těchto faktorech: 

• zajištění dostatečné hmotnosti zachycených částic s ohledem na chybu vážení, 
• zabránění nadměrnému zachycení množství částic, které by mohly ovlivnit účinnost 

záchytu či funkci vzorkovacího zařízení, 
• použití kumulativní nebo přírůstkové metody vzorkování, 
• počtu vzorkovacích bodů, 
• kontinuitě provozu sledovaného zdroje. 

Volíme co nejdelší možný časový úsek vzorkování, avšak nesmí být kratší jak 3 minuty u 
jednoho vzorkovaného bodu a nejméně 30 minut u jednoho měřeného profilu. Při vlastním 
měření se pravidelně (v každém měřícím bodě) kontroluje dosahování izokinetiky (-5 % až 
+15 %).  
 V případě nízké koncentrace TZL se volí přednostně kumulativní vzorkování, jinak 
přírůstkové vzorkování. V průběhu se zaznamenává obsah O2 nebo CO2 pro přepočet 
naměřených hodnot na referenční podmínky. 
 Sondu vkládáme do potrubí bezprostředně před vzorkováním a to takovým způsobem, 
že osa odběrové hubice je natočena kolmo k ose proudícího plynu. Na začátku vzorkování 
sondu natočíme proti směru proudění plynu s maximální odchylkou ±10°. Sondou 
manipulujeme s velkou opatrností, abychom neznehodnotili vzorek. V případě, že dojde k 
znehodnocení vzorku, provede se opakovaný odběr vzorku. 
 Kolísa-li rychlost proudění v potrubí méně jak ±5 %, považujeme proudění plynu 
v potrubí za ustálené a je možné v tomto případě stanovit rychlost pro vzorkování. Po 
ukončení vzorkování je nutné zopakovat měření rychlosti pro potvrzení kritéria kolísání 
rychlosti proudění do ±5 %. Následně je nutné provést kontrolu, zda odchylka od 
izokinetiky nebyla větší než 10 % a porovnává se vypočtený vzorkovací průtok se 
skutečným průtokem. 
 Po ukončení vzorkování se zachycovač s exponovaným filtrem upevněný na sondě 
nejprve zbaví povrchových nečistot, poté se odejme ze sondy, označí nesmazatelnou 
značkou a uloží do transportního kufříku. Dále se exponovaný filtr spolu se sběračem 
umístí do sušící pece a suší se při teplotě 160 °C nejméně 1 hodinu. Poté se dá zchladit 
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v exsikátoru na 4 hodiny a po vyndání z exsikátoru se zváží. Během vážení se zaznamenají 
okolní podmínky. 
 Po sérii provedených vzorkování se provede alespoň jeden celkový slepý pokus. 
Celkovým slepým pokusem se myslí samostatné měření stejným způsobem jako 
předcházející reálná měření bez čerpadla. Hodnoty z měření během slepého pokusu se 
zaznamenávají a nesmí přesáhnout 10 % denní průměrné limitní hodnoty určené pro daný 
proces [9, 10]. 

6.8 Výpočty 
Odchylka měření od izokinematického ideálního odběru se určí porovnáním skutečného 
průtoku vzorku vztaženého na skutečné stavové podmínky v potrubí Qa a požadovaného 
průtoku vzorku naměřeného za stavových podmínek plynu v plynoměru  Qm [9]. 
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Kde: Qm [m3/s] průtok vzorku naměřený za stavových podmínek plynu v plynoměru, 
 Qa [m

3/s] průtok vzorku vztažený na skutečné stavové podmínky v potrubí, 
φa (H2O) [%] objemový zlomek vodní páry ve vzorku plynu procházejícím plynoměrem 

vyjádřený v procentech, 
φm (H2O) [%] objemový zlomek vodní páry v plynu proudícím potrubím vyjádřený v procentech, 
Tm [K] termodynamická teplota vzorku plynu procházejícího plynoměrem vyjádřená 

v kelvinech, 
Ta [K] termodynamická teplota plynu proudícího potrubím vyjádřená v kelvinech, 

 pm [Pa] statický tlak vzorku plynu procházejícího plynoměrem, 
 pa [Pa] statický tlak vzorku plynu proudícího potrubím. 

Pro každou provedenou zkoušku se vypočte hmotnostní koncentrace prachu ze vztahu [9]: 
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Kde: V [m3] objem vzorku plynu s určením zda se jedná o suchý nebo vlhký plyn a zda je 
vztažen na normální stavové podmínky, 

 m [mg] celková hmotnost zachyceného prachu. 

Dále se hmotnostní koncentrace koriguje s ohledem na referenční obsah kyslíku 
vynásobením faktorem dle vztahu [9]: 
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Kde: φref (O2) [%] referenční hodnota objemového zlomku kyslíku v suchém plynu za normálních 
stavových podmínek vyjádřená v procentech, 
φm (O2) [%] objemový zlomek kyslíku v suchém plynu za stavových podmínek plynu 
proudícím potrubím vyjádřeny v procentech. 
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7 Emisní limity dané legislativními požadavky 

Emisní limity musí být dodrženy na každém komínovém průchodu či jiném vývodu spalin 
z procesu spalování. Veškeré nově vyrobené kotle na tuhá paliva se před uvedením do 
prodeje musí certifikovat. Pro kotle spalující pevná paliva určené k ústřednímu vytápění 
se jmenovitým tepelným výkonem do 500kW platí novelizována evropská norma ČSN EN 
303-5 z června roku 2012. Kotle mohou být používány s přirozeným nebo nuceným 
odtahem spalin a palivo dodáváno ručně či samočinně. 

Hodnoty emisí při spalování musí být co nejnižší. Norma ČSN EN 303-5 určuje 
požadavky na konstrukci kotlů (materiál, provedení), kontroly výroby, bezpečnost 
provozu, průběh zkoušky pro určení výkonu a účinnosti a popis ručního měření částic 
prachu v toku spalin gravimetrickou metodou. Také uvádí maximální přípustné hodnoty 
nejen prachu (TZL), ale i CO a TOCvii pro kotle provozované při jmenovitém tepelném 
výkonu. V případě kotlů s rozsahem tepelného výkonu provozovaných při jmenovitém 
tepelném výkon a při minimálním tepelném výkonu. Jsou zde i uvedeny odchylky mezních 
hodnot pro ostatní státy Evropy. 
 Mezní hodnoty emisí pro referenční kyslík 10 %, rozděleny do jednotlivých emisních 
tříd, jsou uvedeny v tabulce 7-1 [11]. 

  

                                                 
vii TOC je celkový organický uhlík. 
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Tabulka 7-1 – Mezní hodnoty emisí dle evropské normy ČSN EN 303-5 [11] 

Dodávka 
paliva 

Palivo 

Jmenovitý 
tepelný 
výkon 

Mezní hodnoty emisí 

CO TOC prach 

mg/m3
 při 10% O2

a 

[kW] 
třída třída třída třída třída třída třída třída třída 

3 4 5 3 4 5 3b 4 5 

ruční biopaliva ≤ 50 5 000 1 200 700 150 50 30 150 75 60 

> 50 ≤ 150 2 500 100 150 

> 150 ≤ 500 1 200 100 150 

fosilní 
paliva 

≤ 50 5 000 150 125 

> 50 ≤ 150 2 500 100 125 

> 150 ≤ 500 1 200 100 125 

samočinná biopaliva ≤ 50 3 000 1 000 500 100 30 20 150 60 40 

> 50 ≤ 150 2 500 80 150 

> 150 ≤ 500 1 200 80 150 

fosilní 
paliva 

≤ 50 3 000 100 125 

> 50 ≤ 150 2 500 80 125 

> 150 ≤ 500 1 200 80 125 
POZNÁMKA     Hodnoty prachu v této tabulce vycházejí ze zkušeností s gravimetrickou filtrační metodou. 
Použitá metoda musí být uvedena v protokolu o zkoušce. Emise pevných částic, měřena podle této evropské 
normy, nezahrnuje kondenzovatelné organické látky, které mohou tvořit dodatečné pevné částice, když se 
spaliny smísí s okolním vzduchem. Hodnoty nejsou proto přímo srovnatelné s hodnotami naměřenými 
metodami s ředěním v tunelu, ani nemohou být přímo převedeny do koncentrací částic v okolním vzduch.  

a    Vztahuje se k suchým spalinám, 0 °C, 1 013 mbar. 
b   U kotlů třídy 3  je vložena výjimka, kde kotle určené pro spalování rostlinné biomasy dle EN 14961-6 
(např. sláma, miscanthus, rákos, jádra apod.) a ostatních tuhých paliv dle EN 14961-1 (např. rašelina) nemusí 
plnit uvedené limity. Ale je zde dále uvedeno, že koncentrace prachu ve spalinách při spalování těchto paliv 
nesmí překročit hodnotu  
200 mg/m3 při 10 % O2. 
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Dále se problematikou emisí zabývá Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb..  
Předmětem tohoto zákona je zpracování příslušných předpisů Evropské unie a upravuje: 

• přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší, 
• způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich 

vyhodnocení, 
• nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší, 
• práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší, 
• práva a povinnosti dodavatelů pohonných hmot a působnost orgánů veřejné správy 

při sledování a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot v dopravě. 

Jsou zde také uvedeny přípustné hodnoty znečištění pro stacionární spalovací zdroje o 
jmenovitém tepelném příkonu do 300kW, určené pro připojení na teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, pro účely uvádění výrobků na trh s platností od 1. ledna 2014 [12]. 

Tabulka 7-2 – Mezní hodnoty emisí dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. [12] 

Dodávka 
paliva 

Palivo 
Jmenovitý 

tepelný příkon 
[kW] 

Mezní hodnoty emisí1 

CO TOC2, 3 TZL 

[mg/m3] 

Ruční 

Biologické 

≤ 65 5 000 150 150 

> 65 až 187 2 500 100 150 

> 187 až 300 1 200 100 150 

Fosilní 

≤ 65 5 000 150 125 

> 65 až 187 2 500 100 125 

> 187 až 300 1 200 100 125 

Samočinná 

Biologické 

≤ 65 3 000 100 150 

> 65 až 187 2 500 80 150 

> 187 až 300 1 200 80 150 

Fosilní 

≤ 65 3 000 100 125 

> 65 až 187 2 500 80 125 

> 187 až 300 1 200 80 125 
 

1 Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 
%; pro sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a 
k instalaci v obytné místnosti, se hodnoty vztahují k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %. 
2 TOC = celkový organický uhlík, kterým se rozumí úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou 
methanu vyjádřená jako celkový uhlík. 
3 Nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu 
ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti. 

 Hodnoty uvedené v tabulkách platí pro státy, které jsou členy Evropské unie. 
Některými státy jsou tyto limity dále upravovány a snižovány se záměrem snížení zátěže 
na životní prostředí a dosažení ekologičtějšího spalování. 
 Emisní limity také mimo jiné upravuje předpis č. 415/2012 Sb. Jedná se o prováděcí 
předpis k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.. Předmětem tohoto předpisu je 
stanovení emisních limitů pro provozní měření u zdrojů o výkonu vyšším jak 300 kW. 
Dále stanovuje podle předpisů Evropské unie: 
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• intervaly, způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování měřením a výpočtem, 
způsob vyhodnocení výsledků zjišťování úrovně znečišťování a způsob zjišťování a 
vyhodnocení plnění tmavosti kouře, 

• obecné emisní limity, specifické emisní limity, způsob výpočtu emisních stropů a 
technické podmínky provozu stacionárních zdrojů a způsob vyhodnocování jejich 
plnění, 

• způsob stanovení počtu provozních hodin, 
• požadavky na kvalitu paliv, požadavky na způsob prokazování jejich plnění a 

formát a rozsah ohlašování splnění těchto požadavků, 
• požadavky na výrobky s obsahem těkavých organických látek, 
• náležitosti provozní evidence a souhrnné provozní evidence, provozního řádu, 

odborného posudku, rozptylové studie, protokolu o jednorázovém měření emisí, 
• způsob uplatnění kompenzačních opatření a minimální hodnoty příspěvku 

stacionárního zdroje k úrovni znečištění. 

Předpis rozlišuje jednorázová a kontinuální měření. Jednorázové měření se provádí při 
prvním uvedením stacionárního zdroje do provozu, při změně paliva anebo při zásahu do 
spalovacího zařízení s následkem ovlivnění emisí nejpozději do 3 měsíců. Jsou stanoveny i 
další intervaly a to dvakrát za kalendářní rok, jednou za rok či jednou za tři roky podle 
vlastností a velikosti spalovacích zařízení, které mohou mít tepelný příkon až 50 MW [13]. 

8 Měření tuhých znečišťujících látek na kotli 

Na základě získaných poznatků bylo provedeno experimentální měření na spalovací 
jednotce umístěné v budově NETME Centreviii v areálu Vysokého učení technického 
v Brně pod vedením Ing. Martina Lisého, Ph.D. a Ing. Otakara Štelcla.  

8.1 Technické údaje spalovacího zařízení GEMOS 110 
Výrobcem spalovacího zařízení je společnost GEMOS Čelákovice. Skládá se 
z teplovodního výměníku KWH 180 o jmenovitém výkonu 180 kW a zplyňovací komory 
ZKG 110 s jmenovitým výkonem 110 kW. Dále je tato spalovací jednotka vybavena 
zásobníkem paliva s automatickým podavačem, spalinovým ventilátorem, systémem 
řízení, regulace a měření a cyklonovým odlučovačem popílku. 

                                                 
viii NETME – New Technologies for Mechanical Engineering – regionální výzkumné a vývojové centrum, 
založené na kvalitní vědecké a výzkumné základně Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení 
technického v Brně. 



Tomáš Bašta  Metody měření emisí tuhých látek ve spalinách  VUT v Brně 2015 

 

36 

 

Obrázek 8.1-1 – Spalovací jednotka GEMOS 110 

Konstrukce zplyňovací komory ZKG je přizpůsobená pro spalování tuhých paliv. Je 
tvořena ocelovou konstrukcí se šamotovou vyzdívkou, která brání úniku tepla s procesu 
spalování, a tak vylepšuje podmínky hoření udržováním stabilní teploty. Vnitřní část je 
tvořena šikmým a vodorovným roštem. Prostor nad roštěm je přístupný dvěma otvory – 
stropem spalovací komory skrz odnímatelnou izolovanou desku (pro provádění servisu a 
údržby) a dvířky umístěnými ve stěně (pro okamžitý vstup do procesu spalování). V části 
pod roštem je zásobník na popel přístupný dvířky na stěně komory.   

Palivo je přiváděno ze zásobníku na šikmou část roštu a vlivem gravitace se po této 
šikmé ploše posouvá do ohniště. Během posuvu je palivo ohříváno a zároveň vysoušeno. 
Za šikmým roštem následuje vodorovný. Zde dochází ke spalování. 

Kvalita spalování je vylepšována přiváděním vzduchu, který může být předehříván 
elektrickým ohřívačem a regulován klapkami. Jedná se o [14]: 

• Primární vzduch – je přiveden pod rošt. U šikmého roštu podporuje sušení paliva 
a u vodorovného podporuje hoření. 

• Sekundární vzduch – je přiveden nad vodorovný a pod šikmý rošt. 
• Terciální vzduch – je přiveden do ohniště pro ředění spalin. 

Výměník KWH je sestaven z ocelových plechů a trubek. Slouží k přestupu tepla ze 
spalin do jiného média (nejčastěji vody). Výměník tvoří dvě základní části – rošt a 
konvenční část.  

Do roštové části jsou vyústěny spaliny ze spalovací komory. Zde dochází k prvotnímu 
usazení popílku. Ten je vybírán spodními dvířky. Dále spaliny proudí do konvenční části 
se šikmými trubkami. V těchto trubkách se popílek dále usazuje a je odstraňován 
mechanicky při pravidelných údržbách skrz snímatelná víka. Usazováním popílku je jeho 
produkce z procesu spalování snížena, ne však zcela [15]. 
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8.2 Zadání úlohy 
Cílem měření je určit gravimetrickou metodou hmotnostní koncentraci TZL ve spalinách 
vycházejících ze spalovací jednotky GEMOS 110 při spalování dřevěné štěpky a poté při 
spalování dřevěných pilin. Naměřené hodnoty se porovnají s emisními limity.  

8.3 Postup měření 
V první řadě se provedla příprava spalovací jednotky, naplnění zásobníku palivem a 
následné zapálení. Po dosažení ustáleného výkonu se zahájilo měření.  

8.3.1 Volba měřícího profilu 

Měřící profil je zvolen na přímém úseku kouřovodu o konstantním čtvercovém průřezu. 
V případě vzorkování na vodorovném úseku potrubí je třeba brát zřetel na možné 
usazeniny na dně potrubí.  

8.3.2 Rozměry měřícího profilu 

Provedlo se změření vnitřních rozměrů potrubí kalibrovanými měřicími přístroji. Rozměry 
se též dají určit z konstrukčních výkresů. Zjištěné hodnoty se použijí pro určení počtu 
vzorkovacích bodů. 

8.3.3 Počet a umístění vzorkovacího bodu 

Počet vzorkovacích bodů se určil na základě rozměrů měřícího profilu dle kritérií 
uvedených v tabulce 6.3-1.  

Vzorkovací bod je umístěn ve středu stejnoplochých částí vzorkovacího profilu. 

8.3.4 Vstupní otvory do měřícího profilu 

Vstupní otvor je realizován přírubou, které zajišťuje dostatečný prostor pro vsunutí a 
upevnění měřících přístrojů a umožňuje realizování měření ve stanovených měřících 
bodech.  
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Obrázek 8.3.4-1 – Vstupní otvor do potrubí 

8.3.5 Měření teploty, tlaku a vlhkosti prostředí 

Hodnoty teploty, tlaku a vlhkosti byly změřeny pomocí multifunkčního analyzátoru spalin 
Testo 350 XL s vyměnitelnými sondami. 

 

Obrázek 8.3.5-1 – Analyzátor spalin Testo 350 XL 

8.3.6 Příprava vzorkovacích filtrů 

Použité filtry byly sušeny v sušárně Venticell LSIK / VC 111 společně s dózou při teplotě 
nejméně 180°C po dobu jedné hodiny. Následně po vyndání ze sušárny vloženy do 
exsikátoru, kde pobyly čtyři hodiny. Po vyndání z exsikátoru se filtr s dózou zvážil na 
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laboratorní váze Ohaus EP114C. Veškerá manipulace s filtry probíhala pouze pomocí 
pinzety. 

 

Obrázek 8.3.6-1 – Filtr v přepravní dóze 

 

Obrázek 8.3.6-2 – Sušení ve Venticell LSIK / VC 111 
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Obrázek 8.3.6-3 – Exsikátor s filtry v dózách  

 

Obrázek 8.3.6-4 – Vážení na laboratorní váze Ohaus EP114C 

8.3.7 Měření rychlosti proudění, teploty a tlaku plynu 

Hodnoty byly opět měřeny pomocí multifunkčního analyzátoru spalin Testo 350 XL 
s vyměnitelnými sondami. 
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8.3.8 Příprava vzorkovacího zařízení 

U vzorkovacího zařízení byla zkontrolována čistota a nepřítomnost mechanického 
poškození. Dále: 

a) byla vybrána hubice sondy s určitým průměrem ústí hubice sondy. Průměr se volí 
v závislosti na rychlosti proudění plynu a na nastaveném objemovém průtoku 
sondou. Objemový tok se nastavuje na čerpadle plynů. Vztah pro výpočet 
průměru: 

v

Q
H V

×

×
=

π

4
         (2) 

Kde: H [m]   průměr ústí hubice sondy, 
  QV [m

3/s] objemový tok, 
  v [m/s]  rychlost spalin v kanálu. 

b) po zvolení hubice se filtr vložil pomocí pinzety do sběrače;  
c) hubice sondy se přišroubovala ke sběrači umístěném na nosné trubce sondy; 
d) k nosné trubce sondy se připojilo chlazení odebraného vzorku spalin, čerpadlo 

s regulací objemu odebraného vzorku pro dodržení izokinetických podmínek a 
systém pro měření objemu odebraného vzorku (plynoměr). 

Sestavené vzorkovací zařízení bylo připojeno přírubou k otvoru do měřícího profilu.  

 

Obrázek 8.3.8-1 – Vzorkovací zařízení 

8.3.9 Odběr vzorku 

Po splnění všech předešlých bodů postupu měření, začal samotný odběr vzorku a to 
nejprve při spalování dřevěné štěpky a poté při spalování dřevěných pilin. Doba odběru 
každého vzorku pro stanovení hmotnostní koncentrace TZL byla 30 minut nebo odebraný 
objem vzorku 0,5 m3 v závislosti co nastalo dříve. Při každém odběru se zapisoval čas 
(začátek a konec měření), stav plynoměru a hodnoty kyslíku obsaženého ve spalinách, 
které byly zaznamenávány softwarem přes sondu v potrubí.  
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Po ukončení jednotlivých vzorkování se vyjmul exponovaný filtr ze sondy, vysušil v 
sušárně Venticell LSIK / VC 111 po dobu jedné hodiny při 160 °C, ponechal čtyři hodiny 
v exsikátoru a zvážil laboratorní váhou Ohaus EP114C. 

8.4 Záznam z měření 
Všechny hodnoty, které byly uvedeny v postupu měření 8.2 a zaznamenány měřicími 
přístroji jsou zapsány v následujících tabulkách zvlášť pro požité palivo dřevěnou štěpku a 
piliny. 

Tabulka 8.4-1 – Procentuální obsah kyslíku při spalování dřevěné štěpky 

Měření číslo 1 
 

Měření číslo 2 

čas dle 
PC ve 
velíně 

O2 
 čas dle PC 

ve velíně 

O2 

[%] 
 

[%] 

10:54 11,19 
 

11:26 11,1 

10:55 10,51 
 

11:27 10,85 

10:56 9,81 
 

11:28 10,78 

10:57 10,38 
 

11:29 10,64 

10:58 10,59 
 

11:30 10,39 

10:59 10,69 
 

11:31 10,54 

11:00 11,27 
 

11:32 10,24 

11:01 11,65 
 

11:33 9,86 

11:02 11,48 
 

11:34 10,76 

11:03 11,81 
 

11:35 11,15 

11:04 11,87 
 

11:36 11,38 

11:05 11,78 
 

11:37 11,42 

11:06 11,69 
 

11:38 10,75 

11:07 10,97 
 

11:39 10,46 

11:08 10,43 
 

11:40 10,42 

11:09 10,04 
 

11:41 10,89 

11:10 9,41 
 

11:42 10,86 

11:11 10,48 
 

11:43 10,66 

11:12 11,39 
 

11:44 10,2 

11:13 12,58 
 

11:45 10,77 

11:14 12,55 
 

11:46 10,81 

11:15 11,92 
 

11:47 10,76 

11:16 11,09 
 

11:48 11,56 

11:17 10,28 
 

11:49 11,78 
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Tabulka 8.4-2 – Záznam hodnot z měření při spalování dřevěné štěpky 

Koncentrace tuhých znečišťujících látek na výstupu kotle Datum: 29. 04. 2015 

Místo odběru 

Rozměry měřícího profilu – a=250 [mm], b=250 [mm] 

Počet vzorkovacích bodů – 1 [–] 

Palivo 

Dřevěná štěpka - energetická vlhkost 10,526% 

Podmínky měření 

Číslo měření 1 2   

Filtr suchý m1 16,8175 16,7156 [g] 

Filtr po měření m2 16,855 16,7535 [g] 

Navážka vzorku m 37,5 37,9 [mg] 

Začátek měření T1 10:54 11:26 [hh:min] 

Konec měření T2 11:17 11:49 [hh:min] 

Doba měření T 23 23 [min] 

Průměr hubice sondy H 21 21 [mm] 

Rychlost proudění v potrubí v 1,5 1,5 [m/s] 

Vlhkost vzduchu VV 20,4 20,4 [%] 

Teplota vzduchu  tv 19,5 19,5 [°C] 

Atmosférický tlak pa 102180 102180 [Pa] 

Teplota plynu v potrubí ts 125 125 [°C] 

Statický tlak plynu v potrubí ∆ps -250 -250 [Pa] 

Medián koncentrace O2 O2 11,14 10,765 [%] 

Referenční koncentrace O2 O2Ref. 10 10 [%] 

Plynoměr 

Hmotnostní tok ṁ 32,12 31,12 [l/min] 

Počáteční stav plynoměru V1 32,403 32,911 [m3] 

Konečný stav plynoměru V2 32,911 33,411 [m3] 

Objem vzorku VcS 0,508 0,5 [m3] 

Teplota plynu v plynoměru tc 14,5 14,5 [°C] 

Tlak plynu v plynoměru pc -300 -300 [hPa] 

Podmínky měření  

Atmosférický tlak pa 102180 102180 [Pa] 

Teplota plynu v potrubí ts 125 125 [°C] 

Statický tlak plynu v potrubí Δps -250 -250 [Pa] 

Relativní vlhkost RH 2,6 2,6 [%] 
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Tabulka 8.4-3  – Procentuální obsah kyslíku při spalování dřevěných pilin 

Měření číslo 1 

čas dle PC 
ve velíně 

O2 

[%] 

13:04 10,65 

13:05 10,09 

13:06 11,29 

13:07 11,68 

13:08 11,03 

13:09 11,82 

13:10 11,18 

13:11 11,7 

13:12 11,97 

13:13 11,2 

13:14 10,98 

13:15 13,02 

13:16 12,16 

13:17 13,89 

13:18 11,88 

13:19 10,29 

13:20 11,54 

13:21 11,54 

13:22 11,71 

13:23 9,98 

13:24 10,5 

13:25 11,2 

13:26 8,6 

13:27 10,81 

13:28 10,74 

13:29 10,86 

13:30 10,89 

13:31 9,61 

13:32 9,81 

13:33 10,64 

13:34 11,3 
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Tabulka 8.4-4 – Záznam hodnot z měření při spalování dřevěných pilin 

Koncentrace tuhých znečišťujících látek na výstupu kotle Datum: 29. 04. 2015 

Místo odběru 

Rozměry měřícího profilu – a=242 [mm], b=242 [mm] 

Počet vzorkovacích bodů – 1 [–] 

Palivo 

Dřevěná piliny - energetická vlhkost 20,299% 

Podmínky měření 

Číslo měření 1 2   

Filtr suchý m1 31,516 – [g] 

Filtr po měření m2 31,5331 – [g] 

Navážka vzorku m 17,1 – [mg] 

Začátek měření T1 13:04 – [hh:min] 

Konec měření T2 13:34 – [hh:min] 

Doba měření T 30 – [min] 

Průměr hubice sondy H 8 – [mm] 

Rychlost proudění v potrubí v 2,6 – [m/s] 

Vlhkost vzduchu VV 20,4 – [%] 

Teplota vzduchu  tv 19,5 – [°C] 

Atmosférický tlak pa 102180 – [Pa] 

Teplota plynu v potrubí ts 135 – [°C] 

Statický tlak plynu v potrubí ∆ps -275 – [Pa] 

Medián koncentrace O2 O2 11,18 – [%] 

Referenční koncentrace O2 O2Ref. 10 – [%] 

Plynoměr 

Hmotnostní tok ṁ 7,84 – [l/min] 

Počáteční stav plynoměru V1 33,411 – [m3] 

Konečný stav plynoměru V2 33,643 – [m3] 

Objem vzorku VcS 0,232 – [m3] 

Teplota plynu v plynoměru tc 14,5 – [°C] 

Tlak plynu v plynoměru pc -300 – [hPa] 

Podmínky měření  

Atmosférický tlak pa 102180 – [Pa] 

Teplota plynu v potrubí ts 135 – [°C] 

Statický tlak plynu v potrubí Δps -275 – [Pa] 

Relativní vlhkost RH 3,6 – [%] 
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Aplikované vztahy: 

][10)( 23 mbaS ××=     Tabulka 8.2.2    (3) 
][12 gmmm −=          (4) 

[min]12 TTT −=          (5) 

][
4

mm
v

m
H

×

×
=

π

&
         (6) 

)
2

1
(

2 += nxO [%]   pro sudý celkový čas měření     (7) 

2

)1
2

()
2

(

2

+
+

=

nn xx

O [%]  pro lichý celkový čas měření    (8) 

][ 3
12 mVVV −=          (9) 

8.5 Výpočet hmotnostní koncentrace TZL 
Výpočty vychází z normy ČSN EN13284-1 a ČSN ISO 9096 [9, 10] a vzorců využívaných 
v praxi. 

8.5.1 Vzorový výpočet hmotnostní koncentrace TZL při spalování 
dřevěné štěpky 

Zde je uveden vzorový výpočet hmotnostní koncentrace TZL prvního měření, při spalování 
dřevěné štěpky. Následující výpočty zbylých měření byly provedeny stejným způsobem, 
avšak s využitím programu Microsoft Office Excel. 

• Výpočet objemu suchého vzorku plynu vztaženého na normální stavové podmínky. 

][
)( 3m

T

T

p

pp
VV

c

norm

norm

ca
cSCSN ×

+
×=        (10) 

Kde: VcS [m
3] objem odebraného vzorku, 

 pa [Pa]  atmosférický tlak, 
 pc [Pa]  tlak plynu v plynoměru, 
 pnorm [Pa] tlak za normálních stavových podmínek suchého plynu, 
 Tnorm [K] teplota za normálních stavových podmínek suchého plynu, 
 Tc [K]  teplota plynu v plynoměru. 

][4722,0
5,1415,273

15,273

101325

))3000(102180(
508,0 3mVCSN =

+
×

−+
×=  
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• Výpočet objemu vlhkého vzorku plynu vztaženého na normální stavové podmínky. 

][
1

3

2

m
x

V
V

OH

CSN
CN

−
=          (11) 

Kde: VCSN [m
3] objem vlhkého vzorku plynu vztaženého na normální stavové podmínky, 

 xH2O [-]  koncentrace H2O ve vlhkém plynu. 

10022

RH
xx OHOH ×′′= [-]         (12) 

Kde: x“H2O [-] koncentrace H2O ve stavu nasycení, 
 RH [%] relativní vlhkost. 

][
)(2
−

∆+

′′
=′′

pa

HR
OH pp

p
x         (13) 

Kde: RH [%] relativní vlhkost, 
 p“HR [Pa] parciální tlak H2O při stavu nasycení, 
 pa [Pa]  atmosférický tlak, 
 ∆ps [Pa] statický tlak plynu v potrubí. 

][log kPa
tC

B
Ap

s

HR
+

−=′′    stC

B
A

HRp +
−

=′′ 10 [kPa]   (14) 

Kde:  ts [°C]  teplota v potrubí. 

Pro teplotu v potrubí 125 °C odpovídají konstanty Antoineovy rovnice pro H2O: A=7,14258; B=1715,7; 
C=234,268. 

][8286,23282863464,23210 125268,234

7,1715
14258,7

kPapHR ≈==′′ +
−

 

][2842,2284201279,2
))250(102180(

63464,232828
2

−≈=
−+

=′′ OHx  

][0594,070593892332,0
100

6,2
284201279,2

2
−≈=×=OHx  

][5020,0
70593892332,01

47218,0 3mVCN =
−

=   

  



Tomáš Bašta  Metody měření emisí tuhých látek ve spalinách  VUT v Brně 2015 

 

48 

• Výpočet objemu vlhkého vzorku plynu vztaženého na provozní podmínky. 

][ 3m
pp

p

T

T
VV

pa

norm

norm

s
CNC

∆+
××=        (15) 

Kde: VCN [m
3] objem vlhkého vzorku plynu vztaženého na normální stavové podmínky, 

 Ts [K]  teplota plynu v potrubí, 
Tnorm [K] teplota za normálních stavových podmínek suchého plynu,  
pnorm [Pa] tlak za normálních stavových podmínek suchého plynu, 
pa [Pa]  atmosférický tlak, 

 ∆pp[Pa] statický tlak plynu v potrubí. 
 

][7274,0
)250(102180

101325

15,273

12515,273
501993,0 3mV C =

−+
×

+
×=      

• Stanovení hmotnostní koncentrace TZL za provozních podmínek. 

]/[ 3mmg
V

m
c

C

=          (16) 

Kde: m [mg] celková hmotnost zachyceného prachu na filtru, 
 VC [m3] objem vlhkého vzorku plynu vztaženého na provozní podmínky. 

]/[6,5155525004,51
727375,0

5,37 3mmgc ≈==  

• Stanovení hmotnostní koncentrace TZL v suchém plynu.  

]/[ 3mmg
V

m
c

CSN
SN =          (16) 

Kde: m [mg]  celková hmotnost zachyceného prachu na filtru 
 VCSN [m3] objem suchého vzorku plynu vztaženého na normální stavové podmínky.  

]/[4,7941886569,79
47218,0

5,37 3mmgcSN ≈==  

• Stanovení hmotnostní koncentrace TZL vztažené na referenční obsah kyslíku. 

]/[
)(%9,20

)(%9,20
3

2

2 mmg
O

O
cfcc

m

ref
SNcSNRSN

ϕ

ϕ

−

−
×=×=      (17) 

Kde: φref (O2) [%] referenční hodnota objemového zlomku kyslíku v suchém plynu za normálních 
stavových podmínek vyjádřená v procentech, 
φm(O2) [%] objemový zlomek kyslíku v suchém plynu za stavových podmínek plynu 
proudícím potrubím vyjádřeny v procentech. 
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]/[9,8896871901,88
17,119,20

109,20
41886569,79 3mmgcRSN ≈=

−

−
×=  

• Určení izokinetického poměru pro určení dodržení izokinetických podmínek. 

[%]100

400000060

2
×

×
×

×

=
H

T

V

v
p

C π
      (18) 

Kde: v [m/s]  rychlost proudění v potrubí, 
 VC [m3]  objem vlhkého vzorku plynu vztaženého na provozní podmínky, 
 T [min]  doba měření, 
 H [mm]  průměr hubice sondy. 

[%]6,98569063,98100

4000000

21

6023

727375,0

5,1
2

≈=×
×

×
×

=
π

p    (19) 

• Odchylka od izokinetického průtoku. 

[%]1 pz −=          (20) 

Kde:  p [%]  izokinetický poměr. 

[%]4,1430937,1569063,98100 ≈=−=z  
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8.5.2 Shrnutí výsledků výpočtů i se zbylými měřeními 
Tabulka 8.5.2-1 – Souhrn vypočtených hodnot pro stanovení hmotnostní koncentrace TZL 

  

Spalování dřevěné 
štěpky 

Spalování 
dřevěných 

pilin 

  

Číslo 
měření 

1 2 1 

VCSN 0,4722 0,4647 0,2156 [m3] 

VCN 0,502 0,4941 0,2425 [m3] 

VC 0,7274 0,7159 0,3603 [m3] 

c 51,6 52,9 47,5 [mg/m3] 

cSN 74,7 81,6 79,3 [mg/m3] 

cRSN 88,9 91,3 88,7 [mg/m3] 

p 0,9857 1,0015 0,6529 [-] 

z 1,43 0,15 34,71 [%] 

 

8.6 Vyhodnocení hmotnostní koncentrace TZL 
Celkově byly provedeny tři měření s cílem určit hmotnostní koncentraci TZL ve spalinách 
při spalování dřevěné stěpky a dřevěných pilin. Pomocí naměřených hodnot se provedla 
řada výpočtů, které jsou uvedeny v kapitole 8.5.1. Výpočty se stanovila hmotnostní 
koncentrace TZL pro: 

• vlhký plyn při provozních podmínkách, 
• suchý plyn při normálních stavových podmínkách, 
• suchý plyn při referenčních podmínkách (referenčním obsahu kyslíku). 

Dále se vypočítala odchylka od izokinetckých podmínek při odběru vzorku. 
Pomocí hmotnostní koncentrace TZL v suchém plynu při referenčním obsahu kyslíku 

se určilo dodržení emisních limitů a zařazení do emisní třídy. Mezní hodnoty emisí TZL a 
jednotlivé třídy jsou brány z evropské normy ČSN EN 303-5. 

Odchylka od izokenetického průtoku se musí pohybovat v rozmezí – 5 % až 15%. 
Pokud tato podmínka není splněna, měření je neplatné [9].  

Palivo jako jsou dřevěné štěpky a piliny je biologického původu. Dodávka paliva, do 
zplyňovací komory jmenovitém výkonu 110 kW, probíhala samočinně.  

8.6.1 Spalování dřevěné štěpky 

Na palivo, dřevěnou štěpku, byly provedeny dvě měření. Získané hmotnostní koncentrace 
TZL v suchém plynu při referenčním obsahu kyslíku ukazují, že spalovací jednotka splňuje 
emisní limity a zároveň jej zařazuje do třetí emisní třídy. 
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limitní hodnota třetí emisní třídy ≥ cRSN ≥ limitní hodnota druhé emisní třídy 
150 mg/m3 ≥ 88,9 mg/m3 (pro první měření); 91,3 mg/m3 (pro druhé měření) ≥ 60 mg/m3 

Dále odchylka od izokenetického průtoku je nepatrná a splňuje danou podmínku. 
Měření je platné. 

 

8.6.2 Spalování dřevěných pilin 

Při spalování dřevěných pilin bylo provedeno jedno měření. Měřením byla získána 
hmotnostní koncentrace TZL v suchém plynu při referenčním obsahu kyslíku, avšak 
nebyla splněna podmínka odchylky izokinematického proudění. Výrazně překročila horní 
hranici 15 % (34,71 % >> 15 %). Měření je neplatné. 

8.7 Celkové zhodnocení experimentální části 
Je důležité zmínit, že veškeré stanovené hmotnostní koncentrace TZL ve spalinách se 
určovaly v části potrubí před cyklonovým odlučovačem TZL. Funkcí cyklonového 
odlučovače je odlučovač tuhé částice z plynu proudícího potrubím. Provedením měření za 
tímto cyklonovým odlučovačem bychom zřejmě obdrželi nižší hodnoty hmotnostní 
koncentrace TZL a tak i možná lepší emisní třídu. 

Při měření došlo k odchylce měření při spalování dřevěné štěpky – odběru vzorku po 
stejnou dobu a nedodržení izokinetické podmínky u měření při spalování dřevěných pilin. 
Možnou příčinou nedodržení izokinetické podmínky může být nestálost podmínek provozu 
či chyba v postupu měření. Do vztahu pro určení izokinetického poměru vstupuje několik 
měřených veličin. Nejpravděpodobnější chyba měření těchto veličin mohla nastat, při 
určování rychlosti proudění spalin v potrubí. Jej mohlo ovlivnit špatné umístění rychlostí 
sondy či nedokonalé utěsnění vstupního otvoru do potrubí. Snížení odchylek a získání 
přesnějších hodnot se může docílit prodloužením doby odběru vzorku, respektive 
zvětšením objemu odebraného vzorku s kontrolou dodržení izokinetických podmínek. Ty 
by mohly být narušeny nadměrným usazením nečistot na filtru v důsledku delší doby 
odběru vzorku. 

 

9 Závěr 

V dnešní době je kladen velký důraz na čisté životní prostřední a na ekologii jako takovou. 
Mezi tyto záležitosti patří i TZL, které zhoršují životní podmínky a mohou ohrožovat 
člověka i na zdraví vdechováním jich a následným usazováním v dýchacím traktu. Riziko 
poškození zdraví člověka závisí na velikosti těchto částic a jejich složení – obsahu 
toxických látek. Snahou společnosti je snižovat množství škodlivin na přijatelnou míru 
zaváděním emisních limitů a důslednou kontrolou jejich dodržování. 
 Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s tématikou měření TZL ve spalinách.  
Práce je rozdělena na tři hlavní části.  

První část pojednává o obecném seznámení se s problematikou TZL vycházejících ze 
spalovacích zdrojů na tuhá paliva a metodám jejich měření. Je zde popsán původ prachu a 
faktory, které mají na jeho vznik vliv. Dále jsou zde uvedeny postupy dané normami pro 
kontrolu dodržování emisí a metody měření nejen využívané v České republice ale i ve 
světě. Prach je ve světě různě označován a chápán, a proto jsou zde i uvedeny významy 
jednotlivých překladů světových výrazů.  
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Druhá část je věnována legislativě k měření TZL ve spalinách. A to charakteristice 
manuální gravimetrické metody s využitím příslušných norem, která stanovuje nízké 
hmotnostní koncentrace TZL a emisním limitům, v závislosti na charakteristice 
spalovacího zařízení, stanovených zákonem platným v České republice.  

Ve třetí části je uveden záznam z experimentálního měření hmotnostní koncentrace 
TZL společně s vyhodnocením dosažených výsledků a rozvahou o možnosti dosažení 
lepších výsledků. 

Z poznatků získaných studiem TZL je důležité mít na paměti rizika vzniklá 
nedokonalým spalováním tuhých látek, která zhoršují životní prostředí. Proto je vhodné 
především v domácnostech, které jsou nemalým zdrojem znečištěni, používat moderní 
spalující zařízení, splňující nejnovější emisní normy. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Symbol / zkratka Jednotka Význam 

 

PM10 thorakální částice ve volném ovzduší 
TZL tuhé znečišťující látky  
LED Light-Emitting Diode – dioda emitující světlo 
TOC  celkový organický uhlík 
NETME  New Technologies for Mechanical Engineering 
v [m/s]  rychlost odebíraného vzorku v ústí hubice  
w  [m/s]  rychlost spalin v měřícím profilu 
dh [mm]  hydraulický průměr 
Qm [m3/s] průtok vzorku naměřený za stavových podmínek 

plynu v plynoměru 
Qa  [m3/s] průtok vzorku vztažený na skutečné stavové 

podmínky v potrubí 
φa (H2O)  [%] objemový zlomek vodní páry ve vzorku plynu 

procházejícím plynoměrem vyjádřený v procentech 
φm (H2O)  [%] objemový zlomek vodní páry v plynu proudícím 

potrubím vyjádřený v procentech 
Tm     [K] termodynamická teplota vzorku plynu procházejícího 

plynoměrem  
Ta    [K]  termodynamická teplota plynu proudícího potrubím  
pm [Pa] statický tlak vzorku plynu procházejícího 

plynoměrem 
pa    [Pa]  statický tlak vzorku plynu proudícího potrubím. 
c  [mg/m3]  hmotnostní koncentrace prachu za provozních 

podmínek 
V   [m3] objem vzorku plynu s určením zda se jedná o suchý 

nebo vlhký plyn a zda je vztažen na normální stavové 
podmínky 

m    [mg]  celková hmotnost zachyceného prachu 
fc    [-]  faktor zahrnující referenční obsah kyslíku  
φref (O2) [%] referenční hodnota objemového zlomku kyslíku 

v suchém plynu za normálních stavových podmínek 
φm (O2) [%] objemový zlomek kyslíku v suchém plynu za 

stavových podmínek plynu proudícím potrubím  
H    [m]   průměr ústí hubice sondy 
QV   [m3/s]  objemový tok 
m1   [g]  hmotnost suchého filtru 
m2   [g]  hmotnost filtru po vážení 
T1   [hh:min] začátek měření 
T2   [hh:min] konec měření 
T   [hh:min] doba měření 
VV   [%]  vlhkost vzduchu 
tv   [°C]  teplota vzduchu 
pa   [Pa]  atmosférický tlak 
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ts   [°C]  teplota plynu v potrubí 
∆ps   [Pa]  statický tlak plynu v potrubí 
O2   [%]  medián koncentrace O2 
O2Ref.   [%]  referenční koncentrace O2 

ṁ   [l/min]  hmotnostní tok 
V1   [m3]  počáteční stav plynoměru 
V2   [m3]  konečný stav plynoměru 
VcS   [m3]  objem vzorku 
tc   [°C]  teplota plynu v plynoměru 
pc   [Pa]  tlak plynu v plynoměru 
RH   [%]  relativní vlhkost 
S   [m2]  plocha průřezu potrubí 
VCSN     [m3] objemu suchého vzorku plynu vztaženého na 

normální stavové podmínky 
VcS   [m3]  objem odebraného vzorku 
pnorm  [Pa]  tlak za normálních stavových podmínek suchého 

plynu 
Tnorm  [K] teplota za normálních stavových podmínek suchého 

 plynu 
Tc    [K]  teplota plynu v plynoměru 
VCN [m3] objemu vlhkého vzorku plynu vztaženého na normální 

stavové podmínky 
xH2O    [-]  koncentrace H2O ve vlhkém plynu 
x“H2O    [-]  koncentrace H2O ve stavu nasycení 
p“HR    [Pa]  parciální tlak H2O při stavu nasycení 
A   [-]  konstanta Antoineovy rovnice pro H2O 
B   [-]  konstanta Antoineovy rovnice pro H2O 
C   [-]  konstanta Antoineovy rovnice pro H2O 
VC [m3] objemu vlhkého vzorku plynu vztaženého na provozní 

podmínky 
Ts    [K]  teplota plynu v potrubí 
pnorm [Pa] tlak za normálních stavových podmínek suchého 

 plynu 
cSN   [mg/m3] hmotnostní koncentrace TZL v suchém plynu 
cRSN [mg/m3] hmotnostní koncentrace TZL vztažené na referenční 

obsah kyslíku 
p   [%]  izokinetický poměr 
z   [%]  odchylka od izokinetického průtoku 
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