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Abstrakt 
 
     Tato práce se zabývá návrhem koncepce inovovaného kotle určeného pro spalování 
různých druhů biomasových paliv, která obsahuje nové modernizované prvky. V úvodní částí 
práce je zmíněna oblast energetického využití biomasy formou jejího spalování a z pohledu 
v současnosti dostupných strojně-technologických zařízení, které se pro spalování biomasy 
používají. V hlavní části práce je proveden rozbor vývoje nového spalovacího zařízení na 
biomasu a s tím souvisejících bilančních výpočtů, nově aplikovaných prvků (recirkulace 
spalin, předehřev spalovacího vzduchu). Na základě experimentálních spalovacích zkoušek je 
ověřena platnost matematických bilančních modelů, vyhodnoceny emisní a výkonové 
charakteristiky pro různé druhy biomasových paliv. V závěru práce jsou shrnuty zkušenosti 
s dosavadním provozem spalovací jednotky, tzn. jsou vyhodnoceny testovaná paliva 
z hlediska vhodnosti spalování, vycházejícího z pohledu na celkový chod spalovací jednotky. 
Dále je provedeno ověření veličin výrazně ovlivňujících termickou účinnost jednotky.  
 
Abstract 
 
     This paper presents a proposition for a design of an innovated boiler incinerating various 
kinds of biomass based fuels. Introduction of this paper deals with energy utilization of 
biomass incineration and related technological equipment. Analysis of development of 
biomass incineration equipment, balance calculations and new features (such as flue gas 
recirculation, preheating of combusted air) follow. Mathematical balance models are verified 
using experimental combustion tests which are also used for evaluation of emission and 
power characteristics of various kinds of biomass based fuels. Conclusion summarizes 
experience with existing incineration unit operations, tested fuels are evaluated on the basis of 
their incineration potential in relation to overall operations of incineration unit. Further, 
physical quantities influencing thermal efficiency of the unit are verified. 
 
 
 
Klí čová slova: biomasa, spalování biomasy, termická účinnost, přímá metoda, nepřímá 
metoda, matematické modelování, recirkulace spalin, předehřev vzduchu, tepelné ztráty, 
emise znečišťujících látek, spalovací zkoušky, spalovací komora, sekundární komora 
 
Key words: biomass, biomass combustion, thermal efficiency, direct method, indirect 
method, mathematical modeling, flue gas recirculation, preheat the air, heat loss, pollutant 
emissions, combustion test, combustion chamber, secondary chamber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

OBSAH 
 

1 ÚVOD .......................................................................................... 10 

1.1 Oblast řešené problematiky ................................ ........................................ 10 

1.2 Význam biomasy pro energetické využití ............ ...................................... 10 

1.3 Cíle diserta ční práce .......................................... .......................................... 13 

2 HODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU TECHNIKY ................ ......... 15 

2.1 Charakteristika biomasových paliv ................. ........................................... 15 

2.2 Emise vznikající p ři spalování biomasy ............................... ...................... 20 
2.2.1 Emise jako finální produkt dokonalého spalování ................................... 21 
2.2.2 Emise v důsledku nedokonalého spalování ............................................ 22 
2.2.3 Emisní limity platné v ČR ........................................................................ 22 

2.3 Zhodnocení stávajícího stavu spalovacích za řízení pro energetické 
využití biomasy ................................... ......................................................... 25 

2.3.1 Spalování na roštu .................................................................................. 26 

2.4 Shrnutí sou časného stavu ...................................... .................................... 32 

3 VÝVOJ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY ....... 33  

3.1 Návrh za řízení pro spalování biomasy ....................... ................................ 33 
3.1.1 Popis technologie zařízení a nově aplikovaných prvků ........................... 34 
3.1.2 Matematický bilanční model energetického systému jako celku ............. 39 
3.1.3 Význam bilančních výpočtů pro provozní charakteristiky ........................ 46 
3.1.4 Shrnutí parametrů nových prvků ............................................................. 58 
3.1.5 W2E model spalovací jednotky ............................................................... 59 

3.2 Výstavba spalovací jednotky ....................... ............................................... 61 

3.3 Provozní m ěření na spalovací jednotce ......................... ............................ 62 
3.3.1 Metodika sběru důležitých provozních dat .............................................. 63 
3.3.2 Měřicí místa a rozsah měření ................................................................. 66 
3.3.3 Řídicí systém spalovacího zařízení ........................................................ 67 

3.4 Výkonové parametry a termická ú činnost jednotky ................................. 6 9 
3.4.1 Definice termické účinnosti ..................................................................... 69 
3.4.2 Přímá metoda ......................................................................................... 69 
3.4.3 Nepřímá metoda ..................................................................................... 70 

3.5 Výsledky provozních m ěření a jejich hodnocení ............................ .......... 80 
3.5.1 Zaměření provozních zkoušek a místní podmínky.................................. 80 
3.5.2 Přehled uskutečněných provozních měření ............................................ 80 



9 

3.5.3 Vlastnosti testovaných paliv .................................................................... 81 
3.5.4 Výsledky emisních měření a výpočtu účinnosti ...................................... 82 

3.6 Ověření vlivu vybraných pracovních podmínek na tepelnou  účinnost 
zařízení .......................................................................................................... 93 

3.6.1 Vliv recirkulace spalin na ztrátu citelným teplem spalin a stabilitu provozu
 ............................................................................................................... 93 

3.6.2 Výsledky měření povrchových teplot zařízení ......................................... 98 

3.7 Porovnání bilan čního modelu s provozními daty ..................... .............. 103 

3.8 Vyhodnocení testovaných paliv ..................... .......................................... 105 

3.9 Diskuze výsledk ů, a návrh dopl ňujících m ěření ..................................... 106 

4 ZÁVĚR - ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH EFEKTŮ ................... 107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

1 ÚVOD 
 
1.1 Oblast řešené problematiky 
 
     Přestože se zlepšuje účinnost energetických transformací primárních energetických zdrojů 
na jejich konečné formy (teplo, elektřina), spotřeba energie ve všech jejích konečných 
uživatelských podobách velmi rychle roste. Tento nárůst je způsoben rozvíjející se 
ekonomikou, zvyšujícím se počtem obyvatel planety a jejich rostoucími civilizačními 
požadavky. Proti tomu stojí požadavek trvale udržitelného rozvoje, definovaný jako 
schopnost zajistit potřeby současných generací a zároveň neohrozit zajištění potřeb generací 
budoucích. Je obecně známo, že využívání fosilních paliv má významné důsledky projevující 
se ve zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší, který má zřejmě vliv na rostoucí 
projevy skleníkového efektu a globální oteplování planety. 
 
     Z těchto důvodů se hledají nové zdroje, které by energii z fosilních paliv nahradily. Jde 
především o využití energie z obnovitelných zdrojů (OZE), která je v současné době 
preferována. Využívání obnovitelných zdrojů energie je jednou z priorit energetické koncepce 
EU, která předpokládá rostoucí závislost na dovozu energetických surovin. Uvádí také, že 
limitujícím faktorem při opatřování energie nebude vyčerpání světových zásob fosilních 
paliv, ale ovlivňování atmosféry Země těžbou a spalováním těchto paliv. Obnovitelné zdroje 
energie je však potřeba využívat efektivně a cíleně. Např. v [1] jsou uvedeny negativní 
příklady využívání OZE, které vycházejí z komplexního pohledu na energetiku v nejširších 
souvislostech.   
 
     Biomasa je obnovitelným zdrojem energie, který má ekologické a regionální přínosy [2] a 
z pohledu bilance oxidu uhličitého je neutrální. Při spalování biomasy se produkuje oxid 
uhličitý, ale stejné množství oxidu uhličitého je spotřebováno při vytváření biomasy 
fotosyntézou. Pěstování a energetické využití takové biomasy je ekologicky velmi příznivé, 
protože se pro krytí energetických potřeb lidstva nevyužívá fosilních paliv, ale sluneční 
energie chemicky vázané v palivu.  
 
     V posledních desetiletích byla v důsledku stále rostoucí nutnosti náhrady části spalovaných 
fosilních paliv obnovitelnými zdroji vyvinuta celá řada technologií pro energetické využití 
biomasy [3]. Co se technologické koncepce energetického využití biomasy týká, 
nejrozšířenějším způsobem je její spalování [2, 3, 4]. 
 
 
1.2 Význam biomasy pro energetické využití 
 
     Cena fosilních paliv se v současné době drží na poměrně nízké úrovni a proto není 
biomasa zcela konkurenceschopná. Na druhou stranu při zemědělské a potravinářské výrobě 
vzniká velké množství odpadu, který se dá v kotlích na biomasu zužitkovat [5]. 
 
     Biomasa, ať již ve formě odpadu či účelově vyrobená pro energetické účely, musí být 
zužitkována v místě jejího vzniku. Dlouhý transport výrazně zvyšuje její cenu a oslabuje také 
enviromentální přínos jejího využití. Budování kotle na biomasu tedy předpokládá dostupnost 
cenově výhodné biomasy v jeho okolí. Díky tomu vykazuje část kotelny na biomasu nižší 
cenu vyrobeného tepla ve srovnání s kotli na fosilní paliva. Je vždy nutné provést důkladnou 
analýzu potenciálu biomasy pro uvažované území. 
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     V souvislosti se zdražováním cen energií, zejména elektřiny, a s ohledem na zavedení tzv. 
uhelné daně, ke které se Česká republika zavázala vůči EU, a jež vstoupila v platnost          
1.1. 2008, je věnována velká pozornost na téma vytápění v kontextu alternativních řešení 
(OZE), a to konkrétně se zaměřením na využití biomasy [6]. 
 
     Cíle v oblasti energetiky obnovitelných zdrojů energie vycházejí zejména ze Státní 
energetické koncepce České republiky [7]. Dalším důležitým dokumentem je Akční plán pro 
biomasu pro ČR na období let 2008 – 2010 [8], který vychází zejména z evropského Akčního 
plánu pro biomasu. Jeho nejdůležitější cíle a odhady jsou shrnuty níže. Prioritní záležitostí 
z pohledu trvale udržitelného rozvoje a z pohledu podpory plnění cílů Evropské unie je 
využití biomasy pro výrobu tepla a elektřiny, a to jak ve formě oddělené, nebo formou 
kogenerace. 
 
     Celkový energetický potenciál biomasy, který zahrnuje veškerou disponibilní biomasu a 
odhad vývoje do roku 2020 je uveden na obr. 1. Největší podíl tvoří lesní biomasa 
(dendromasa). Nejvýraznější nárůst lze v budoucnu očekávat u zemědělské biomasy 
(fytomasa). 
 

Obr. 1 Odhad celkového potenciálu biomasy v ČR podle druhu [7] 

 
     Se vzrůstajícím zájmem o využití biomasy pro výrobu energie se její spotřeba v ČR 
neustále zvyšuje. Obr. 2 uvádí průběh spotřeby biomasy v období let 1990 – 2005 pro ČR [9].  
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Obr. 2 Spotřeba biomasy v ČR [9]  

 
     Na základě výše uvedených faktů lze konstatovat, že tento trend bude pokračovat. Kromě 
využití biomasy v domácnostech se bude rozvíjet zejména spalování v průmyslových 
oblastech a systémech centrálního zásobování teplem. Lze tedy očekávat zvýšený zájem o 
moderní kotle na biomasu. Jako nejvhodnější se jeví využití kotlů spadajících do kategorie 
„Velké a střední spalovací zdroje“, (tzn. výkon od 200 kW do 5 MW), konkrétně  jednotek 
s výkonem cca 1 až 3 MW, a to z těchto důvodů: 
 
- spalování tuhých paliv v ohništi kotlů malých výkonů (krby, kamna na dřevo, atd.) vede 

k produkci značného množství znečišťujících látek, které jsou emitovány do atmosféry. 
Jedná se zejména o CO, NOx, SO2, tuhé látky. Hladina skutečně dosahovaných emisí se 
obvykle exponenciálně zvyšuje při snižujícím se výkonu vzhledem k výkonu 
nominálnímu [2]. V kombinaci s periodickým dávkováním paliva toto vede ke snížení 
účinnosti kotle. U těchto kotlů je také vysoký požadavek na zajištění kvalitativních 
parametrů spalovaného paliva. 

 
- zařízení s velkým výkonem umožňují aplikaci moderních řídících systémů a díky 

zvýšeným možnostem řízení dosahují často s několikanásobnou rezervou stanovené 
emisní limity. Určitým specifikem zařízení pro spalování biomasy je však zvýšený 
požadavek na dlouhodobý a rovnoměrný provoz bez častých změn aktuálního výkonu. 
Dále se u zařízení s velkým výkonem projevuje skutečnost, že biomasa představuje 
lokální energetický zdroj energie. Transport velkého množství paliva s nízkou objemovou 
hustotou na dlouhé vzdálenosti, které je potřebné pro zajištění chodu velkých zařízení, je 
spojen se vznikem doprovodných emisí, což snižuje celkový efekt provozu těchto 
zařízení. Pokud se má tedy zvýšit efektivnost využití kotle na biomasu, ekonomický a 
environmentální přínos, je tedy podmínkou zajištění biomasy v blízkém okolí zdroje  na 
biomasu. 

 
     Problémy kotlů na biomasu nejen středních výkonů se mohou vyskytovat při dlouhodobém 
nerovnoměrném provozu s častou změnou aktuálního výkonu [10].  
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     Cena biomasy je dána jejími výrobními náklady, které jsou nízké pouze u odpadů. 
V současnosti je biomasa chápána jako zboží, což má za následek růst její ceny, která se 
samozřejmě dále projeví zvýšením nákladů na dopravu, skladování a manipulaci.  
 
     Ekonomické hodnocení biomasy, určené pro běžné spalování v kotlích, ve srovnání 
s fosilními palivy, nevychází vždy příznivě a je značně ovlivněno vzdáleností dopravy 
biopaliva do centra spalování. 
 
     Potencionální zájemci o využití biomasy na vytápění existují, ale díky neexistenci 
informací o využitelném potenciálu biomasy, technologických, pěstebních a legislativních 
podmínkách zatím nedochází k jejímu většímu rozšiřování, i když zvyšující se ceny plynu 
situaci částečně mění, bohužel spíše směrem k využití uhlí ve starých ekologicky 
nevyhovujících zařízeních než do oblasti využití ekologické biomasy v moderních 
jednotkách. 
 
     Většina z nabízených kotlů je přednostně uzpůsobena pro jeden druh paliva, a to 
především z důvodů udržení konstantních spalovacích podmínek, které zaručují výsledný 
podíl nežádoucích emisí v rozmezí povolených hodnot. Rozdílné chemické složení 
jednotlivých bio-paliv, proměnlivá vlhkost a převážně nejednotné chování při spalování jsou 
zřejmým důvodem pro vývoj kotlů pouze pro jeden druh paliva. 
 
     Snižování tepelného výkonu (spáleného množství paliva) kotlů na biomasu doprovází 
výskyt nestacionárních spalovacích podmínek s vlivem na celkovou bilanci spalin                   
a s možným zvýšením koncentrace CO jako projevu snížené účinnosti spalovacího procesu. 
 
     Zvyšování celkové účinnosti spalování biomasy zároveň s rozšiřováním řady druhů paliv 
aplikovatelných pro jeden typ kotle a možným snižováním jeho výkonu určuje perspektivní 
směry dalšího vývoje těchto technologií. 
 
 
1.3 Cíle disertační práce 
 

     Hlavní cíle disertační práce spočívá ve výzkumu a vývoji nové technologické jednotky pro 
spalování biomasy a formulaci dílčích opatření a doporučení pro zvyšování efektivity tohoto 
zařízení s respektováním ekologických požadavků. Dílčí cíle disertační práce lze formulovat 
následovně:  
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zpracovat analýzu stávajícího stavu; zjistit 
nedostatky  
 

navrhnout koncepci inovovaného kotle zahrnujícího 
nové technologické prvky 

podílet se na uvedení kotle do provozu  

ověřit platnost matematických bilančních modelů 
v provozních podmínkách 

ověřit technické provedení spalovacího zařízení jako 
celku 

navrhnout metodiku sběru důležitých provozních dat 

vyhodnotit emise znečišťujících látek jednotlivých 
testovaných paliv 

optimalizovat nastavení nových technologických 
prvků 
 

posoudit možnosti energetického využití různých 
druhů biomasových paliv s ohledem na efektivitu 
spalování, výkon kotle a z pohledu celkového chodu 
kotle 

zhodnotit možnosti dalšího vývoje 
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2 HODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU TECHNIKY 
 

Kotle na spalování biomasy patří k základním technickým zařízením, jež obsahuje každá 
technologie pro energetické využití biomasy formou jejího spalování. Probíhá v nich 
kompletní spalovací proces, který se výrazným způsobem podílí na termické účinnosti kotle a 
na splnění emisních limitů. Konstrukční řešení musí respektovat vlastnosti použitého 
biomasového paliva, tzn. že je nutné znát celou skupinu fyzikálních a chemických parametrů, 
které jsou důležité při návrhu resp. výběru optimální technologie pro spalování biomasy.  

Pro vývoj a realizaci nového (inovovaného) spalovacího zařízení je potřeba znát současný 
stav, nedostatky a podmínky pro provoz daných typů zařízení. Za tímto účelem je v této 
kapitole provedena rešerše biomasových paliv, emisních limitů dle příslušné legislativy a 
současného stavu kotlů výkonové řady 1 až 3 MW, které jsou velice často využívány v oblasti 
lokálního vytápění a centrálního zásobování teplem. 

Z těchto podkladů je následně koncipována technologie inovovaného zařízení pro 
spalování biomasy, která obsahuje nově aplikované technologické prvky a kterou lze 
považovat za hlavní úkol a přínos této práce. 
  
2.1 Charakteristika biomasových paliv 
 
     Použití biomasy jako paliva je charakterizováno fyzikálními a chemickými vlastnostmi, na 
jejichž základě se volí příslušná technologie získávání energie. Konstrukce a technické 
provedení spalovacích zařízení musí reflektovat tyto vlastnosti. Standardně patří mezi 
ukazatele kvality biomasových paliv obsah vody (vlhkost), chemické složení hořlaviny paliva, 
obsah prchavé hořlaviny, obsah popela a výhřevnost paliva. Tyto vlastnosti bývají 
označovány jako teplotechnické [11].  
 
     Základní charakteristiky pro různé druhy biomasových paliv jsou uvedeny v tab. 1. Podle 
energetického obsahu lze poukázat na vhodnost použití jednotlivých paliv. Výhřevnost surové 
biomasy výrazným způsobem ovlivňuje její vlhkost, která působí na proces spalování a 
dosažitelnou termickou účinnost spalování. Za mezní hodnotu vlhkosti se považuje asi 50 % 
vody v surové biomase. Vlhčí biomasu je výhodné před spalováním částečně vysušit [12].  
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Tab. 1 Základní charakteristiky biomasových paliv[4] 

Palivo 
Obsah 
vody 
(%) 

Výhřevnost 
(MJ/kg) 

Měrná 
hmotnost 
(kg/m3) 

Energetický 
obsah (GJ/m3) 

Štěpka - tvrdé dřevo 
(předsušené) 

30 12,3 320 3,9 

Štěpka - tvrdé dřevo 
(nezpracované) 

50 8 450 3,6 

Štěpka - měkké dřevo 
(předsušené) 

30 12,3 250 3,1 

Štěpka - tvrdé dřevo 
(nezpracované) 

50 8 350 2,8 

Seno (stlačené balíky) 18 13,7 200 2,7 

Kůra stromů (jehličnany) 50 8,3 320 2,6 

Triticale 
(stlačené balíky) 

15 14,4 175 2,5 

Piliny (jehličnany) 50 8 240 1,9 

Sláma - pšenice 
(stlačené balíky) 

15 14,4 120 1,7 

     
     U některých druhů biomasy je velice významný obsah chloru, který může zapříčinit 
vysokoteplotní korozi teplosměnných ploch kotlů nad 550 °C. Také způsobuje to, že při 
spalování obilné slámy hnojené průmyslovými hnojivy může dosáhnout koncentrace HCl ve 
spalinách až 180 mg/mN

3 [12]. Jelikož je chlorovodík velmi korozívní látka, má negativní 
účinky na strojní zařízení.  
 
     Dalším důležitým aspektem při bilancování produktů vznikajících při chemických reakcích 
v průběhu  hoření je prvkové složení biomasy, které je také charakteristickou veličinou pro 
vznik znečišťujících látek. První skupina těchto prvků je přeměněna při spalovacím procesu 
na plynné produkty, viz tab. 2.  

Tab. 2 Průměrné prvkové složení biomasy vztažené na 1 kg  
suché hmoty [4] 

Palivo  Dusík [g/kg] Chlór [mg/kg] Síra [mg/kg] 

Štěpka (smrk) 1,65 80 180 
Kůra (smrk) 4,8 180 480 
Miscanthus 4,95 980 1200 
Triticale 6,7 2100 1150 
Sláma 18,4 3000 1000 
Seno 23,1 3500 2500 
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     Dusík není prvek, který se přímo účastní spalovacího procesu jako hořlavina. Přeměna 
dusíku na NOx je dána především podmínkami spalování a kvalitou spalovacího procesu. 
Mechanismus vzniku NOx lze popsat následujícím způsobem [13]. Existují tři různé způsoby 
tvorby oxidů dusíku, jedná se oxidy dusíku: 

- promptní (tzv. okamžité) 

- termické 

- palivové 

 
     Při nejvyšších teplotách v tzv. počáteční fázi hoření vznikají okamžité oxidy dusíku. Jejich 
podíl z celkového množství vznikajících NOx je minimální. V pásmu teplot nad 1100 °C 
vznikají termické oxidy dusíku a to z dusíku přítomného v okysličovadle (spalovacím 
vzduchu). V oblasti nejnižších teplot (nad 500 °C) se jedná o palivové oxidy dusíku, které 
vznikají z dusíku obsaženého v hořlavině paliva. Vliv teploty na tvorbu oxidů dusíku je 
uveden na obr. 3. 
 

 

Obr. 3 Vliv teploty na produkci dílčích typů oxidů dusíku [14] 

 
     Chlór se téměř kompletně přeměňuje během spalování na HCl a alkalické chloridy. 
S klesající teplotou spalin v kotli plynné chloridy kondenzují na popílku nebo stěnách 
výměníků tepla. Měření a výpočty materiálových bilancí pro roštové systémy ukazují, že 
40 až 85 % původního obsahu Cl v biomase je vázáno na pevné zbytky hoření. Konečný 
poměr závisí na koncentraci alkalických kovů a kovů alkalických zemin v biomase a také 
účinnosti odstraňování tuhých částic. Významnost Cl je patrná především v možné přeměně 
vzniklého HCl na PCDD/F nebo korozívním efektu při kondenzaci HCl. 
     Síra se během spalovacího procesu transformuje na SO2, SO3 a alkalické sírany. Největší 
podíl síry přechází do plynných sloučenin. V chladných částech vzniklé produkty kondenzují 
a mohou způsobovat korozi.  
 
     Druhá skupina prvkového složení biomasy obsahuje tuhé zbytky hoření, mající formu 
škváry nebo popílku a obsahující elementy Si, Ca, Mg, K a Na patřící mezi nevýznamnější, 
viz tab. 3, ze které vyplývá, že dřevní materiál je z hlediska spalování a požadavků na 
technologii kotle nejpříznivější. 
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Tab. 3 Typický obsah  prvků ve škváře biomasových paliv [11] 

Prvek 
popeloviny 

Štěpka 
(smrk) 

[hmot. %] 

Kůra 
(smrk) 

[hmot. %] 

Sláma 
(pšenice, ječmen) 

[hmot. %] 

Obilnina 
(triticale) 
[hmot. %] 

Si 1,65 80 180 180 
Ca 4,8 180 480 480 
Mg 4,95 980 1200 1200 
K 6,7 2100 1150 1150 
Na 18,4 3000 1000 1000 
 
 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 
Zn 260 - 500 300 - 940 60 - 90 120 - 200 
Cd 3 - 6,6 1,5 - 6,3 0,1 - 0,9 0,1 - 0,8 

 
     Ca a Mg obvykle zvyšují teplotu tavení popelovin, K působí opačným způsobem. Si 
v kombinaci s K může vést k formování křemičité škváry s nízkou teplotou tavení. Tyto 
vlastnosti jsou důležité při posuzování spékání a tavení škváry na roštu nebo zanášení 
elementů výměníků tepla. Vlastnosti popelovin vzniklých spalováním různých druhů biomasy 
jsou uvedeny v tab. 4 [4]. 
 

Tab. 4 Vlastnosti popelovin 

Druh biomasy 
Teplota 
spékání 

[°C] 

Teplota 
měknutí 

[°C] 

Teplota 
tavení 
[°C] 

Dřevo (smrk) 1110 - 1340 1410 - 1640 1700 
Kůra (smrk) 1250 - 1390 1320 - 1680 1410 - 1700 
Miscanthus 820 - 980 980 - 1160 1050 - 1270 
Sláma 800 - 860 860 - 900 1080 - 1120 
Seno 830 - 1130 950 - 1230 1100 – 1330 

 
     Ze srovnání výše uvedených hodnot pro dřeviny a stébelnatý materiál opět vyplývá, že je 
dřevní materiál výhodnější z pohledu využitelnosti paliva. Teplota tavení popelovin pro slámu 
a seno je podstatně nižší (nízká koncentrace Ca, vysoká koncentrace K), což pro spalovací 
zařízení znamená, že musí obsahovat lepší systém kontroly teplot ve spalovací komoře. 
 
     V následující tab. 5 jsou uvedeny hodnoty obsahu popela, tzn. nespalitelného podílu pro 
vybrané typy biomasových paliv. 
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Tab. 5 Typický obsah popela biomasových paliv 

Palivo 
Obsah popela v sušině 

[%] 
Jehličnatá kůra 3,8 
Žitná sláma 4,8 
Pšeničná sláma 5,7 
Řepková sláma 6,2 
Kukuřičná sláma 6,7 
Slunečnice 12,2 
Topol  1,8 
Vrba 2 

 
     Dřevní palivo se do kotle dávkuje různými způsoby, ale naprostou výhodou oproti 
stébelnaté biomase je vyšší měrná hmotnost dosažená bez větších úprav. Pro stébelnaté palivo 
se vyžaduje zvyšování energetického obsahu na jednotku objemu (zhušťováním materiálu) 
tak, aby se dosáhlo optimálního využití celé plochy roštu v průběhu spalovacího procesu. 
 

     Z chemického složení hořlaviny vyplývá, že efektivní a ekologické spalování biomasy je 
možné pouze k tomu určených topeništích, nikoliv ve spalovacích jednotkách konstruovaných 
pro jiná paliva. Spalování biomasy v topeništích určených pro fosilní paliva je sice možné, 
ovšem za cenu snížené účinnosti jednotky a s negativním dopadem produktů nedokonalého 
spalování na životní prostředí. Biomasa se vyznačuje velkým podílem prchavé hořlaviny, 
která je spalováním uvolňována. V tab. 6 je uvedena výhřevnost, chemické složení hořlaviny 
a podíl prchavé hořlaviny pro různé druhy biomasy [11]. Pro srovnání jsou v tabulce uvedeny 
rovněž i hodnoty pro fosilní paliva [11]. 
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Tab. 6 Zjištěná výhřevnost a složení prchavé hořlaviny pro různé druhy biomasy a srovnání 
s vybranými fosilními palivy [11] 

Palivo 
Zjišt ěná 

výhřevnost 
[MJ/kg] 

Podíl 
prchavé 

hořlaviny 
[%] 

Elementární složení [% hmot.] 

C H O N S 

Obilní sláma 
min. 15 70 43,9 5,4 38 0,3 0,05 
max. 17,5 82 48 6,4 43,3 0,7 0,2 

Obiloviny (zrno+sláma) 
min. 15,5 76 45 6 39,5 1 0,09 
max. 18,5 79 46,6 6,9 42,6 1,8 0,2 

Miscantus 
min. 15 74 45 5,5 36 0,5 0,05 
max. 17,6 79 49 6,4 41,3 1,7 0,3 

Seno 
min. 13,5 70 45 6 38,8 0,8 0,08 
max. 17,7 75 48,6 6,6 44,3 1,1 1,12 

Dřevo 
min. 16,9 70 45 5,3 41,4 0,1 0,02 
max. 19 85 52 6,5 46 1,7 0,3 

Řepkový olej min. 35 100 77 12 11 0,1 0 

Hnědé uhlí 
min. 14 20 27,5 2,5 12 0,3 0,5 
max. 23 55 64 5,8 33 1,5 6 

Černé uhlí 
min. 27 10 65 2,8 5 0,9 0,5 
max. 32,5 40 84 5 9,1 2 1,5 

Koks 
min. 30 4 65 1 1 0,1 0,1 
max. 32,5 13 90 2 2 0,5 0,5 

 
 
2.2 Emise vznikající při spalování biomasy 
 
     Termické zpracování biomasy k výrobě energie ovlivňuje stejně jako každý jiný spalovací 
proces životní prostředí. Množství do atmosféry vypouštěných emisí závisí na použité 
technologii, spalovaném palivu a celé řadě dalších faktorů. Jejich negativní dopad může být 
posuzován z různých pohledů – místní (TZL), regionální (NOx, SO2), globální (CO2 
přispívající ke skleníkovému efektu) [13]. 
 
     Obecným trendem je postupné zavádění přísnějších emisních limitů, což má vliv na vývoj 
moderních technologií s nízkou úrovní produkovaných emisí. Pro všechny sledované složky 
existují prověřené primární či sekundární prostředky pro snižování množství polutantů. Jejich 
aplikace je však vždy limitována  omezenými investičními prostředky. Tato opatření nejsou 
tedy cenově dostupná pro malá zařízení. Obecně platí, že velká zařízení poskytují větší 
možnost optimalizace a aplikace těchto opatření, což vede k nižším emisím. Problematika 
emisí souvisejících s energetickým využitím biomasy je detailně zmiňována v celé řadě 
publikací, např. [14], [3].  
 
     Nepřekročit povolené emisní limity koncentrací znečišťujících látek při ustáleném provozu 
biomasové jednotky obvykle nečiní problém. Zvýšená tvorba polutantů se často vyskytuje při 
provozu s nižším výkonem, proto je tedy zapotřebí sledovat aktuální výkon. 
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     Často diskutovanou otázkou při energetickém využívání biomasy je měření obsahu 
polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F) ve spalinách. Co se týká 
zákona, legislativně jsou omezeny pouze spalovny komunálních odpadů emisním limitem   
0,1 ng/m3 TEQ. Uvedenou problematikou se zabývá např. [15]. Přestože publikované 
výsledky nelze generalizovat, z dostupných údajů vyplývá, že zjištěné hodnoty mohou až 40 
krát překračovat emisní limity spaloven komunálních odpadů. 
  
2.2.1 Emise jako finální produkt dokonalého spalování 
 
     Z výše uvedené skupiny složek spadá do této kategorie zejména CO2, NOx, SOX nebo 
HCl. Spalování biomasy je považováno z pohledu bilance CO2 za neutrální, což znamená, že 
nepřispívá k produkci skleníkových plynů. Při spalování biomasy se produkuje oxid uhličitý, 
ale stejné množství oxidu uhličitého je spotřebováno při vytváření biomasy fotosyntézou. Pro 
detailní analýzu je však potřeba zahrnout do bilance také emise související s přípravou 
biomasy jako paliva a její dopravou. Při zpracování biomasy se dosahuje příznivějších emisí 
než při zpracování fosilních paliv. 
  
     Pro emise zbývajících finálních produktů v případě spalování biomasy je rozhodující 
složení paliva a zejména obsah N, S, Cl.  V tomto ohledu je možné biomasu v porovnání 
s ostatními typy paliv považovat za vhodné palivo. Následující obr. 4 zobrazuje typický obsah 
těchto prvků v biomasových palivech. Dále je vyznačena koncentrační oblast, ve které již lze 
očekávat provozní a emisní problémy [14]. 
 
 

Obr. 4 Typický obsah dusíku, chlóru a síry v biomasových palivech a limitní koncentrace pro 
jejich bezproblémové využití [14] 

 
     Emise NOx vznikají při spalování všech biomasových paliv obsahujících dusík. 
V literatuře jsou popsány tři mechanismy jejich vzniku – palivové NOx související s obsahem 
N v palivu, termické a promptní NOx, které vznikají z dusíku obsaženého ve spalovacím 
vzduchu [4]. Jednotlivé mechanismy vzniku jsou rozebrány v kapitole 2.1 CHARAKTEERISTIKA 

BIOMASOVÝCH PALIV. V případě spalování biomasy je rozhodující prvně zmíněný 
mechanismus vzniku NOx (tedy palivové NOx). NOx vznikající z dusíku obsaženého ve 
spalovacím vzduchu nehrají významnou roli, protože termický mechanismus tvorby NOx se 
výrazně projevuje až při  teplotách přesahujících 1300 °C a promptní mechanismus je taktéž 
nevýznamný. Spalování biomasy vede tedy k nízkým emisím NOx na úrovni 100 až 250      
mg NO2/mN

3 (ve srovnání s emisním limitem 650 mg/m3) bez ohledu na použitou technologii 
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a velikost zařízení [3]. Primárními  a sekundárními opatření nemusí být obvykle aplikována. 
Velmi nízké emise se dosahují také u  SOx  a HCl. 
 
2.2.2 Emise v důsledku nedokonalého spalování 
 
     Příčinou vzniku tohoto typu emisí je nedosažení  a nedodržení optimálních podmínek 
dokonalého spalování, které jsou v literatuře označovány  jako „3T“, tzn. čas, teplota a 
turbulence. Jestliže produkce látek dokonalého spalování je závislá zejména na spalovaném 
palivu, u biomasových paliv hraje výraznou roli použitá technologie. Existují velké rozdíly 
mezi zařízeními malého výkonu a velkokapacitními spalovacími zařízeními. Typickou 
složkou emisí je CO. Produkce CO závisí zejména na přebytku vzduchu a době zdržení. Pro 
každou technologii existuje určité optimální množství přebytku dané jako kompromis mající 
vliv na udržení teploty a dostatečné lokální promísení.  
 
     Nevýhodou malých zařízení (krby, kamna na dřevo) je vysoká produkce emisí z důvodu 
nedokonalého spalování související s přirozeným tahem. Tyto kotle nejsou vybaveny téměř 
žádnou automatikou, což v kombinaci s periodickým dávkováním paliva má za následek 
problémy s emisemi. Hodnota skutečně dosahovaných koncentrací znečišťujících látek se 
obvykle exponenciálně zvyšuje při snižujícím se výkonu vzhledem k výkonu nominálnímu 
[3]. Hodnoty koncentrací znečišťujících látek se pohybují v závislosti na ustáleném chodu 
spalovacího zařízení v řádu tisíců (typicky 3000 až 5000 mg/mN

3), čímž několikrát překračují 
emisní limity platné pro kotle středních výkonů. Podobně jako na energetickou účinnost má 
rostoucí výkon příznivý dopad také na emise, a to především díky zvýšeným možnostem 
optimalizace procesu a aplikaci moderních řídicích systémů. U moderních zařízení středních a 
velkých výkonů je snažší dosáhnout stanovené emisní limity. Za zařízení s vysokým 
standardem lze pak považovat ta, která dosahují koncentrace znečišťujících látek v rozmezí 
hodnot 20 – 250 mg/mN

3, tzn. hodnoty, které jsou výrazně pod emisním limitem. Jeden z 
hlavních problémů je opět udržení nízkých emisí také při dlouhodobém nerovnoměrném 
provozu s častou změnou aktuálního výkonu [10].  
 
     Při nedokonalém spalování vznikají také organické látky, tzn. uhlovodíkové sloučeniny 
obecně značené jako CxHx. Obecně lze říci, že čím více těkavého podílu tuhé palivo obsahuje, 
tím více látek typu uhlovodíkových sloučenin vzniká. Jejich tvorba je způsobena pyrolýzou 
volných radikálů uhlovodíků v redukční zóně plamene, čili v oblastech nedostatkem O2, při 
teplotách 500 až 800 °C. Emisní limit organických látek je legislativně předepsán pro paliva 
s vysokým podílem prchavé hořlaviny (dřevo, biomasa).  
 
2.2.3 Emisní limity platné v ČR 
 
     Ověření kvality spalovacího procesu na základě naměřených hodnot koncentrací se 
provádí porovnáním s normovanými – legislativními emisními limity pro daný druh 
spalovaného paliva, konstrukci  kotle, a to přepočtem na referenční podmínky. V roce 2002 
vstoupila v platnost v České republice nová legislativa pro ochranu ovzduší plně reflektující 
předpisy Evropské unie.  Legislativa vychází ze zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a 
navazujících právních předpisů (nařízení vlády a vyhlášky MŽP) č. 350/2002 Sb. až č. 
358/2002 Sb. Stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování se dotýkají nařízení vlády č. 
352/2002 Sb., kterým se stanový emisní limity a další podmínky provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., která obsahuje 
seznam znečišťujících látek, požadavky na vedení provozní evidence, metody zjišťování 
množství vypouštěných znečišťujících látek aj.  
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Obecné a specifické emisní limity 
 
     Přípustnou úroveň znečišťování ovzduší určují podle zákona o ovzduší a navazujících 
předpisů emisní limity. Tzv. obecné emisní limity jsou určeny pro jednotlivé znečišťující 
látky nebo jejich stanovené skupiny u těch zdrojů, které nejsou zařazeny mezi tzv. jmenovitě 
určené (vybrané) technologie a jsou dány zpravidla hodnotami hmotnostních koncentrací, 
kombinovaných s limitními hodnotami hmotnostních toků.  
 
     Stacionární spalovací zdroje patří mezi jmenovitě určené technologie, pro které jsou 
stanoveny tzv. specifické emisní limity [16]. 

 
Emisní limity pro spalovací zdroje využívající palivo biomasového původu 
 
     Emisní limity pro zvláště velké (ZV) [17] spalovací zdroje (jmenovitý tepelný příkon 50 
MW a vyšší) jsou v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu stanoveny pro SO2, NOx 
(NO2), TZL a CO, které jsou vztaženy na normální stavové podmínky, suchý plyn a 
referenční obsah kyslíku 6 % (viz tab. 7 až tab. 13), které jsou děleny na [17]: 
 

• nové zdroje, což jsou zařízení na které bylo vydáno stavební povolení po 1. červenci 
1987 

• budoucí nové zdroje, což  jsou zařízení na které bylo vydáno stavební povolení po 1. 
červenci 2004 

Tab. 7 Hodnoty emisních limitů pro SO2 pro nové zdroje 

Jmenovitý 
tepelný příkon 

[MW] 
50 až 100  100 až 500  > 500  

Emisní limit 
(mg/m3) 

2000 
2000 – 400 

 
400 

 

Tab. 8 Hodnoty emisních limitů pro SO2 pro budoucí nové zdroje 

Jmenovitý 
tepelný příkon 

[MW] 
50 až 100  100 až 300  > 300  

Emisní limit 
(mg/m3) 

200 200 200 

 

Tab. 9 Hodnoty emisních limitů pro NOx pro nové zdroje 

Jmenovitý 
tepelný příkon 

[MW] 
50 až 500  > 500  

Emisní limit 
(mg/m3) 

600 500 
600* 200*, 1) 

 
* Od 1. ledna 2016 
1) Pro zařízení, která po 1. lednu 2016 nebudou provozována déle než 1500 hodin ročně, 
platí emisní limit 450 mg/m3 
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Tab. 10 Hodnoty emisních limitů pro NOx pro budoucí nové zdroje 

Jmenovitý 
tepelný příkon 

[MW] 
50 až 100  100 až 500  > 500  

Emisní limit 
(mg/m3) 

400 300 200 

 

Tab. 11 Hodnoty emisních limitů pro TZL pro nové zdroje 

Jmenovitý 
tepelný příkon 

[MW] 
< 500  > 500  

Emisní limit 
(mg/m3) 

100 50 

 

Tab. 12 Hodnoty emisních limitů pro TZL pro budoucí nové zdroje 

Jmenovitý 
tepelný příkon 

[MW] 
50 až 500  > 100 

Emisní limit 
(mg/m3) 

50 30 

 
 

Tab. 13 Hodnoty emisních limitů pro CO bez ohledu na datum  
vydání stavebního povolení 
Jmenovitý 

Tepelný příkon 
[MW] 

>= 50 < 50 

Emisní limit 
(mg/m3) 

250 400 

 
     Emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje (od 0,2 do 50 MW) jsou stanoveny pro 
SO2, NOx, CO, organické látky (u spalování dřeva a biomasy) a TZL v závislosti na druhu 
paliva a jmenovitém tepelném výkonu. Emisní limity jako hmotnostní koncentrace 
znečišťující látky jsou stanoveny pro suchý plyn za normálních podmínek a referenční 
objemový obsah kyslíku ve spalinách v % [17]. 
 
     Předmětná spalovací jednotka na biomasu o termickém výkonu 1 MW, na které byla 
emisní a výkonová měření prováděna, spadá mezi tzv. střední zdroje a emisní limity platné 
pro tento typ zdroje jsou uvedeny v tab. 14. 
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Tab. 14 Emisní limity pro obsah znečišťujících látek ze  
stacionárních zdrojů spalujících dřevo1), resp. biomasu 

Emisní limit [mg/mN
3] 

Ref. obsah O2 
[%] Tuhé látky SO2 NOx CO 

Org. 
látky 

250 2500 650 650 50 2) 11 

 
1) rovněž tak nekontaminovaný dřevní odpad, kůru a podobné rostlinné látky 
2) emisní limit platí pro tepelný výkon nad 1 MW  
 
     Hodnoty emisních limitů, které stanovuje příloha č. 4 Nařízení vlády č. 352/2002 Sb, se 
považují za splněné, jestliže střední hodnota ze všech jednotlivých měření nepřekračuje 
emisní limit a současně každá hodnota zjištěné koncentrace jednotlivého měření znečišťující 
látky je menší než 120 % emisního limitu [17]. 
 
     Aby se mohly hodnoty emisních koncentrací znečišťujících látek zjištěných při různých 
podmínkách a na různých zdrojích znečištění porovnávat s emisními limity uvedenými 
v příslušné legislativě [17], je nutné provést přepočet koncentrací znečišťujících látek na 
vyjádření v [mg/mN

3] v suchém nosném plynu s referenčním obsahem kyslíku „cO2,ref“. 
K tomu slouží následující vztahy: 
 

[ ]
414,22

i
ii

MW
cc ppm ⋅=        [mg/mN

3] (2-1) 

 
 

real,2O

ref,O
real,iref,i c21

c21
cc 2

−
−

⋅=  (2-2) 

 
kde 
 
MW i   molekulová hmotnost látky [-] 
 
 
2.3 Zhodnocení stávajícího stavu spalovacích zařízení pro energetické 

využití biomasy 
 
     V disertační práci je přehled a srovnání současných spalovacích zařízení pro energetické 
využití biomasy, jejichž tepelný výkon je v rozmezí od 1 do 3 MW, tzn. kotle středních 
výkonů. Obsahuje informace charakterizující stávající stav, výhody a  nevýhody dostupných 
strojně-technologických zařízení, které se pro spalování biomasy využívají. V následujícím 
textu je shrnutí získaných informací. 
 
     Na trhu existuje více výrobců, než-li používaných technických koncepcí, což znamená, že 
kotle jsou principiálně podobné. Někdy se však liší v detailech, které mohou výrazným 
pozitivním způsobem působit např. na tvorbu emisí. Popisy těchto jednotlivých detailů nejsou 
běžně publikovány. Nabízené kotle se liší kvalitou technického provedení, komfortem 
v obslužnosti a při provozu, což se projevuje v odlišných cenových nabídkách [18]. 
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     Zařízení na spalování biomasy lze rozdělit podle způsobů hoření paliva do následujících 
skupin: 

- s pevným ložem 

- s fluidním ložem 

- s cirkulujícím fluidním ložem 
 
     Mezi zařízení s pevným ložem se řadí roštové systémy a podavače se spodním 
dávkováním paliva v kombinaci s kruhovým roštem. Fluidní spalování je vhodným způsobem 
pro biomasu s konstantní velikostí segmentů nepřesahující určitý délkový rozměr. Zařízení 
s fluidním ložem i spalování s cirkulujícím fluidním ložem jsou méně typická pro spalovací 
zařízení středních výkonů, proto nejsou dále uvažována.  
 
2.3.1 Spalování na roštu 
 
     Princip spalování na roštu vychází z funkce roštu [18]. Jsou využívány pro spalování 
širokého spektra biomasových paliv, např. kusové dřevo, štěpky, pelety, obiloviny, dřevní 
odpady aj. [18]. Konstrukce roštu musí být provedena tak, aby umožnila: 
 

- zajistit přívod spalovacího vzduchu do jednotlivých zón roštu tak, aby 
spalování probíhalo při optimálním přebytku vzduchu 

- umožnit postupné vysušení, zahřátí na zápalnou teplotu, hoření a dokonalé 
vyhoření paliva 

- zamezovat shromažďování tuhých zbytků po spalování 

- umožnit změnu výkonu kotle 
 
     U kotlů středních výkonů se používají rošty mechanické, které jsou pohyblivé a zajišťují 
pohyb paliva směrem do míst, odkud jsou odváděny zbytky po spalování. Pohybem 
pohyblivých sekcí dochází k mísení a rovnoměrné distribuci materiálu po roštu. Zpravidla 
bývá rošt rozdělen do několika sekcí, které se pohybují rozdílnými rychlostmi na základě 
potřeby jednotlivých fází spalovacího procesu. Výkon spalovacího zařízení s těmito rošty je 
odvislý od šířky a délky roštu. 
 
     Přívod paliva na rošt je uskutečňován pomocí šnekového dopravníku, prostřednictvím 
mechanických či pneumatických dopravníků, nebo se používá zavážecí lis. Mezery mezi 
roštnicemi nesmí být příliš velké, aby nedocházelo k propadávání paliva. Rošty můžeme 
rozdělit do následujících skupin: 
 

- pásové 

- přesuvné 

- vratisuvné 

- válcové 
 
     Pro spalování biomasy jsou využívány všechny výše uvedených typy. Oproti pásovému 
roštu mají ostatní uvedené výhodu v tom, že jejich pohybem dochází k posuvům vrstvy 
paliva, čímž dojde zároveň k její narušení, lepšímu rozložení s efektem dokonalejšího 
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prohoření paliva. Výhodou těchto roštů je možnost jejich chlazení, což vede k prodloužení 
životnosti roštu. Funkce posuvného roštu je ukázána na obr. 5. 
 
 

 

Obr. 5 Princip posuvného roštu [4]     

 
     Na pohyblivých roštech lze spalovat široké spektrum biopaliv. Pro spalování vlhké slámy, 
pilin a dřevní štěpky se využívají rošty chlazené primárním vzduchem. Pro suchá biopaliva 
s nízkým bodem sintrace (teplota spékání) popelovin se doporučují vodou chlazené rošty.   
Spalování na roštu je vhodné pro palivo z biomasy s vysokým obsahem vlhkosti, proměnlivou 
velikostí částic a vysokým obsahem popelovin. Lze spalovat směsi různých paliv na bázi 
dřeva.  
 
     Pro zajištění stabilního průběhu spalovacího procesu je nutné u těchto kotlů dodat 
nuceným způsobem spalovací vzduch do různých míst pod roštem. K tomu je tedy nutno 
použít ventilátory vzduchu (v současnosti se často využívají s frekvenčním měničem, čímž je 
provoz stabilnější), které zajišťují přívod primárního vzduchu pod rošt. Přesné rozdělení 
oblastí roštu nelze jednoznačně stanovit, délkové parametry zón určených pro sušení, 
pyrolýzu, hoření pevně vázaného uhlíku a dohořívání zbytkových hořlavin se stanovují podle 
provozních zkušeností a částečně i experimentálních měření.  
 
Typický příklad struktury spalovacího procesu na roštu je uveden na obr. 6 [19] 
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     Obr. 6 Schéma roštu s příkladem spalovacího procesu a přívodem primárního vzduchu 
[19] 

 
     Palivo se dostává na rošt s původní vlhkostí, takže primární vzduch v této části musí 
především působit jako sušicí médium. Největší množství primárního vzduchu se 
spotřebovává v zóně probíhající pyrolýzy a hoření pevně vázaného uhlíku. Pro biomasu je 
zóna hoření pevně vázaného uhlíku zkrácena vlivem převládajícího obsahu prchavých složek, 
které hoří přednostně v částech navazujících na rošt, tj. ve spalovací komoře (primární resp. 
sekundární). Teplota primárního vzduchu v této oblasti ovlivňuje vznik NOx. 
 
     Nejnižší potřeba primárního vzduchu je typická pro poslední zónu roštu, ve které probíhá 
dohořívání hořlavin obsažených ve zbytkové škváře.  
 
     Pozitivní vliv na spalovací proces má také stupňovitý přívod spalovacího vzduchu 
(primární a sekundární vzduch) do oddělené primární a sekundární spalovací komory, čímž se 
zamezí zpětnému směšování proudů sekundárního vzduchu a dosáhne oddělení procesu 
zplyňování a spalování. Pro optimální spalovací podmínky v primární komoře se 
nedoporučuje směšovat sekundární proud spalovacího vzduchu se vznikajícími spalinami 
uvolněnými hořením a to z důvodu, aby nedocházelo k turbulenci uvnitř primární komory. 
Konstrukce sekundární komory a umístění přívodu sekundárního vzduchu musí zajistit 
dokonalé promíchání vzniklé směsi. Čím kvalitnější promíchání je dosaženo,tím je potřebný 
přebytek vzduchu menší, což se pozitivně projeví na termické účinnosti kotle na biomasu. 
Zvýšení účinku promíchání lze dosáhnout například aplikací menších kanálů v komoře, ve 
kterých spaliny dosahují vysokou rychlost a následný nástřik vzduchu  z trysky se projeví 
rovnoměrným rozložením po průřezu kanálu. Další možností je způsob konstrukce komory, 
která zvýší turbulenci proudění v komoře. 
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     Podle směru pohybu spalovaného materiálu a proudění spalin nad roštem se rozlišují 
následující geometrická uspořádání (návaznost sekundární komory na primární), viz obr. 7 
[4]: 
 

- protiproudé 

- souproudé 

- křížové 

 
 

 

Obr. 7 Návaznost sekundární komory na primární [4] 

 
     Protiproudé uspořádání je vhodné pro paliva s nízkou výhřevností (vlhká kůra, neupravená 
dřevní štěpka, čerstvé piliny, atd.). Toto uspořádání umožňuje kontakt horkých spalin 
s vlhkým palivem, čímž dochází k intenzivnějšímu přenosu vody z paliva do spalin. 
 
     Souproudé spalování se využívá pro suchá paliva (odpadní dřevo z dřevozpracujících 
podniků, sláma) nebo v systémech s předehřevem primárního vzduchu. Zvyšuje zdržnou dobu 
plynů uvolněných z paliva, příznivě se projevuje na emisích NOx (kontakt spalin s ložem 
dřevěného uhlí na konci roštu). Nepříznivě se projevuje na zvýšení úletu popelovin (lze 
eliminovat návrhem tvaru komory). 
 
     Křížové uspořádání je kombinací předcházejících a nejčastěji se využívá v kombinaci 
s vertikální sekundární komorou. 
 
     Je-li spalována pouze suchá biomasa, lze konstruovat spalovací komoru bez vyzdívky. 
Spalování vlhké biomasy vyžaduje komoru s vyzdívkou, protože vyzdívka působí jako 
akumulátor tepla a eliminuje změny ve vlhkosti paliva a následné fluktuace teploty plynných 
produktů. Pro řízení teploty uvnitř komory lze využít také recirkulaci spalin [20].  
 
     Příkladem moderního typu kotle pro spalování biomasy je zařízení na obr. 8. Z obrázku je 
patrné geometrické uspořádání primární a sekundární spalovací komory. Jde o protiproudé 
uspořádání se zřetelně odděleným prostorem roštu a sekundární komory. Primární komora je 
dimenzována pouze na nezbytně nutné ustálené proudění zplyněných hořlavin a již vzniklých 
spalin. Délka a šířka roštu se stanovuje na základě tepelného zatížení, požadované rychlosti 
pohybu biomasy spalovací komorou a provozních požadavků. 
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     U přechodu do sekundární spalovací komory jsou zavedeny trysky zpětného přívodu spalin 
a sekundárního vzduchu. Směřování trysek sekundárního vzduchu musí maximálně splňovat 
požadavek na efekt promíchání s proudícími spalinami. Intenzita hoření v sekundární komoře 
je zvýšena instalací (konstrukčním provedením) přepážek do cesty proudících spalin. Spodní 
část sekundární komory pozitivně působí na konečnou teplotu v primární komoře. Vysoká 
teplota spodní části se přenáší radiací zpět do vrstvy hořící biomasy, takže nejen urychluje 
vysoušení ale i následnou pyrolýzu. 
 
     Optimální celková velikost kotle (s uvážením rozměrů roštu) musí zohledňovat především 
proudění přiváděného vzduchu a vzniklých spalin. Výsledná forma kotle a použité materiály 
při konstrukci jsou ovlivněny také celkovou investiční náročností.  
 
 

 
 

 
1 – vstupní hubice, 2 – rošt, 3 – sekundární vzduch, 4 – vírová komora, 5 – sekundární 
komora, 6 – trubkový výměník, 7 – primární vzduch, 8 – výpad popele 

Obr. 8 Schéma kotle na spalování biomasy [18] 

 
     Příklad vibračního roštu je uveden na obr. 9. Díky vibracím s vysokou frekvencí je 
omezena tvorba masivních nálepů na roštu. Proto se tento typ používá pro paliva vykazující 
nízkou teplotu spékání (sláma atd.). Nevýhodou vibračních roštů jsou vyšší emise popelovin, 
CO vlivem opakovaného narušování vrstvy paliva a vyšší tepelné ztráty nedopalem vlivem 
snížené možnosti regulovat pohyb paliva. 
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Obr. 9 Schéma kotle s vibračním roštem [4] 

 
     Pro stébelnaté paliva se používají roštové kotle založené na obdobném principu jako kotle 
pro spalování dřevních materiálů. Hlavní rozdíl spočívá v provedení dávkování materiálu do 
kotle. Stébelnatá paliva je výhodné dávkovat ve velkých balících, které zjednodušují 
automatický provoz kotle. Tyto balíky se připravují již při sklizni, čímž je dosaženo také 
zefektivnění dopravy paliva do místa energetického využití. Balíky se pokládají na pomalu se 
posouvající podavač. Jakmile se balík dostane k místu s vysokou teplotou, začíná postupně 
odhořívat (styl „doutník“). Vyšší obsah prchavého podílu hořlavin vyžaduje pro stébelnaté 
palivo zvětšení obou spalovacích komor kotle. 
 
     Vývojově nejnovějším způsobem spalování biomasy je kotel se spodním dávkováním 
paliva. Příklad tohoto typu kotle s rotujícími elementy roštu je uveden na obr. 10. 
 

 

Obr. 10 Schéma kotle se spodním dávkováním paliva a rotačními roštovými elementy [4] 
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     Kotel se spodním přívodem paliva umožňuje spalovat velmi vlhkou biomasu až do 65 % 
vlhkosti. Pro bezproblémové dávkování musí být palivo upraveno podle požadavků výrobce. 
 
 
2.4 Shrnutí současného stavu 

Volba výkonu a typu kotle vychází z chemických a fyzikálních vlastností uvažovaného 
typu biomasy. Z těchto charakteristických vlastností biomasového paliva vyplývá druh 
spalovacího roštu. Primární komora je dimenzována na nezbytně nutné ustálené proudění 
zplyněných hořlavin a již vzniklých spalin.  

Většina nabízených kotlů středních výkonů je přednostně uzpůsobena pro jeden druh 
paliva, a to především z důvodu udržení konstantních spalovacích podmínek, které zaručují 
dodržení povolených emisních limitů. Různé chemické složení jednotlivých bio-paliv, 
proměnlivá vlhkost, forma a zvláště nejednotné chování při spalování jsou v současnosti 
důvodem pro provoz kotlů pouze s jedním druhem paliva. Spoluspalování rozdílných paliv je 
realizováno zejména přidáváním biomasy do stávajících kotlů na uhlí. V oblasti záměny paliv 
s různými vlastnostmi v jednom typu kotle však prakticky neexistuje žádný systematický 
výzkum a vývoj. 

Určitým nedostatek stávajících zařízení pro spalování biomasy o tepelném výkonu             
1 až 3 MW spočívá v tom, že nevyužívají v maximální možné míře teplo obsažené ve 
výstupních spalinách, termická účinnost těchto zařízení je přibližně 90 %. 
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3 VÝVOJ NOVÉHO ZA ŘÍZENÍ PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY 
 
     Po analýze současného stavu a zjištěných nedostatků v oblasti spalovacích zařízení na 
biomasu, která je obsažena v kapitole 2, se přistoupilo k vývoji nového zařízení pro spalování 
biomasy. V této části je prezentován jeho vývoj, který tvoří stěžejní část práce. Výzkum, 
vývoj a realizace tohoto zařízení umožnily získat zcela nové a původní zařízení s přínosem 
ekologickým, energetickým a ekonomickým. Vyvinuté zařízení je svými parametry (možnost 
spalování různých paliv, flexibilita provozu, s dostatečnou rezervou plnění emisních limitů, 
vysoká termická účinnost) konkurenceschopné. Vývoj nového zařízení pro spalování biomasy 
byl součástí projektu Ministerstva průmyslu a obchodu IMPULS FI-IM3/166 Prototyp 
jednotky o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití různých druhů biomasy a fytomasy.  
      
3.1 Návrh zařízení pro spalování biomasy 
 
     Hlavní myšlenkou bylo navrhnout zcela novou a původní českou moderní technologii pro 
energetické využití různých druhů biomasy a fytomasy. Základní idea respektovala záměr, 
aby toto zařízení zohledňovalo aktuální požadavky z hlediska ekologie, se zaměřením na 
maximální možné šetrné energetické využití různých druhů biomasy a fytomasy.  
 
Za cílové parametry zařízení lze tedy označit: 
 

- vysoká termická účinnost zařízení 

     Záměrem prací bylo formulovat podmínky, za nichž je dosažitelná tepelná účinnost 
soustavy na úrovni 92 až 95 %, tzn. že lze předpokládat při jmenovitém výkonu nárůst 
účinnosti až na hodnotu 95 %. 
 

- spolehlivé dodržení emisních limitů 

     Cílem bylo dosáhnout dodržení emisních limitů s dostatečnou rezervou. Tedy pro emise 
CO nepřekročit hodnotu 150 mg/mN

3, pro NOx hodnotu 400 mg/mN
3, pro SO2 hodnotu        

150 mg/mN
3, pro tuhé znečišťující látky hodnotu 100 mg/mN

3.  
 

- možnost spalování různých druhů biomasy a fytomasy 
 
     Na základě analýzy současného stavu (viz kapitola 2 HODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU 

TECHNIKY) se jevilo jako výhodné zabudovat osvědčené elementární prvky v současnosti 
používaných jednotek na spalování biomasy do celkově nové technologické koncepce.  
 
     K dosažení cílových parametrů bylo použito těchto opatření: 
 

- recirkulaci spalin 

- rozdělení spalovacího vzduchu do proudů (primární a sekundární) 

- ohřev spalovacího vzduchu 
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Aplikací uvedených opatření lze dosáhnout: 

- snížení teploty spalin odcházejících do komína na úroveň teploty kondenzace 

- udržení optimálního přebytku spalovacího vzduchu pro různé typy 
biomasových a fytomasových paliv v intervalu hodnot 1,5 až  2  

- spalování různých typů biomasových a fytomasových paliv  
      
3.1.1 Popis technologie zařízení a nově aplikovaných prvků  
 
     V této části jsou zmíněny základní charakteristické vlastnosti spalovacího zařízení a vlastní 
popis technologie.  
 
Základní technické parametry  kotle jsou následující: 
 
 
Tepelný výkon kotle 

- 1 MW (teplo uvolněné ve spalovacím prostoru) 

 
Princip spalování 

- spalování probíhá na šikmém hydraulickém roštu 

 

 Spalované palivo 

- dřevní štěpka 

- piliny 

- lesní kůra 

- sláma obilovin 

- ostatní druhy biomasy až po cíleně pěstovanou energetickou fytomasu 

 
Vlastní spotřeba elektrické energie 

- 5,4 kWh, v případě chodu podavače paliva činí tato hodnota 12 kWh; hodnoty 
platné pro tepelný výkon kotle 550 kW 
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Technické údaje vyvinutého kotle uvádí tab. 15. 
 

Tab. 15 Rozsah pracovních podmínek kotle  

Pracovní látka 
Hodnota 
min./max. 

Teplota 
min./max. 

[°C] 

Relativní 
tlak 

[kPa] 
Jiné 

Průtok  topné vody do 
teplovodního výměníku 

12,7/44,5 
m3/h 

70 max. 600 
 

Průtok topné vody 
z teplovodního výměníku 

12,7/44,5 
m3/h 

90 max. 600 
 

Spotřeba biomasového paliva 75/510 kg/h - -  
Výhřevnost biomasového 
paliva 

 - - 
8/18     

MJ/kg 
Průtok primárního spalovací 
vzduchu na vstupu do 
rekuperačního výměníku 

700/1100 
mN

3/h 
10/40 0 

 

Průtok sekundárního 
spalovací vzduchu na vstupu 
do rekuperačního výměníku 

1400/2400 
mN

3/h 
10/40 0 

 

Průtok primárního spalovací 
vzduchu do kotle 

700/1100 
mN

3/h 
50/130 1 

 

Průtok sekundárního 
spalovacího vzduchu do kotle 

1400/2400 
mN

3/h 
50/130 1 

 

Průtok výstupních spalin 
z kotle 

2800/3600 
mN

3/h 
700/1100 -0,7 

 

Průtok výstupních spalin 
z teplovodního výměníku 

2800/3600 
mN

3/h 
170/220 -0,7 

 

Průtok spalin do ovzduší 
2800/3600 

mN
3/h 

90/180 0 
 

Průtok recirkulovaných spalin 0/800 mN
3/h 160/210 1,3  

 
 
Technologie zařízení 
 
     Spalovací zařízení je součástí teplovodní kotelny, která se skládá z následujících částí: 
 

- kotel na biomasu 

- dávkování paliva 

- využití tepla 
 
 Technologické schéma zařízení a 3D model prototypu jsou zobrazeny na obrázcích (obr. 11 a 
obr. 12). 
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Obr. 11 3D model prototypu jednotky pro energetické využití různých druhů biomasy a 
fytomasy 
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Obr. 12 Zjednodušené technologické schéma jednotky 

 
Základní princip soustavy spalování paliva a systému využití tepla spalin 
 
     Na šikmém hydraulickém roštu uvnitř spalovací komory (K1) kotle dochází působením 
vysoké teploty nejdříve k sušení a pyrolýze paliva, poté k jeho zapálení. V dolní části roštu 
vypadává nespalitelný zbytek (popel). Vzniklé spaliny ve směsi s pyrolýzním plynem proudí 
do prostoru sekundární komory, do které se přivádí sekundární spalovací vzduch, který byl 
předehřát ve speciálním rekuperačním výměníku instalovaném na trase spalin (HE2). Zde 
dojde k dokonalé oxidaci všech spalitelných látek (hoření), přičemž se vytvářejí spaliny o 
maximální teplotě 1000 °C. Spaliny vystupující ze spalovací části jsou vedeny teplosměnným 
svazkem trubek ve výměníkové části kotle (HE1), kde předávají své teplo ohřívané vodě 
topného systému. Ochlazené spaliny odcházejí z kotle výstupním hrdlem spalin. Následně 
probíhá jejich dočištění od jemného popílku (záchyt v popelnici) v multicyklonu (C1). Za 
multicyklonem je umístěn spalinový ventilátor (V01), který zajišťuje dopravu spalin od 
spalovací části do komína (S1) a na celé spalinové trase je jediným. Za ventilátorem je 
provedena odbočka tzv. recirkulace spalin. Množství recirkulovaných spalin je řízeno klapkou 
KL02 (viz Obr. 34 ). Pomocí tohoto recyklu je část spalin z výstupu z kotle přivedena zpět do 
spalovací komory kotle, čímž se zvyšuje pyrolýzní efekt, palivo se před zapálením rychleji 
vysuší a zvyšuje se tak celková účinnost kotle. Za odbočkou recyklu spalin následuje 
předehřev primárního a sekundárního spalovacího vzduchu ve výměníku (HE2). V tomto 
výměníku je využito tepla spalin do maximální možné míry, aby ještě nedocházelo 
k přílišnému zalepování spalinové strany výměníku. Snahou je ochladit spaliny na co možná 
nejnižší teplotu a tím eliminovat komínové ztráty. Spaliny ochlazené ve výměníku následně 
ústí do komína (S1). 
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Systém dávkování paliva 
 
     Obsahuje následující hlavní části: 
 

- vyhrnovač paliva ze skladového hospodářství 

- dopravník a rozdružovací zařízení fytomasy slisované do balíků 

- zavážecí lis paliva do spalovací komory 
 
Popis nově aplikovaných prvků 
 
     V nové technologické koncepci jsou aplikovány tyto inovační prvky: 
 

- rekuperační výměník pro předehřev spalovacího vzduchu 

- recirkulace spalin 

- distribuce proudů spalovacího vzduchu a recyklu spalin do podroštové a 
roštové oblasti a oblasti sekundární komory 

 
Rekuperační výměník HE2 
 
     Nově zavedené proudy spalovacího vzduchu a jejich předehřev probíhající v rekuperačním 
trubkovém výměníku tepla se výrazným způsobem pozitivně podílejí na průběhu spalování. 
Rekuperace tepla má v této technologii dvě významné funkce. Toto opatření přineslo 
výraznou schopnost spalovací jednotky využít tepla spalin do maximální možné míry tím, že 
spaliny po výstupu z multicyklónu předají část své tepelné energie primárnímu a 
sekundárnímu vzduchu v tomto rekuperačním výměníku. Tímto snížením teploty spalin 
odcházejících do atmosféry se snižuje ztráta citelným teplem spalin, tzv. komínová ztráta, 
která se výrazně podílí na celkových ztrátách zařízení a tím i na celkové účinnosti (viz 
kapitola VÝKONOVÉ PARAMETRY A TERMICKÁ ÚČINNOST JEDNOTKY).  
 
     Druhou funkcí je již výše zmíněný předehřev primárního a sekundárního vzduchu, pričemž 
primární spalovací vzduch je veden pod spalovací rošt a má vliv na intenzifikaci procesu 
zplyňování paliva na roštu kotle. Část sekundárního proudu spalovacího vzduchu je přiváděna 
pod začátek spalovacího roštu a podílí se na co nejlepším vyhoření paliva. Další část 
sekundárního proudu spalovacího vzduchu je vedena kanály do primární komory nad rošt, kde 
podporuje hoření a do sekundární komory, kde jednak zajišťuje dokonalé spálení prchavé 
hořlaviny, jednak  má mít funkci ochlazování prostoru sekundární spalovací komory. 
 
Recirkulace spalin 
 
     Částečná recirkulace spalin zpět do spalovací komory, kdy ve spalinách obsažený kyslík je 
zpětně využit ke spalování, umožňuje snížit množství čerstvého vzduchu přiváděného do 
spalovacího prostoru, což se projeví snížením obsahu O2 v koncových spalinách 
odcházejících do atmosféry. Tato okolnost se příznivě projevuje na termické účinnosti 
zařízení. Obecně totiž platí, že snižování koncentrace kyslíku ve spalinách vystupujících 
z kotle se příznivě projeví na růstu celkové účinnosti systému.  
 
     Snížení obsahu kyslíku tedy představuje způsob, jak zvýšit účinnost kotle, ale koncentraci 
O2 nelze snižovat libovolně. Současně musí být zajištěny podmínky pro dokonalý spalovací 
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proces s nízkými emisemi. Je nutné vyvarovat se nadměrným teplotám (závisí na typu 
biomasového paliva, viz tab. 4)  ve spalovací komoře, při kterých by mohlo docházet ke 
spékání popele na roštu a zvýšené tvorbě nálepů při spalování určitých typů fytomasy nebo 
nadměrnému tepelnému zatížení  vyzdívky kotle (maximální přípustná teplota vyzdívky je 
odvislá od použitého materiálu, např. pro šamot je cca 1650 °C). 
 
     Recirkulací spalin je prostor spalovací  komory ochlazován, což je výhodné při spalování 
výhřevnějších paliv (s nízkým obsahem vlhkosti), kdy dochází k nárůstu teploty ve spalovací 
komoře. Tímto dochází ke snížení přívodu spalovacího vzduchu, který by musel být použit ke 
chlazení, a čímž by se efekt nárůstu účinnosti snížil. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny 
v kapitole 3.1.3 VÝSLEDKY BILANČNÍCH VÝPOČTŮ. 
 
Přívod recirkulovaných spalin je prováděn do následujících částí: 
 

- nad konec spalovacího roštu 

- pod začátek spalovacího roštu 

- do sekundární komory 
 

     Kromě výše popsaných výhod umožňuje recirkulace spalin také lepší prohoření paliva na 
konci roštu a zvýšení intenzity procesu zplyňování paliva na roštu. 
 
     Podobné řešení kotle s jeho technologickým popisem  je popsáno v [21].   
 
     Předmětná technologie je použitelná pro spalování nekontaminované biomasy a pro 
dosažení požadované kvality exhalací postačuje mechanické čištění spalin od úletů popílku. 
V případě kontaminované biomasy (např. barvivy, laky, lepidly, tmely, ropnými látkami atd.) 
je potřeba technologii rozšířit o provozní systém čištění spalin. Další možnost aplikovatelnosti 
předmětné technologie je v oblasti potravinářského průmyslu, to je popsáno v [22].   
 
 
3.1.2 Matematický bilanční model energetického systému jako celku 
 
     V první fázi výpočtových prací bylo nutné vytvořit matematický model pro výpočet 
hmotnostních a energetických bilancí celé jednotky, který by umožňoval analyzovat a ověřit 
vliv nově implementovaných prvků, které se běžně u kotlů na spalování biomasy v kategorii 
středních energetických zdrojů nevyskytují. Matematický model umožňuje posuzovat vliv 
těchto nových prvků na efektivnost využití energie a současně poskytnul nezbytné vstupní 
údaje pro detailnější modely. Jeho výstupem je soubor dat o aktuálních provozních 
podmínkách, tj. o spotřebě spalovacího vzduchu, paliva, množství a složení vznikajících 
spalin. Jedná se zejména o data potřebná následně pro návrh aparátů: 
 

- spalinový ventilátor 

- ventilátor primárního a sekundárního vzduchu 

- dopravník paliva 

- prostor pro skládkování paliva (na základě hodinové spotřeby paliva) 

- multicyklon 



40 

- teplovodní výměník 

- vzduchotechnické trasy 
 
     Matematický model dále umožňuje posoudit vliv množství recirkulovaných spalin 
společně s předehřevem vzduchu na účinnost kotle. Lze ho použít v prvotní fázi vývoje 
obdobného spalovacího zařízení, které se však může lišit více či méně v různých oblastech. 
Na základě principů použitých v tomto modelu si lze bezpečně a spolehlivě odvodit podle 
potřeby různé varianty požadavků na spalovací zařízení. 
      
     Kompletní technologické schéma zařízení (viz obr. 12) lze sestavit na základě vhodného 
propojení konkrétních modelů pomocí jednotkových operací, jako jsou např.: 
 

- spalování tuhého paliva 

- směšování plynu 

- ohřev, chlazení 
 

     V další části je v širším rozsahu popsán uzel spalování tuhého paliva, který tvoří základ 
tohoto modelu. Předpokládá se v něm dokonalé spálení všech hořlavých složek. Oxidace 
jednotlivých složek, jsou-li v palivu zastoupeny, probíhá dle níže uvedených 
stechiometrických rovnic. Reálně však spalování probíhá s určitým malým nedopalem, tzn. že 
nedochází k úplnému přechodu těchto složek do spalin. 
 
Spalování uhlíku: 
 
C + O2 = CO2 (3-1) 
 
Spalování vodíku: 
 
2H + ½ O2 = H2O (3-2) 
 
Spalování síry: 
 
S + O2 = SO2 (3-3) 
 
Dusík přítomný v hořlavině poskytuje N2. Pokud jsou v palivu přítomny halogeny (Cl, F), 
mění se převážně na halogenovodíky dle následujících rovnic: 
 
Spalování chloru: 
 
Cl + H = HCl (3-4) 
 
  
Spalování fluoru: 
 
F + H = HF (3-5) 
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Výpočtový model dále předpokládá následující zjednodušení: 
 

- veškerý dusík přechází do formy N2, nedochází ke vzniku oxidů dusíku NOX 

- spalování probíhá za dostatečného přívodu kyslíku, nedochází k nedokonalému 
spalování uhlíku na oxid uhelnatý CO, atd.  

- dokonalá oxidace v primární komoře (při reálném spalování dochází k oxidaci 
části uvolněných plynů také v sekundární komoře při vývinu dalšího tepla) 

- obsah vodíku v palivu je dostatečný pro reakci s chlorem a fluorem 

- do spalovacího procesu přiváděn vlhký spalovací vzduch 
 
     Při bilančních výpočtech je také nezbytné určit tepelný obsah plynných proudů. Měrné 
entalpie plynné směsi se při teplotě T určí na základě znalosti teplotní závislosti měrného 
tepla složek ve formě mocninového rozvoje, dle následujících vzorců: 
 

∑ ⋅=
i

jj hyh  (3-6) 

 
kde 

yj   objemový zlomek složky j ve směsi [-] 
hj  měrná entalpie složky j ]/[ 3

NmkJ  

stanovená podle následující rovnice (3-7) [23]: 
 

Vn

e

T

e
tdtctbtah

jj
jjjjj

1

15,273
3210 ⋅























−−⋅+⋅+⋅+⋅=  

 
(3-7) 

 
 
Použité hodnoty koeficientů polynomického rozvoje pro vybrané plyny uvádí tab. 16, teplotní 
interval platnosti 0 až 2000 °C  
 

Tab. 16 Koeficienty mocninového rozvoje teplotní závislosti měrného tepla 
složek [24]  

Složka 
aj bj.103 cj.106 dj.109 ej.10-5 

J/mol.K -1 J/mol.K -2 J/mol.K -3 J/mol.K -4 J/mol.K 
CO2 31,95636 35,70790 -15,29236 2,31290 -3,75874 
O2 24,33747 16,61394 -7,44740 1,24611 0,67779 
N2 23,63908 12,54614 -4,13646 0,48023 1,72470 
Ar 20,80839 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
SO2 37,00606 28,65911 -13,66823 2,19073 -3,98063 
HCl 30,312432 -7,368768 12,85347 -4,18680 0,00000 
H2O 25,36597 19,32883 -3,79818 0,17507 2,53811 
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Měrná entalpie vybraných plynů vyjádřená číselně je uvedena v tab. 17.      
 

Tab. 17 Měrná entalpie složek při teplotě spalin 150 °C 

Složka Měrná entalpie [kJ/mN
3] 

CO2 263,4 
O2 199,7 
N2 194,2 
Ar 139,3 
SO2 280,8 
HCl 195,0 
H2O 226,4 

 
     Z výše uvedených zjednodušujících předpokladů, které byly přijaty pro průběh 
spalovacího procesu, vyplynulo, že tento použitý model spalování poskytuje informace 
potřebné pro tepelný výpočet spalovacího zařízení a hmotnostní bilanci hlavních produktů 
spalování a není určen pro predikci obsahu minoritních škodlivých složek. Pro výše uvedené 
cíle zaměřené na energetické hodnocení je však model zcela dostatečný.  
 
     Výpočtový model je implementován do prostředí MS Excel (viz obr. 13). Důvodem 
použití programu Microsoft Excel, jako výpočtového prostředí, je jeho velké rozšíření 
v projekčních kancelářích, snadná tvorba výpočtových aplikací a možnost zautomatizování 
některých výpočtových postupů v  programové nadstavbě Visual Basic for Application . O 
vhodnosti použití pro tento tip aplikací je více pojednáno v [25]. Takto implementovaný  
matematický model je vhodný pro rychlé výpočty hlavních technologických parametrů 
procesu spalování, tzn. množství produkovaných spalin, jejich složení, teploty ve spalovací 
komoře, průtoků jednotlivých proudů atd.  
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Obr. 13 Ukázka výsledků výpočtů 

 
     Výpočtový model je založen na obecně známých a ověřených výpočtových vztazích, které 
byly aplikovány k výpočtu: 

- výhřevnosti paliva ze známého chemického složení hořlaviny dle vzorců 
uvedených v [26] 

- spalování paliva na základě stechiometrických rovnic [26] 

- entalpie spalin [23] 

- hmotnostní a tepelné bilance jednotlivých aparátů teplovodní kotelny 
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     V době realizace spalovacího zařízení probíhala na Ústavu Procesního a Ekologického 
Inženýrství tvorba sofistikovaného výpočtového softwaru W2E [25] určeného k bilančním 
výpočtům energetických jednotek. Vytvořený výpočtový model byl pak následně v tomto 
softwaru ověřen a výsledky byly vzájemně porovnány, viz kapitola  3.1.4 W2E MODEL 

SPALOVACÍ JEDNOTKY.  
 
       Výpočtový model zahrnuje operace sloužící k výpočtu bilancí všech vstupujících a 
vystupujících proudů jednotlivých aparátů (viz obr. 14). Obsahuje informace o složení paliva, 
hořlaviny a výhřevnosti. U jednotlivých proudů je počítáno jejich složení, průtok, teplota a 
entalpie.  Součástí je také kontrolní bilance jak z pohledu subsystému spalovací komory, tak 
z pohledu celé technologie.      
 
     Před spuštěním bilančního modelu je nutné zadat vstupní veličiny, jež jsou v modelu 
označeny barevně. Jejich výčet je následující: 
 

- parametry paliva (složení paliva včetně chemického složení hořlaviny, 
výhřevnost) 

- množství vstupujícího paliva 

- účinnost spalování jako procento paliva, které nevyhoří 

- množství přiváděného primárního a sekundárního vzduchu 

- vstupní teplota spalovacího vzduchu 

- výstupní teplota spalin z teplovodního výměníku HE1 

- procento recirkulovaných spalin z celkového produkovaného množství 

- konečná teplota spalovacího vzduchu po předehřevu v rekuperačním výměníku 
HE2 

- tepelné ztráty radiací, vyjádřené v procentech z uvolněného tepla 
 
     Dále následuje vlastní výpočet materiálové a tepelné bilance, z jehož výsledku lze zjistit 
různé hodnoty o jednotlivých procesních proudech. Mezi stěžejní parametry, které mají 
nejsilnější vypovídací schopnost o režimu spalovacího zařízení, patří tyto veličiny: 
 

- teploty ve spalovací a sekundární komoře 

- přebytek vzduchu ve spalovací komoře 

- koncentrace kyslíku ve spalinách vystupujících z kotle 

- výkon teplovodního a rekuperačního výměníku tepla 

- účinnost kotle 

- rosný bod spalin 
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Obr. 14 Schéma bilančních výpočtů technologické jednotky 

 
     Hlavním smyslem tohoto matematického bilančního modelu bylo získat souvislosti mezi 
měnitelnými parametry procesu (množství spalovacího vzduchu, velikost recyklu, předehřev 
vzduchu atd.) a charakteristikami pro hodnocení stupně využití energie. Pro získání vstupních 
údajů potřebných pro optimalizaci s využitím moderní výpočtové metody CFD 
(Computational Fluid Dynamics) byl vytvořen bilanční model popisující děje na roštu. Jeho 
detailní popis a souvislosti jsou řešeny v [20]. 
 
     Zpětnou vazbou pro hodnocení, zda-li vytvořený bilanční model poskytuje reliabilní a 
validní (spolehlivé a platné) výsledky, je porovnání výsledků z bilančního modelu 
s provozními daty získanými měřením na předmětném spalovacím zařízení. 
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3.1.3 Význam bilančních výpočtů pro provozní charakteristiky 
 
     V této kapitole je prostřednictvím bilančního modelu jednotky hodnocen vliv pracovních 
podmínek na celkovou tepelnou účinnost kotle. Je demonstrován význam recirkulace spalin a 
předehřevu vzduchu pomocí výsledků bilančních výpočtů zpracovaných do grafických 
závislostí. Ty byly provedeny pro dřevní štěpku o různé výhřevnosti a následující okrajové 
podmínky: 
 

- teplota v sekundární komoře stanovena na 900 °C 

- tepelný výkon kotle 1 MW 
 

     Na obr. 15 je znázorněn energetický systém spalovací technologie se všemi vstupními a 
výstupními toky , který je bilancován jako celek obsahující všechny aparáty. Tímto způsobem 
jsou zohledněny veškeré proudy a jejich vliv na celkovou bilanci technologie. 
 

 

Obr. 15 Energetické toky technologického bloku   

 
     Pomocí matematického modelu byl posouzen vliv následujících parametrů na tepelnou 
účinnost soustavy: 
 

- množství výstupních spalin  (projevuje se koncentrací O2) 

- teplota ve spalovací komoře 

Spaliny

Spalovací vzduch

Recykl spalin

Spaliny

Výměník
tepla

Rekuperační
výměník

Biomasa
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- recirkulace spalin 

- předehřev spalovacího vzduchu 
 
Vliv koncentrace kyslíku ve spalinách vystupujících z kotle na termickou účinnost 
 
     Koncentrace O2 v koncových spalinách odcházejících do atmosféry je důležitou hodnotou 
z hlediska termické účinnosti spalovací jednotky. Při vzrůstajícím obsahu O2 v koncových 
spalinách dochází ke snižování účinnosti, tzn. komínová ztráta narůstá (postup výpočtu 
komínové ztráty je uveden v kapitole 3.4 VÝKONOVÉ PARAMETRY A TERMICKÁ ÚČINNOST 

JEDNOTKY).  
 
     Komínové ztráty jsou závislé na množství spalin odcházejících do atmosféry a na jejich 
teplotě. Přebytek vzduchu, který ovlivňuje toto množství spalin, lze určit dle následujícího 
výpočtového vztahu: 
 

 

 
(3-8) 

 
kde 
 

     V následující části této kapitoly jsou prezentovány diagramy plynoucí z výsledků 
bilančních výpočtů. Grafická závislost účinnosti spalovací jednotky na koncentraci O2 ve 
vlhkých spalinách je zobrazena na obr. 16. Vyplývá z něho výše popsaný vliv O2 na 
termickou účinnost spalovací jednotky. Zvyšující se výhřevnost paliva (parametr) posouvá 
účinnost k vyšším hodnotám. Pro dosažení co nejvyšší účinnosti spalovací jednotky je tedy 
zapotřebí snížit koncentraci kyslíku ve spalinách, samozřejmě při dodržení spalovacích 
podmínek, tzn. při optimálním přebytku spalovacího vzduchu. 
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Obr. 16 Typická závislost termické účinnosti jednotky na koncentraci  O2 ve vlhkých 
spalinách pro různé hodnoty výhřevnosti paliva, pro teplotu spalin za kotlem 120 °C a tepelné 

ztráty sáláním 3 % 

     Na obr. 17 je prezentována závislost účinnosti jednotky na výhřevnosti paliva, kde 
parametrem je koncentrace kyslíku ve spalinách. Opět potvrzuje, že vzrůstající přívod 
spalovacího vzduchu do spalovací komory (tzn. zvyšuje se koncentrace kyslíku ve spalinách) 
má za následek klesající účinnost. Je také vidět, že na účinnost jednotky má větší vliv 
koncentrace O2 ve spalinách než výhřevnost paliva.  
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Obr. 17 Závislost termické účinnosti na výhřevnosti paliva pro různé hodnoty koncentrace O2 
ve vlhkých spalinách pro teplotu spalin za kotlem 120 °C a tepelné ztráty sáláním 3 % 

 
Teplota ve spalovací komoře 
 
     Výše uvedené obrázky ukazují, jakou cestou lze zvyšovat termickou účinnost kotle, tj. 
snížení množství výstupních spalin jehož efektem je snížení koncentrace O2 ve výstupních 
spalinách a tím nárůst termické účinnosti kotle. Je zde nutné ovšem poznamenat omezení 
související se snižováním přebytku vzduchu λ a tím koncentrace O2. Přílišné snížení 
koncentrace O2 ve spalinách má současně negativní vliv spočívající v nárůstu teploty ve 
spalovací komoře (viz obr. 18). Ta je limitována z hlediska použitého materiálu vyzdívky, 
kvůli tomu, aby nedocházelo k jejímu nadměrnému tepelnému zatěžování. Z pohledu 
fyzikálních vlastností použitého paliva májí rozhodující vliv na tuto teplotu hodnoty teplot 
měknutí, tavení a tečení (tuhých zbytků spalování). Pokud by teplota ve spalovací komoře 
překročila tyto teploty, docházelo by ke spékání popele na roštu, k tvorbě nálepů a zanášení 
roštu a stěn spalovací komory. 
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Obr. 18 Závislost teploty vlhkých spalin vystupujících z kotle na výhřevnosti paliva při různém 
obsahu O2  ve vlhkých spalinách 

 
Přínos recirkulace spalin a předehřevu spalovacího vzduchu 
 
     Předchozí výše uvedené výsledky bilančních výpočtu naznačují možnosti, kterými lze 
zvýšit účinnost a hospodárnost jednotky na spalování biomasy. Na následujících obrázcích je 
graficky demonstrován pozitivní přínos výše jmenovaných nových prvků jednotky a z nich 
plynoucí rozdílnosti oproti konvenční technologii bez těchto prvků. Lze jimi snížit množství 
vystupujících spalin (tedy snížit přebytek vzduchu) a snížit výstupní teplotu spalin 
z technologického bloku, tedy až za rekuperačním výměníkem tepla (viz obr. 15). 
 
     Teplota koncových spalin z rekuperačního výměníku musí být dostatečně vysoká, aby 
nedošlo ke kondenzaci. Postup pro výpočet rosného bodu spalin je následující: 
 
     Teplota rosného bodu vlhkých spalin, které obsahují SO2, je dána součtem kondenzační 
teploty vodní páry a zvýšením této teploty, které je způsobeno přítomností SO3, dle 
následujícího vzorce: 
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     Kondenzační teplotu vodní páry lze určit v závislosti na parciálním tlaku vodní páry 
pomocí vztahu [27]: 
 

  
(3-10) 

  
kde 
 
 
 
 
 
   Vzniklá kyselina sírová kondenzuje za vyšší teploty než vodní pára a zvýšení teploty 
kondenzace oproti kondenzační teplotě samotné vodní páry je vyjádřeno empirickým vztahem 
[27]: 
 

 

(3-11) 

    
kde 
 
 
 
 
Parciální tlaky složek se stanoví dle vztahu:  
 

icelki cPp ⋅=
 

(3-12) 

 
Koncentraci SO3 lze odhadnout z obsahu SO2 a O2 takto [27]: 
 

 

(3-13) 

 
   
 
     
 
 
     V případě recirkulace spalin je tedy pozitivní přínosem to, že zajišťuje výrazným 
způsobem snížení obsahu kyslíku ve spalinách, což umožňuje spalování paliv s vyšší 
výhřevností při současném udržení požadované teploty ve spalovací komoře, protože prostor 
spalovací komory je recyklem spalin ochlazován. Velikost optimálního množství přiváděných 
recirkulovaných spalin (vyjádřené jako procentuální podíl k celkovému množství spalin před 
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odbočkou recyklu) je pro konkrétní tepotu spalovací komory závislé na požadovaném obsahu 
O2 ve spalinách, toto množství se zvyšuje v případě využití předehřevu vzduchu (viz obr. 19). 
Toto je způsobeno tím, že předehřátý vzduch přiváděný do spalovací komory má větší 
entalpický obsah a pro udržení požadované teploty ve spalovací komoře je tedy zapotřebí 
většího množství recirkulovaných spalin. Při použití předehřevu vzduchu je tedy recirkulace 
spalin výraznější. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 19 Závislost množství recyklu na výhřevnosti paliva pro teplotu ve spalovací komoře  
900 °C, tepelný výkon kotle 1 MW, bez/s rekuperací vzduchu (25/120 °C) a  teplotu 

vlhkých spalin za kotlem 150 °C 

     Vliv různého stupně recyklace spalin na termickou účinnost kotle je uveden na obr. 20. 
V rozmezí 0 až 50 % recirkulovaných spalin lze konstatovat vzrůstající trend termické 
účinnosti kotle. 
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Obr. 20 Závislosti termické účinnosti jednotky na výhřevnosti pro teplotu ve spalovací komoře 
900 °C, tepelný výkon kotle 1 MW a teplotu vlhkých spalin za kotlem 120 °C 

      
Přínos ohřevu spalovacího vzduchu 
 
     Co se týče předehřevu vzduchu, jeho pozitivní přínos spočívá ve výrazném zvyšování 
termické účinnosti jednotky. Na následujícím obrázku (viz obr. 21) je zřetelně vidět, jak se 
termická účinnost jednotky při použití předehřevu vzduchu výrazně posouvá směrem 
k vyšším hodnotám. 
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Obr. 21 Závislosti termické účinnosti kotle na vlhkosti paliva pro různé množství 
recirkulujících spalin, pro teplotu ve spalovací komoře 900 °C, tepelný výkon kotle     

1 MW a teplotu vlhkých spalin za kotlem 150 °C 

 
     Spalovací komora je recyklem spalin také chlazena namísto spalovacího vzduchu, čímž se 
jeho spotřeba pro vlastní proces spalování snižuje oproti klasické technologii (viz obr. 22). 
Dále z tohoto grafického průběhu je vidět, že množství recyklu se zvyšuje s rostoucí 
výhřevností paliva (menší obsah vlhkosti v palivu). Omezující podmínkou pro využití recyklu 
je zajištění dostatečného množství O2 pro spalování. 
 

84

86

88

90

92

94

96

7 9 11 13 15 17 19

výh řevnost [MJ/kg]

η
[% ]

Bez p ředeh řevu 
vzduchu (25 °C)

S p ředeh řevem 
vzduchu (120 °C)

5 %  O2

10 %  O2

5 %  O2

10 %  O2

Parametr: %  obj. O 2



55 

 

Obr. 22 Závislosti přiváděného množství spalovacího vzduchu na vlhkosti paliva pro 
různé množství recirkulujících spalin, pro teplotu ve spalovací komoře 900 °C, 

tepelný výkon kotle 1 MW a  teplotu vlhkých spalin za kotlem 150 °C, bez 
předehřevu spalovacího vzduchu 
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Měrná spotřeba spalovacího vzduchu v závislosti na vlhkosti paliva je na obr. 23. 
 

 

Obr. 23 Závislost měrné spotřeby  přiváděného množství spalovacího vzduchu na vlhkosti 
paliva pro různé množství recirkulujících spalin, pro teplotu ve spalovací komoře 900 °C, 

tepelný výkon kotle 1 MW a  teplotu vlhkých spalin za kotlem 150 °C,  bez předehřevu 
spalovacího vzduchu 

      
     Z hlediska bilance dějů probíhajících na roštu je důležité znát informace o recirkulovaných 
spalinách a o předehřevu spalovacího vzduchu. Za vstupní údaje jsou brány množství a 
složení plynných proudů vystupujících z jednotlivých zón roštu, odhad jejich teploty a určení 
hlavních energetických toků v roštové oblasti (viz obr. 24). Předpokladem je teoretické 
rozdělení délky roštu do 4 zón korespondujících s fázemi termického rozkladu paliva po délce 
roštu: 

- Z1 sušení 

- Z2 odplynění 

- Z3 oxidace 

- Z4 chlazení popela 
 
     Ideálně řízený rošt musí zajistit co možná nejhomogennější rozložení paliva po jeho délce. 
V důsledku postupného úbytku hmoty klesá s rostoucí vzdáleností od místa vstupu paliva na 
rošt tloušťka materiálů tvořící lože. V kombinaci s nízkým obsahem popelovin u 
biomasových paliv lze očekávat velmi nízké pokrytí koncové části roštu (na straně výpadu 
popela). Výsledkem je nerovnoměrný odpor lože po délce roštu, což se negativně projeví na 
proudění spalovacího média přiváděného pod rošt. Jeho nehomogenní přívod může způsobit 
zalepení roštu v důsledku lokálního nedostatečného chlazení a lokálního nárůstu teplot nad 
teploty tavení popelovin, vyšší úlet popelovin, zvýšení obsahu kyslíku pro dosažení 
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dokonalého spalování [14]. Vzhledem k eliminaci uvedených problémů i vzhledem 
k účinnosti zavedení recyklu s cílem podpořit děj sušení a pyrolýzy je nutné zajistit oddělený 
přívod média pod rošt do několika sekcí. V tomto případě se uvažuje rozdělení prostoru pod 
roštem do dvou sekcí. Do první části (A) se přivádí předehřátý spalovací vzduch a 
recyklované spaliny. Do druhé části (B) pouze předehřátý vzduch. Z tohoto předpokladu 
vychází konstrukční řešení reálné spalovací komory a řešení přívodů vzduchů a recyklu, které 
je patrné ze schématu vzduchotechniky (obr. 24). Předehřátý primární vzduch, který se 
přivádí pod rošt je rozdělen do dvou proudů, tj. do podroštového prostoru A a B. Do prostoru 
(A) lze přivést také recykl spalin. Předehřátý sekundární vzduch stejně jako recykl se přivádí 
také do prostoru primární komory otvory v levé boční stěně komory pod klenbou (viz obr. 12)  
[4]. 
 

 

Obr. 24 Rozdělení roštu do jednotlivých zón 

 
     Aplikace recyklu výrazně přispívá také k hospodárnosti jednotky a to snížením množství 
spotřebovaného paliva, které je samozřejmě závislé na jeho kvalitě (struktura a výhřevnost 
paliva). Se vzrůstajícím obsahem vody v palivu je ho zapotřebí více k dosažení požadovaného 
provozního výkonu jednotky (viz obr. 25). Efektem nižší spotřeby paliva je snížení 
provozních nákladů jednotky.  
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Obr. 25 Závislost množství přiváděného paliva na jeho výhřevnosti,  při různém  množství 
recirkulovaných spalin, pro teplotu ve spalovací komoře 900 °C, výkon kotle 1 MW a  teplotu 

spalin za kotlem 150 °C 

Pozn.: Vlhkosti paliva na obr. 25 odpovídají výhřevnosti uvedené níže 
Vlhkost paliva [%] 0 10 20 30 40 50 
Výhřevnost paliva [MJ/kg] 8 10 12 14 16 18 
 
 
3.1.4  Shrnutí parametrů nových prvků 
  
Předehřev spalovacího vzduchu 
 
     Dosažení co nejnižší možné teploty spalin odcházejících komínem je realizováno aplikací 
rekuperačního výměníku HE2. Toto opatření vede k eliminaci komínových ztrát vlivem 
předehřevu spalovacího vzduchu, čímž dojde k většímu využití tepla vzniklého spálením 
biomasy. Současná praxe je u obdobných zařízení taková, že se teplota spalin na komíně volí 
přibližně 170 °C. Při předehřevu spalovacího vzduchu na teplotu 150 °C a při 5 % O2 ve 
výstupních spalinách lze dosáhnout termické účinnosti přibližně 95 %.  
 
Recykl spalin 
 
     Recirkulace spalin má vliv na množství výstupních spalin. Např. při 50 % recirkulujících 
spalin, bez předehřevu spalovacího vzduchu a výhřevnosti paliva 18 MJ/kg lze dosáhnout 
termické účinnosti přibližně 94 %.  
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     Výsledky bilančního modelu ukázaly přínos nově aplikovaných prvků konstrukčního 
charakteru, které zvyšují účinnost spalovací jednotky a přispívají k celkovému efektivnímu 
provozu, přináší úsporu ve spotřebovaném množství paliva. Těmito prvky lze tedy účinně 
řídit a regulovat spalovací proces dle aktuálního spalovaného paliva a to pro různé druhy 
biomasových paliv. Na základě tohoto lze spalovací jednotku označit jako vícepalivový 
tepelný zdroj. 
 
3.1.5 W2E model spalovací jednotky 
 
     Bilanční model spalovací jednotky byl vytvořen také pomocí softwarové aplikace W2E, 
která poskytuje komfortnější ovládání a názornější zobrazení jednotlivých použitých aparátů a 
celkového technologického schéma. Výhodou je rychlejší tvorba modelu prostřednictvím 
využití již definovaných aparátů a uzlů, které v sobě obsahují výpočtový systém. Jednodušší 
je také případná modifikace vytvořeného modelu. Detailnější popis tohoto softwaru je v [25]. 
U každého vstupujícího resp. vystupujícího proudu je zobrazena tabulka obsahující různě 
volitelné parametry (viz obr. 26).  

 

Obr. 26 Struktura modelu spalovací jednotky vytvořeného v softwaru W2E 

 
     Dosažené výsledky z tohoto modelu byly porovnány s výsledky z předcházejícího 
matematického modelu vytvořeného v prostředí MS Excel pro ověření jeho platnosti. Tab. 18 
ukazuje dobrou shodu výsledků a předcházející model lze považovat za platný. 
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 Mezi vstupní veličiny zadávané do obou výpočtových modelů patřily: 
 

- složení paliva a jeho výhřevnost 

- množství přiváděného primárního a sekundárního proudu spalovacího vzduchu 

- vstupní teplota spalovacího vzduchu 

- výstupní teplota spalin z teplovodního výměníku HE1 

- procento recirkulovaných spalin z celkového produkovaného množství 

- konečná teplota spalovacího vzduchu po předehřevu v rekuperačním výměníku 
tepla 

- tepelná ztráty radiací, vyjádřené v procentech z uvolněného tepla 
 

Tab. 18 Srovnání výsledků z výpočtových modelů vytvořených ve dvou různých aplikacích  

Veličina jednotka 
Data z modelu MS Excel Data z modelu W2E 

předehřev/bez 
recyklu 

předehřev/20 
% recykl 

předehřev/bez 
recyklu 

předehřev/20 
% recykl  

Koncentrace O2 
na komíně 
v suchých 
spalinách 

% obj.  6,5 5,3 6,5 5,4 

Teplota spalin z 
komory 

°C 1130 949 1135 953 

Teplota spalin do 
komína 

°C 78,7 78,7 79 79 

Přebytek kyslíku - 1,5 1,3 1,5 1,3 
Průtok spalin ze 

spal. komory 
mN

3/h 2115 2115 2115 2115 

Průtok spalin do 
komína 

mN
3/h 2115 1692 2115 1692 

Průtok 
recirkulovaných 

spalin 
mN

3/h - 423 - 423 

Výkon 
teplovodního 

výměníku 
kW 736 736 737 737 

Výkon  
rekuperačního 

výměníku 
kW 46,7 46,7 47 47 
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3.2 Výstavba spalovací jednotky   
 

V této části jsou uvedeny základní informace o průběhu výstavby spalovací jednotky 
včetně mini fotodokumentace jednotlivých aparátů pro názornou představu a pro celkové 
utřídění informací uvedených v předcházejících částech této kapitoly. 

V následující části je zachycena výstavba a realizace jednotky formou fotografií. Obr. 27 
zachycuje primární spalovací komoru se šikmým hydraulickým roštem. Na bočních stěnách 
primární spalovací komory jsou umístěny přívodní kanály primárního proudu spalovacího 
vzduchu.  Na obr. 28 je zobrazena sekundární spalovací komora, zadní stěna obsahuje 
přívodní kanály sekundárního proudu spalovacího vzduchu a boční stěna je osazena 
termočlánkem typu K určeného pro měření teploty spalin. Vyzdívka obou komor je zhotovena 
ze šamotových cihel.  
 
 

  
Obr. 27 Spalovací komora s šikmým 

hydraulickým roštem 
Obr. 28 Sekundární spalovací komora 

  
     Rekuperační výměník pro předehřev spalovacího vzduchu včetně nosného rámu je 
zobrazen na obr. 29. Na obr. 30 je zachycena spalovací komora na níž je umístěn teplovodní 
výměník a v pravé části fotografie je umístěn cyklónový odlučovač jemného popílku z proudu 
spalin. Na přední straně spalovací komory lze vidět kanál zavážecího lisu paliva.  
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Obr. 29 Rekuperační výměník pro předehřev 

spalovacího vzduch 
Obr. 30 Spalovací komora s teplovodním 

výměníkem 
 
     Osazení betonové desky skladu biomasového paliva třemi hrably, které zajišťují posuvným 
pohybem dopravu paliva do zavážecího kanálu je na obr. 31. Jejich pohyb je zajištěn 
hydraulickým systémem (viz obr. 32).  
  
 

  
Obr. 31 Hrabla vyhrnovače biomasového paliva Obr. 32 Doprava biomasového paliva 

 

3.3 Provozní měření na spalovací jednotce 
 
     V této části jsou uvedeny výsledky provozních měření pro různé typy biomasových paliv. 
Přehled zkoušených paliv je následující: 
 

- dřevní štěpka 

- amarant 
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- obilná sláma 

- řepkové pokrutiny 

- lesní kůra 
 
     Spalovací zkoušky lze považovat za klíčové, vzhledem k tomu, že naměřená provozní data 
a z nich stanovené provozní charakteristiky (výkon, termická účinnost, produkované emise) 
tvoří tzv. zpětnou vazbu pro vytvořené matematické modely jednotky (model vytvořený 
softwarem CFD, bilanční model), spočívající v ověření jejich platnosti. Data z měření jsou 
použita pro úpravu matematických modelů a také slouží jako vstupní data či okrajové 
podmínky pro CFD modelování dějů probíhajících na roštu.  
 
     Spalovací zkoušky sledovaly tyto cíle: 
 

- Otestovat správnost technického provedení zařízení jako celku a nalézt 
případné slabiny tak, aby tyto bylo možné odstranit. 

- Otestovat energetické možnosti základních druhů biomasy v daném zařízení. 

- Otestovat emisní charakteristiky jednotlivých paliv dosahované v daném 
zařízení. 

- Sledovat provozní charakteristiky prototypu při spalování různých paliv 
(schopnost automatického chodu, zda dochází k zapékání roštu, intenzita 
zanášení teplosměnných ploch, sledování působení spalinového kondenzátu na 
ocelové zařízení apod.) 

- Monitorovat vliv teploty spalin na provozní problémy spojené se zanášením a 
kondenzací rekuperačního výměníku. 

 

     U vybraných typů spalovaných paliv (dřevní štěpka, amarant, obilná sláma a řepkové 
pokrutiny) byly stanoveny tyto data: 
 

- obsah hořlaviny a její složení 

- obsah vody a popele 

- výhřevnost 
 
     Odběry vzorků paliv byly provedeny v souladu s ČSN 44 1304 [28]. Bylo provedeno více 
odběrů v různých místech zásobníku paliva, čímž bylo zajištěno zastoupení frakcí různých 
velikostí ve vzorku. Tyto vzorky byly předány k analýze akreditované zkušební laboratoři.  
 
     Jsou zde prezentovány nejdůležitější výsledky z provedených spalovacích zkoušek formou 
grafických průběhů či přehledných tabulek.  
 
3.3.1 Metodika sběru důležitých provozních dat 
 
     Spalovací jednotka je vybavena řídícím systémem (viz kapitola 3.3.3 ŘÍDICÍ SYSTÉM 

SPALOVACÍHO ZAŘÍZENÍ), jehož součástí je sběr a zpracování dat o stavu řízeného kotle. Tato 
data představují pouze základní zdroj informací pro určení jednotlivých provozních 
charakteristik jako jsou výkon, termická účinnost a emisní charakteristiky spalovací jednotky. 
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Pracovní postup sběru veškerých důležitých provozních dat (oblasti emisního hodnocení a 
stanovení termické účinnosti spalovacího zařízení) je prezentován na obr. 33, který lze 
aplikovat na široké spektrum spalovacích zařízení dle konkrétních požadavků na jejich 
provozní vyhodnocení. 
  
Emisní hodnocení 
 
     Na základě příslušné legislativy [17] se provede zjištění celkového obsahu znečišťujících 
látek spadajících do příslušných skupin včetně koncentrace O2. Pro záchyt tuhých 
znečišťujících látek (TZL) je nutné použít odběrovou soupravu pro manuální odběr vzorků 
s následným laboratorním vyhodnocením. Ta se využívá také pro stanovení obsahu PCDD/F 
(polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany)  a anorganických sloučenin 
chloru a fluoru (HCl, HF).  
 
Stanovení termické účinnosti spalovacího zařízení 
 
     Pro stanovení termické účinnosti existují dvě metody, a to přímá a nepřímá metoda. 
Tomuto bodu je věnována samostatná kapitola 3.4 VÝKONOVÉ PARAMETRY A TERMICKÁ 

ÚČINNOST JEDNOTKY.  
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Sběr důležitých provozních dat

Emisní hodnocení Stanovení účinnosti

Odběrová souprava Analyzátorová sestava

Analýza spalin

- SO2

- NO

O

x

- CO

- O2

- C 2

- Celkový uhlík TOC

Odběr a úprava 
vzork ů

- T

- HC

uhé znečišťující
   látky

l

- HF

- Analýza na obsah
 PCDD/F

Přímá metoda Nepřímá metoda

Rozbor paliva
Výhřevnost paliva

- V

- M

lastnosti
  teplonosného
  média v tepelné
  soustavě 
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Obr. 33 Diagram pro sběr dat důležitých pro výpočet provozních ukazatelů 

 
 
 



66 

3.3.2 Měřicí místa a rozsah měření 
 
     Výstupní koncentrace znečišťujících látek ve spalinách vznikajících při spalování biomasy 
byly stanoveny pomocí analyzátoru spalin  INFRALYT 50 včetně chladícího boxu, který 
ochladil spaliny a odloučil zkondenzovanou vodu. V tab. 19 jsou shrnuty informace týkající 
se měřeného místa: 
 

Tab. 19 Základní charakteristiky měřícího místa 

Charakteristika Jednotka Spalovací zařízení 
Měřící místo - komín 
Směr proudění / tvar potrubí - ↑ / o 
Hydraulický průměr m 0,450 
Min. / skutečná délka rovného úseku potrubí m 4,5 / 10 
Min. / skutečná délka rovného úseku před komínem m 2,3 / 1 
 
     V tab. 20 je uveden přehled měřených plynných znečišťujících látek, vzduchotechnických 
parametrů a měřící přístroje, které k byly k zjištění použity. 
 

Tab. 20 Přehled měřících přístrojů a měřených veličin 

Měřená veličina Použitý přístroj Princip měření 
CO (oxid uhelnatý) INFRALYT 50 IR spektrofotometrie 
SO2, SO3 (oxidy síry) INFRALYT 50 IR spektrofotometrie  
CO2 (oxid uhličitý  INFRALYT 50 IR spektrofotometrie 
O2 (kyslík) INFRALYT 50 elektrochemický senzor 
NOx INFRALYT 50 elektrochemický senzor 
TZL  gravimetrická souprava GTE gravimetrie 
Teplota spalin Testo 445 vrtulková/teplotní sonda 
Rychlost spalin Testo 445 vrtulková/teplotní sonda 
  
     Pro měření průtoku topné vody byl použit průtokoměr Data Indusrial SDI s lopatkovým 
kolem. Popílek a popel ze spalování byl odebírán z cyklonového odlučovače resp. 
z podroštového prostoru kotle. 
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Lokalizace měřících míst 
 
     Měřící a odběrová místa měřených veličin jsou uvedena na obr. 34.  
 

 

Obr. 34 Lokalizace měřících míst na prototypu jednotky na spalování biomasy 

 
KL01 Klapka pro ovládání průtoku sekundárního vzduchu 
KL02 Klapka recirkulace spalin 
KL03 Klapka rekuperace tepla 
 
 
3.3.3 Řídicí systém spalovacího zařízení 
 
     Pro řízení spalovací jednotky byl použit modulární řídicí systémem (ŘS) ADiS 167. ŘS 
vykonává veškeré úkony zadané obsluhou a naprogramované algoritmy. Program zajišťující 
regulaci jednotky byl vytvořen ve vývojovém prostředí PSP3. Zařízení je vybaveno GSM 
modemem, který prostřednictvím SMS zpráv (poruchy, stavy) dálkově monitoruje provoz 
technologie. Vizualizace celé technologie (viz obr. 35), trendy, alarmová hlášení, servisní 
nastavení a zásahy jsou obsluze k dispozici na operátorské stanici realizované osobním 
počítačem s příslušným SW. 
 
     Řídicí systémem zajišťuje také zpracování a archivaci veškerých procesních veličin 
potřebných pro regulaci jednotky. Významné veličiny z hlediska regulace jednotky jsou 
znázorněny na obr. 35. Jedná se zejména o měření teplot okolního vzduchu, primárního a 
sekundárního vzduchu, spalin do komína a teplot výstupní a vratné vody z a do kotle 
(odporovými teploměry Ni1000). Teploty ve spalovací komoře jsou měřeny třemi 
termočlánky typu K (viz obr. 36). Také je monitorován podtlak ve spalovací komoře. Dalšími 
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významnými veličinami jsou průtoky primárního a sekundárního spalovacího vzduchu a 
recyklu spalin.  
 

 

Obr. 35 Ukázka vizualizace na operátorské stanici. 

 

 

Obr. 36 Umístění termočlánků spalovací komory ( vyznačeno červeně) 
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3.4 Výkonové parametry a termická účinnost jednotky 
 
     V této části je pojednáno o nejčastěji používaných metodách výpočtu termické účinnosti. 
Uvedená metodika a postupy byly aplikovány pro hodnocení spalovací jednotky v této oblasti, 
o němž je detailněji pojednáno v jiné části této práce. Pozornost je věnována veličinám, které 
zásadním způsobem ovlivňují výpočet účinnosti. Všeobecně platí, že termická účinnost 
zařízení na spalování biomasy je řazena mezi nejdůležitější technicko-hospodářské ukazatele 
provozu těchto zařízení a má nesmírný vliv na zdárnou realizaci výrobku od uvedení na trh až 
po následný ekonomický provoz. 
 
3.4.1 Definice termické účinnosti 
 
     Obecně lze účinnost vyjádřit jako schopnost daného zařízení využít teplo uvolněné 
spalováním paliva k výrobě užitného tepla [29]. 
 

[ ]%
Q

Q
η

paliva

užit
kt =  

 
(3-14) 

 
kde 
 ηkt účinnost kotle [%] 

Qužit množství tepla dodané pro ohřev vody [kJ/h] 
Qpaliva teplo vnesené spalováním paliva [kJ/h] 
 

     Hodnotu celkové termické účinnosti zařízení na spalování ovlivňují tepelné ztráty za 
provozu, které vypovídají, jaké množství tepla uvolněného spalováním paliva nepřejde do 
výroby teplé vody, páry či jiného teplonosného média v parních nebo horkovodních, 
teplovodních kotlích.  
 
Pro stanovení termické účinnosti kotle lze použít následující metody [30]: 
 

- přímou metodu 

- nepřímou metodu 
 
3.4.2 Přímá metoda 
 
     Přímou metodu lze obecně použít pro spalovací zařízení, která spalují fyzikálně 
a chemicky stejnorodé palivo. Jako  příklady lze zmínit kotle spalující zemní plyn, topné oleje 
a další produkty zpracování ropy. Účinnost se pak vypočítá ze vztahu: 
 

[ ]%
.QM

)h -(hM
η

npv

1 2 v
kt =  (3-15) 

 
kde 
 MV hmotnostní průtok vody [kg/s] 
 h2 entalpie vody na výstupu [kJ/kg] 
 h1 entalpie vody na vstupu [kJ/kg] 

Mpv spotřeba paliva [kg/s] 
 Qn výhřevnost paliva [kJ/kg] 
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     V rovnici (3-15) jsou hodnoty čitatele snadno měřitelné. Při dodržení obecných pravidel 
pro měření průtoku a při výběru vhodného průtokoměru jsou chyby stanovení okamžitého 
průtoku kotlové vody u teplovodních kotlů nevýznamné. Entalpie vody na vstupu a výstupu 
se určí z parních tabulek, při znalosti teplot a tlaku systému, s dostatečnou přesností. 
 
     Z pohledu kotlů na biomasu nastává problém v nejistotě u hodnot spotřeby paliva a jeho 
výhřevnosti. Pro přesné určení termické účinnosti touto metodou musí být zajištěno přesné 
vážení spalovaného materiálu na vstupu do kotle a určení jeho výhřevnosti. Systém vážení 
nebývá z důvodů technologické složitosti i finanční nákladnosti standardně u zařízení 
středních výkonů instalován. V technické praxi se tedy často využívá objemového měření, 
avšak tento způsob je taktéž zatížen chybou, a to z důvodu heterogenního složení paliv. 
Rovněž určení výhřevnosti je problematické. Laboratorní stanovení hodnoty výhřevnosti 
nemusí být vždy spolehlivý údaj. Chyba může vzniknout například při odběru vzorku, jež by 
měl reprezentovat celý objem paliva. Taktéž na stanovení hodnoty spalného tepla, resp. 
výhřevnosti může mít vliv použitá norma ČSN ISO 1928, která v plném rozsahu nahradila 
normu ČSN 44 1352. Podle reference [31] je tato norma použitelná pro paliva s vysokým 
stupněm prouhelnění (koks, černé uhlí). Nebere v úvahu odlišné vlastnosti historicky 
mladších paliv, jako je např. hnědé uhlí. Lze proto jen diskutovat, jaký vliv může mít na 
stanovení hodnoty spalného tepla u biomasových paliv. Pro eliminaci chyb při laboratorním 
stanovování spalného tepla, resp. výhřevnosti by měla být použita příslušná norma pro tuhá 
paliva, viz [31]. Např. při spalovací zkoušce, při níž byly spalovány řepkové pokrutiny, činila 
hodnota výhřevnosti stanovená dle analýzy příslušné normy 17,9 MJ/kg. Výhřevnost určená 
dle výpočtových vztahů činila 17,2 MJ/kg. Z porovnání obou hodnot lze konstatovat dobrou 
shodu jednotlivých variant pro určení výhřevnosti paliva. 
  
     Výsledná účinnost získaná prostřednictvím výše uvedeného vzorce je velice citlivá na 
změnu hodnoty jmenovatele a proto se tato metoda bez systému vážení vstupního paliva u 
kotlů na biomasu nepoužívá. Nepřesnosti hodnot zmíněných výše mají výrazný negativní 
aspekt z hlediska využitelnosti této metody. 
 
3.4.3 Nepřímá metoda 
 
     Nepřímá metoda pro výpočet termické účinnosti je založena na stanovení jednotlivých 
tepelných ztrát kotle, jejichž všeobecný přehled je na obr. 37. Tato metoda vychází 
z elementárního složení paliva, naměřených objemových koncentrací kyslíku a oxidu 
uhelnatého ve vystupujících spalinách, vlastností systému a chemické analýzy škváry a 
popílku. Z těchto dat se určí velikosti jednotlivých tepelných ztrát zařízení, které jsou 
odečteny od ideální účinnosti (100 %). 
 
     Opatření pro minimalizaci těchto ztrát a tedy zvýšení termické účinnosti jsou formulovány 
v tab. 21. 
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Obr. 37 Tepelná bilance kotle 
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Tab. 21 Opatření pro zlepšení účinnosti kotlů  

Možnosti pro zvýšení 
termické účinnosti  

Technické opatření  Doplňující informace 

Efektivní využití tepla spalin 

Instalace rekuperačního    
výměníku tepla 

nadměrné snížení teploty 
způsobuje nízkoteplotní 
korozi 

Instalace ekonomizéru v závislosti na obsahu síry 

Instalace ofukovače sazí 
(trubek) 

zabránění usazování sazí na 
vnější straně trubek 
teplovodního výměníku 

Chemické čištění vody 

zabránění tvorby vodního 
kamene na vnitřních stranách 
trubek teplovodního 
výměníku 

Redukce množství spalin 
instalace kyslíkového 
analyzátoru 
regulace přívodu vzduchu 

Snížení obsahu vody v palivu Sušení  

Nespálené palivo 
Kontrola rychlosti 
hoření/poměr paliva 

rozmělnění tuhého paliva 

Snížení tepelné ztráty radiací Dostatečná izolace stěn 
po zvážení ekonomických 
nákladů 

Prevence úniku Pravidelná kontrola vůlí 

- únik předehřátého 
vzduchu na straně 
spalin 

- únik se s časem 
zvyšuje 

Využití odvodnění 
Využití jako napájení kotle 
Opětovné využití jako ohřev 
vzduchu 

odvodnění obsahuje vysoké 
latentní teplo 

 
Vztah mezi přebytkem vzduchu a termickou účinností 
 
     Na obr. 38, který má všeobecnou platnost, je znázorněna optimální oblast pro spalování 
biomasového paliva, ve které je zaručena nejvyšší účinnost spalování. Na tomto obrázku je 
ukázán obecný princip stanovení optimálního přebytku vzduchu, ze kterého lze při 
konkrétních případech vycházet. Spočívá v nalezení průniku křivky energetických ztrát 
nedokonalým spalováním a křivky tepelných ztrát způsobených přebytkem vzduchu. Tento 
průnik je pak rozšířen oblastí v níž je průběh účinnosti spalování nejvyšší (šedá obdélníková 
oblast v obrázku), jež vyplývá z průběhu křivky účinnost spalování. Přebytek vzduchu se 
výrazným aspektem podílí na ztrátách nedokonalým spalováním a komínových ztrátách. 
V prvním případě platí, že se zvyšujícím se přebytkem vzduchu tyto ztráty klesají. U druhého 
případu je tomu naopak. Se vzrůstajícím přebytkem vzduchu tyto ztráty narůstají. Ovšem na 
druhou stranu je  potřeba brát na zřetel fakt, že při zvyšování přebytku vzduchu také dochází 
ke zvýšení koncentrace NOx a SOx ve spalinách. Při nedostatku vzduchu způsobeného jeho 
malým přebytkem dochází ke stavu nedokonalého spalování doprovázeného tvorbou černého 
kouře. Nalezení minima těchto dvou hodnot představuje klíč k nejvíce efektivnímu provozu 
spalovacího zařízení. 
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Obr. 38 Optimální oblast pro spalování v souvislosti s přebytkem vzduchu [3] 

 
     Problém s určením hmotnosti spáleného paliva odstraňuje nepřímá metoda. Zatím co u 
přímé metody vystupovaly dva parametry, jejichž hodnoty byly zatížené chybou, u metody 
nepřímé je nezbytná znalost pouze jednoho z parametrů, a to výhřevnosti paliva Qn . U této 
metody lze očekávat vyšší spolehlivost, resp. přesnost výsledné hodnoty. Pro sestavení 
výpočtového postupu termické účinnosti nepřímou metodou bylo využito literárních zdrojů 
[30], [32], [33]. Účinnost lze vyjádřit vztahem: 
 

[ ]%SVkfCNMNkt 100η ζζζζζ −−−−−=  (3-16) 

 
kde 
 ζMN ztráta mechanickým nedopalem [%] 

ζf ztráta citelným teplem tuhých zbytků [%]  
ζCN ztráta chemickým nedopalem [%] 
ζk ztráta citelným teplem spalin (ztráta komínová) [%] 
ζSV ztráta sdílením tepla do okolí [%] 

 
     V další části následuje rozbor jednotlivých tepelných ztrát. Na základě níže uvedených 
vzorců byla určována termická účinnost pro jednotlivé spalovací zkoušku na novém zařízení 
pro spalování biomasy. 
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Ztráta mechanickým nedopalem ζMN 
  
     Tato ztráta zohledňuje nekompletní vyhoření uhlíku. Při spalování se z paliva uvolní 
prchavá hořlavina a následně odplyněný pevný zbytek, který  je tvořen popelem a koksem 
(čistým uhlíkem). Podmínky spalování v roštové části spalovací komory by měly být voleny 
tak, aby došlo k maximálnímu vyhoření uhlíku a nedocházelo k předčasnému vypadávání 
odplyněného zbytku z konce roštu (viz obr. 39). 

 

 

Obr. 39 Popel v prostoru jímací komory na konci roštu (fotografie z předmětné spalovací 
jednotky) 

  
     Faktor, který značně ovlivňuje tuto ztrátu, je tedy obsah hořlaviny (uhlíku) v tuhých 
zbytcích (popelu a škváře). Pro stanovení obsahu uhlíku v tuhých zbytcích se odebírají 
reprezentativní vzorky popela a škváry z prostoru jímací komory na konci roštu a z cyklonu. 
Obsah uhlíku se určí laboratorně, žíháním za teploty 550 °C, jak předepisuje norma ČSN 
830550. tab. 22 zobrazuje procentuální množství popela u vybraných druhů biomasových 
paliv. Ztrátu mechanickým nedopalem lze vyjádřit následujícím vztahem: 
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kde   
  
 ζMN ztráta mechanickým nedopalem [%] 

Ci obsah hořlaviny v uvažovaném druhu tuhých zbytků [%]  
X i obsah zachycených tuhých zbytků (popela a škváry) vztažených k obsahu 

popela v palivu přivedeného do kotle [%]  
Ar  obsah popela v palivu v surovém stavu [%]  

Qn výhřevnost paliva [kJ/kg] 
 Qci výhřevnost hořlaviny uvažovaného druhu tuhých zbytků, činí (32600 – 

32700 kJ/kg) 
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Tab. 22 Obsah popela ve vybraných druzích biomasových paliv [6] 
palivo rašelina řepková sláma dřevní hmota šťovík obilní sláma 

Ad(% hm..) 0,5 ÷ 4 3 ÷ 10 0,3 ÷ 2 2,1 3 ÷ 6 i více 
(Pozn. Ad = Ar/ (1-Wr), kde Wr je obsah vody v palivu) 

 
 
Ztráta citelným teplem tuhých zbytků ζf 

  
     Ztráta citelným teplem tuhých zbytků zohledňuje fakt, že teplo absorbované ve škváře a 
popílku se při odloučení ze spalovacího prostoru již neúčastní přenosu tepla do teplonosného 
média. Ztrátu lze vyjádřit vztahem: 
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(3-18) 

 
kde 
 ζf ztráta citelným teplem tuhých zbytků [%] 

X i obsah zachycených tuhých zbytků (popela a škváry) vztažených k obsahu 
popela v palivu přivedeného do kotle [%]  

 ci střední měrné teplo uvažovaného druhu tuhých zbytků při teplotě na  
  vstupu do jímací komory a cyklonu [kJ/kg.°C] 
  ci = 1,5 kJ/kg.°C 

Ci obsah hořlaviny v uvažovaném druhu tuhých zbytků [%]  
   t1 teplota tuhých zbytků [°C]  
 
     Velikost této ztráty je značně závislá na množství popílku, škváry a jejich teplotách. 
Stanovení střední měrné tepelné kapacity lze provést chemickou analýzou tuhých zbytků. 
Analyzovat tuhé zbytky různých druhů paliv by však bylo velmi nákladné, proto se často tyto 
hodnoty volí odhadem. Teploty tuhých zbytků, které jsou odváděny do jímací komory jsou 
závislé na konstrukčním řešení roštu. 
 
     U protiproudého roštu lze předpokládat teploty tuhých zbytků nízké. Oproti tomu u 
souproudého uspořádání roštu lze předpokládat teploty vyšší, a to z důvodu toho, že spaliny 
ohřívají popel před jeho vstupem do jímací komory. V případě tohoto spalovacího zařízení je 
využito protiproudého uspořádání roštu. Množství tuhých zbytků zachycených cyklónem je 
zanedbatelné vůči celkovému obsahu popela v palivu, a proto se v řadě případů při výpočtu 
neuvažuje.  
 
Ztráta chemickým nedopalem ζCN 

  
     U spalovacích procesů je požadavek na dokonalé spalování, při kterém v ideálním případě 
jako výsledné produkty vznikají pouze produkty dokonalého spalování (např. oxid uhličitý, 
oxid siřičitý, vodní páry aj.). Ztráta chemickým nedopalem vyjadřuje fakt, že spalovací reakce 
neprobíhají se 100% konverzí. Část vstupních surovin nezreaguje, popř. vzniknou produkty 
nedokonalého spalování (např. oxid uhelnatý). Ztrátu, s ohledem na obsah těch 
nejdůležitějších prvků, lze potom vyjádřit vztahem: 
 

[ ]%S SN
n

CH4H2CO
CN V

Q

38818c1079812610 ⋅⋅+⋅+⋅= ccζ  (3-19) 
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kde  
 ζCN ztráta chemickým nedopalem [%]  

cCO objemová koncentrace oxidu uhelnatého v suchých spalinách [%] 
 cH2 objemová koncentrace vodíku v suchých spalinách [%] 
  cCH4 objemová koncentrace metanu v suchých spalinách [%] 

VSN S  měrná tvorba suchých spalin (pozn. určí se výpočtem na základě 
stechiometrických rovnic popsaných v[4]) [mN

3/kg] 
Qn výhřevnost paliva [kJ/kg] 

 
   
     U předmětné spalovací jednotky je ztráta chemickým nedopalem způsobená obsahem 
vodíku a metanu zanedbatelná, a to z důvodu velmi malých koncentrací ve spalinách. Velikost 
této ztráty tedy nejvýrazněji ovlivňuje obsah oxidu uhelnatého ve spalinách. Při běžném 
provozu předmětné jednotky se však jeho koncentrace pohybuje hluboko pod emisním 
limitem (okolo 100 mg/m3), čemuž odpovídá minimální ztráta okolo 0,1 %. Obecně lze 
konstatovat, že koncentrace oxidu uhelnatého při spalování je výrazně ovlivňována kvalitou 
spalovacího procesu, a ten zase vlhkostí paliva [34]. 

  
Ztráta citelným teplem spalin ζk (ztráta komínová) 

 
     Tato ztráta se podílí na snižování termické účinnosti kotle nejvýrazněji. Hlavní parametry 
ovlivňující její velikost jsou množství spalin a jejich teplota. Nižší množství spalin je možné 
dosáhnout vedením procesu spalování při nízkém přebytku vzduchu λ. Předpoklad pro 
dosažení nízkého součinitele λ je plynulá regulace otáček ventilátoru pro přívod spalovacího 
vzduchu. Přebytek vzduchu lze rovněž snížit zavedením recirkulace spalin, použitím 
pohyblivého roštu pro rovnoměrnou distribuci paliva a dobře nastaveným řídícím systém. Při 
spalování biomasy v roštových kotlích se tento součinitel pohybuje okolo λ =2 [14]. Většího 
snížení této ztráty lze dosáhnout snížením výstupní teploty spalin (komínové teploty), a to 
například využitím předehřevu pro ohřev primárního a sekundárního vzduchu v rekuperačním 
výměníku. Jedním z limitujících faktorů snižování komínové teploty bývá ovšem obsah síry 
v palivu. 
 
     Oxid sírový (SO3), který se tvoří oxidací primárně vzniklého SO2 ze spalování a následnou 
reakcí s O2 (podíl SO3/SO2 je asi 1 až 5 %) reaguje s přítomnou vodní parou, která je 
v plynném stavu, a vytváří H2SO4, která má vyšší kondenzační teplotu a nastává kondenzace 
kapiček koncentrované H2SO4. To má za následek snížení životnosti kovových částí 
rekuperačního výměníku a komínové části. Podle publikace [35] je možné korozní problémy 
předvídat na základě hmotnostního poměru mezi obsahem  S a Cl ve spalovaném palivu. Je-li 
S/Cl > 4 nacházíme se v bezpečné oblasti a koroze se nebude projevovat. V případě 
hmotnostního poměru S/Cl v intervalu (2, 4) je případný vznik koroze závislý také na dalších 
parametrech (zejména na teplotě). Při hmotnostním poměru S/Cl < 2 bude ke korozi s největší 
pravděpodobností docházet. Údaje o nízkoteplotní korozi, jak bývá často označována, lze 
získat pouze experimentálně. Hodnoty rychlosti šíření koroze získané měřením 
v laboratorních podmínka (v řádů hodin) však dosahují vždy vyšších hodnot než-li 
dlouhodobé provozní zkoušky [32]. 
 
     Tab. 23 udává poměr S/Cl u vybraných druhů dřevní a nedřevní biomasy. Je z ní patrné, že 
při spalování stébelnin je vznik chlorové koroze nevyhnutelný.  
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Tab. 23 Typický obsah síry a chlóru u vybraných druhů biomasy, [35] 

 
     Přesto se v řadě případů využívá kondenzačních výměníků, kdy se citelné teplo spalin 
využije v maximální možné míře. Výměník je pro tyto případy vybaven odvaděčem 
kondenzátu. Kondenzát je tvořen převážně vodou s obsahem dehtovitých látek. Ztrátu 
citelným teplem spalin lze vyjádřit následujícím vztahem: 
 

[ ]%
Q

)t-(tcVS

n

osn ovsn  0
k

⋅⋅=ζ  
 

(3-20) 

 
resp. 
 

[ ]%
Q

)h-(hVS

n

osn0 ⋅=kζ  (3-21) 

 
kde 
 ζk ztráta citelným teplem spalin [%] 
 VS0  měrný objem vlhkých spalin (pozn. určí se výpočtem na základě   
  stechiometrických rovnic popsaných v [4]) [mN

3/kg]  

ovsn c  střední integrální hodnota měrné tepelné kapacity spalin [kJ/ mN
3.K] 

tsn    teplota spalin za poslední teplosměnnou plochou kotle [°C] 
to      teplota okolí [°C]  

 Qn    výhřevnost paliva [kJ/kg]  
hsn entalpie spalin za poslední teplosměnnou plochou kotle [kJ/mN

3]  
ho   entalpie spalin při teplotě okolí  [kJ/mN

3]  
 
     Závislost ztráty citelným teplem spalin na komínové teplotě a koncentraci kyslíku ve 
spalinách je znázorněna na obr. 40. Jako modelové palivo je pro tuto ukázkovou závislost 
uvažována dřevní štěpka o výhřevnosti 11500 kJ/kg a obsahem vody v palivu 30 %.  Z grafu 
je zřejmé, že se vzrůstající teplotou spalin a rovněž se vrůstajícím obsahem kyslíku ve 
spalinách se hodnoty ztrát citelným teplem spalin zvyšují. Tuto skutečnost můžeme 
demonstrovat na konkrétních hodnotách. Při obvyklé koncentraci kyslíku ve spalinách okolo 
12 % obj. a teplotě spalin na vstupu do komína 120 °C je výsledná hodnota ztráty citelným 
teplem spalin cca 1342 kJ/kg. Vztaženo k výhřevnosti paliva činí procentuální ztráta 11,6 %. 
Při takto vysoké teplotě tedy dochází k poměrně výrazné tepelné ztrátě. Využijeme-li teplo 
spalin pro ohřev primárního a sekundárního vzduchu, a při teplotě spalin odcházejících do 
komína  68 °C, se sníží tepelné ztráty citelným teplem spalin asi jen 6,5 %, což je poměrně 
nízká hodnota.   
 

  Obilná sláma Řepková sláma Šťovík Vrba Topol Smrk 
S (%hm.) 0,12 0,34 0,09 0,02 0,04 0,01 
Cl (%hm.) 0,31 0,27 0,15 <0,01 <0,01 <0,01 

S/Cl 0,39 1,26 0,6 >2 >4 >1 
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(Pozn. při 30% vlhkosti paliva, relativní vlhkosti vzduchu 50 %, referenční teplota 0°C) 

Obr. 40 Ztráta citelným teplem spalin v závislosti na rozdílu teplot (teplota spalin a okolí), 
obj. koncentraci kyslíku ve spalinách 

 
Ztráta sdílením tepla do okolí ζsv 

  
     U každého energetického zařízení pracujícího v otevřeném systému dochází k přenosům 
tepla z povrchu zařízení do okolí. Zmírnit množství emitovaného tepla lze zejména vhodným 
návrhem obvodových stěn jednotky, případně využitím izolace. Měření ztrát sdílením tepla do 
okolí je u průmyslových kotlů často komplikované. Pro jednoduchost se používají regresní 
vztahy (3-22) a (3-23) [32], nebo diagramy ověřené provozními a experimentálními daty (viz 
obr. 41). Doporučené orientační hodnoty koeficientu k pro různé typy paliv, v případě že 
nejsou známy přesnější hodnoty, uvádí tab. 24. 
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 ζsv  ztráta sdílením tepla do okolí [%] 
  Q vyr jm  jmenovitý výkon kotle [MW] 

Q vyr  dílčí výkon [MW] 
k  konstanta sdílení tepla [-]  
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Tab. 24 Konstanta pro různé typy paliv [2]  
  hnědé uhlí olej zemní plyn biomasa 
k 3,5 1,5 1,5 3,8 

 
 

 

Obr. 41 Velikost ztráty tepla sdílením do okolí v závislosti na jmenovitém, resp. dílčím     
výkonu [33] 

 
Z obr. 41 je patrné, že s klesající hodnotou jmenovitého výkonu procentuální ztráty 

sdílením vzrůstají. Pro rozsah výkonu menší než 1 MW nejsou data k dispozici.  
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3.5  Výsledky provozních měření a jejich hodnocení 
 
3.5.1 Zaměření provozních zkoušek a místní podmínky 
 
     Prototyp provozní jednotky pro spalování biomasy je realizován u externího provozovatele 
a slouží k ohřevu vody pro vytápění výrobních prostorů a objektů a pro ohřev teplé užitkové 
vody. Z tohoto důvodu rovněž provoz tohoto zařízení je vázán na potřeby provozovatele a 
klimatické podmínky. 
 
     V této části jsou obsažena komplexní shrnutí výsledků z experimentálních měření, která 
doposud proběhla na spalovacím zařízení. Experimentální měření byla uskutečněna v letech 
2007 a 2008 a korespondovala s cíly uvedenými v kapitole 3.3 PROVOZNÍ MĚŘENÍ NA SPALOVACÍ 

JEDNOTCE.. Měření v roce 2007 byla především zaměřena na hodnocení základních 
provozních charakteristik pro různé druhy biomasových paliv, přičemž byl kladen důraz na 
sledování funkčnosti provozu jako celku, hledání a pozorování souvislostí mezi jednotlivými 
strojními aparáty při řízení a nastavování různých měnitelných parametrů tohoto zařízení. 
 
     Z důvodu teplotně nadprůměrných klimatických podmínek v průběhu experimentálních 
měření nebylo možné zajistit systematický sběr dat ze spalovacího zařízení v oblasti 
maximálního zatížení (výkonu). Druhá série spalovacích zkoušek od 11/2008 do 02/2009 byla 
zaměřena na hodnocení kotle při spalování dlouhodobě dostupných paliv, konkrétně se 
jednalo o lesní kůru, jako charakteristický zástupce této kategorie. 
 
     Experimentální jednotka v současné době umožňuje dlouhodobé bezproblémové spalování 
dřevní štěpky s vysokou termickou účinností (cca 90 %). Technologické řešení však 
umožňuje spalování dalších druhů biomasy a fytomasy. Jednotka je vybavena 
technologickými prostředky (objemově i pozičně nastavitelný přívod spalovacího vzduchu, 
recirkulace spalin, různé dopravní cesty paliva), které přispívají k dokonalému spalování i v 
případě méně obvyklých paliv. Samotná existence těchto prvků však není pro zajištění 
stabilního a efektivního spalování postačující podmínkou. Aby bylo možné tato paliva 
v budoucnu využívat, je nutné také vhodně přizpůsobit řídicí systém jednotky. Během 
komplexních měření parametrů druhého roku řešení projektu probíhaly nezbytné spalovací 
zkoušky. Výsledky jsou popsány v následujících kapitolách. Vyhodnocená data umožní další 
výzkumné práce, které budou zaměřeny na optimalizaci nastavení zmíněných 
technologických prvků jednotky a s tím související úpravou parametrů regulace.  
 
 
3.5.2 Přehled uskutečněných provozních měření 
 
     V následující tab. 25 je uveden chronologicky řazený přehled dosavadních spalovacích 
zkoušek s popisem prováděných činností, s uvedením typu spalovaného paliva.  
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Tab. 25 Přehled realizovaných spalovacích zkoušek s jejich popisem 

Datum měření spalované  palivo a 
venkovní teplota 

popis a účel měření 

15. 11. 2007 
Dřevní štěpka,     

cca 2 °C 
Kompletní měření s recyklem včetně 
gravimetrie, odběr vzorku paliva a kondenzátu, 
výkonové a emisní vyhodnocení 
 

19. 11. 2007 Amarant, cca 3 °C 

20. 11. 2007 
Obilná sláma,      

cca 5 °C 

21. 11. 2007 
Řepkové pokrutiny, 

cca 7 °C 

11.12.2008 
Tmavá štěpka – 

dosud netestovaná  
Kompletní měření *, srovnání naměřených 
hodnot s výsledky z bilančního modelu 

7.1.2009 
Hnědá lesní štěpka, 

cca - 3 °C 

Kompletní měření *, provedeno měření stěn 
kotle termovizní kamerou (pro účinnost kotle 
nepřímou metodou) 

14.1.2009 Kůra, cca –2 °C 
Kompletní měření * , odběry vzorků paliva a 
popele, bilance spotřeby paliva a tvorby 
popelovin  

15.1.2009 Kůra, cca – 5 °C 
Kompletní měření * , odběry vzorků paliva, 
bilance spotřeby paliva a tvorby popelovin 

21.1.2009 
Kůra promísená 

slámou ( cca 20 % 
slámy), cca + 5 °C 

Kompletní měření s recyklem (100 %), 
výkonové a emisní vyhodnocení 

 
*  s recyklem, výkonové a emisní vyhodnocení 
 
3.5.3 Vlastnosti testovaných paliv 
 
     V následujících tabulkách tab. 26 jsou shrnuty hlavní parametry paliv, která byla testována 
v roce 2007. Pro ostatní typy paliv (testovaná v období 2008/2009) bylo použito typické 
složení publikované v literatuře [11]. Tyto analýzy byly zajištěny prostřednictvím 
akreditované zkušební laboratoře (viz protokoly v příloze č. 2; 24376/1/2007, 24377/1/2007, 
24378/1/2007). 
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Tab. 26 Zjištěné hodnoty spalného tepla, výhřevnosti, hrubý rozbor paliv a prvkový 
rozbor hořlaviny paliv   

Položka 
Dřevní 
štěpka 

Amarant 
Obilná 
sláma 

Řepkové 
pokrutiny 

Spalné teplo (HHV) [MJ/kg] 15,38 10,52 16,30 20,51 
Výhřevnost (LHV) [MJ/kg] 13,82 5,10 10,47 17,94 
Obsah vody [% hmot.] 28,0 41,8 30,1 10,9 
Obsah popelovin [% hmot.] 1,1 25,9 7,4 6,2 
Obsah hořlaviny [% hmot.] 74,64 32,4 62,26 77,94 

Prvkový rozbor v hořlavině 
Uhlík C [% hmot.] 50,20 53,89 52,70 60,41 
Vodík H [% hmot.] 6,00 5,99 6,47 9,19 
Kyslík O [% hmot.] 43,73 39,91 40,73 29,56 
Síra S [% hmot.] 0,07 0,22 0,10 0,85 

 
 

3.5.4 Výsledky emisních měření a výpočtu účinnosti 
 
     Emisní vyhodnocení byla rozdělena do dvou období tak, jak postupně byly realizovány 
spalovací zkoušky. Tzn. že je vyhodnocena série spalovacích zkoušek realizovaných v roce 
2007 a dále následuje vyhodnocení spalovacích zkoušek z období 2008/2009. 
 
     Během všech spalovacích zkoušek se venkovní teploty pohybovaly v rozmezí -3 až 10 °C. 
Z tohoto důvodu nebylo možné zkoušet kotel na jeho jmenovitý výkon, a to z důvodu 
nedostatečného odběru tepla. 
 
I. série spalovacích zkoušek 

     V tab. 27 je uveden přehled pracovních podmínek během experimentálních měřeních a 
emise znečišťujících látek a to v průměrných hodnotách pro různé typy biomasových paliv. 
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Tab. 27 Přehled základních pracovních podmínek zařízení a zjištěných  
dat při provozních měřeních v 11/2007 

Charakteristika Jednotka 
Dřevní 
štěpka Amarant  

Obilná 
sláma 

Řepkové 
pokrutiny

    15.11.07 19.11.07 20.11.07 21.11.07 

Průtok a složení spalin 

O2 obj. % 11,5 10,4 9,8 8,8 

CO2 obj. % 9,8 10,46 11,37 10,87 

Průtok spalin na komíně mN
3/h 1347 1286,1 1523,1 1469,4 

Průtok recirkulovaných spalin mN
3/h 274,9 277,8 399,5 336,5 

Obsah znečišťujících látek v referenčních suchých spalinách a 11 % O2 

CO mg/mN
3 121,03 110,11 146,85 81,73 

NO2 mg/mN
3 115,86 152 172,93 541,14 

SO2 mg/mN
3 119,23 0 29,78 444,74 

TZL mg/mN
3 59,36 70,5 85,76 21,84 

VOC mg/mN
3 0 0 0 0 

Předehřátý spalovací vzduch 

Průtok primárního vzduchu mN
3/h 382,3 345,4 412,4 84,7 

Průtok sekundárního vzduchu mN
3/h 453,1 545,3 590,4 828,7 

Přebytek spalovacího vzduchu λ - 2,21 1,98 1,88 1,72 

Teploty 
teplota spalin na komíně °C 65,72 66,58 65,25 77,85 

teplota recirkulovaných spalin °C 121,2 121,7 123,1 135,4 

venkovní vzduch °C 2,1 3,3 4,7 7,1 

teplota okolního vzduchu °C 19,9 17,7 15,6 15,8 

primární vzduch °C 73,6 80,0 74,1 87,1 

sekundární vzduch °C 76 76,6 75 76,5 

teplota ve spalovací komoře °C 732,3 760,5 763,4 821,4 

teplota vody na výstupu z kotle °C 87,01 85,45 84,48 91,31 

teplota vody na vstupu do kotle °C 75,11 72,54 68,79 73,45 
∆ T vody (rozdíl mezi výstupní a
vstupní teplotou topné vody) °C 

11,9 12,91 15,69 17,86 

Topná voda 

objemový průtok topné vody m3/h 34,8 32,8 32,7 33,8 

      

     Na základě hodnocení dat jednorázových emisních měření je možné konstatovat, že 
zařízení na spalování biomasy plní, většinou s dostatečnou rezervou, stanovené emisní limity 
pro sledované znečišťující látky, viz rekapitulace emisních koncentrací v tab. 28. Pouze při 
spalování řepkových pokrutin výrazněji narostly hodnoty koncentrací NOX (někdy až na 
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hranici emisního limitu 650 mg/mN
3) a SO2 (až na 850 mg/mN

3), ale průměrné emisní limity 
nebyly překročeny. Tento fakt lze vysvětlit vyšším obsahem síry a dusíku v řepkových 
pokrutinách, což se projevilo i v analýze kondenzátu ze spalin, viz následující tab. 29. 

 
Tab. 28 Průměrné dosahované koncentrace emisí, v suchých  

spalinách při 11 % O2 

Druh biomasy 
VOC CO NO2 SO2 TZL 

mg/mN
3 

Dřevní štěpka 0 121,03 115,86 119,23 59,36 
Amarant 0 110,11 152 0 70,5 

Obilná sláma 0 146,85 172,93 29,78 85,76 
Řepkové pokrutiny 0 81,73 541,14 444,74 21,84 

Emisní limit 50 650 650 2500 250 
 

Tab. 29 Rozbor kondenzátu zachyceného ze spalin 

Látka Dřevní 
štěpka 

Amarant Obilná 
sláma 

Řepkové 
pokrutiny 

Chloridy [mg/l] neměřeno 70 240 59 
Sírany [mg/l] neměřeno 74 230 320 
pH [-] neměřeno 8,09 6,74 2,46 

 

     Pro stanovení termické účinnosti kotle byl dle [32], [33] v softwaru Microsoft Excel 
zpracován program pro výpočet účinnosti. V tab. 30  jsou shrnuty výsledky z měření 
tepelného výkonu kotle a ze stanovení jeho účinností pro jednotlivá zkoušená paliva. Uvedené 
účinnosti jsou stanoveny nepřímou metodou. Z tabulky vyplývá, že dosahovaný výkon byl 
v rozmezí 423 až 531 kW. Stanovené účinnosti byly při tomto výkonu v rozmezí 77,2 až   
85,7 %. U spalovací zkoušky při spalování amarantu byla účinnost menší (77,2 %), jelikož 
jeho výhřevnost byla nízká. Z tabulky vyplývá, že největší ztráta účinnosti byla od tepelných 
ztrát sáláním a vedením z povrchu kotle (cca 9 %, přičemž běžně se u těchto typů zařízení tato 
hodnota pohybuje na úrovni 2 až 5 %). Je to způsobeno tím, že vnější stěny spalovací komory 
kotle nejsou opatřeny „pohledovou“ izolací (jak tomu u podobných zařízení běžně bývá). 
V dalších aplikacích je toto velmi jednoduše řešitelné vnější izolací spalovací komory, čímž 
by termická účinnost kotle mohla dosáhnout hodnoty 90 %. 
 
     Ztráta sáláním a vedením z povrchu kotle má výrazný vliv na celkovou účinnost a proto 
výše prezentované předpoklady ohledně této ztráty jsou analyzovány v samostatné části této 
práce a to na základě experimentálního ověření veličin ovlivňujících účinnost.  
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Tab. 30 Výsledky výpočtu dílčích tepelných ztrát kotle nepřímou metodou 

Položka Dřevní 
štěpka 

Amarant Obilná 
sláma 

Řepkové 
pokrutiny 

Průměrný výkon kotle [kW] 423,2 499,2 583,1 531,2 

MNζ  - mechanický nedopal [%] 0,10 6,38 0,89 0,45 

CNζ  - chemický nedopal [%] 0,06 0,07 0,18 0,00 

fζ - citelné teplo tuhých zbytků [%] 0,01 0,79 0,11 0,06 

kζ - komínová ztráta [%] 4,91 6,33 5,14 4,99 

svζ  - sálání, vedení [%] 9,22 9,22 9,22 9,22 

Celková účinnost [%] 85,69 77,21 84,46 85,28 

 

II. série spalovacích zkoušek  
 
     V tab. 31 je uveden přehled pracovních podmínek během experimentálních měřeních, dále 
pak emise znečišťujících látek při různém tepelném zatížení kotle. Při tepelném zatížení kotle 
na úrovni 47 % je pro průměrné hodnoty měřených veličin uvedena standardní nejistota u 
použitím směrodatné odchylky.  
 
     Nebyly měřeny tuhé znečišťující látky (TZL), jejichž limit stanovený legislativou činí 250 
mg/mN

3. Z předchozích emisních měření (viz I. série spalovacích zkoušek) pro tento druh 
paliva lze ovšem konstatovat, že emise TZL jsou s dostatečnou rezervou plněny. Dosahovali 
hodnoty 53 mg/mN

3. Koncentrace SO2 byla neměřitelná. 
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Tab. 31 Přehled základních pracovních podmínek zařízení a zjištěných  
dat při provozních měřeních v 12/2008 až 01/2009 

Charakteristika 
Tepelný výkon kotle v % 47 53 69 

jednotka u 11.12.08 7.1.09 14.1.09 

Průtok a složení spalin 

O2 obj. % 0,15 12,04 13,63 12,43 

CO2 obj. % 0,13 6,29 5,4 6,3 

Průtok spalin na komíně mN
3/h   1538 1699 1606 

Obsah znečišťujících látek v referenčních suchých spalinách a 11 % O2 

CO mg/mN
3  2,12 3,9 36,9 3,9 

NO2 mg/mN
3    296,9 386,9 297 

Předehřátý spalovací vzduch 

Průtok primárního vzduchu mN
3/h   497,6 458 249,2 

Průtok sekundárního vzduchu mN
3/h   715,7 792,5 1277,2 

Přebytek spalovacího vzduchu λ -   3,26 3,97 3,26 

Teploty 
teplota spalin na komíně °C 0,29 73,45 70,4 77,1 

teplota recirkulovaných spalin °C         

venkovní vzduch °C   10 -2,5 -1,6 

teplota okolního vzduchu °C 0,08 22,1 16,1 15,9 

primární vzduch °C   74,4 66,7 84,3 

sekundární vzduch °C   73,8 74,3 78,5 

telota ve spalovací komoře °C   838,3 817,4 869,4 

teplota vody na výstupu z kotle °C   77,1 73,6 83,3 

teplota vody na vstupu do kotle °C   65,1 60,4 64,8 
delta T vody (rozdíl mezi výstupní a 
vstupní teplotou topné vody) 

°C 0,08 12 13,2 18,5 

Topná voda 

objemový průtok topné vody m3/h 0,12 33,6 34,01 31,52 

Palivo 
obsah vody % hmot.   35,44 

obsah popele % hmot.   7,18 

hořlavina % hmot.   57,38 

Spalné teplo kJ/kg   20120 

Výhřevnost kJ/kg   9409 
 
     Z výsledků emisních měření, jejichž rekapitulace je uvedena v tab. 32 je vidět, že emisní 
limity sledovaných znečišťujících látek byly dodrženy s dostatečnou rezervou. 
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Tab. 32 Průměrné dosahované koncentrace emisí, v suchých  
spalinách při 11 % O2 

Druh biomasy 
VOC CO NO2 SO2 

mg/mN
3 

Dřevní štěpka 
 

0 3,9 296,9 0 
0 36,9 386,9 0 
0 3,9 297 0 

Emisní limit 50 650 650 2500 
 
     Nízká kvalita dřevní štěpky oproti standardu se odrazila především na emisích NO2. Jak 
ukázala I. série spalovacích zkoušek, předmětná spalovací jednotka je schopna dosahovat 
koncentrace výše uvedených znečišťujících při hodnotě 100 mg/mN

3. 
 
     Následující obrázky (viz obr. 42 až obr. 45) ukazují koncentrace sledovaných 
znečišťujících látek, kyslíku a přebytku vzduchu v závislosti na tepelné výkonu a to při 
různých tepelných zatíženích kotle. Každý provozní stav probíhal při ustálených spalovacích 
podmínkách. Z obr. 44 a obr. 45 lze vidět, že bylo dosaženo plnění emisních limitů 
s dostatečnou rezervou.  
 

 

Obr. 42 Souvislost mezi přebytkem spalovacího vzduchu a tepelným výkonem kotle 
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Obr. 43 Koncentrace O2 při různých režimech provozu kotle 
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Obr. 44 Pozorované koncentrace CO při různých režimech provozu kotle včetně srovnání 

s emisním limitem 

0

2

4

6

8

10

12

14

40 50 60 70 80

Tepelný výkon [%]

K
on

ce
nt

ra
ce

 O
2 

[%
]

Emisní limit 650 mg/mN
3 



89 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

40 50 60 70 80

Tepelný výkon [%]

K
on

ce
nt

ra
ce

 N
O

2 
[m

g/
m

N
3 ]

CO

Emisní limit

 
Obr. 45 Emisní charakteristika NO2 při různých režimech provozu  kotle včetně srovnání 

s emisním limitem 

 

     V tab. 33 jsou uvedeny výsledky z měření tepelného výkonu kotle a ze stanovení jeho 
účinností při různém tepelném zatížení kotle. Hodnoty účinnosti spalování se pohybovaly 
v rozmezí 92 až 93 %. Co se týká celkové účinnosti, nejvýraznější jsou opět ztráta sáláním a 
vedením z povrchu kotle a komínová ztráta. V průměru byla dosažená celková účinnost v 
rozmezí 87 až 89,5 %. 
 

Tab. 33 Výsledky výpočtu dílčích tepelných ztrát kotle nepřímou metodou 

Položka 
Měření dne 

11.12.08 7.1.09 14.1.09 
Průměrný výkon kotle [kW] 470 525 688 

MNζ  - mechanický nedopal [%] 0,935 0,504 0,504 

CNζ  - chemický nedopal [%] 0,031 0,01 0,001 

fζ - citelné teplo tuhých zbytků [%] 0,116 0,062 0,062 

kζ - komínová ztráta [%] 3,16 4,53 4,42 

svζ  - sálání, vedení [%] 8,09 7,24 5,52 

Celková účinnost [%] 87,7 87,7 89,5 

Účinnost spalování [%] 93,43 92,11 92,29 
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     Pro tuto sérii spalovacích zkoušek byl proveden výpočet účinnosti spalování nepřímou 
metodou, která je definována následujícím vzorcem: 
 

[ ]%100 chthc LL −−=η  (3-24) 

 
kde 
 

cη  účinnost spalování     [%] 

thL  tepelné ztráty citelným teplem spalin [%] 

chL  tepelné ztráty chemickým nedopalem [%] 

 
     Pro výpočet tepelných ztrát citelným teplem spalin a tepelných ztrát chemickým 
nedopalem potřebujeme informace o objemu suchých spalin a vodní páře ve spalinách, dále 
měrnou tepelnou kapacitu jednotlivých ve spalinách obsažených složek. Pro snadnější 
aplikaci v technické praxi lze použít vzorec, který byl pro toto navržen [36], [37] 
 
     Zjednodušení vzorců použitých pro výsledné vztahy vedou k chybě menší než 0,2 % 
ve srovnání s podrobnými vzorci a jsou následující: 
 

- v průběhu spalovací reakce nedochází k tvorbě CO 

- měrné tepelné kapacity jednotlivých složek spalin jsou považovány za 
konstantní byla-li průměrná hodnota v rozmezí teplot 0 – 200 °C 

 
     V rozmezí koncentrací CO < 0,5 % obj., CO2 > 5 % obj., teplota spalin < 400 °C jsou 
ztráty citelným teplem spalin a chemickým nedopalem určeny z následujících rovnic: 
 

 

(3-25) 

 

 

 
 

(3-27) 

            
kde 
 
Tfg  teplota spalin       [°C] 
TA  teplota okolí       [°C] 
cO2  koncentrace O2 v suchých spalinách    [% obj.]  
cCO2  koncentrace CO2 v suchých spalinách   [% obj.] 
cCO  koncentrace CO v suchých spalinách   [% obj.] 
Qn d.f  výhřevnost suchého paliva     [kJ/kg]  
Wr  vlhkost paliva       [% hmot.]   
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     Pro rychlé určení účinnosti spalování lze výše uvedené vzorce (3-25), (3-26) transformovat 
do tzv.  grafického postupu, který je ukázán na obr. 46 (sestaven pro výhřevnost suchého 
paliva 17 900 kJ/kg) 
 
 

 

Obr. 46 Diagram pro rychlé určení účinnosti spalování podle zjednodušených vzorců 
s ukázkou odečtu 

 
     Poslední měření byla zaměřena na recirkulované spaliny, kdy byl měněn jejich průtok a 
zároveň byly sledovány důležité provozní charakteristiky. V následující tab. 34 jsou shrnuty 
průměrné hodnoty technologických podmínek spalovacího procesu včetně emisních výsledků. 
Posouzení vlivu recirkulovaných spalin je věnována samostatná kapitola 3.6.1 VLIV 

RECIRKULACE SPALIN NA ZTRÁTU CITELNÝM TEPLEM SPALIN A STABILITU PROVOZU).  
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Tab. 34 Přehled základních pracovních podmínek zařízení a zjištěných 
dat při provozních měřeních v 01/2009 

Charakteristika jednotka 
Kůra Kůra 

15.1.09 21.1.09 

Průtok a složení spalin 

O2 obj. % 15,8 12,8 

CO2 obj. % 6,5 6 

Průtok spalin na komíně mN
3/h 1546 1455 

Průtok recirkulovaných spalin mN
3/h - 481,2 

Obsah znečišťujících látek v referenčních suchých spalinách a 11 % O2 

CO mg/mN
3  4,6 53,6 

NOx mg/mN
3  316,5 277,5 

Předehřátý spalovací vzduch 

Průtok primárního vzduchu mN
3/h 321,2 293,2 

Průtok sekundárního vzduchu mN
3/h 1166,6 937,3 

λ - 2,57 2,64 

Teploty 

teplota spalin na komíně °C 74,8 67,1 

teplota recirkulovaných spalin °C 121,3 128,3 

venkovní vzduch °C -0,75 5,97 

teplota okolního vzduchu °C 14,3 21,1 

primární vzduch °C 83,0 79,93 

sekundární vzduch °C 79,7 79,26 

teplota ve spalovací komoře °C 856,5 751,9 

teplota vody na výstupu z kotle °C 83,80 80,22 

teplota vody na vstupu do kotle °C 67,79 64,80 
∆ T vody (rozdíl mezi výstupní a
vstupní teplotou topné vody) 

°C 16,00 15,42 

Topná voda 

objemový průtok topné vody m3/h 34,78 31,43 

Palivo 
obsah vody % hmot. 35,44 

obsah popele % hmot. 7,18 

hořlavina % hmot. 57,38 

Spalné teplo kJ/kg 20120 

Výhřevnost kJ/kg 9409 

 
     Tab. 35 dává přehled o celkové účinnosti spalovacího zařízení, o dosaženém výkonu kotle 
a vyčísluje jednotlivé tepelné ztráty. Hodnota celkové termické účinnosti činila 89,4 % resp. 
88,7 %. Z jednotlivých teplených ztrát jsou nejvýraznější znovu ztráta sáláním a vedením 
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z povrchu kotle a komínová ztráta. Dosažený výkon se pohyboval na úrovni 65 % resp. 56 % 
z nominálního výkonu kotle. 
 

Tab. 35 Výsledky výpočtu dílčích tepelných ztrát kotle 
nepřímou metodou 

Položka 
Měření dne 

15.1.09 21.1.09 

Průměrný výkon kotle [kW] 647,3 561,5 

MNζ  - mechanický nedopal [%] 0,935 0,935 

CNζ  - chemický nedopal [%] 0,001 0,011 

fζ - citelné teplo tuhých zbytků [%] 0,116 0,116 

kζ - komínová ztráta [%] 3,65 3,05 

svζ  - sálání, vedení [%] 5,87 7,22 

Celková účinnost [%] 89,4 88,7 

 
      
3.6 Ověření vlivu vybraných pracovních podmínek na tepelnou účinnost 

zařízení 
 
     V této části jsou prezentovány výsledky z provozních měření, jejichž cílem bylo ověřit vliv 
recyklu spalin na provoz zařízení, emisní charakteristiky a tepelnou účinnost kotle (ztráta 
citelným teplem spalin). Dále jsou zde obsaženy výsledky z měření tepelných ztrát kotle 
sáláním a konvekcí do okolí na základě využití termovizní techniky. 
      
3.6.1 Vliv recirkulace spalin na ztrátu citelným teplem spalin a stabilitu 

provozu 
 
     Z provozních charakteristik (obr. 19 a obr. 22) prezentovaných v kapitole 3.1.3 VÝZNAM 

BILANČNÍCH VÝPOČTŮ PRO PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY vyplynuly předpoklady pro využití 
recirkulace spalin. Na jejich základě lze konstatovat, že recykl spalin umožňuje snížit 
množství výstupních spalin a prostřednictvím toho snížit i koncentraci O2 ve spalinách.  
 
     Využití recirkulace spalin zajišťuje zpětné využití kyslíku přítomného ve spalinách a vede 
ke snížení množství výstupních spalin a to má za následek pokles koncentrace O2 ve 
spalinách. Tato skutečnost příznivě působí právě na ztrátu citelným teplem spalin, a tedy na 
celkovou termickou účinnost zařízení.  
  
Recykl spalin ovlivňuje: 
 

- množství vystupujících spalin 

- intenzifikaci procesu zplyňování biomasového paliva na roštu kotle 

 

     Přiváděné množství recirkulovaných spalin nelze volit libovolně a je třeba respektovat 
následující omezující podmínky: 
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- musí být zajištěny podmínky pro dokonalé spalování (optimální přebytek 
vzduchu) 

- musí být dodržena optimální teplota ve spalovací komoře (z důvodu spékání 
popele na roštu kotle a přípustného tepelného zatížení vyzdívky kotle) 

 
     Tyto předpoklady byly ověřeny při provozním měření, při němž byla měněna velikost 
recirkulovaných spalin, přičemž výchozí srovnávací režim byl bez recyklu spalin. Pracovní 
podmínky a rozmezí, ve kterém byla měněna velikost recyklu uvádí tab. 36 a tab. 37. 
 

Tab. 36 Technologické podmínky a základní parametry spalovacího procesu  
(průměrné hodnoty) 

Položka Jednotka Hodnota 

teplota spalin na komíně °C 67,1 
teplota recirkulovaných spalin °C 128,3 
teplota venkovního vzduchu °C 6 
teplota primárního vzduchu °C 80 
teplota sekundárního vzduchu °C 79,3 
teplota ve spalovací komoře °C 752 
průtok primárního vzduchu mN

3/h 293,2 
průtok sekundárního vzduchu mN

3/h 937,3 
průtok spalin do komína mN

3/h 1455 
tepelný výkon kotle MW 561,5 
tlak v potrubí Pa 99700 

 

Tab. 37 Změny v nastavení množství recirkulovaných spalin v řídicím  
systému 

Čas testu Množství recirkulovaných spalin [%] 

10:40-12:00 100 
12:01-13:40 47,5 
13:41-14:20 0 

 
     Nejprve byla nastavena poloha klapky recyklu spalin KL02 (viz obr. 34 ) na hodnotu     
100 %. Poté bylo provedeno snížení průtoku recirkulovaných spalin změnou polohy klapky 
KL02 na hodnotu 47,5 %. V posledním intervalu byla tato klapka zcela uzavřena čím se 
docílilo nulového průtoku recirkulovaných spalin. Ostatní veličiny, které výkon jednotky a 
koncentraci kyslíku ovlivňují byly během těchto změn ustálené na konstantních hodnotách. 
Jednalo se o výkon podavače paliva a otáčky primárního a sekundárního ventilátoru (přívod 
spalovacího vzduchu). Při těchto provozních stavech byl sledován průběh koncentrace 
kyslíku v koncových spalinách odcházejících komínem, průtoky primárního a sekundárního 
vzduchu, průtok recirkulovaných spalin, výkon kotle a emisní charakteristiky. Hodnoty těchto 
veličin jsou pro vybrané intervaly zpracovány v tab. 38  a dále pak graficky na obr. 47 až obr. 
49. 
 
     Hlavním předpokladem úspěšného měření je realizace většího množství testů s pevně 
definovanou hodnotou zmíněných vstupních veličin, které výkon kotle ovlivňují. Vzhledem 
ke způsobu regulace jednotky se takový předpoklad naplňuje velmi nesnadno. Dalším 
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významným aspektem pro komplexnost spalovacích testů zaměřených nejen na tuto oblast, by 
bylo využití širokého rozsahu výkonu jednotky (od 10% úrovně tepelného výkonu až po jeho 
jmenovitý výkon 1 MW).  
 

Tab. 38 Přehled sledovaných veličin v příslušných časových intervalech 

Čas 
testu 

Vstupní veličina  Jednotka Minimální 
hodnota   

Maximální 
hodnota  

Průměr 

10:40 
až 

12:00 

Průtok  recirkulovaných spalin 
m3/h 

1087 1433 1299 
Průtok primárního vzduchu 0,28 493 221 
Průtok sekundárního vzduchu 999 1580 1343 
Koncentrace kyslíku 
v koncových suchých 
spalinách 

% 8,9 14,9 11,8 

Tepelný výkon kotle MW 536,2 725,7 643,4 

12:01 
až 

13:40 

Průtok  recirkulovaných spalin 
m3/h 

343 1201 588 
Průtok primárního vzduchu 59 579 483 
Průtok sekundárního vzduchu 883 1369 1093 
Koncentrace kyslíku v 
koncových suchých spalinách 

% 11,3 15,5 13,4 

Tepelný výkon kotle MW 448,9 758,5 521,6 

13:41 
až 

14:20 

Průtok  recirkulovaných spalin 
m3/h 

0 0 0 
Průtok primárního vzduchu 61 549 430 
Průtok sekundárního vzduchu 921 1356 1155 
Koncentrace kyslíku v 
koncových suchých spalinách 

% 11,6 17,2 13,9 

Tepelný výkon kotle MW 452,6 567,7 501 
 
 
Výkon kotle 

  
     Jak bylo uvedeno výše, jedním z cílů průběžných výzkumných aktivit je analýza ovlivnění 
výkonu kotle působením recirkulace spalin. Na základě získaných grafických závislostí (obr. 
47 a obr. 49) je možné konstatovat příznivý vliv recirkulace spalin na výkon jednotky a tedy i 
na termickou účinnost zařízení při sledovaném výkonu.  
 
Obsah kyslíku ve spalinách 

 
     Měření ukázalo, že v daném výkonovém rozsahu je závislost mezi koncentrací kyslíku a 
množstvím recirkulovaných spalin lineární. Jak je patrné z grafické závislosti (obr. 47 a obr. 
48), snížení objemového průtoku recyklu o 800 m3/h vyvolalo zvýšení koncentrace kyslíku o 
5,8 % (viz označená oblast). 
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Obr. 47 Průtoky spalovacího vzduchu a recyklovaných spalin během měřeného intervalu 

 
 

 

Obr. 48 Koncentrace O2 v suchých výstupních spalinách během měřeného intervalu 
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Obr. 49 Termický výkon kotle během měřeného intervalu 

 
     Průběh koncentrací sledovaných znečišťujících látek během provozního měření je uveden 
na obr. 50. Lze konstatovat, že i při změnách spalovacích podmínek (množství primárního a 
sekundárního vzduchu) jsou hodnoty emisních koncentrací dostatečně pod stanoveným 
emisním limitem. 
 

 

Obr. 50 Emisní koncentrace sledovaných látek během měřeného intervalu 
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3.6.2 Výsledky měření povrchových teplot zařízení 
 
     Spalovací zkoušky a následné vyhodnocení prezentované výše, naznačily potřebu 
experimentálního zpřesnění tepelných ztrát kotle sáláním a konvekcí do okolí, které byly 
vypočteny nepřímou metodou výpočtu účinnosti  [33]. 
 
     Pro výpočet tepelné ztráty sáláním byly použity vztahy (3-22) a (3-23) (viz kapitola 3.4.3 
NEPŘÍMÁ METODA ) a doporučený součinitel k=3,8 platný pro biomasové palivo. Grafická 
reprezentace vztahů (3-22) a (3-23) je pro kotel o nominálním výkonu 1 MW uvedena na obr. 
51. Jak autoři studie zdůrazňují, experimentální ověření použité hodnoty součinitele k může 
přispět ke zpřesnění odhadu tepelné ztráty sdílením tepla do okolí. 
     

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 200 400 600 800 1000

Aktuální výkon [kW]

T
ep

el
né

 z
tr

át
y 

do
 o

ko
lí 

[%
]

N
om

in
ál

ní
vý

ko
n

k =3,8

524 kW423 kW

 

Obr. 51 Tepelné ztráty kotle o nominálním výkonu 1 MW v závislosti na jeho aktuálním 
výkonu 

 
     U vyvinutého nového spalovacího zařízení takto vypočítané ztráty představují 
nejvýraznější položku (u běžných kotlů převládají komínové ztráty; ty  jsou však u předmětné 
technologie eliminovány opatřeními na spalinové trase). Proto bylo  při spalovací zkoušce  ze 
dne 7.1.2009 provedeno detailní měření s cílem zpřesnit použitou konstantu.  
 
     Povrchové teploty byly snímány termovizní kamerou JENOPTYK VarioCAM. 
Termovizní měření umožňuje získat přehled o rozložení teplot na povrchu kotle, bez 
jakéhokoliv vlivu na měřený objekt. Určí také střední teplotu snímaného povrchu a jeho 
emisivitu. Termovizní měření proběhlo v době od 8:45 do 9:00 hodin a průměrný výkon kotle 
během tohoto intervalu činil 520 kW. Podmínky, za kterých měření probíhalo uvádí tab. 39. 
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Tab. 39 Pracovní podmínky zařízení během měření povrchových teplot 

Položka Jednotka Průměrná hodnota 

Výkon jednotky  [kW]  670 
Venkovní teplota   [°C] -3,9 
Teplota v kotelně  [°C] 12 
Teplota ve spalovací komoře  [°C] 817,4 

 
     Následující obr. 52 znázorňuje průběh teplot ve spalovací komoře během celé spalovací 
zkoušky. Teploty byly měřeny třemi termočlánky typu K rozmístěnými v různých částech 
spalovací komory. Jejich rozmístění je patrné z obr. 36 
 

 

Obr. 52 Průběh teplot ve spalovací komoře 

 
Pohled do spalovací komory během zkoušky ilustruje obr. 53. 

 

 

Obr. 53 Spalovací komora při měření 
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     Vzhledem k prostorové stísněnosti kotelny bylo vlastní měření poměrně komplikované. 
Přehled o povrchových teplotách na stěnách spalovací komory bylo možné získat pouze na 
základě velkého počtu snímků. Na obr. 54 resp. obr. 55 je zobrazen reálný snímek vybrané 
části kotle, resp. snímek pořízený z termokamery.  
 
 

  

Obr. 54 Reálný pohled Obr. 55 Termovizní snímek 

 
Postup výpočtu tepelných ztrát sdílením na základě termovizního měření 
 
Tepelné toky spalovací komory kotle do okolí probíhají na základě kombinace přenosů tepla 
konvekcí a zářením. Pro vlastní výpočet byly použity následující výpočtové vztahy a postupy. 
 
PŘENOS TEPLA KONVEKCÍ 
 
Byl uvažován případ volné konvekce v neomezeném prostoru.  
 
Pro tepelný tok z povrchu kotle platí tento vztah: 
 

[ ]MW
n

i
∑

=

−(.=
1

owii )tt.SαQ  
 

(3-28) 

       
kde 
 Qi tepelné ztráty jednotlivých částí kotle [MW] 
 Si povrch jednotlivých stěn kotle [m2] 
 tw teplota stěny [°C] 
 to teplota okolního vzduchu [°C] 
 α součinitel přestupu tepla [W/m2.K] 
 
     K výpočtu tedy postačí střední hodnoty teplot jednotlivých povrchových částí kotle 
zjištěné termokamerou. Dále je nutné znát teplotu okolí, součinitel přestupu tepla a 
geometrické charakteristiky kotle. 
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Výpočet součinitele přestupu tepla α 
 
     Součinitel přestupu tepla byl v celém výpočtu ztrát konvekcí uvažován konstantní a byl 
vypočítán pro střední teplotu povrchu kotle 50 °C. Pro stanovení součinitele přestupu tepla se 
využívají bezrozměrná kritéria pro volnou konvekci: 
 
Prandtlovo kritérium – vyjadřuje souvislost mezi hydrodynamickými poměry a podmínkami 
konvektivního přenosu tepla 
 

 
λ

.ηc
Pr

v

vpv=  (3-29) 

 
kde 
 cpv měrná teplená kapacita vzduchu při střední teplotě [kJ/kg.K] 
 ηv dynamická viskozita vzduchu při střední teplotě [Pa.s] 
 λv tepelná vodivost vzduchu při střední teplotě [W/m.K] 
 
 
Grashofovo kritérium – charakterizuje poměr vztlakových a třecích sil v proudící tekutině 
 

 
η

∆t.g.β.ρL
Gr

2
v

2
v

3 .=  
 

(3-30) 

 
kde 
 L charakteristický lineární rozměr. U svislé rovinné i válcové stěny je to  

výška, u vodorovné obdélníkové stěny se jedná o kratší stranu [m] 
 ρv hustota vzduchu při střední teplotě [kg/m3] 
 g tíhové zrychlení [m/s2] 
 β součinitel objemové roztažnosti. Pro plyny převrácená hodnota  

absolutní hodnoty [K-1]   
 ∆t teplotní spád [°C] 
 
Nusseltovo kritérium – vyjadřuje podobnost přenosu tepla konvekcí v mezní vrstvě tekutiny 
 

 C.(Gr.Pr)Nu n=  (3-31) 

 
kde 
 
C, n  konstanty (viz tab. 40) [-]  
 

  Tab. 40 Konstanty pro volnou konvekci [38] 

 
(Gr.Pr) < 0,001 0,001 - 500 500 - 2.107 2.107 - 1.1013 

C 0,5 1,18 0,54 0,135 
n 0 0,125 0,25 0,333 
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Součinitel přestupu tepla je pak dán vztahem: 
 

L

Nu.λ
α =  (3-32) 

 
     U horizontálních ploch se vypočtený součinitel přestupu tepla násobí koeficientem 1,3,   
je-li ohřívací plochou horní strana nebo chladící plochou spodní strana. Je také třeba si 
povšimnout, že ve vztahu není uvedena korekce daného součinitele na proudění vzduch kolem 
zařízení, který jednoznačně způsobuje větší přestupy tepla. Je to z důvodu, že zařízení je 
umístěno v objektu, kde se výrazné proudění vzduchu nevyskytuje. I přes tento případný 
nedostatek lze ovšem tuto metodu považovat za nejpřesnější pro stanovení ztrát konvekcí do 
okolí. 
 
PŘENOS TEPLA RADIACÍ 
 
Pro výpočet množství vzájemně vyzářené tepelné energie mezi stěnami se počítá 
z upraveného Stefan-Boltzmannova zákona:  
 

  

(3-33) 

 
Součinitel vzájemného záření povrchů C12 = C0 ⋅ ε12  Pro případ, kdy je těleso o ploše S1 
obklopeno tělesem o ploše S2 je vzájemná poměrná zářivost obou ploch dána vztahem:  
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(3-34) 

 
V našem případě, kdy byla plocha stěn kotle mnohem menší než plocha okolních stěn je 
předchozí vztah zjednodušen do podoby: 112 εε =  

 
Ve vztahu (3-33) a (3-34 )je: 
 
 Q&  množství vyzářené tepelné energie [W] 
 Si povrch stěny kotle [m2]  
 Tw teplota povrchu stěny [K]  
 To teplota okolních stěn [K] 

C12 součinitel vzájemného záření povrchů [W m-2 K-4] 
C0 konstanta záření dokonale černého tělesa 

  C0 = 5,67 [W m-2 K-4]  
 

S1 plocha stěn kotle [m2] 
S2 plocha okolních stěn [m2] 

 ε1 emisivita měřeného povrchu [-] 
 ε2 emisivita okolních stěn [-] 
 
A1<<A2 proto ε12 = ε1 
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     Do výpočtu byla dosazena hodnota emisivity měřeného povrchu ε12 = 0,8. Průměrná 
teplota okolního vzduchu během měření činila 12 °C. Plochy jednotlivých stěn kotle s jejich 
průměrnou teplotou jsou uvedeny v tab. 41 
 

Tab. 41 Plocha a průměrná teplota jednotlivých stěn kotle během měření 

Stěny kotle Plocha [m2] Průměrná teplota [°C] 

Stěna kotle 1 5,2 47,7 
Stěna kotle 2 4,6 56 
Stěna kotle 3 2,9 55,2 
Stěna kotle 4 4,4 40,7 

      
     Přehled výsledků tepelných toků jednotlivých stěn spalovací komory a celková tepelná 
ztráta je znázorněna v tab. 42. Povrchové teploty ostatních součástí technologie (HE1, 
potrubní trasy atd.) vykazovaly nízkou teplotu. Jejich příspěvek k tepelným ztrátám byl proto 
zanedbán. 

 

Tab. 42 Vyhodnocení tepelných ztrát kotle do okolí 

Měřený povrch Ztráta konvekcí [W] Ztráta radiací [W] 
Stěna 1 514,1 793,7 
Stěna 2 1010,3 926,3 
Stěna 3 965,6 665,3 
Stěna 4 863,1 621,1 
Celkem 3353,1 3006,4 
Celková ztráta 6359,6 W 

 
     Vypočtená celková tepelná ztráta vztažená na jmenovitý výkon kotle 1 MW udává 
jmenovitou ztrátu sdílením tepla, jež pro daný případ činila 0,6 %. Skutečná ztráta sdílením 
tepla je vztažena na aktuální výkon kotle (0,67 MW) a pro daný případ činila 1 %. Ve 
srovnání s odečtenou hodnotou prezentovanou v  obr. 51 se jedná o hodnotu výrazně 
(několikrát) nižší. Měření tedy potvrdilo nutnost experimentálního ověření v literatuře 
doporučovaných hodnot. 
 
3.7  Porovnání bilančního modelu s provozními daty 
 
     Na základě dat získaných z experimentálních měření a projekčních dat z bilančního 
modelu je v následujících tabulkách (tab. 43 až Tab. 45) provedeno srovnání vybraných 
důležitých parametrů pro ověření platnosti vytvořeného bilančního modelu. 
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Tab. 43 Přehled důležitých parametrů měřených/projekčních (dřevní štěpka ze dne 
11.12.2008 

 
 

Tab. 44 Přehled důležitých parametrů měřených/projekčních (dřevní štěpka ze dne 
7.1.2008) 

 
 
Tab. 45 Přehled důležitých parametrů měřených/projekčních 

(dřevní štěpka ze dne 21.1.2009) 

 
     Z výše prezentovaných hodnot lze konstatovat, že vypočtená data z modelu jsou v dobré 
shodě s experimentálně naměřenými hodnotami. Rozdíly jsou způsobeny nepřesností měření a 
také tím, že vstupní údaje bilančního modelu mohou být zatíženy nepřesností. Bilanční model 
je tedy funkční a platný. 
 

Parametr Jednotka Projekční 
předpoklad 

Naměřená 
hodnota 

Koncentrace O2 v suchých vystupujících 
spalinách 

% 11,9 
13,6 

Průtok spalin do komína mN
3/h 1450 1699 

Teplota spalin ze spalovací komory °C 859 817 

Teplota spalin odcházejících do atmosféry °C 65 70,4 

Tepelný výkon kotle kW 470 525 

Přebytek vzduchu - 3,3 4 

Parametr Jednotka Projekční 
předpoklad 

Naměřená 
hodnota 

Koncentrace O2 v suchých vystupujících spalinách % 15,72 12,04 

Průtok spalin do komína mN
3/h 1608,93 1538 

Teplota spalin ze spalovací komory °C 850 838 

Teplota spalin odcházejících do atmosféry °C 67 73,5 

Tepelný výkon kotle kW 420 470 

Přebytek vzduchu - 2,8 3,26 

Parametr Jednotka Projekční 
předpoklad 

Naměřená 
hodnota 

Koncentrace O2 v suchých vystupujících spalinách % 11,4 12,8 

Průtok spalin do komína mN
3/h 1471 1455 

Teplota spalin ze spalovací komory °C 791 752 

Teplota spalin odcházejících do atmosféry °C 67 67 

Tepelný výkon kotle kW 500 531 

Přebytek vzduchu - 2,2 2,6 
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3.8 Vyhodnocení testovaných paliv 
 
     V této části jsou shrnuty poznatky získané během provozních zkoušek z pohledu dosud 
testovaných paliva. 
 
Amarant 
 
     Spalovací zkouška byla významně ovlivněna kvalitou související s jeho nevhodným 
skladováním. Analýza prokázala vlhkost 41 % a nedostatečnou výhřevnost okolo 5 MJ/kg. 
S takovým obsahem vody v palivu nebylo možné dosáhnout stabilního prohoření, došlo ke 
snížení výkonu jednotky až na hranici regulovatelnosti a zkouška musela být přerušena. Pro 
kotle spalující biomasu je však amarant potenciálně vhodné palivo a jeho vlastnosti tedy je 
třeba ještě ověřit. Koncentrace emisí znečišťujících látek dosahovali velice nízké hodnoty.  
 
Obilná sláma 

 
     Typickou vlastností obilné slámy (o vlhkosti 30 % a výhřevnosti 10,5 MJ/kg) je rychlost 
jejího hoření a s tím související nároky na způsob dodávky paliva. Při původní uspořádání 
dopravních cest byly dopravovány kusy balíků hydraulickým podavačem, což mělo za 
následek, že tyto neporcována balíky ve spalovací komoře pouze ohořívali po povrchu, což 
v kombinaci s krátkou dobou zdržení na roštu vedlo k tomu, že velká část materiálu zůstala 
v syrovém stavu na konci roštu. Z těchto důvodů je nutné slámu před vstupem do spalovací 
komory mechanicky rozdružit. Toto je realizováno pomocí mechanického rozdružovače 
s následnou dopravou do skladu biomasového paliva pomocí pásového dopravníku. Takto 
připravenou slámu ovšem hydraulický dopravník instalovaný na  spalovací jednotce nestíhá 
podávat v potřebné rychlosti a dochází tak k postupné ztrátě výkonu. Pokud je však sláma do 
spalovací komory dodávána v potřebné formě a dostatečném množností, spalování probíhá 
vyrovnaně, s rovnoměrným rozložením materiálu po ploše roštu a bez nežádoucích projevů, 
jako je spékání slámy nebo zvýšená tvorba polétavého popelu ve spalinách. Toto příznivé 
zjištění ukazuje, že je jednotka konstrukčně vhodně uzpůsobena i pro využití stébelnin.  
 
Řepkové pokrutiny 

 
     Jde o zbytkový materiál po lisování oleje ze semen řepky olejky. Právě díky přítomnosti 
oleje jde o palivo s vysokou výhřevností. Analýza použitého vzorku ukázala výhřevnost o 
velikosti 18 MJ/kg a vlhkost   11 %. Vzhledem k tomu, že je rychlost podavače paliva 
optimalizována pro dřevní štěpku, docházelo k přehřívání jednotky. Tento nežádoucí stav 
podpořila také zvýšená venkovní teplota během spalovací zkoušky. Další nepříznivou 
vlastnost řepkové pokrutiny ukázalo měření emisí ve spalinách (blíže v kapitole XX).  
 
     Jako perspektivní se také jeví možnost společného spalování jednotlivých výše uvedených 
paliv ve vhodném poměru s dřevní štěpkou. Tyto alternativní varianty je třeba ověřit.  
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3.9 Diskuze výsledků a návrh doplňujících měření  
 
     Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek a z důvodu toho, že provoz předmětného 
zařízení je vázán na potřeby provozovatele, nebylo možné provádět měření při jmenovitém 
tepelném výkonu. Jedním z budoucích záměrů je proto otestovat kotel při jeho jmenovitém 
tepelném výkonu. 
 
     Výsledná hodnota tepelné ztráty sdílením tepla kotle do okolí určená z povrchových teplot 
měřených pomocí termovizní kamery činila 1 %. Tato hodnota se výrazně lišila od hodnot 
zjištěných z regresních vztahů, které se pohybovali pro jednotlivá provozní měření v rozmezí 
5 až 8 %. Dalším záměrem je tedy zopakovat měření povrchových teplot s využitím 
termovizní techniky za účelem určení tepelných ztrát sdílením tepla kotle do okolí a na 
základě toho ověřit, případně zpřesnit doporučovaný vztah pro výpočet této tepelné ztráty. 
 
     Další možnost pro budoucí práce spočívá v možnosti rozšíření předmětného kotle o 
kogenerační systém.  
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4 Závěr - zhodnocení dosažených efektů 
 
     V disertační práci jsou uvedeny popisy spalovacích zařízení pro spalování biomasy a 
charakteristiky biomasových paliv. V rámci disertační práce byl vytvořen matematický 
výpočtový model pro tepelné a materiálové bilance nově vyvinuté technologické jednotky pro 
spalování biomasy, jehož platnost byla ověřena na základě provozních měření.  
 
     Během těchto provozních měření, při kterých bylo ověřeno technické provedení 
spalovacího zařízení jako celku, byla testována různá paliva, která se svými vlastnostmi lišila, 
konkrétně se jednalo o tyto paliva: 
 

- Dřevní štěpka (zástupce „štěpkovité“ biomasy) 

- Obilná sláma (zástupce „stébelnaté“ biomasy) 

- Amarant (konzistence je mezi slámou a štěpkou) 

- Řepkové pokrutiny (zástupce biomasy „granulkového“ charakteru) 

- Kůra 

 
     Pro tyto paliva byly vyhodnoceny emise znečišťujících látek a významná provozní data 
(termická účinnost, tepelný výkon, koncentrace O2 ve spalinách odcházejících do atmosféry, 
atd.). 
     
     Na základě vyčíslení jednotlivých součinitelů tepelných ztrát při spalovacích zkouškách 
vyplynulo, že největší dopad na snížení termické účinnosti spalovací jednotky má ztráta 
komínová a ztráta sdílením tepla do okolí. Toto bylo i experimentálně ověřováno. Zpřesnění 
tepelných ztrát sdílením tepla do okolí bylo provedeno pomocí termovizní techniky měřením 
povrchových teplot jednotlivých stěn kotle. Z těchto údajů byl spočítán tepelný tok z přenosu 
tepla konvekcí a radiací a vyjádřen na celkovou tepelnou ztrátu vůči aktuálnímu výkonu kotle. 
Výsledné hodnoty této tepelné ztráty jsou u předmětné technologie výrazně nižší, než hodnoty 
určené z regresních vztahů doporučovaných v literatuře.  
 
     Velikost komínové ztráty lze ovlivnit aplikovanými opatřeními na spalinové trase, jedná se 
o rekuperační výměník a recirkulaci spalin. V rekuperačním výměníku jde o to snížit teplotu 
spalin odcházejících do atmosféry, čili část tepla, které spaliny obsahují ještě využít pro 
předehřev spalovacích vzduchů. Tímto docílíme snížení komínové ztráty. Další možností 
snížení této ztráty je zmenšit koncentraci O2 v odcházejících spalinách, tzn. snížit množství 
odcházejících spalin. Toto je možné využitím recirkulace spalin, kdy je částečné množství 
spalin vraceno zpět do spalovací komory. Po experimentálním ověření lze konstatovat, že 
tento prvek má pozitivní přínos při snižování těchto ztrát. Při zvýšení množství recirkulujících 
spalin dojde ke snížení O2 ve spalinách na komíně. 
 
     Reálným provozem bylo odzkoušeno to, že spalovací zařízení je schopno spalovat široké 
spektrum biomasových paliv, a to i s velmi vysokou vlhkostí (50 % hmot.), při současném 
maximálním využití tepla a dodržení emisních limitů. Využití recirkulace spalin a předehřevu 
spalovacího vzduchu rozšiřuje možnosti aplikovatelnosti této jednotky, která se vyznačuje 
bezobslužností provozu. Tyto prvky jsou využity při spalování nekvalitního paliva (vysoká 
vlhkost, špatná konzistence) tím, že lze jimi podpořit hoření, dosáhnout optimálního rozložení 
paliva po délce roštu a tím lepší prohoření jeho vrstvy. Dále umožňují zajistit vysokou 



108 

termickou účinnost jednotky a udržet optimální spalovací podmínky uvnitř spalovací komory 
při spalování biomasových paliv různých fyzikálních a chemických vlastností. 
 
     Aplikací předehřevu spalovacího vzduchu a recirkulovaných spalin bylo dosaženo při 
provedených provozních měřeních vysoké termické účinnosti, která se pohybovala pro 
jednotlivá biomasová paliva v rozmezí 85 až 89 %, přičemž aktuální výkon byl v rozmezí 
pouze 423 až 688 kW. Aby se termická účinnost kotle zvýšila na cílovou hodnotu 95 %, je 
nutné zajistit provoz kotle při jeho jmenovitém výkonu.  
      
     Dle výsledků emisních měření koncentrace CO nepřekročili hodnotu 150 mg/mN

3, NOx 
hodnotu 390 mg/mN

3, SO2 hodnotu 120 mg/mN
3, TZL hodnotu 100 mg/mN

3. Cílové 
požadavky na plnění emisních limitů byly tedy splněny s dostatečnou rezervou. 
 
 
Celkový přehled výsledků disertační práce je shrnut na obr. 56 
 

 
Obr. 56 Hlavní výsledky disertační práce 
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Byla zpracována analýza stávajícího stavu techniky  

Byl vytvořen výpočtový matematický bilanční model  
 

Byly ověřeny nově zabudované technologické prvky 

Bylo ověřeno technické provedení kotle jako celku 

Byla ověřena platnost matematických bilančních modelů 

Byly otestovány různé druhy biomasových a fytomasových 
paliv s ohledem na efektivitu spalování, výkon kotle a 
z pohledu celkového chodu kotle 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
 
zkratka význam  
 
OZE obnovitelné zdroje energie 

PCDD/F polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 

TZL tuhé znečišťující látky 

TEQ toxický ekvivalent 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

ZV zvláště velké spalovací zdroje 

LHV výhřevnost paliva 

HHV spalné teplo paliva 

 

 

 

 

 

dolní index význam  
 
ref referenční podmínky 

real reálné podmínky 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL Ů 
 
symbol význam jednotka 
 
AIR0,V teoretická měrná spotřeba vlhkého vzduchu [mN

3/ mN
3
, 

  mN
3/kg] 

 
Ar  obsah popela v palivu v surovém stavu [%] 

CO2,VS koncentrace O2 ve vlhkých spalinách [% obj.] 

CO2,AV koncentrace O2 ve vlhkém vzduchu [% obj.] 

C12 součinitel vzájemného záření povrchů [W m-2 K-4] 

C0 konstanta záření dokonale černého tělesa [W m-2 K-4] 

Ci obsah hořlaviny v uvažovaném druhu tuhých zbytků [%] 

Gr Grashofovo číslo [-] 

thL  tepelné ztráty citelným teplem spalin [%] 

chL  tepelné ztráty chemickým nedopalem [%] 

L charakteristický lineární rozměr [m] 

MW i molekulová hmotnost látky [-] 

MV hmotnostní průtok vody [kg/s] 

Mpv spotřeba paliva [kg/s] 

Nu Nusseltovo číslo [-] 

PH2O  parciální tlak H2O [kPa] 

pSO3, pH2O parciální tlak SO3, resp. H2O [Pa] 

Pr Prandtlovo číslo [-] 

Qužit množství tepla dodané pro ohřev vody [kJ/h] 

Qpaliva teplo vnesené spalováním paliva [kJ/h] 

Qnr   korigovaná výhřevnost paliva (pokud není spalovací   
vzduch ohříván z externího zdroje [kJ/kg] 

Qn výhřevnost paliva [kJ/kg] 

Qci výhřevnost hořlaviny tuhých zbytků [kJ/kg] 

Q vyr jm jmenovitý výkon kotle [MW] 

Q vyr dílčí výkon [MW] 

Qn d.f výhřevnost suchého paliva [kJ/kg]  

Qi tepelné ztráty jednotlivých částí kotle [MW] 

Q&  množství vyzářené tepelné energie [W] 
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Si povrch jednotlivých částí kotle [m2] 

S povrch stěny [m2] 

TRB teplota rosného bodu [°C] 

TH2O kondenzační teplota vodní páry [°C] 

Tfg teplota spalin [°C] 

TA teplota okolí [°C] 

Tw teplota stěny [°C] 

To teplota okolního vzduchu [°C] 

∆T zvýšení rosného bodu v důsledku  [°C] 
 přítomnosti SO3 

aj koeficient mocninového rozvoje teplotní 
 závislosti měrného tepla složek [J/mol.K-1] 

bj koeficient mocninového rozvoje teplotní 
 závislosti měrného tepla složek [J/mol.K-2] 

cj koeficient mocninového rozvoje teplotní 
 závislosti měrného tepla složek [J/mol.K-3] 

ci koncentrace složky [mg/mN
3] 

cCO objemová koncentrace CO v suchých spalinách [%] 

cCH4 objemová koncentrace CH4 v suchých spalinách [%] 

cCO2 koncentrace CO2 v suchých spalinách [% obj.] 

ci střední měrné teplo uvažovaného druhu tuhých zbytků  [kJ/kg. °C] 
  při teplotě na vstupu do jímací komory a cyklonu 

cpv měrná teplená kapacita vzduchu při střední teplotě [kJ/kg.K] 

dj koeficient mocninového rozvoje teplotní 
 závislosti měrného tepla složek [J/mol.K-4] 

ej koeficient mocninového rozvoje teplotní 
 závislosti měrného tepla složek [J/mol.K] 

g tíhové zrychlení [m/s2] 

h měrná entalpie [kJ/mN
3] 

h1 entalpie vody na vstupu [kJ/kg] 

h2 entalpie vody na výstupu [kJ/kg] 

hsn entalpie spalin za poslední teplosměnnou plochou kotle [kJ/mN
3] 

ho   entalpie spalin při teplotě okolí [kJ/mN
3] 

k  konstanta sdílení tepla [-] 

pcelk celkový tlak [Pa] 

t1 teplota tuhých zbytků [°C] 
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tsn    teplota spalin za poslední teplosměnnou plochou kotle [°C] 

yj objemový zlomek složky ve směsi [-] 

∆t teplotní spád [°C] 

VS0 teoretická měrná tvorba vlhkých spalin [mN
3/ mN

3
,

  mN
3/kg] 

VSN S  měrná tvorba suchých spalin [mN
3/kg] 

VS0  měrný objem vlhkých spalin [mN
3/kg] 

Wr  obsah vody v palivu [% hmot.] 

X i obsah zachycených tuhých zbytků (popela a škváry) [%] 
vztažených k obsahu popela v palivu přivedeného   
do kotle 

α součinitel přestupu tepla [W/m2.K] 

β součinitel objemové roztažnosti [K-1] 

λ přebytek spalovacího vzduchu [-] 

λv tepelná vodivost vzduchu při střední teplotě [W/m.K] 

ηkt účinnost kotle [%] 

cη  účinnost spalování  [%] 

ηv dynamická viskozita vzduchu při střední teplotě [Pa.s] 

ζMN ztráta mechanickým nedopalem [%] 

ζf ztráta citelným teplem tuhých zbytků [%] 

ζCN ztráta chemickým nedopalem [%] 

ζk ztráta citelným teplem spalin (ztráta komínová) [%] 

ζSV ztráta sdílením tepla do okolí při jmenovitém výkonu [%] 

ζSV ztráta sdílením tepla do okolí [%] 

ρv hustota vzduchu při střední teplotě [kg/m3] 

ε12 emisivita měřeného povrchu [-] 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
 
zkratka význam  
 
OZE obnovitelné zdroje energie 

PCDD/F polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 

TZL tuhé znečišťující látky 

TEQ toxický ekvivalent 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

ZV zvláště velké spalovací zdroje 

LHV výhřevnost paliva 

HHV spalné teplo paliva 

 

 

 

 

 

dolní index význam  
 
ref referenční podmínky 

real reálné podmínky 
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Příloha č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUÁL VÝPO ČTOVÉHO MODELU TECHNOLOGICKÉ 

JEDNOTKY V PROGRAMU MS EXCEL 
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1 Pracovní plocha 

     Pro zadávání vstupních údajů je určena vstupní pracovní plocha (list Schéma) obsahující 
technologické schéma jednotky na které navazuje tabulka s přehledem všech bilančních 
proudů obsahující výsledky hmotnostní a tepelné bilance. Podrobné výsledky jednotlivých 
aparátů jsou v příslušných listech. (viz obr. 1)  

 

 
 
 
 
 

Obr. 1 Pracovní plocha výpočtového modelu 
 

 

záložky jednotlivých bloků včetně záložky obsahující konstanty 
použité ve výpočtech  

výsledky hmotnostní 
a tepelné bilance  vlastnosti paliva  

kontrola  
bilance 

zadávání recyklu  
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2 Ovládání výpočtového modelu 
 
     Nejprve je nutné zadat vstupní hodnoty, které jsou v technologickém schématu pro 
přehlednost označeny modře. Jedná se o následující veličiny: 
 

- množství vstupujícího biomasového paliva 

- množství přiváděného spalovacího vzduchu (proud primárního a sekundárního 
spalovacího vzduchu) 

- výhřevnost a složení paliva (obsah hořlaviny, vody a popele, chemické složení 
hořlaviny) 

- množství recirkulovaných spalin (jako procentuální podíl z celkového množství 
výstupních spalin) 

- účinnost spalování (množství paliva, které na roštu neshoří vyjádřené v procentech) 

- teplota nasávaného spalovacího vzduchu 

- cílová teplota předehřevu proudu primárního a sekundárního spalovacího vzduchu 

- teplota spalin vystupujících z teplovodního výměníku  

- tepelné ztráty radiací vyjádřené v procentech z uvolněného tepla ze spálení paliva 

 

     Po zadání výše uvedených veličin zobrazí výpočtový model na základě postupných 
výpočtů (tzn. dle jednotlivých na sebe navazujících bloků) výsledky materiálové a tepelné 
bilance. Požaduje-li uživatel zadat určité množství recirkulovaných spalin, je nutné výpočtový 
model iteračně dopočítat na základě makra stisknutím klávesové zkratky Ctrl+R, dokud 
nebude splněna kontrola bilance, jež je signalizována zelenou buňkou s nápisem OK. 

 
     Výpočtový model obsahuje dvě naprogramované funkce sloužící pro výpočet entalpie a 
teploty konkrétního proudu, čímž se výpočet urychluje.  
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Příloha č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLY O ANALÝZE BIOMASOVÝCH VZORK Ů PALIV 

 


