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1  ÚVOD 

Množství skleníkových plynů a jiných škodlivých látek v atmosféře dlouhodobě 

roste a tento trend bude podle všech indicií pokračovat i nadále. Mnoho neziskových 

organizací se spolu s vědeckými pracovníky touto problematikou zabývá, ve snaze 

alespoň snížit narůstající množství emisí a spotřebu fosilních paliv, které si vědecko-

průmyslová evoluce žádá. Existuje řada postupů a principů, jak lze produkci emisí z 

velkých stacionárních zdrojů, jako jsou spalovny, teplárny nebo další odvětví 

těžkého průmyslu, potlačit. Velmi často se používá čistění spalin pomocí různých 

filtrů, které mohou účinně zachytit většinu škodlivých látek, jako jsou oxidy síry, 

dusíku nebo dioxiny. Tato metoda není však jediným možným řešením. Spalování 

plynných nebo kapalných paliv lze modifikovat tak, aby byly hořáky provozovány v 

režimech, které zaručí vysokou efektivitu spalování a které jsou příznivé pro redukci 

emisí, zejména oxidů dusíku (NOx). Vznik oxidů dusíku je komplexní proces, který 

závisí na více proměnných. Nejúčinnější metodou jak snížit jejich produkci je 

optimalizovat rozložení teplotního pole ve spalovací komoře. Toho může být 

docíleno například stupňovitým přívodem vzduchu nebo paliva, recirkulací spalin 

nebo bezplamenným spalováním. Další využití energie, získané spalováním, je 

možné pomocí recirkulace tepla, rekuperátoru nebo regenerační jednotky. Zlepšení 

lze také dosáhnout za předpokladu, že jsou použita nízko-výhřevná paliva, jež 

vznikla jako vedlejší produkty v petrochemickém průmyslu, na skládkách nebo při 

pyrolýze. 

Mezi nízko-výhřevná plynná paliva lze zařadit bioplyny, koksárenské plyny, 

generátorové plyny, vysokopecní plyny nebo konvertorové plyny. Pro nízko-

výhřevná paliva je typické, že mají proměnlivé složení podle toho, z jakého zdroje 

pocházejí. Velký obsah inertních plynů obsažených v těchto palivech může z 

pohledu provozu hořáku vyvolat nestabilní podmínky. Běžně používané hořáky jsou 

většinou navrženy pro jeden typ paliva s určitými vlastnostmi a není pravidlem, že 

hořák navržený pro spalování středně či vysoce výhřevných paliv, dokáže spalovat 

paliva nízko-výhřevná. Na druhé straně, je to právě zvýšený podíl inertních složek 

(dusík, oxid uhličitý nebo pára), jenž má pozitivní vliv na redukci oxidů dusíku 

(NOx). Proměnlivá je u těchto typů paliva, kromě složení, také výhřevnost, která se 

může pohybovat v rozmezí 4 – 20 MJ/mN
3 (zdroje se v klasifikaci nízko-výhřevných 

paliv rozcházejí). Nízko-výhřevné plyny jsou často vedlejším produktem určitého 

procesu a v porovnání se zemním plynem může jejich použití přinést úsporu 

nákladů. Mezi hořlavé složky nízko-výhřevných paliv se nejčastěji řadí vodík, oxid 

uhelnatý anebo metan. Aby bylo dosaženo stejného výkonu v porovnání se zemním 

plynem, je zapotřebí stávajícím potrubím a tryskami hořáku dodat větší množství 

plynu. Nevýhodou těchto plynů tedy může být jejich nižší tlak, který nemusí být 

dostatečný pro okamžité použití v hořáku. 

Do kategorie nízko-výhřevných paliv jsou zařazovány také paliva z 

alternativních (obnovitelných) zdrojů. Zejména v České republice se díky různým 

dotačním pobídkám vybudovala síť bioplynových stanic zpracovávající biomasu za 

vzniku bioplynu, který se svou výhřevností řadí do kategorie zkoumaných paliv. 
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Dalšími z paliv z obnovitelných zdrojů jsou plyny vzniklé zplyňováním biomasy. Při 

jejich spalování dochází, podobně jako u fosilních paliv, ke konverzi uhlíku na oxid 

uhličitý. Nicméně výsledná bilance je v tomto případě příznivější, protože se jedná o 

uhlík, který rostliny během svého vegetačního období dokázaly absorbovat. 

1.1 NÁPLŇ A CÍLE PRÁCE 

Dizertační práce částečně navazuje na autorovu diplomovou práci [1], ve které se 

zabýval experimentálním spalováním plynných paliv se zvýšeným podílem kyslíku 

ve vzduchu. Z měření vyplynulo, že v závislosti na použité metodě je možné pomocí 

kyslíkem obohaceného spalování docílit nižší produkce oxidů dusíku, zejména při 

vstřikování kyslíku do plamene nebo při úplném nahrazení spalovacího vzduchu 

kyslíkem. Také paliva obsahující inertní plyny mohou mít za určitých podmínek 

pozitivní vliv na emise oxidů dusíku. Výsledky získané v rámci této práci byly 

následně prezentovány v impaktovaném časopise Energy [2]. V návaznosti na toto 

úspěšné měření byla zaměřena pozornost na výzkum v oblasti nízko-výhřevných 

paliv.  

Hlavním cílem dizertační práce bylo jednotlivé typy paliva porovnat a vyhodnotit 

vliv inertních plynů na stanovené parametry. Zejména na problematiku vlivu 

inertních plynů (oxid uhličitý a dusík) v palivu na tvorbu emisí oxidů dusíku a oxidu 

uhličitého, distribuci teplot v plamenu, teplotu spalin, tepelné toky do stěn komory, 

efektivitu spalování, stabilitu plamene a také na změnu jeho tvaru a rozměrů. 

Experimentální část měla být původně soustředěna výhradně na zkoušky na 

konvenčních typech hořáků, avšak po první sekvenci spalovacích zkoušek bylo 

nutné tento cíl upravit. 

Pro zpracování práce bylo nutné rozčlenit zkoumanou oblast na dílčí celky, aby 

bylo možné vyřešit jednotlivé průběžné úkoly. Těchto kroků bylo dosaženo pomocí 

analytického rozboru, což pomohlo oddělit podstatné informace od informací méně 

důležitých. Po rozpracování jednotlivých bodů a zjištění podstaty zkoumané oblasti 

bylo přistoupeno k vybudování experimentálního zařízení pro přípravu nízko-

výhřevných paliv. Funkčnost navrženého zařízení ověřila série empirických 

experimentálních zkoušek, během nichž se projevily omezené možnosti využití 

konvenčních hořáků pro spalování alternativních paliv s nízkou výhřevností. 

Získaná data se ukázala jako nedostatečná, proto bylo nutné provést analýzu v 

oblasti konstrukce a návrhu hořáků a získat další poznatky, které mohly být využity 

pro návrh hořákové vestavby speciálně navržené pro spalování nízko-výhřevných 

paliv. Po získání dostatečného množství dat bylo přistoupeno k syntéze získaných 

poznatků a experimentální data byla následně vyhodnocena. 
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Pro splnění hlavních cílů práce byly stanoveny dílčí úkoly: 

• Analýza současného stavu poznání v oblasti spalování nízko-výhřevných 

paliv a paliv s příměsemi inertních plynů. 

o Rešerše současného stavu poznání. 

o Rešerše v oblasti vlivu provozních a konstrukčních parametrů na tvorbu 

oxidů dusíku. 

o Rešerše v oblasti využívaných nízko-výhřevných plynů v procesním 

průmyslu a jejich původu. 

o Analýza metod přenosu tepla ve spalovací komoře. 

o Analýza možností měření teplot v plamenu. 

o Rešerše v oblasti manipulace a nakládání s technickými plyny. 

• Vytvoření simulačního modelu v programu CHEMCAD pro vybraná nízko-

výhřevná paliva. 

o Vytvoření výpočtového modelu. 

o Vytvoření souhrnného souboru dat vypočítaných pomocí simulačního 

software. 

o Vyhodnocení vypočtených dat a porovnání vlastností nízko-výhřevných 

plynů s referenčním palivem. 

• Návrh a konstrukce směšovací stanice pro přípravu nízko-výhřevných paliv. 

o Vytvoření modelu a výkresové dokumentace směšovací stanice. 

o Konstrukce směšovací stanice. 

o Provedení pilotních testů a ověření funkčnosti směšovací stanice. 

• Návrh, výpočet a konstrukce hořáku na nízko-výhřevná paliva. 

o Vytvoření výkresové dokumentace. 

o Ověření funkčnosti zařízení a následné provedení série empirických 

experimentálních měření. 

• Provedení a vyhodnocení experimentálních testů a měření. 

o Experimentální spalování vybraných nízko-výhřevných paliv. 

o Proměření a vyhodnocení možné závislosti mezi postupným přidáváním 

inertního plynu do ušlechtilého paliva a emisemi NOx, teplotami 

v plamenu a tepelnými toky. 

o Vytvoření souhrnného souboru dat z naměřených hodnot. 

o Vyhodnocení vlivu změny jednotlivých provozních parametrů a 

porovnání všech nízko-výhřevných paliv – syntéza. 

1.2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

Výzkumu nízko-výhřevných paliv byla v průběhu uplynulých dvaceti let 

věnována značná pozornost. Výzkumná činnost byla zejména zaměřena na 
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porovnání plynů s různým složením. Většina těchto studií však byla pouze 

numerická nebo byla provedena na laboratorním zařízení. I přesto, že se řada studií 

zabývala tvorbou NOx, vliv inertních plynů na tepelnou účinnost spalování a 

stabilitu plamene nebyl analyzován. 

Závislostí mezi množstvím inertních plynů v palivu a provozními parametry se 

zabývalo několik vědeckých týmů, například Li a kol. [1] provedli srovnání měření a 

výpočtového modelu pro protiproudý hořák na zemní plyn s ohledem na tvorbu 

NOx. Z jejich výzkumu vyplývá, že nejúčinnějším prvkem se ukázala být vodní pára, 

protože disponuje velkou tepelnou kapacitou a tak mohla absorbovat značné 

množství tepla vzniklého spalováním, což vedlo ke snížení teploty plamene. 

S využitím modelu protiproudého hořáku numericky simuloval reakci metanu a 

vzduchu s vodní parou i vědecký tým shromážděný kolem Zhaa [2]. Při aplikaci 

páry během spalování metanu došlo ke změně chování OH radikálů. Vodní pára, 

vodní mlha, dusík, tetrafluormetan (CF4) a bromotriflorometan (CF3Br) byly 

vybrány pro posouzení vlivu těchto sloučenin na rychlost hoření a zhášení plamene 

reakční směsi metan/vzduch [3]. Rychlostí hoření předmíchaných směsí 

CH4/O2/N2/CO2 a H2/O2/N2/CO2 se také numericky zabývala vědeckovýzkumná 

skupina pod vedením Liu [4]. Metan byl vybrán jako palivo také pro experimenty 

s předmísenou hořlavou směsí [5]. Mitu a kol. [6] zkoumali vliv inertních plynů na 

deflagraci směsi metanu a vzduchu. Z jejich výzkumu vyplývá, že přítomnost 

inertních plynů ve směsi má značný vliv na rychlost šíření. 

Do plamene byly postupně přimíchány N2, H2O a CO2. Cílem bylo numericky 

ověřit vliv inertních plynů na emise a z mapovat přesnou distribuci NOx v plamenu. 

Do kategorie numerických experimentů patří také práce dalších vědeckých týmů [7–

9], kteří spalovali syntetický plyn nebo metan a dosáhli velmi podobných výsledků 

jako Giles a kol. Většina vědeckých prací, zabývajících se laminární rychlostí 

spalování a využívajících numerické modelování, je řešena pomocí mechanismu 

GRI-MECH 3.0 [10], naproti tomu často byla simulace často provedena také 

v programu Chemkin. Například Boushaki a kol. [11] posuzovali laminární proudění 

plamene metanu, do kterého byl přimíchán vodík a pára. Výsledky byly porovnány s 

experimentálními daty získanými na malém hořáku. Se zvyšující se koncentrací H2 v 

palivu došlo k nárůstu laminární rychlosti hoření a také adiabatické teploty plamene, 

přidání páry mělo přesně opačný efekt. Experimentálně byla laminární rychlost 

hoření proměřena Hintonem a kol. [12]. 

Skupina vědců pod vedením Songa [13] se věnovala spalování nízko výhřevných 

plynů měnícího se složení na porézním hořáku provozovaném v režimu, kdy plyn 

může vstupovat jak axiálně, tak radiálně. Byly měřeny teplotní profily, stabilita 

plamene a emise CO. Výsledkem experimentu je, že stabilitu plamene a průtokovou 

charakteristiku paliva skrz hořák je možné vylepšit přidáním recirkulace paliva a 

použitím paliva s výhřevností pouze 1,4 MJ/m3. 

Pozornosti vědců neunikla ani plynná paliva získávána z přírodních zdrojů, tzv. 

bioplyny. V laboratorních podmínkách byly zkoumány bioplyny různého složení při 

rozdílných podmínkách [14, 15]. Jednotlivé typy bioplynů byly posuzovány 
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z hlediska stability plamene, teploty plamene, předaného tepla a emisí při přidání 

vodíku. 

Dai a kol. [16] provedli zkoušky na referenčním typu hořáku, celkem testovali 

6 různých bioplynů. Výzkum byl zaměřen zejména na stabilitu plamene. Stabilita 

plamene se pak stala předmětem výzkumu i pro Saediamiriho a kol. [17], kteří 

posuzovali vliv vířiče a průměru trysky na chování plamene. 

Přimíchávání inertních plynů a páry je již dlouho zkoumáno v různém rozsahu a 

s různým zaměřením. Až na některé výjimky, byly všechny experimenty a simulace 

prováděny v malém laboratorním prostředí. Zároveň výzkumné zprávy neobsahují 

dostatečná data, zejména co se týká teplotních profilů „naředěných“ plamenů. Dále 

pak také chybí data o tepelných tocích a emisích NOx. Tím, že byla všechna měření 

prováděna na malých zařízeních, nejsou zahrnuty faktory, které připadají v úvahu u 

velkých zařízení. Značný vliv může mít konstrukce hořáku, společně s jeho 

geometrií a způsobem aplikace/přidávání inertních plynů do plamene/paliva. 

I přesto, že v minulosti byla provedena řada experimentů, jak v různých 

podmínkách, tak i pro různá paliva, stále nejsou dostupná data v řadě oblastí. Jedná 

se například o: 

• Tepelné toky a teplotní mapy v závislosti na délce plamene. 

• Soubor experimentálních dat koncentrace NOx ve spalinách při použití 

stupňovitého spalování. 

• Data pro spalování bioplynu při pod/přetlaku (experimentální i numerické). 

• CFD analýza konvenčního hořáku zabývající se distribucí teplených toků a 

rozložením teplot při spalování nízko-výhřevných paliv. 

2  NÍZKO-VÝHŘEVNÉ PLYNY 

Pro nízko-výhřevné plyny je typické jejich měnící se složení. V závislosti na 

původu se může lišit obsah spalitelných složek, ale i ostatních plynů, které se přímo 

neúčastní spalovací reakce. V následující sekci je popsána produkce, zpracování a 

uskladňování jednotlivých plynů zejména pro bioplyn, koksárenský plyn, vodní 

plyn, vysokopecní plyn, generátorový plyn a feroslitinový plyn. Každý plyn má 

unikátní složení a proto jsou zavedeny kategorie, do kterých se plyny dělí. Literatura 

se však v definici co je a co už není nízko-výhřevný plyn různí, například Černý a 

kol. uvádí následující rozdělení [18]: 

• Málo výhřevné – výhřevnost do 8,37 MJ/mN3 – sem se řadí vysokopecní 

plyn, generátorový plyn anebo zemní plyn reformovaný vzduchem, 

• středně výhřevné – výhřevnost od 8,37 do 12,56 MJ/mN3 – do této skupiny 

patří vodní plyn, zemní plyn reformovaný párou, směsný plyn nebo plyn 

z nízkoteplotní karbonizace uhlí, 

• velmi výhřevné – výhřevnost od 12,56 do 20,93 MJ/mN3 – do této skupiny 

patří koksárenský svítiplyn nebo plyn z tlakového zplynování hnědého uhlí, 
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• velmi vysoce výhřevné – výhřevnost nad 20,93 MJ/mN3 – do této skupiny

patří zemní plyn naftový a karbonský, olejový plyn nebo směs propanu a

butanu (LPG).

Naproti tomu plynárenská příručka [19] používá rozdělení, které bylo definováno 

v normě ČSN 38 5502 (norma byla zrušena bez náhrady) na základě spalného tepla: 

• Plyny nízko výhřevné – spalné teplo do 16,8 MJ/mN3 – vysokopecní plyn,

nízkotlaké generátorové plyny, tlakový energetický plyn a vodík,

• plyny středně výhřevné – spalné teplo od 16,8 do 20 MJ/mN3 – svítiplyn,

směsný plyn a čistý koksárenský plyn,

• plyny velmi výhřevné – spalné teplo od 20 do 50 MJ/mN3 – zemní plyn,

karbonský plyn, bioplyn,

• plyny vysoce výhřevné – spalné teplo na 80 MJ/mN3 – propan, propan-

butan, butan.

3  KONSTRUKCE SMĚŠOVACÍ STANICE 

Směšovací stanice je navržena jako dvoustupňová, přičemž první stupeň regulace 

probíhá již na svazku láhví, kde je tlak každého z plynů regulován pomocí 

regulačních ventilů Harris z tlaku 200 bar na tlak 8 bar. Druhý stupeň regulace je 

zařazen na větvi, ve které proudí plyn namíchaný z dodaných svazků. Zde je tlak 

regulován na konečnou hodnotu 0,3 – 0,95 bar. Limitním faktorem celé směšovací 

stanice je přívod zemního plynu, ten je přiváděn ze středotlakého řádu a dosahuje 

maximálního přetlaku 0,95 bar. Proto je nutné regulovat tlak nízko-výhřevné směsi 

na stejnou hodnotu, tak aby nedocházelo k protlačování směsi do potrubí se zemním 

plynem. 

Směšovací stanice byla navržena, tak aby umožnila smíchat čtyři různé plyny 

(zemní plyn, oxid uhličitý, dusík a vodík), a skládá se tedy ze 4 větví. Větev pro 

zemní plyn, je připravena pro napojení se na středotlaké potrubí, které je k dispozici 

v místě spotřeby. Veškerá regulace a zaznamenávání průtoku zemního plynu 

probíhá za využití současného vybavení, proto není pro tuto větev na směšovací 

stanici počítáno s měřícími a regulačními prvky. Další plyny (vodík, dusík a oxid 

uhličitý) jsou dodávány v tlakových láhvích anebo jejich svazcích, proto jsou 

zbývající tři větve vybavené měřícím zařízením tak, aby bylo možné měřit teplotu, 

tlak a průtok protékajících plynů. 

Pro větev navrženou pro vodík byl dodán hmotnostní průtokoměr Bronkhorst 

F–206BI. Tento průtokoměr je zároveň vybaven regulačním pilotním ventilem 

F–003BI a lze tak velmi účinně a přesně regulovat průtok pomocí ovládacího 

software, který využívá rozhraní Flowbus. Pro ochranu průtokoměru před 

nečistotami, či zmrzlými částečkami je před průtokoměrem osazen filtr s maximální 

propustností částic 40 µm. Průtokoměr F–206BI umožňuje měřit velký průtok 
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vodíku – až 500 mN
3/hod. Podobný požadavek na průtok byl i pro oxid uhličitý a 

dusík – 300 mN
3/hod. Výrobce průtokoměru přizpůsobuje kapiláru, kterou je 

odebírán vzorek plynu, průtoku a složení plynu, aby bylo dosaženo stabilní 

přesnosti. Pro potrubí s oxidem uhličitým a dusíkem nebyl tento typ průtokoměru 

vhodný, protože při takto velkých průtocích nebylo možné předřadit filtr, který by 

zajistil potřebnou čistotu, bez toho aniž by došlo k velké tlakové ztrátě. Proto jsou 

tyto větve vybavené termickými CTA průtokoměry M+W Instruments, taktéž 

osazenými regulačními pilotními ventily F–003BI. Tento typ průtokoměrů není tolik 

náchylný na poškození nečistotami a lze ho tedy pro tuto aplikaci použít. U obou 

typů ventilů je možné měnit provozní koeficienty a použít je za určitých podmínek 

i pro jiné druhy plynů (např. oxid uhelnatý, argon). Všechny průtokoměry jsou 

kalibrovány na tlak 8 bar na vstupu, přičemž hodnota na výstupu se liší dle 

požadovaného průtoku v rozmezí 0–6 bar. Plyny jsou po průchodu průtokoměry 

homogenizovány pomocí mísícího elementu. Po výstupu z mísícího elementu se 

potrubí rozšiřuje na průměr DN 50, který odpovídá rozměru potrubí zemního plynu. 

Toto potrubí je osazeno pojistným ventilem, nastaveným na hodnotu 12 bar (1,5 

násobek tlaku na vstupu), ke které byly dimenzovány také tloušťky stěn potrubí. 

Limitním prvkem celé směšovací stanice je potrubí zemního plynu, kde je možné 

dosáhnout maximální přetlak 0,95 bar. Proto musel být zařazen regulátor tlaku 

R120–B6AK03, aby po snížení tlaku chudého paliva mohl být přidán zemní plyn. 

Pro zajištění dokonalého promíchání byla v původním návrhu do potrubí zařazena 4 

kolena, nicméně po konzultaci s výrobcem statických směšovačů bylo od tohoto 

návrhu opuštěno. Namíchané palivo je přivedeno hadicí o rozměru DN 50 do 

hořáku. V případě použití hořáku s označením LPH se potrubí pro snížení tlakových 

ztrát rozšiřuje na DN 80. Větve zemního plynu a vodíku jsou vybaveny 

protizášlehovými zpětnými klapkami. Všechny tři průtokoměry jsou k potrubí 

připojeny kompresním šroubením Swagelok (Let–lok). 3D model finálního 

provedení směšovací stanice je zobrazen na Obr. 3.1.  

  
Obr. 3.1 a,b – 3D model směšovací stanice – finální řešení 
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4  NÁVRH HOŘÁKU 

Po analýze problémů popsaných v kapitolách 5.3 a 5.4, které se objevily během 

měření na konvenčních typech hořáků ZPH a APH, bylo přistoupeno k návrhu 

vlastního typu hořáku. Při návrhu hořáku bylo nezbytné vzít v potaz, že hořák bude 

sloužit pro experimentální účely a budou na něm zkoušena paliva, která se budou 

svými vlastnostmi lišit. Bylo tedy nutné výsledný prototyp adaptovat na různé 

provozní podmínky. Při konstrukci hořáku je důležité dbát na to, aby bylo možné 

hořák provozovat v různých režimech. Při zapalování hořáku se běžně používá 

zemní plyn, který má vyšší výhřevnost než nízko-výhřevná paliva (v některých 

případech až 8 krát). Jedním z požadavků ze strany provozovatele bývá také 

možnost regulace výkonu v určitém rozsahu. Konstruktér proto musí při návrhu 

hořáku vzít v potaz rychlosti proudění paliva a vzduchu, a navrhnout řešení tak, aby 

při provozu nedocházelo k utrhávání plamene anebo jeho zpětnému zášlehu. Hořáky 

také mohou být provozovány s vysokým anebo naopak s nízkým přebytkem 

spalovacího vzduchu. Pro výpočet byly definovány vstupní podmínky, které 

vycházejí z provozních parametrů zkušebny hořáků. 

Navržený hořák umožňuje spalování nízko-výhřevného paliva (směs metanu a 

inertního plynu) o minimální výhřevnosti až 5 MJ/mN
3 při maximálním výkonu 

1500 kW. Pro zkoušení nižších výkonů byla navržena alternativní hořáková hlava 

s nominálním výkonem 750 kW. Hořák by měl být schopný spalovat plynná paliva o 

různém složení. Hlavní spalitelnou složku paliva je metan (v experimentálním 

prostředí tuto složku nahrazuje zemní plyn), balastními plyny budou oxid uhličitý a 

dusík. Jako alternativní spalitelnou složku lze použít vodík. U hořáku byla 

zachována možnost přidat jeho středem měřicí zařízení anebo atomizér pro 

spalování kapalných paliv. 

4.1 NÁVRH HOŘÁKU A VÝPOČET 

Pro návrh hořáku bylo využito poznatků získaných během experimentálního 

výzkumu a vývoje procesních hořáků. Nejjednodušším řešením v rámci vývoje bylo 

zachovat stávající vzduchovou skříň z hořáku APH a navrhnout do něj vestavbu, 

která by byla uzpůsobena požadovaným parametrům. Z důvodů nízké výhřevnosti 

paliva, musel být z kapacitních důvodů zvětšen průměr přívodního potrubí plynu, 

tak aby při nízké výhřevností a maximálním výkonu byly minimalizovány tlakové 

ztráty způsobené prouděním paliva. První krokem ve výpočtu bylo stanovit průtočná 

množství plynů (zemního plynu a inertu) na základě požadované výhřevnosti. Byl 

stanoven poměr mezi hořlavou složkou a balastním plynem, tak aby bylo dosaženo 

výhřevnosti 6,9 MJ/mN
3. Pro tuto výhřevnost tedy připadá 20 % průtoku na zemní 

plyn a 80 % z celkového průtoku paliva na inertní plyn. Následně byly dopočítány 

průtoky jednotlivých složek. Výkonu 750 kW a nejnižší požadované výhřevnosti 

odpovídají průtočná množství 75 mN
3/hod zemního plynu a 300 mN

3/hod oxidu 

uhličitého nebo dusíku. Při výkonu 1500 kW je to dvojnásobek a to 150 mN
3/hod 

zemního plynu a 600 mN
3/hod oxidu uhličitého nebo dusíku.  
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Pro návrh geometrie bylo nutné počítat s omezením, které vyplývá ze zadání. 

Tímto omezením je požadavek, aby středem hořáku bylo možné prostrčit atomizér 

kapalných paliv. Plocha na konci trubky je sražena na menší průměr, vzniklo tak 

zúžení, na které je možné nasadit hořákovou hlavu a následně ji zde přichytit. Palivo 

zde bude proudit mezikružím, jehož vnitřní průměr je vymezen trubkou pro přidání 

atomizéru, a vnější průměr mezikruží by pak měl být zvolen tak, aby rychlost 

proudění paliva byla při maximálním průtoku plynu do 20 m/s.  

Hořáková vestavba je primárně navržena jako hořák s jednostupňovým přívodem 

paliva, nicméně k hlavě jako takové lze přistupovat jako k prvku, který má 

k dispozici jak primární, tak sekundární stupeň distribuce paliva. Primární stupeň je 

navržen jako kruhové pole děr, které je v těsné blízkosti středu hořákové hlavy. 

Jedná se o díry kruhového průřezu, které jsou navrtány kolmo k ploše tak, aby plyny 

vystupující z trysky proudily ve směru osy hořáku a stabilizovaly plamen. 

Sekundární pole trysek je umístěno na vnějším okraji hořákové hlavy. Trysky jsou 

zde ve formě drážek skloněných pod úhlem tak, aby palivo vystupovalo 

tangenciálně podél hořákové osy. Toto opatření by mělo spolu s vířivým 

charakterem proudění spalovacího vzduchu zabezpečit intenzivní promíchávání 

paliva se spalovacím vzduchem. Protože se počítá se dvěma různými výkony a 

zároveň se jedná o experimentální zařízení, bylo navrženo několik verzí hořákových 

hlav. Pro oba výkony (750 kW i 1500 kW) tedy existují varianty, kdy do primárního 

stupně vstupuje 20 %, 30 %, 40 % a 100 % paliva. 

Následně byl vypočten ekvivalentní průřez trysky popisující stav, kdy veškeré 

palivo proudí jednou tryskou. Na základě zvoleného poměru paliva v primárním 

stupni byly určeny ekvivalentní průměry trysek pro primární a sekundární stupeň. 

V tomto případě bylo u sekundárního stupně nutné přihlédnout k tomu, že 

sekundární stupeň tvoří drážky a bylo tedy nutné plochu přepočítat. Výsledný otvor 

má tvar obdélníku s přihlédnutím k výrobním možnostem. Následně pak bylo možné 

dopočítat plochy a počet otvorů pro další varianty hořákové hlavy. 

Zbývající navrhovanou součástí je vířič, které je uchycen na přívodním potrubí 

nízko-výhřevného paliva. Vířič je navržen pro usměrnění proudu vzduchu směrem 

k ose hořáku, aby došlo k lepšímu promíchání vzduchu s palivem vystupujícím 

z hořákové hlavy. 3D model hořáku je zobrazen na Obr. 5.3. 

5  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Během zkoušek byly použity tři různé typy procesních hořáků, jejichž podrobný 

popis je uveden v kapitole 5.1. Průtok plynů byl regulován tak, že veškeré 

experimentální měření proběhlo při spalovacím výkonu 500 kW. Nižší výkon byl 

zvolen hlavně proto, aby na konvenčních typech hořáků mohlo být dosaženo vyššího 

stupně ochuzení paliva. Experimentální zkoušky jednotlivých plynů proběhly na 

zkušebně hořáků, která je vybavena sofistikovaným zařízením pro sběr 

experimentálních dat. Mezi sledované parametry patřily emise NOx, CO, teplota 

spalin, teploty v plamenu, tepelné toky do stěn komory a také stabilita plamene, 
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včetně vlivu inertních plynů na kvalitu hoření. Naměřené hodnoty byly graficky 

porovnány a následně vyhodnoceny. 

5.1 HOŘÁKY 

Z pilotních zkoušek, které proběhly na hořáku ZPH (viz. kapitola 5.1.1), 

vyplynulo, že pro získání dostatečného množství dat bude muset být měření 

provedeno na hořáku s jinou geometrií. Proto byly do původního plánu zahrnuty 

testy na hořáku APH (viz. kapitola 5.1.2). Nicméně ani s tímto zařízením se 

nepodařilo dosáhnout uspokojivých výsledků ochuzení paliva. Proto byla navržena 

nová hořáková vestavba a další měření bylo provedeno na hořáku určeném speciálně 

pro spalování nízko-výhřevných paliv (viz. kapitola 5.1.3). 

5.1.1 Hořák ZPH 

Hořák ZPH je navržen s dvoustupňovým přívodem paliva, ale je možné ho také 

provozovat v jednostupňovém režimu. Primární hlava hořáku je osazena dvanácti 

tryskami, které jsou rozmístěny ve dvou kruhových polích. Dále je zde 8 

sekundárních trysek, které je možné měnit a přizpůsobit jejich sklon a natočení. 

Trysky je možné natáčet/posunovat jak v tangenciálním, tak i v radiálním směru 

vzhledem k ose hořáku. Natočení může být jak po směru, tak proti směru 

hodinových ručiček. Nejkratší radiální vzdálenost trysek od osy hořáku je 180 mm, 

největší je pak 230 mm. Maximální výkon primárního stupně je možné ovlivnit 

vyměnitelnou clony s různým průměrem. Tímto opatřením je také možné měnit 

poměr mezi primárním a sekundárním stupněm. 3D model hořáku je pak zobrazen 

na Obr. 5.1. 

Hořák je vybaven tzv. poutačem plamene, který je zde ve formě vířiče. Vířič se 

skládá z osmi lopatek, které jsou přichyceny k centrálnímu rozvodu plynu. Pro 

zapálení hořáku se používá hořák s přirozeným sáním vzduchu o maximálním 

výkonu 18 kW. 

 
Obr. 5.1 – 3D model hořáku ZPH na zemní plyn 

5.1.2 Hořák APH 

Hořák umožňuje rozdělit proud spalovacího vzduchu mezi primární a sekundární 

kanál, pomocí různých typů vyměnitelných vestaveb. Díky této modulaci je možné 

ovlivnit teplotní pole uvnitř hořáku a eliminovat tak teplotní špičky, kde se vytváří 
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oxidy dusíku. Primární hlava hořáku má celkem 16 trysek rozmístěných do 2 

kruhových polí. Pole blíže k vířiči zajišťuje stabilitu plamene, tzv. stabilizační 

trysky, zatímco pole na vrcholu hořákové hlavy je nasměrováno po směru hoření 

plamene a zajišťuje výkon hořáku, tzv. výkonové trysky. Vlastnosti hořáku a tedy i 

charakter proudění spalovacího vzduchu lze měnit pomocí poutačů plamene (vířičů) 

s rozdílnou geometrií. Model hořáku je zobrazen na Obr. 5.2. Stejně tak jako u 

hořáku ZPH je pro zapálení hořáku použit hořák s přirozeným sáním vzduchu. 

 
Obr. 5.2 – 3D model hořáku APH na zemní plyn 

5.1.3 Hořák LPH 

Při zkoušení výše zmíněných typů hořáků vyplynulo, že bude nutné hořáky 

modifikovat anebo přijít s novým řešením. Během zkoušek se ukázalo, že geometrie 

konvenční hořáku neumožňuje splnit nároky vyšších průtoků nízko-výhřevného 

paliva. Aby bylo možné zjistit závislost mezi obsahem inertních plynů v palivu a 

jejich vlivem na výsledné emise oxidů dusíku, bylo nutné navrhnout novou 

geometrii. Zvolený postup a návrh hořákové vestavby je rozebrán v kapitole 4 . 

 
Obr. 5.3 – 3D model hořáku LPH na nízko-výhřevný plyn 

5.2 PLÁN MĚŘENÍ 

Zkoušky hořáku probíhaly při konstantním výkonu 500 kW tak, aby bylo možné 

naměřené hodnoty porovnat. Pro všechny tři hořáky byl předem určen postup 

najíždění výkonu. V první fázi byl hořák zapálen pomocí ušlechtilého paliva 

(zemního plynu) a až poté co byla vyhřáta spalovací komora, došlo k ustálení teploty 

spalin a také předávaného tepla do stěn komory (určeno na základě stabilizace 

výstupní teploty chladící vody). Současně byl nastaven proud spalovacího vzduchu 
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tak, aby spalování probíhalo s přebytkem α=1,15, což odpovídá koncentraci 3 % O2 

v suchých spalinách. Po vyhřátí spalovací komory a stabilizaci provozních 

parametrů byl v druhé fázi do zemního plynu postupně přimícháván inertní plyn, 

aby nedošlo k narušení stability hoření a bylo tak možné dosáhnout zvolené 

koncentrace inertního plynu v palivu. 

5.2.1 Měření složení a teploty spalin 

Kromě toho, že v průběhu experimentální části byly postupně proměřeny 

jednotlivé hořáky, byly jednotlivé sekvence měření rozděleny podle toho, co bylo 

vyhodnocováno. V první fázi, která je označena jako TEST A, byl vyhodnocen vliv 

přidání jednotlivých inertních plynů na emise oxidů dusíku (NOx), teplotu spalin 

v kouřovodu, tvar a stabilitu plamene. Plán měření pro jednotlivé hořáky disponoval 

určitými odlišnostmi, zejména díky rozdílným konstrukcím hořákových hlav, které 

velikostí otvorů omezovaly maximální možný průtok naředěného ušlechtilého 

paliva. Vzhledem k rozdílným vlastnostem dusíku a oxidu uhličitého se po přidání 

jednotlivých plynů podařilo u všech hořáků dosáhnout rozdílných maximálních 

průtoků. Proměřená nastavení pro dusík jsou souhrnně uvedena v Tab. 5.1, nastavení 

pro oxid uhličitý v Tab. 5.2 a pro jejich kombinace v Tab. 5.3. 

Tab. 5.1 – Plán měření TEST A – N2 

Průtok dusíku N2 [mN
3/h] / Výhřevnost paliva [MJ/mN

3] 

0 

34,4 

5 

31,3 

7,5 

29,9 

10 

28,7 

12,5 

27,5 

15 

26,5 

17,5 

25,5 

20 

24,6 

30 

21,5 

40 

19,1 

50 

17,2 

60 

15,6 

70 

14,3 

77,5 

13,5 

TEST A 

ZPH primární ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – 

ZPH sekundární ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – 

APH primární ● – – ● – – – – – – – – – – 

APH sekundární ● – – ● – – – ● ● ● ● ● ● ● 

Průtok dusíku N2 [mN
3/h] / Výhřevnost paliva [MJ/mN

3] 

0 

34,4 

30 

21,5 

60 

15,6 

90 

12,29 

120 

10,12 

LPH ● ● ● ● ● 

Tab. 5.2 – Plán měření TEST A – CO2 

Průtok dusíku CO2 [mN
3/h] / Výhřevnost paliva [MJ/mN

3] 

0 

34,4 

5 

31,3 

7,5 

29,9 

10 

28,7 

20 

24,6 

30 

21,5 

40 

19,1 

50 

17,2 

60 

15,6 

90 

12,29 

120 

10,12 

TEST A 

ZPH primární ● ● ● ● – – – – – – – 

ZPH sekundární ● ● ● ● – – – – – – – 

APH primární ● – – ● – – – – – – – 

APH sekundární ● – – ● ● ● ● ● ● – – 

LPH ● – – – – ● – – ● ● ●
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Tab. 5.3 – Plán měření TEST A – CO2/N2 

 
Průtok dusíku CO2 [mN

3/h] / Průtok dusíku N2 [mN
3/h] 

Výhřevnost paliva [MJ/mN
3] 

 
0 

34,4 

5/5 

28,7 

5/7,5 

27,5 

TEST A    

ZPH primární ● ● ● 

ZPH sekundární ● ● ● 

5.2.2 Měření teplot v plamenu 

Druhá sekvence, označovaná jako TEST B, spočívala v měření teploty plamene 

v horizontální rovině souměrnosti spalovací komory. K měření byly použity vodou 

chlazené termočlánky typu R (platina-platina-13%-rhodium), které bez problémů 

zvládají teplotu do 1480 °C. Krátkodobě však umožňují zaznamenat teploty až do 

1760 °C [20]. Pro správné změření teploty v plamenu bylo nutné nejprve 

stabilizovat podmínky uvnitř spalovací komory, které nesmí být v průběhu 

experimentu změněny. Jedná se zejména o nastavení konstantního výkonu a průtoku 

inertního plynu a následně o stabilizaci výstupní teploty spalin. Měření probíhalo 

v minutových intervalech. Termočlánky byly postupně zasouvány v horizontální 

rovině směrem k ose komory. Počáteční pozicí byla vzdálenost 5 cm (z 

konstrukčních důvodů není možné měřit ve vzdálenosti 0 cm) od vnitřní strany 

pláště komory, následovaná pozicemi na 10, 20, 30, 40 a 50 cm. Plán měření teplot 

v plamenu je uveden v Tab. 5.4. 

 
Tab. 5.4 – Plán měření TEST B – N2 a CO2 

 
Průtok dusíku N2 [mN

3/h] 

Výhřevnost paliva [MJ/mN
3] 

Průtok dusíku CO2 [mN
3/h] 

Výhřevnost paliva [MJ/mN
3] 

 
0 

34,4 

10 

28,7 

30 

21,5 

60 

15,6 

0 

34,4 

10 

28,7 

30 

21,5 

60 

15,6 

TEST B         

ZPH primární ● ● – – ● ● – – 

ZPH sekundární ● ● – – ● ● – – 

         

APH primární ● – – – ● – ● – 

APH sekundární ● – ● ● ● – ● ● 

         

 Průtok dusíku CO2 a N2 [mN
3/h] / Výhřevnost paliva [MJ/mN

3] 

 
0 

34,4 

30 

21,5 

60 

15,6 

90 

12,29 

120 

10,12 

LPH ● ● ● ● ● 

 

5.2.3 Měření tepelných toků 

Měření tepelných toků je v této práci uváděno pod označením TEST C. Před 

samotným měřením bylo nezbytné odvzdušnit jednotlivé sekce spalovací komory, 

aby nedocházelo ke zkreslení experimentálních dat. Měření při jednotlivých 

nastaveních standardně probíhalo 20 minut, nicméně před zahájením měření muselo 
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dojít k ustálení tepelných toků. Tepelné toky bylo možné vypočítat na základě 

znalosti průtoku a vstupní a výstupní teploty chladicí vody. Při výpočtu tepelných 

toku se vychází z kalorimetrické rovnice. 
 

Tab. 5.5 – Plán měření (●označuje nastavení, při kterém bylo provedeno měření) 

 
Průtok dusíku N2 [mN

3/h] 

Výhřevnost paliva [MJ/mN
3] 

Průtok dusíku CO2 [mN
3/h] 

Výhřevnost paliva [MJ/mN
3] 

 
0 

34,41 

10 

28,67 

30 

21,50 

60 

15,64 

0 

34,41 

10 

28,67 

30 

21,50 

60 

15,64 

TEST C         

ZPH primární – – – – – – – – 

ZPH sekundární ● ● – – ● ● – – 

         

APH primární ● – – – – – – – 

APH sekundární ● – ● ● ● – ● – 

         

 

5.3 VÝSLEDKY MĚŘENÍ – HOŘÁK ZPH 

Hořák ZPH, který byl původně navržen jako hořák se stupňovitým přívodem 

ušlechtilého paliva, neumožňoval dosáhnout velkého naředění zemního plynu 

inertními plyny při konstantním výkonu 500 kW. Již během prvního měření na 

hořáku bylo možné pozorovat, že tato konstrukce hořáku bude pro tento typ zkoušek 

nevhodná. Během provozu sekundárního stupně bylo rozdělení paliva mezi 

primárním a sekundárním stupněm v poměru 30/70. Během spalovacích zkoušky 

byly použity trysky sekundárního stupně s úhlem sklonu hlavy 20°. Trysky byly 

natočeny pod úhlem 30°ve směru rotace spalovacího vzduchu a jejich vzdálenost od 

osy hořáku byla nastavena na 230 mm.  

5.3.1 Emise a stabilita plamene 

Emise oxidů dusíku (NOx) vykazovaly jasný trend. Přidávání inertního plynu do 

ušlechtilého paliva mělo pozitivní vliv na redukci jejich koncentrace ve spalinách. 

Efekt každého z plynů byl však odlišný. Během měření, kdy bylo do paliva dusíku, 

došlo na hořáku provozovaném v primárním i sekundárním režimu k poklesu NOx. 

Podobný efekt mělo také přidání oxidu uhličitého. Při porovnání ekvivalentních 

průtoků inertních plynů bylo vidět, že oxid uhličitý má mnohem větší efekt na 

redukci NOx než N2. To je zejména dáno schopností CO2 absorbovat více tepelné 

energie, čímž dochází k daleko většímu ochlazení plamene. Dalším vysvětlením 

rozdílu vlivu jednotlivých inertních plynů může být schopnost N2 obsaženého v 

palivu reagovat s volným kyslíkem. Pro lepší srozumitelnost jsou výsledky 

prezentovány také v tabulce v Tab. 5.6. 

Teplota spalin bezprostředně po přidání dusíku klesla, ale s dalším zvyšováním 

průtoku inertních plynů se trend otočil. Podobný průběh bylo možné pozorovat také 

během přidání CO2. Průběh teplot byl s největší pravděpodobností dán konstrukcí 

hořáku. Po přidání inertního plynu došlo ke zvětšení objemu paliva, což se na 

výstupu z trysek projevilo vyšší rychlostí plynů, díky které bylo palivo rozptýleno 
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na delším úseku a došlo k jeho vyhoření až v zadní části komory. Tuto domněnku 

potvrzuje i rozložení teplot v plamenu po přidání inertního plynu. 

 
Tab. 5.6 – Výsledky měření na hořáku ZPH TEST A 

Výkon 

hořáku 

Typ 

hořáku 

Režim 

hořáku 

Průtok 

CO2 

Průtok 

N2 
NOx NOx 

Délka 

plamene 

Průměr 

plamene 

Teplota 

spalin 

[kW] [–] [–] [mN
3/h] [mN

3/h] [ppm] [mg/mN
3] [m] [m] [°C] 

500 ZPH Primární 0 0 72 147 2,25 0,65 614 

500 ZPH Primární 0 5 67 138 2,2 0,65 605 

500 ZPH Primární 0 7,5 66 136 2 0,65 618 

500 ZPH Primární 0 10 63 129 1,75 0,65 624 

500 ZPH Primární 0 12,5 62 127 1,6 0,65 622 

500 ZPH Primární 0 15 59 121 1,75 0,65 620 

500 ZPH Primární 5 0 64 131 2 0,65 629 

500 ZPH Primární 7,5 0 57 117 1,5 0,65 631 

500 ZPH Primární 10 0 53 109 1,5 0,5 631 

500 ZPH Primární 5 5 59 121 1,75 0,55 620 

500 ZPH Primární 5 7,5 58 120 1,6 0,55 628 

500 ZPH Sekundární 0 0 46 94 2,5 0,75 660 

500 ZPH Sekundární 0 5 42 86 2,5 0,7 630 

500 ZPH Sekundární 0 7,5 40 82 2,3 0,7 648 

500 ZPH Sekundární 0 10 39 79 2,25 0,65 653 

500 ZPH Sekundární 0 12,5 36 75 2 0,65 655 

500 ZPH Sekundární 0 15 34 70 2,2 0,65 658 

500 ZPH Sekundární 0 17,5 31 64 2 0,65 663 

500 ZPH Sekundární 0 20 27 56 2,2 0,65 669 

500 ZPH Sekundární 5 0 38 78 2,25 0,65 646 

500 ZPH Sekundární 7,5 0 33 68 2,25 0,65 655 

500 ZPH Sekundární 10 0 29 60 2,1 0,65 659 

5.3.2 Teploty v plamenu 

Po přidání dusíku i oxidu uhličitého do paliva dochází ke změně v rozložení teplot 

v plamenu. Jádro plamene se posunulo směrem k hořáku a došlo k jeho zúžení, což 

byl důsledek vyšších výstupních rychlostí s hořákové hlavy. Vyšší výstupní rychlost 

vyvolala turbulentní proudění v jádru plamene, díky čemuž se palivo se vzduchem 

rychleji promíchalo. Obecně lze říct, že po přidání inertního plynu jsou jednotlivá 

teplotní pole menší, což naznačuje, že došlo k ochlazení a zkrácení plamene. Teploty 

byly měřeny jak v primárním, tak v sekundárním režimu, nicméně zde jsou uvedeny 

pouze výsledky pro režim primární při použití zemního plynu jako paliva a následně 

při maximálním průtoku obou inertních plynů. 

 
Obr. 5.4 – Hořák ZPH – primární režim – 0 mN

3/h N2, 0 mN
3/h CO2 
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Obr. 5.5 – Hořák ZPH – primární režim – 10 mN

3/h N2, 0 mN
3/h CO2 

 
Obr. 5.6 – Hořák ZPH – primární režim – 0 mN

3/h N2, 10 mN
3/h CO2 

5.3.1 Tepelné toky a termická účinnost 

Množství přidávaného balastního plynu do ušlechtilého paliva bylo natolik nízké, 

že tepelné toky nebyly po přidání inertního plynu výrazně ovlivněny. Tím, že byl 

navýšen objem plynů vystupujících ze spalovací komory, které odebírají část tepla, 

dochází v zadní části komory k mírnému nárůstu. Současně je možné pozorovat 

nárůst termické účinnosti1, jak je uvedeno v Tab. 5.7. U celkového tepelného toku je 

spíše patrný trend, že po přidání inertního plynu má termická účinnost tendenci se 

snižovat. Jedná se však pouze o malé množství balastního plynu v palivu na to, aby 

bylo možné vyvodit definitivní závěry. 

 
Tab. 5.7 – Výsledky měření na hořáku ZPH TEST C 

Výkon 

hořáku 

Typ 

hořáku 
Režim hořáku Průtok CO2 Průtok N2 

Celkový 

tepelný výkon 

Termická 

účinnost 

[kW] [–] [–] [mN
3/h] [mN

3/h] [kW] [%] 

500 ZPH Primární 0 0 324,39 64,78 

500 ZPH Primární 0 10 327,68 65,26 

500 ZPH Primární 10 0 329,23 65,87 

500 ZPH Primární 5 5 330,61 66,23 

500 ZPH Sekundární 0 0 333,86 66,52 

500 ZPH Sekundární 0 10 333,12 66,45 

500 ZPH Sekundární 10 0 336,75 67,17 

500 ZPH Sekundární 5 5 333,61 66,16 

 

                                           
1 Termická neboli tepelná účinnost vypovídá o tom, jak efektivně dokáže být využito přivedené teplo. V případě 

spalování se jedná o poměr mezi odvedeným teplem do stěn spalovací komory a celkovým tepelným výkonem hořáku. 
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5.4 VÝSLEDKY MĚŘENÍ HOŘÁK – HOŘÁK APH 

Během zkoušek s tímto typem hořáku byl použit vířič o průměru 260 mm s úhlem 

sklonu lopatek 30°. Při provozu v primárním režimu byly otvory pro usměrnění 

vzduchu zaslepeny a veškerý spalovací vzduchu proudil primárním vzduchovým 

kanálem. V sekundárním režimu byla do hořáku vložena vestavba, která zajistila 

distribuci spalovacího vzduchu mezi primárním vzduchovým kanálem a čtyřmi 

sekundárními vzduchovými kanály v poměru 70/30. Hořák APH je konstruován na 

stejný výkon jako ZPH, ale proto, že palivo proudilo pouze středem hořáku, byla 

zajištěna stabilita plamene během celého experimentu a bylo tedy možné při výkonu 

500 kW dosáhnout mnohem větších průtoků inertních plynů. 

5.4.1 Emise a stabilita plamene 

Díky možnosti většího ochuzení paliva bylo získáno mnohem větší množství 

naměřených dat v porovnání se zkouškami hořáku ZPH. Byl potvrzen trend, který 

bylo možné pozorovat už v případě hořáku ZPH. Po přidání dusíku do paliva 

dochází k jasnému potlačení tvorby oxidů dusíku. Tento jev je možné pozorovat 

v případě provozu hořáku jak v primárním režimu, tak i v sekundárním režimu. 

K mnohem výraznější redukci NOx však došlo po přidání oxidu uhličitého. Stejně 

tak jako u emisí je možné pozorovat klesající trend i u výstupní teploty spalin. 

V obou režimech, ve kterých byl hořák provozován, dochází k výraznému poklesu 

teploty spalin na výstupu ze spalovací komory. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny 

v Tab. 5.8. 

 
Tab. 5.8 – Výsledky měření na hořáku APH TEST A 

Výkon 

hořáku 

Typ 

hořáku 

Režim 

hořáku 

Průtok 

CO2 

Průtok 

N2 
NOx NOx 

Délka 

plamene 

Průměr 

plamene 

Teplot

a 

spalin 

[kW] [–] [–] [mN
3/h] [mN

3/h] [ppm] [mg/mN
3] [m] [m] [°C] 

500 APH Primární 0 0 92 189 1,7 0,6 655 

500 APH Primární 0 10 89 182 1,75 0,8 599 

500 APH Primární 0 20 78 159 1,5 0,8 592 

500 APH Primární 0 30 66 135 1,5 0,9 545 

500 APH Primární 0 40 54 110 1,75 0,9 529 

500 APH Primární 0 50 40 82 1,5 1 529 

500 APH Primární 0 60 34 70 1,5 1 528 

500 APH Primární 10 0 55 113 1,7 0,6 616 

500 APH Primární 20 0 40 83 1,5 0,6 596 

500 APH Primární 30 0 28 58 1,4 0,9 574 

500 APH Primární 40 0 20 42 1,4 1 535 

500 APH Primární 50 0 16 33 1,25 1 531 

500 APH Primární 60 0 15 31 1,25 0,8 524 

500 APH Sekundární 0 0 58 118 2,1 0,6 611 

500 APH Sekundární 0 10 53 108 2 0,6 584 

500 APH Sekundární 0 20 49 100 2 0,6 554 

500 APH Sekundární 0 30 45 92 1,5 1 551 

500 APH Sekundární 0 40 42 86 1,5 1 544 

500 APH Sekundární 0 50 37 77 1,5 1 547 

500 APH Sekundární 0 60 32 66 1,5 1 544 

500 APH Sekundární 0 70 30 62 1,5 1 543 
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Tab. 5.8– Výsledky měření na hořáku APH TEST A – pokračování 

500 APH Sekundární 0 77,5 27 55 1,5 1 541 

500 APH Sekundární 10 0 47 97 1,75 0,8 588 

500 APH Sekundární 20 0 38 77 1,7 1 557 

500 APH Sekundární 30 0 28 57 1,5 1 547 

500 APH Sekundární 40 0 22 45 1,5 1 546 

500 APH Sekundární 50 0 18 38 1,25 1 541 

500 APH Sekundární 60 0 15 31 1,25 1 527 

5.4.2 Teploty v plamenu 

Fakt, že je vzduch přiveden pouze primárním kanálem, přispěl k tomu, že palivo 

bylo spáleno v blízkosti ústí hořáku a v jádru plamene se tak vyskytují vysoké 

teploty. Po přidání inertních plynů v množství 30 mN
3/hod, respektive 60 mN

3/hod do 

paliva je vidět jasnou změnu v charakteristice plamene. Je možné si všimnout 

rozdělení plamene na jednotlivé proudy vycházející z hlavy hořáku. Teploty 

v blízkosti ústí jsou stále vysoké, nicméně oproti spalování samotného zemního 

plynu došlo k jejich snížení. Zároveň je možné pozorovat vznik kuželového pole ve 

kterém vyhořívá většina paliva. Toto uspořádání teplotního pole je s ohledem na 

tvorbu emisí NOx mnohem výhodnější, protože dochází ke snížení vysokých teplot. 

Stejně jako u hořáku ZPH je na obrázcích zobrazen pouze primární režim. 

 
Obr. 5.7 – Hořák APH – primární režim – 0 mN

3/h N2, 0 mN
3/h CO2 

 
Obr. 5.8 – Hořák APH – primární režim – 60 mN

3/h N2, 0 mN
3/h CO2 

 
Obr. 5.9 – Hořák APH – primární režim – 0 mN

3/h N2, 60 mN
3/h CO2 
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5.4.3 Tepelné toky a termická účinnost 

Spalování čistého zemního plynu se vyznačovalo delším plamenem. Po přidání 

inertního plynu do paliva došlo k jeho zkrácení a podobný jev je možné pozorovat i 

u tepelných toků. Zatímco při spalování samotného zemního plynu byl největší 

tepelný tok mezi třetí a čtvrtou sekcí, po přidání inertního plynu je patrný posun 

maxima tepelného toku blíže k ústí hořáku. Po přidání inertního plynu se špička 

tepelného toku postupně přesouvá do druhé sekce. U všech nastavení, oproti 

spalování samotného zemního plynu, dochází k výraznému poklesu tepelného toku 

předaného v posledních sekcích spalovací komory. Avšak i přes tento pokles 

celkový tok do stěn spalovací komory vzrostl. Termická účinnost z počátku roste, 

nicméně po dalším navýšení průtoku inertních plynů dochází k poklesu jak je patrné 

z Tab 5.9. 

 
Tab. 5.9 – Výsledky měření na hořáku APH TEST C 

Výkon 

hořáku 

Typ 

hořáku 

Režim 

hořáku 
Průtok CO2 Průtok N2 

Celkový tepelný 

výkon 

Termická 

účinnost 

[kW] [–] [–] [mN
3/h] [mN

3/h] [kW] [%] 

500 APH Primární 0 0 346,32 69,34 

500 APH Primární 0 30 350,21 69,92 

500 APH Primární 0 60 352,05 70,39 

500 APH Primární 30 0 368,20 73,59 

500 APH Primární 60 0 354,26 70,59 

500 APH Sekundární 0 0 343,95 68,63 

500 APH Sekundární 0 30 367,11 73,35 

500 APH Sekundární 0 60 352,01 70,59 

500 APH Sekundární 30 0 365,14 73,04 

500 APH Sekundární 60 0 354,68 71,79 

 

5.5 VÝSLEDKY MĚŘENÍ HOŘÁK – HOŘÁK LPH 

Pro prvotní zkoušky byla na hořáku použita plynová hlava umožňující maximální 

výkon 750 kW. Distribuce paliva probíhala v poměru 30/70 mezi primární a 

sekundární stupeň. Toto rozdělení platí zejména při vyšších průtocích, kdy je 

proudění paliva stabilizované. Konstrukce hořáku již nebyla limitujícím prvkem, 

nicméně omezujícím faktorem byly v tomto případě svazky plynů, ve kterých byly 

inertní plyny dodány. 

5.5.1 Emise a stabilita plamene 

Při spalování samotného zemního plynu byl plamen značně nestabilní. Kvůli 

nízkým výstupním rychlostem z hořákové hlavy nebylo palivo se spalovacím 

vzduchem dostatečně promícháváno. Po přidání inertních plynů se stabilita postupně 

zlepšila a bylo možné pozorovat trend, který se projevil již během předchozích 

měřeních. Inertní plyny značně ochladily plamen a z pohledu tvorby oxidů dusíků 

přispěly ke vzniku redukčního prostředí.  
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Tab. 5.10 – Výsledky měření na hořáku LPH TEST A 

Výkon 

hořáku 

Typ 

hořáku 

Režim 

hořáku 

Průtok 

CO2 

Průtok 

N2 
NOx NOx 

Délka 

plamene 

Průměr 

plamene 

Teplota 

spalin 

[kW] [–] [–] [mN
3/h] [mN

3/h] [ppm] [mg/mN
3] [m] [m] [°C] 

500 LPH – 0 0 73 149 3,0 1,0 701 

500 LPH – 0 30 61 125 2,5 1 673 

500 LPH – 0 60 56 115 1,5 0,7 669 

500 LPH – 0 90 49 101 1,5 0,7 662 

500 LPH – 0 120 43 88 1,5 0,7 656 

500 LPH – 30 0 45 92 2,0 0,9 653 

500 LPH – 60 0 36 73 2,0 0,7 633 

500 LPH – 90 0 28 58 1,0 0,7 632 

500 LPH – 120 0 20 40 1,0 0,6 620 

5.5.2 Teploty v plamenu 

Z Obr. 5.10 je patrné, že k vyhoření paliva dochází na delším úseku. Teploty 

v jádru plamene dosahují téměř 1250 °C, což podporuje vznik termických oxidů 

dusíku. Po přidání oxidu uhličitého do paliva je možné vidět ochlazení plamene. 

Plamen se zároveň zkrátil a narostla také jeho šířka. Při maximálním průtoku oxidu 

uhličitého se maximální teplota snížila více něž 200 °C. Přidávání dusíku do paliva 

je možné popsat podobně, změny v teplotách však nejsou tak výrazné.  

 
Obr. 5.10 – Hořák LPH – 0 mN

3/h N2, 0 mN
3/h CO2 

 
Obr. 5.11 – Hořák LPH – 0 mN

3/h N2, 120 mN
3/h CO2 

 
Obr. 5.12 – Hořák LPH – 120 mN

3/h N2, 0 mN
3/h CO2 
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5.5.3 Tepelné toky a termická účinnost 

Při spalování samotného zemního plynu byl tepelný tok po celé délce komory 

symetrický. Při přidání inertního plynu byl nejprve zaznamenán nárůst celkového 

tepelného toku, ale postupně bylo více tepla odváděno spalinami pryč ze spalovací 

komory a nejvyšší hodnota tepelného toku klesala. Naopak termická účinnost byla 

nejvyšší, když byl spalován samotný zemní plyn, jakékoliv přidání inertního plynu 

mělo za následek její pokles společně s tím, jak rostl objem plynů ve spalovací 

komoře. 

Tab. 5.11 – Výsledky měření na hořáku LPH TEST C 

Výkon 

hořáku 

Typ 

hořáku 

Režim 

hořáku 
Průtok CO2 Průtok N2 

Celkový tepelný 

výkon 

Termická 

účinnost 

[kW] [–] [–] [mN
3/h] [mN

3/h] [kW] [%] 

500 LPH – 0 0 329,86 65,97 

500 LPH – 0 30 332,27 66,25 

500 LPH – 0 60 328,28 65,54 

500 LPH – 0 90 326,80 65,02 

500 LPH – 0 120 315,34 62,32 

500 LPH – 30 0 327,36 65,15 

500 LPH – 60 0 324,22 64,57 

500 LPH – 90 0 321,08 64,28 

500 LPH – 120 0 311,68 62,09 

6  ZÁVĚR 

Z dat získaných během experimentálních testů je možné vyvodit závěr, že nízko-

výhřevná paliva nemohou být adekvátní náhradou ušlechtilého paliva na 

konvenčních typech hořáků. Pokud by ovšem byla připravena směs těchto paliv 

s palivem ušlechtilým, může se to pozitivně projevit na snížení emisí oxidů dusíků 

nebo zvýšením tepelného toku v určité vzdálenosti od ústí hořáku (toto závisí 

především na jeho geometrii). Alternativně je možné do paliva cíleně přidat inertní 

plyn za účelem ochlazení plamene a snížení teplotních špiček, nicméně tato varianta 

bude s největší pravděpodobností značně neekonomická. 

Obecně lze říct, že balastní plyn v palivu, který se neúčastní spalování, ochlazuje 

plamen a snižuje teplotní špičky za současného snížení NOx. Z dvojice testovaných 

inertních plynů byl účinnější oxid uhličitý. S rostoucím množstvím inertního plynu 

(bez ohledu na použitý hořák) v palivu dochází k poklesu produkovaných emisí 

NOx, změně teplotního profilu – dochází ke zkrácení plamene, s čímž souvisí i další 

fenomén a tím je posun špičky tepelných toků blíže k ústí hořáku.  

Jako součást práce vznikly dva původní návrhy technických řešení, ze kterých 

byly následně vyrobeny funkční vzorky zařízení. Prvním zařízením byla směšovací 

stanice plynů, která je uzpůsobena pro velké průtoky plynů a umožňuje připravit 

paliva o nízké výhřevnosti. Druhým ze zařízení je hořáková vestavba LPH, 

umožňující efektivně spalovat paliva s kolísajícím složením. Unikátní konstrukce 

hořákové vestavby byla patentována (číslo přihlášky 2017-33405). 
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I přesto, že bylo získáno množství experimentálních dat, stále je možné na 

některých oblastech pracovat. Proto by se mohla budoucí práce věnovat tématům 

jako: 
• Porovnání jednotlivých hořákových hlav u vestavby na nízko-výhřevná

paliva. Především zhodnocení rozdílů mezi jednotlivými geometriemi

z pohledu emisí oxidů dusíku a stability plamene. Při dalším měření by

bylo zajisté zajímavé použít metodu plánovaného experimentu.

• Pro další snížení výhřevnosti by bylo vhodné vyrobit směšovač, ke kterému

by bylo možné připojit více svazků plynu, aby bylo eliminováno jejich

zamrzání. V ideálním případě by bylo vhodné u oxidu uhličitého připojit

alespoň tři svazky tak, aby odběr plynu nepřesáhl 60 mN
3/hod/svazek.

• Proměření teplot v plamenu, emisí a tepelných toků u všech třech typů

hořáků po přidání páry. Zároveň by bylo nutné vyjádřit přidané množství

inertního plynu jako hmotnostní koncentraci, aby bylo možné naměřená

data porovnat s novými daty.

• Vytvořit CFD model pro spalování nízko-výhřevných plynů a porovnat

získaná numerická data s daty naměřenými experimentálně.

• Alternativně se nabízí možnost proměřit parametry nové hořákové vestavby

s některým z paliv z reálného zdroje, které obsahuje vodík.
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Abstrakt 

Dizertační práce se zabývá výzkumem vlivu inertních plynů obsažených v 

alternativních plynných palivech na parametry spalovacího procesu. Mezi tato paliva 

patří například generátorový plyn, koksárenský plyn anebo bioplyn. Jejich 

energetický potenciál zůstával dlouhou dobu nevyužit, protože se z části jednalo 

o odpadní plyny. V porovnání s ušlechtilým palivem jako je zemní plyn se tyto

plyny vyznačují rozdílnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi, zejména nižší

výhřevností. Na základě podmínek, které panovaly při jejich vzniku, se jejich

složení může v průběhu produkce měnit. Nižší výhřevnost je dána především

přítomností inertních plynů, které se přímo nezúčastňují spalování, a teplo spíše

odebírají. Za určitých podmínek je tento typ paliva možné spalovat na standardních

typech hořáků, ale i tak jejich provoz nemusí být zdaleka bezproblémový. Pro

dosažení požadovaného výkonu jako s ušlechtilými palivy je nutné hořákem

protlačit mnohem větší množství nízko-výhřevného paliva, což geometrie hořáku

nemusí umožnit.

Po nezbytném teoretickém úvodu, kde je zhodnocena současná situace v oblasti 

výzkumu plynných nízko-výhřevných paliv a přidávání inertních plynů do 

ušlechtilého paliva se práce věnuje problematice tvorby emisí oxidu dusíku (NOx) a 

shrnuje technologické postupy aplikovatelné na procesních hořácích pro potlačení 

jejich tvorby. Dále jsou kategorizována paliva z různých alternativních zdrojů, 

včetně popisu jejich složení a jejich vlastností. V souvislosti s těmito palivy byla 

vytvořena simulace spalování v bilančním software a byl proveden výpočet 

fyzikálně-chemických vlastností. Součástí práce je návrh a konstrukce dvou 

zařízení. Jedním z nich je experimentální směšovací stanice pro přípravu nízko-

výhřevných paliv umožňující připravit palivo ze 4 různých plynů. Druhým 

produktem je hořák na nízko-výhřevná paliva. 

Nedílnou součástí práce je popis přípravy a vyhodnocení experimentálního 

měření. V průběhu experimentu byly do zemního plynu postupně přimíchány oxid 

uhličitý a dusík. Tyto plyny dokázaly snížit výhřevnost paliva až na hodnotu 

10,7 MJ/mN
3. Postupně byl vyhodnocen vliv inertních plynů na emise NOx, stabilitu 

a charakteristické vlastnosti plamene, teplotu spalin, teploty v plamenu 

v horizontální rovině spalovací komory a v neposlední řadě také na tepelné toky do 

stěny spalovací komory a termickou účinnost. Všechny zmíněné parametry byly 

postupně vyhodnoceny na třech typech hořáků: hořák se stupňovitým přívodem 

paliva, hořák se stupňovitým přívodem spalovacího vzduchu a speciálně navržený 

hořák na nízko-výhřevná paliva. Obecný trend byl takový, že po přidání inertního 

plynu do paliva dochází ke snížení teplot v plamenu a v důsledku toho i ke snížení 

koncentrace emisí NOx ve spalinách. Největšího snížení NOx bylo dosaženo po 

přidání oxidu uhličitého, přidávání dusíku mělo efekt méně výrazný. Ve velké míře 

však také záleží na konstrukci hořáku. Ve většině případů došlo po přidání inertního 

plynu do paliva ke zkrácení plamene, s čímž korespondovaly také zjištěné hodnoty 

tepelných toků, kdy více tepla z horkých spalin bylo do stěn komory přeneseno blíže 

k hořáku. 
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Abstract 

The dissertation thesis is focused on the investigation of the influence of inert 

gases on characteristic parameters of the combustion process. Inert gases are usually 

standard components of alternative gaseous fuels such as the producer gas, coal gas 

or biogas. For a long period some of the fuels were considered as waste gases and 

their potential was not sufficiently utilised. Compared with noble fuels such as 

natural gas, alternative fuels have different physical-chemical properties. For 

example, their lower heating value (LHV) can be lower even than 10 MJ/mN
3. The 

composition of the alternative gaseous fuels can be various during their production 

process. Lower LHV is a result of the occurrence of inert gases that does not take a 

part in the combustion reactions. Inert gases have the ability to accumulate the heat. 

Under certain conditions it is possible to combust alternative fuels on conventional 

burners, but due to their different properties, problems can occur during the 

combustion. E.g. to achieve the same heat output as with the noble fuel, it is 

necessary to burn bigger volume of the alternative fuel. However, the limiting factor 

could be the burner’s head geometry. 

Theoretical introduction of the thesis summarizes research results in the field of 

low calorific gaseous fuels combustion and the addition of inert gases into the noble 

fuels. The thesis also describes the mechanisms of the NOx formation and 

summarizes techniques which can be used to reduce NOx formation. Furthermore, 

fuels from alternative sources are categorized and described, including their 

composition and characteristics. Their physical-chemical properties were obtained 

by means of the combustion simulation carried out in the simulation software. Two 

devices had to be designed and manufactured to fulfil goals of the dissertation thesis. 

The first is a gas mixing station capable of mixing 4 different components. The 

second device is a burner utilized for the combustion of low calorific fuels. 

The key section of this thesis is a chapter describing the experimental plan, the 

performance and the evaluation of the experiments. The goal of the experiments was 

to dilute the natural gas by two inert gases, namely carbon dioxide and nitrogen. The 

lowest LHV value achieved during the experiment was 10,7 MJ/mN
3. The influence 

of the inert gases on the NOx emissions, the flame stability and characteristics, the 

flue gas temperature, the in-flame temperatures, the heat flux and the thermal 

efficiency was investigated and evaluated. Each parameter was measured and 

evaluated for three different burners: the burner with the staged gas, the burner with 

the staged air and the burner for low calorific fuels. Generally, after the addition of 

the inert gas into the noble fuel, the in-flame temperatures decreased. As a 

consequence, the NOx emissions decreased as well. The effects of carbon dioxide on 

the investigated combustion parameters were more substantial than the effects of 

nitrogen. Each measured parameter is strongly dependent on the burner geometry. 

The experiments revealed that in most cases the addition of the inert gas into the fuel 

influenced the flame length (flame shortened) and also more heat was transferred 

into the chamber’s walls closer to the burner tile. 
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