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1  ÚVOD 
Spalování je nejjednodušší metodou, kterou lze získat tepelnou energii. Při 

spalování dochází za dostatečného přísunu okysličovadla (nejčastěji atmosférický 
vzduch) k přeměně chemické energie obsažené v palivu na energii tepelnou. Tepelná 
energie získaná spalováním se pak využívá pro nejrůznější technologické procesy, 
např. k tavení materiálů, pro ohřev pracovních látek, sušení nebo výrobu elektrické 
energie. 

Při návrhu spalovacího zařízení (zejména hořáku) je primárním požadavkem 
dosáhnout jeho maximální tepelné účinnosti a přitom zároveň minimalizovat 
množství vzniklých emisí tak, aby z hlediska legislativy byly splněny emisní limity. 
Je nutné si uvědomit, že růst výkonu úzce souvisí jednak se zvýšením tepelného 
zatížení stěn spalovací komory, kterému je pak třeba věnovat zvláštní pozornost, a 
také se zvýšenou tvorbou emisí, především NOx. Proto pokud není možné omezit 
objem vzniklých emisí a dodržet emisní limity, je nutné řešit otázku jejich 
odstranění před vypuštěním spalin do atmosféry. Dalším cílem při návrhu zařízení je 
snažit se o intenzifikaci spalování, tj. zvýšit intenzitu promíchávání paliva se 
spalovacím vzduchem, intenzifikovat přenos tepla a hmoty v ohništi i ve výhřevných 
plochách, minimalizovat spotřebu paliva využitím odpadního tepla z horkých spalin 
např. pro předehřev spalovacího vzduchu (rekuperace, regenerace). V neposlední 
řadě je nezbytné se zaměřit i na spolehlivost a hospodárnost nejen vlastního 
spalovacího zařízení, ale i celého jeho příslušenství. 

Hlavním předpokladem pro jakoukoliv práci na vývoji hořáku je mít k dispozici 
dobře vybavené zkušební zařízení. Platí totiž, že vlastní zkoušky hořáku stále mají 
nenahraditelnou roli při jeho vývoji, a to i přes značný pokrok v oblasti numerických 
simulací spalování v posledních letech. Zkoušky hořáků mají za cíl získat cenné 
informace o vlivu geometrie hořáku na celou řadu parametrů jako jsou tvar a 
stabilita plamene, přenos tepla do stěn spalovací komory, množství emisí, hlučnost 
plamene aj. Empirická data získaná ze zkoušek hořáků jsou pak hodnotným zdrojem 
informací, které lze využít i pro verifikaci výsledků numerických simulací. Mimoto 
vlastní zkoušky hořáků jsou nutností pro certifikaci hořáků. 

 
2  SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ V OBLASTI EXPERIMENTŮ A 

MODELOVÁNÍ SPALOVÁNÍ 
Obecně existují dvě možné cesty, kterými lze zkoumat dynamiku tekutin v 

procesu spalování. První možností je experimentální výzkum plamene, druhou 
možnost představují počítačové simulace chování tekutin ve spalovacím zařízení. 
Důvodů, proč se zabývat výzkumem a modelováním spalování, existuje mnoho. 
Prvním z důvodů je, abychom porozuměli podstatě procesu spalování a byli tak 
schopni maximalizovat tepelnou účinnost procesu, minimalizovat emise škodlivin, 
maximalizovat výkon či minimalizovat provozní náklady. Dalším důvodem je pak 
vývoj nových technologií a optimalizace geometrií. I když jsou počítačové simulace 
stále relativně rychlejší a levnější ve srovnání s výstavbou nákladného prototypu 
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navržené geometrie či technologie a nasazením drahé měřicí techniky, je vždy 
vhodné spojit modelování s experimentální činností z důvodu ověření adekvátnosti 
modelu porovnáním numerických výsledků s experimentálně získanými daty. 

Experimentální výzkum plamene je jistě nejspolehlivější metodou, která se nabízí 
pro řešení praktických problémů, avšak stavba i provoz experimentálních zařízení je 
vždy velmi nákladná. Experimenty, které se v dnešní době staví proti modelům, jsou 
z velké části založeny na optických metodách měření [1], [2]. Pomocí těchto metod 
lze získat velké množství detailních informací, kdy se zejména jedná o prostorové 
rozložení všech veličin spjatých s prouděním (rychlost, hustota, teplota, chemické 
složení, v případě spalování kapalných paliv velikost částic a jejich distribuce). 

Rychlý rozvoj výkonné výpočetní techniky pak otevřel cestu druhé metodě, a to 
využití počítačového modelování dynamiky tekutin v procesních zařízeních včetně 
spalování. Abychom mohli postihnout proudění v těchto zařízeních, musíme 
k výpočtům použít metody simulace CFD (Computational Fluid Dynamics − 
matematické modelování proudění a numerické řešení úloh proudění tekutin) [3] 
založené na diskretizaci transportních diferenciálních rovnic pro popis proudění, 
vyjadřujících základní fyzikální zákony zachování hmotnosti, hybnosti a energie. 
Softwarové systémy pro tuto problematiku jsou většinou založeny na metodě 
konečných objemů [4]. Mezi rozšířené komerční CFD softwarové systémy patří 
FLUENT, STAR-CD, STAR-CCM, CFX, z nekomerčních lze zmínit OPEN FOAM. 

Modelování procesů s přítomností spalování patří mezi nejobtížnější CFD úlohy. 
Je to dáno zejména složitou geometrií hořáků (geometrie trysek, poutačů plamene 
apod.), dynamikou tekutin, přenosem tepla zahrnujícím barevné záření a 
v neposlední řadě složitými chemickými reakcemi, které mohou zahrnovat mnoho 
sloučenin a stovky jednotlivých chemických reakcí. 

Další problém představuje velikost spalovacího zařízení, které z pravidla bývá 
velkých rozměrů. Přitom velikost výpočtové sítě (tzv. „grid“ či „mesh“) musí být 
mnohonásobně menší, než je délka samotného zařízení, aby simulace proudění 
uvnitř spalovací komory byla korektní a přesnost obdržených výsledků byla 
dostatečná. Proto u simulace zařízení velkých rozměrů je vyžadováno, aby 
výpočtová síť obsahovala několik stovek tisíc až miliony buněk. Důsledkem velkého 
počtu buněk a fyzikální složitosti dějů probíhajících při spalování je, že výpočty jsou 
náročné na výpočtový čas závisející na použitém hardware. Z tohoto důvodu 
za účelem zkrácení výpočtového času je nutné přijímat některé zjednodušující 
předpoklady, např. zjednodušené složení spalovacího vzduchu nebo nahrazení 
původního vícesložkového paliva převažující složkou paliva (např. nahrazení 
zemního plynu čistým metanem) atd. 

Zmíněné programy nabízejí různé modely pro řešení laminárního i turbulentního 
proudění s přenosem tepla vedením, konvekcí i radiací. Nabízejí i různé modely pro 
řešení chemické kinetiky spalování. Je nutné si ale uvědomit, že tyto modely nemají 
obecnou platnost a pro každou konkrétní řešenou problematiku mohou být více či 
méně vhodné. Proto, je-li to možné, je vhodné verifikovat výpočty experimentem 
nebo porovnávat výpočty s výsledky publikovanými v literatuře. 
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3  ZAMĚŘENÍ PRÁCE 
Práce byla zaměřena na problematiku modelování vybraných charakteristických 

parametrů spalovacích zařízení. Parametrů charakterizujících spalování je 
nespočetná řada, proto prvním úkolem bylo provést smysluplný a logický výběr 
parametrů, kterým bude posléze věnována další pozornost. Volba zkoumaných 
parametrů vycházela z technických možností zkušebního zařízení pro zkoušky 
hořáků, které je umístěno v těžkých laboratořích Ústavu procesního a ekologického 
inženýrství (dále jen ÚPEI). 

Na základě analýzy bylo rozhodnuto, že pozornost bude dále věnována predikci 
tvorby oxidu dusnatého při spalování plynných paliv (především zemního plynu) a 
predikci přenosu tepla z horkých spalin do stěny spalovací komory, tj. predikci 
tepelného zatížení stěny spalovací komory. Tyto predikce byly provedeny na 
základě dvou odlišných přístupů k modelování, které jsou následující: 

 
I. Modelování založené na statistickém zpracování experimentálních dat – 

určení matematického modelu predikujícího tvorbu oxidu dusnatého 
v závislosti na geometrii a provozních parametrech hořáku se stupňovitým 
přívodem paliva. 

II. Modelování založené na metodách CFD – simulace spalování v hořáku se 
stupňovitým přívodem spalovacího vzduchu se zaměřením na přestup tepla 
z horkých spalin do stěn spalovací komory, predikci rozložení teploty a 
rychlosti na rovině symetrie spalovací komory, teploty spalin na výstupu 
z kouřovodu a predikci tvaru plamene jako součást postupu „post-processing“. 

 
4  HLAVNÍ VÝSLEDKY PRÁCE 

4.1 MODELOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA STATISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ 
EXPERIMENTÁLNÍCH DAT 

Výsledkem tohoto přístupu je empirický model zkonstruovaný z experimentálně 
získaných dat příslušnou statistickou analýzou. Model je schopen predikovat 
koncentraci NO na základě zadaných vstupních parametrech. Plán experimentu, 
konstrukce modelu i analýza dat byly provedeny v programu MINITAB [5]. 

 
4.1.1 Popis vyhodnocovaného hořáku 
Jedná se o hořák s dvoustupňovým přívodem zemního plynu a jednostupňovým 

přívodem spalovacího vzduchu, tzv. low- NOx hořák [6], [7]. 
Do prostoru spalovací komory vstupuje spalovací vzduch centrální vzduchovou 

trubkou, na kterou navazuje hořáková tvarovka, tzv. hořákový kámen. Primární 
trysky zemního plynu jsou umístěny přibližně 160 mm od ústí hořákového kamene a 
jsou uspořádány ve dvou kruhových řadách. Maximální výkon primárního stupně 
hořáku je regulován vyměnitelnou clonou o různých průměrech. Omezovací clona je 
umístěna před vstupem do hořáku (viz obr. 1a). 
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Obr. 1: Model hořáku se stupňovitým přívodem paliva. (a) Umístění omezovací 
clony na primárním přívodu paliva. (b) Možné změny pozice sekundárních trysek. 

 
Sekundární přívod paliva je zajištěn čtyřmi tryskovými hlavami, do kterých jsou 

vyvrtány dvě trysky o průměrech 3,3 mm. Geometrie hořáku umožňuje měnit pozici 
sekundárních trysek vůči ústí hořákového kamene. Jedná se o změny axiální 
vzdálenosti, radiální vzdálenosti a tangenciálního natočení (viz obr. 1b). 

Hořák je dále vybaven poutačem plamene v podobě tzv. vířiče, který uděluje 
proudu spalovacího vzduchu tangenciální složku rychlosti, tj. zajišťuje turbulentní 
proudění spalovacího vzduchu a tím podporuje intenzivní promíchávání primárního 
plynu se spalovacím vzduchem. 

 
4.1.2 Plánování experimentu pro zkoušku hořáku 
Stěžejní částí modelování založeném na statistickém zpracování dat bylo 

vytvoření plánu komplexního experimentu pro zkoušky hořáku se stupňovitým 
přívodem zemního plynu. Následující odstavce se zabývají jednotlivými kroky 
plánování, vlastním provedením daného experimentu a analýzou naměřených dat. 

 
Cíl experimentu 
Cílem experimentu bylo vyšetřit vliv skupiny konstrukčních prvků a provozních 

parametrů hořáku na tvorbu termických oxidů dusíku a nalézt vztah vyjádřený 
empirickým modelem mezi touto skupinou parametrů a měřenou veličinou. 

 
Výběr faktorů a určení jejich úrovní 
Přehled vstupních faktorů (konstrukčních prvků a provozních parametrů hořáku) a 

jejich úrovní, které byly v průběhu experimentu nastavovány, je uveden v tab. 1. 
Rozsahy faktorů, resp. hodnoty spodní a horní úrovně, byly zvoleny s ohledem na 
provozní možnosti a konstrukční řešení hořáku a s ohledem na praktické zkušenosti 
z provozu. 

 
Výběr odezvy 
Jako odezva byla měřena koncentrace oxidu dusnatého NO na výstupu ze 

spalovací komory při určitých podmínkách daných plánem experimentu. 
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Faktory Úroveň 
Symbol Význam Spodní Střední Horní 

X1 Výkon hořáku [kW] 740 930 1120 
X2 Průměr vířiče [mm] 240 260 280 
X3 Úhel natočení lopatek vířiče [°] 35 45 55 
X4 Průměr clony na primárním přívodu plynu [mm] 5,5 6,0 6,5 
X5 Přebytek spalovacího vzduchu [-] 1,1 1,15 1,15 
X6 Úhel sklonu hlavy sekundárních trysek [°] 20 30 40 
X7 Tangenciální natočení sekundárních trysek [°] 0 22,5 45 
X8 Radiální vzdálenost sekundárních trysek [mm] 0 25 50 
X9 Axiální vzdálenost sekundárních trysek [mm] 0 40 80 

Tab. 1: Konstrukční prvky a provozní parametry hořáku. 
 
Plán experimentu 
Jelikož se při hledání modelu očekávali nelineární závislosti odezvy na některých 

faktorech, především na přebytku vzduchu [8]. Cílem tedy bylo nalezení modelu 
druhého řádu. 

Aby bylo možné odhadnout všechny regresní parametry modelu druhého řádu, 
bylo zapotřebí zahrnout v plánu experimentu alespoň tři úrovně pro každý faktor. 
Avšak v případě provedení úplného faktorového experimentu pro k = 9 vstupních 
faktorů by počet měření závratně narostl a zkouška hořáku by se stala nesmírně 
náročným experimentem jak po stránce časové, tak i po stránce finanční. Z tohoto 
důvodu byl ke konstrukci modelu druhého řádu použit sofistikovanější plán, tzv. 
experiment pro odezvové plochy (Response Surface Methodology) [9], [10]. 

Pro plánovaný experiment byla zvolena speciální forma centrálně kompozičního 
plánu, tzv. stěnově-středový centrální kompoziční plán. Plán experimentu byl 
navržen prostřednictvím statistického software MINITAB, který disponuje 
nástrojem pro navrhování plánů experimentu a následnou analýzu dat (DOE). Plán 
pro daný experiment měl následující strukturu: 

 
o Jádro plánu je tvořeno zkráceným faktorovým experimentem . Tedy 

pro  vstupních faktorů bude jádro plánu obsahovat  měření. 
Stupeň zkrácení  znamená, že jádro plánu je čtvrtinovým plánem 
úplného faktorového experimentu 2

22k−

9k = 9 22 12− = 8
2p =

9: 

 9 2 2 9 912 2 2
4

− − 2= ⋅ = ⋅  

o Počet hvězdicovitých bodů je 2 18k .=  
o Počet centrálních bodů byl zvolen 1.cn =  

 
Tedy podle plánu byl počet měření roven 128 18 1 147N = + + =  bez opakování. Aby 

bylo možné rozhodnout o adekvátnosti nalezeného modelu a zvýšit spolehlivost 
závěrů, byl základní experiment zopakován třikrát. 

 9



Provedení experimentu 
Experiment byl proveden na zkušebně hořáků ÚPEI. Vzhledem k tomu, že většina 

nových nastavení úrovní faktorů pro jednotlivá měření vyžadovala zhasnutí a 
rozebrání hořáku, proto bylo rozhodnuto, že pořadí jednotlivých měření nebude 
úplně náhodné. Pořadí měření bylo uspořádáno takovým způsobem, že každé nové 
nastavení měření vyžadovalo nejmenší možný počet změn úrovní faktorů vzhledem 
k předcházejícímu nastavení, což vedlo k časové úspoře. Výhodou této malé časové 
prodlevy mezi jednotlivými měřeními bylo, že teplota stěn spalovací komory 
nepoklesla příliš mnoho a tak bylo velice rychle dosaženo zpět rovnovážných 
podmínek pro nové měření. Díky této strategii bylo dosaženo jednak další časové 
úspory, tak i úspory paliva. 

 
4.1.3 Analýza experimentálních dat 
Analýza experimentálních dat se skládala ze dvou stupňů. V prvním stupni byly 

identifikovány vybočující pozorování, tzv. „outliers“, pro která bylo následně 
provedeno nové měření. V druhém stupni pak byla provedena analýza pro data 
doplněná o nová měření. Analýza zahrnovala určení statisticky významných 
regresních parametrů modelu a testování adekvátnosti nalezeného modelu a splnění 
základního předpokladu metody nejmenších čtverců dle testovacích kritérií. 

 
Test o adekvátnosti modelu 
Kvalita nalezeného regresního modelu byla posouzena provedením F-testu. 

Z tabulky analýzy rozptylu byly odečteny následující hodnoty: 
 

  (1) 
39,54

10,30 .
3,84

Lack - of - Fit              
 F

Pure Error                   
⎫

=⎬
⎭

 
Pro experimentální data je kvantil F(k1,k2) = 1,374. Závěrem testu o adekvátnosti 

modelu je, že navržený model je neadekvátní vzhledem k experimentálním datům. 
Neadekvátnost je způsobena zejména malým rozptylem naměřených dat, jehož 
příčinou byl způsob, kterým byla prováděna opakovaná měření, tj. bez náhodnosti. 

Z pohledu složitosti řešeného problému se jedná o velmi komplikovaný případ, 
neboť nalézt model, který by spojil do jednoho vztahu devět faktorů, je nesnadný 
úkol. Podle koeficientu určení R2 bylo možné rozhodnout o tom, zda lze model 
prohlásit za dostatečně přesný i přes jeho neadekvátnost. Pro nalezený model je 
koeficient určení roven hodnotě 85,6%. Z praktického hlediska a z hlediska 
zkušeností je koeficient určení dostatečně vysoký a model můžeme prohlásit 
za přípustný. 

 
Analýza reziduí 
Základní předpoklad metody nejmenších čtverců, tj. rezidua mají normální 

rozdělení, byl testován vykreslením pravděpodobnostního grafu normálního 
rozdělení. V pravděpodobnostním grafu (viz obr. 2) rezidua pro jednotlivá měření 
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spadají kolem přímky a leží uvnitř intervalů spolehlivosti. Podle [9] mírné odchylky 
bodů na levém konci neznamenají žádnou vážnou chybu a není třeba jim věnovat 
další pozornost. Mimo vizuálního zhodnocení grafu je normalita reziduí potvrzena i 
po stránce statistické, a to nízkou hodnotou koeficientu Anderson-Darlingova testu 
dobré shody [11], AD < D0,95, a P-hodnotou >> 0,05. 
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Obr. 2: Pravděpodobnostní graf normálního rozdělení reziduí s 95% pásy 
spolehlivosti. 

 
4.1.4 Interpretace výsledků 
Prostřednictvím nástroje „Response optimizer“, který je přímo součástí nástroje 

DOE, bylo identifikováno, jak se mění odezva jako funkce jednoho z faktorů, 
zatímco zbylé faktory zůstanou zafixovány na jejich střední úrovni. 

 
Výkon hořáku a přebytek spalovacího vzduchu 
Obecně známý vliv výkonu hořáku a přebytku spalovacího vzduchu na tvorbu NO 

byl dle grafů na obr. 3 experimentem potvrzen. Platí, že se vzrůstajícím výkonem 
hořáku rostou teplotní špičky plamene, což podporuje zvýšení tvorby NO. V případě 
přebytku spalovacího vzduchu je maxima tvorby NO dosaženo při přebytku α = 
1,15, s dalším zvýšením množství spalovacího vzduchu již dochází k výraznému 
snížení teploty plamene balastním vzduchem a tím i ke snížení tvorby NO. 

 
Geometrie vířiče 
Geometrie vířiče ovlivňuje rychlost promíchávání paliva se spalovacím vzduchem 

a oblast, ve které dochází k intenzivnímu promíchávání reaktantů. Čím je průměr 
vířiče větší, tím je většímu množství vzduchu udělena tangenciální složka rychlosti. 
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Pak je promíchávání paliva se spalovacím vzduchem rychlejší a palivo tak rychleji 
vyhoří. V důsledku toho dosahují teplotní špičky v plameni vysokých hodnot, které 
podporují růst NO (viz obr. 4). 

 

 
Obr. 3: Vliv výkonu hořáku a přebytku spalovacího vzduchu na tvorbu NO. 

 
Více otevřené lopatky generují slabší vířivý charakter proudu vzduchu, což má za 

následek snížení intenzity promíchávání paliva se spalovacím vzduchem, pokles 
teplotních špiček a tedy i pokles tvorby NO (viz obr. 4). Experiment odhalil, že při 
úhlu sklonu lopatek větším než 45° dochází k opětovnému nárůstu tvorby NO. 

 

 
Obr. 4: Vliv geometrie vířiče na tvorbu NO. 

 
Omezovací clona na primárním přívodu paliva 
Graf na obr. 5 potvrzuje skutečnost, že se zvyšujícím se podílem paliva 

v sekundárním stupni (tj. průměr omezovací clony se zmenšuje) dochází k poklesu 
tvorby NO. Avšak průměr omezovací clony nelze zmenšovat až na nulovou hodnotu 
za účelem snižování tvorby NO, neboť při příliš nízkém průtoku primárního paliva 
se plamen začíná chovat nestabilně. 

 

 12



 
Obr. 5: Vliv omezovací clony na primárním přívodu paliva na tvorbu NO. 

 
Geometrie sekundárních tryskových hlav 
Při malém úhlu sklonu hlavy je tvorba NO nízká, protože sekundární palivo je 

distribuováno na větší vzdálenost podél plamene a ne přímo do jádra plamene jako 
je tomu v případě větších úhlů sklonu hlavy, které podporují torbu NO (viz obr. 6). 

 

 
Obr. 6: Vliv geometrie sekundárních tryskových hlav na tvorbu NO. 

 
Poloha sekundárních trysek 
Při experimentu byly sekundární trysky otáčeny po směru hodinových ručiček, tj. 

ve směru rotace spalovacího vzduchu. Při referenčním natočení sekundárních trysek 
(trysky natočeny směrem do axiální osy hořáku, čemuž odpovídá úhel natočení 0°) 
dosahuje tvorba NO maxima (pro sledovaný rozsah faktoru), a s rostoucím úhlem 
natočení se tvorba NO snižuje (viz obr. 7). Tvorba NO dosahuje své minimální 
hodnoty při natočení trysek o úhel 35°, pak opět tvorba začíná růst. Lze se domnívat, 
že růst může být vysvětlen tvorbou promptních NO, neboť při velkém natočení 
trysek může docházet k nedokonalému promíchání sekundárního paliva s proudem 
spalovacího vzduchu a k vytvoření oblastí bohatých na palivo. 

Zvětšení radiální vzdálenosti sekundárních trysek od osy hořáku má pozitivní vliv 
na tvorbu NO. Je to způsobeno tím, že se prodloužila doba vyhoření primárního 
paliva a s tím zároveň poklesly teplotní špičky. 

Při změně axiální vzdálenosti sekundárních trysek je změna tvorby NO 
minimální, a proto lze vliv tohoto faktoru zanedbat. 
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Obr. 7: Vliv polohy sekundárních trysek na tvorbu NO. 

 
4.1.5 Zhodnocení výsledků 
Úkolem bylo kvantifikovat vliv geometrie stupňovitého rozdělení paliva a 

provozních podmínek hořáku na tvorbu NO. K řešení této problematiky byl 
proveden detailní experiment respektující požadavky teorie plánování experimentu. 
Vliv parametrů na tvorbu NO byl poté kvantifikován matematickým modelem. 
Nevýhodou odvozeného matematického modelu je jeho omezená oblast použití, 
neboť model může být aplikován pouze na tento konkrétní typ hořáku. Avšak 
obdržené křivky závislosti NO na faktorech mají z kvalitativního hlediska obecnou 
platnost. Můžeme s jistotou říci, že použití stupňovitého spalovaní je opodstatněné a 
pro snížení tvorby oxidů dusíku je doporučit. 

 
4.2 MODELOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA METODÁCH CFD 
Cílem tohoto přístupu k modelování bylo provést simulaci vířivého plamene 

v hořáku se stupňovitým přívodem spalovacího vzduchu a predikovat tepelné toky 
do stěny spalovací komory. Numerické simulace byly provedeny v programu 
FLUENT 6.3 [12] a byly pak porovnány s tepelnými toky určenými při dlouhodobé 
zkoušce hořáku. 

 
4.2.1 Popis modelovaného hořáku 
Jedná se opět o hořák s potlačenou tvorbou oxidů dusíku, v tomto případě o hořák 

s dvoustupňovým přívodem spalovacího vzduchu a jednostupňovým přívodem 
zemního plynu (viz obr. 8). 
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Proud spalovacího vzduchu je rozdělen na primární a sekundární stupeň až uvnitř 
samotného hořáku v místě před hořákovým kamenem. Sekundární přívod vystupuje 
z hořáku čtyřmi vzduchovými kanály, v jejichž ústí jsou pod úhlem přibližně 30° 
přivařeny žaluzie, které udělují sekundárnímu proudu vzduchu tangenciální složku 
rychlosti, aby byla podpořena rotace plamene. 

 

 
Obr. 8: Hořák se stupňovitým přívodem spalovacího vzduchu. 

 
4.2.2 Dlouhodobá zkouška 
Cílem dlouhodobé zkoušky hořáku bylo získat experimentální data, ze kterých 

pak bylo možné vypočítat velikost tepelných toků do stěn jednotlivých sekcí 
spalovací komory. Jednalo se tedy o data zahrnující vstupní teplotu chladicí vody, 
výstupní teploty chladicí vody z jednotlivých sekcí a průtoky chladicí vody 
jednotlivými sekcemi komory. Vypočtené tepelné toky byly později použity 
k porovnání s výsledky obdrženými ze simulace spalování zkoumaným hořákem. 

Dlouhodobá zkouška byla provedena pro jedno konkrétní nastavení provozních 
podmínek hořáku, které bylo vybráno na základě subjektivního pozorování plamene 
operátorem během předběžných zkoušek. Toto nastavení je charakterizováno 
„pěkným“ přímým plamenem o odhadnutých rozměrech: průměr přibližně 0,6 m a 
délka přibližně 3 m. Provozní podmínky hořáku při zkoušce jsou uvedeny v tab. 2. 

 
Výkon [kW] 750
Přebytek spalovacího vzduchu [-] 1,1 
Poměr sekundárního vzduchu [%] 50 
Průměr vířiče [mm] 260
Úhel natočení lopatek vířiče [°] 35 

Tab. 2: Provozní podmínky hořáku. 
 
Průměrné hodnoty tepelných toků byly vyneseny do grafu (viz obr. 9), který 

zobrazuje profil tepelného toku do stěny spalovací komory od ústí hořáku po zadní 
čelo komory. Z grafu je zřejmé, že maxima tepelného toku je dosaženo kolem čtvrté 
sekce. 
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Obr. 9: Profil tepelného toku do stěny spalovací komory po celé její délce. 

 
4.2.3 Výpočtový model 
Pro simulaci byl vytvořen 3D model celého spalovacího zařízení zahrnující 

přívodní vzduchotechnické potrubí spalovacího vzduchu, vlastní hořák, vířič, 
spalovací komoru a část kouřovodu. Celý model spalovacího zařízení je pokryt 
šestistěnnými buňkami o celkovém počtu přibližně 1,7 milionu. Výpočtová síť 
kolem trysek plynu včetně oblasti plamene je jemnější, protože se zde očekávají 
velké gradienty jednotlivých veličin. Model i výpočetní síť byly vytvořeny 
v programu GAMBIT 2.3 16 [13]. 

Z důvodů výpočtové náročnosti úlohy byly v modelu při specifikaci média 
zavedeny zjednodušující předpoklady, a to zjednodušené složení spalovacího 
vzduchu a nahrazení zemního plynu metanem. 

V modelu bylo nastaveno pět okrajových podmínek: 
 

o Vstup paliva (mass-flow inlet), 
o Vstup spalovacího vzduchu (mass-flow inlet), 
o Výstup spalin (pressure outlet), 
o Konstantní teplota chlazeného vnějšího povrchu stěny spalovací komory, 

tj. na straně vody (wall), 
o Adiabatická podmínka pro ostatní stěny (wall). 

 
Při modelování turbulentního proudění byly aplikovány dva modely RANS, 

jmenovitě „realizovatelný“ k-ε model [14] a SST k-ω model [15]. 
Chemické reakce pro spalování metanu byly pro porovnání simulovány dvěma 

modely, a to jednokrokovým a dvoukrokovým modelem. Chemická kinetika reakcí 
byla řízena užitím známého „eddy-dissipation model“ (EDM) [16]. 
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Přenos tepla radiací byl modelován užitím modelu diskrétních směrů. Při 
spalování je tepelné záření emitováno nejen stěnami spalovací komory, ale také 
horkými plyny - spalinami (CO2, H2O). Proto celková emisivita spalin je nenulová a 
závisí na teplotě, tlaku a lokálním složení směsi. K výpočtu celkové emisivity spalin 
byl aplikován model WSGGM, který vyjadřuje zářivost reálné směsi plynů ve tvaru 
součtu příspěvků šedých plynů a jedné diatermní složky o různých absorpčních 
koeficientech, z nichž každému je přiřazen určitý váhový faktor. 

 
4.2.4 Srovnání simulací s naměřenými daty 
Obr. 10 znázorňuje profily tepelného zatížení stěny spalovací komory po její 

délce od ústí hořáku ke vstupu do kouřovodu, které předpovídají jednotlivé modely 
při stacionárním výpočtu. Můžeme vidět, že CFD simulace nepodávají přesné 
kvantitativní predikce. Lze konstatovat, že všechny modely rozumně predikují 
tepelný tok do stěny sekce1, sekce5, sekce6 a sekce7. Odchylka vypočítané a 
naměřené hodnoty pro zmíněné sekce se pohybuje od 1 do 15%, což lze považovat 
za akceptovatelné z důvodu komplexnosti řešeného problému. Naproti tomu 
simulace výrazně nadhodnocují tepelné toky do stěn sekce2, sekce3 a sekce4, kde se 
odchylka pohybuje v rozmezí 20 až 35%. Celková průměrná odchylka simulací od 
experimentu činí přibližně 17% pro všechny modely. 

 

 
Obr. 10: Srovnání predikovaných profilů tepelných toků s experimentálně získaným 
profilem (stacionární výpočet). 

 
Z hlediska kvality trendu profilu tepelného zatížení, ve všech případech simulace 

relativně věrně sledují trend naměřeného profilu. Lze konstatovat, že model SST k-ω 
lépe predikuje polohu vrcholu tepelného zatížení než realizovatelný k-ε model. 
Mimo jiné bylo zjištěno, že typ použitého EDM modelu nemá na výpočet zásadní 
vliv. 
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Následně byl výpočet přepnut do nestacionárního režimu proudění. Nestacionární 
výpočet byl z důvodu vysoké výpočtové náročnosti simulací proveden jen 
s modelem k-omega_EDM2, který se vyznačoval největší stabilitou během 
stacionárního výpočtu. Řídící rovnice byly diskretizovány schématem druhého řádu 
(Second Order Upwind) a velikost časového kroku byla nastavena na t = 0,002 s. 
Během výpočtu (po 3 s) bylo změněno nastavení metody výpočtu délky paprsku 
z „wsggm-cell-based“ na „wsggm-domain-based“, neboť bylo zjištěno, že tato 
metoda poskytuje přesnější výsledky v případech, ve kterých je cílem určit tepelné 
toky do stěn geometrie. Z důvodu časové náročnosti nestacionárního výpočtu nebyla 
simulace před termínem odevzdání práce kompletně dokončena. 

Obr. 11 znázorňuje profily tepelného zatížení stěny spalovací komory, na kterém 
zobrazené profily představují výsledky nestacionárního výpočtu spalování užitím k-
omega_EDM2 modelu. Profily byly sestaveny z hodnot tepelných toků 
vypočítaných po 1 s, 2 s, 3 s a 4 s simulace. Lze pozorovat, že po změně metody 
výpočtu střední délky paprsku se vypočítaný profil značně přiblížil k experimentálně 
získanému profilu. Tím se potvrdila vhodnost volby metody „wsggm-domain-based“ 
a výpočet proto bude pokračovat s tímto nastavením. 

 

 
Obr. 11: Profily tepelného zatížení stěny spalovací komory v závislosti na čase 
(model k-omega_EDM2, nestacionární výpočet). 

 
Lze tvrdit, že nestacionární CFD simulace podávají relativně přesné kvantitativní 

i kvalitativní predikce tepelných toků do stěn sekcí spalovací komory. Simulace 
mírně nadhodnocuje tepelné toky do stěn sekce1, sekce2, sekce3 a sekce4, a mírně 
podhodnocuje tepelné toky do stěn zbývajících sekcí. Průměrná odchylka simulace 
od experimentu činí přibližně 14%, přičemž maximální odchylka se vyskytuje u 
2. sekce a činí 27%. Lze ale předpokládat, že se odchylky budou dále snižovat 
s přibývajícím časem simulace. 
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4.2.5 Zhodnocení výsledků 
Srovnáním výsledků simulací s experimentálními daty byla posouzena schopnost 

některých modelů turbulence v kombinaci se dvěma modely chemické kinetiky 
predikovat vířivý plamen. Schopnost predikce byla provedena srovnáním hodnot 
tepelných toků do stěn spalovací komory s naměřenými daty. 

Na základě výsledků dosažených v této práci lze usuzovat, že CFD simulace lze 
použít jako alternativní přístup k experimentálnímu zkoumání plamene. CFD 
predikce tepelných toků do stěn sekcí spalovací komory v provedených 
stacionárních simulacích sice nadhodnocují tepelné toky v průměru o 17%, ale 
výsledky jsou kvalitativně srovnatelné s experimentem. Zato CFD predikce 
nestacionární simulace jsou v relativně dobré kvalitativní i kvantitativní shodě s 
naměřenými hodnotami. 

 
5  ZÁVĚR 

V současné době existují v podstatě dva možné způsoby, které lze použít při 
zkoumání plamene a spalovacího procesu obecně. Konkrétně se jedná o 
experimentální a simulační metody. Experimentální metody představují spolehlivou 
metodu výzkumu a umožňují získat detailní informace o prostorovém rozložení 
veličin spjatých s prouděním jako jsou rychlost, teplota či lokální koncentrace látek 
uvnitř spalovací komory, a navíc umožňují zkoumat plamen i vizuálně. Naproti 
tomu simulační metody představují alternativu k tradičním experimentálním 
metodám. Simulační metody jsou snadno aplikovatelné, avšak platnost modelů, 
které v současné době používáme, je do značné míry omezená. Tato disertační práce 
se zabývá studiem aplikace obou typů metod při určování a modelování 
charakteristických parametrů spalování v hořácích s potlačenou tvorbou oxidů 
dusíku. 

Po krátkém úvodu do problematiky experimentálního výzkumu a modelování 
spalování byly specifikovány konkrétní parametry spalování, které jsou dále detailně 
zkoumány některou z metod. Jmenovitě se jedná o modelování založené na 
statistickém zpracování experimentálních dat a modelování založené na metodách 
CFD. Na počátku řešení byla vždy krátce představena strategie konkrétní metody 
modelování a provedena rešerše ve studované oblasti. 

V případě modelování založeném na statistickém zpracování dat byl sledován vliv 
geometrie a provozních parametrů hořáku s dvoustupňovým přívodem zemního 
plynu na tvorbu oxidu dusnatého. Samotný experiment, při kterém byla naměřena 
data pro následnou regresní analýzu, byl proveden na základě sofistikovaného plánu, 
podle kterého bylo možné vynechat měření ve značném počtu měřících bodů aniž by 
byla ovlivněna objektivnost výsledků. Výsledný empirický model byl posouzen 
regresní diagnostikou jako neadekvátní, avšak z důvodu komplexnosti problému a 
s přihlédnutím na obdržené výsledky byl model prohlášen za přípustný. 

U modelování založeném na metodách CFD byla pozornost zaměřena na simulaci 
vířivého plamene v hořáku s dvoustupňovým přívodem spalovacího vzduchu s cílem 
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určit tepelné zatížení stěny spalovací komory. Svým rozsahem se jednalo o velkou 
výpočetní oblast, proto byla velká pozornost věnována hledání vhodné výpočetní 
sítě modelu. Výsledky simulací byly porovnány s výsledky dlouhodobé zkoušky 
hořáku. Lze konstatovat, že výsledky vykazovaly dobrou kvalitativní, ale jen 
částečnou kvantitativní shodu, a proto bude této problematice dále věnována 
pozornost v rámci výzkumu na ÚPEI. 

Lze tedy konstatovat, že jak experimentálně-statistická metoda tak i simulace 
s využitím CFD poskytly predikci důležitých parametrů spalování, a to množství 
vzniklého oxidu dusnatého z hlediska plnění emisních limitů a tepelného zatížení 
stěny spalovací komory z hlediska požadavků na její konstrukci a pevnost. Přesnost 
určeného empirického modelu je bohužel omezena pouze na oblast, pro kterou byla 
experimentálně získána data. Další nevýhodou empirického modelu je, že 
neposkytuje žádné informace o tvaru a stabilitě plamene. Přesnost modelů použitých 
při CFD simulacích je těžké předem kvantifikovat, a proto se při požadavku na vyšší 
přesnost neobejdeme bez verifikace pomocí naměřených dat. 

Přínos dizertační práce spočívá zejména v aplikaci „jiného“ přístupu (jmenovitě 
plánování experimentu) k provedení náročných zkoušek hořáků, pomocí jehož 
efektivní strategie lze snížit časovou i finanční náročnost zkoušek hořáků, a přesto 
získat velké množství informací o vlastnostech hořáku. Spojením experimentálních 
výsledků a numerických simulací pak lze obdržet model, který lze použít např. při 
návrhu nebo úpravách geometrie hořáku a spalovací komory. 

Budoucí práce budou zaměřeny na experimentální činnost v oblasti spalování 
plynných paliv na dalších vyvíjených hořácích s potlačenou tvorbou oxidů dusíku 
(jmenovitě se jedná o hořák s kombinací vnitřní recirkulace spalin a stupňovitého 
přívodu paliva) a na experimentální činnost v oblasti spalování kapalných paliv 
z obnovitelných zdrojů a odpadů. Cílem také bude rozšířit možnosti měření dalších 
veličin charakterizujících proudění uvnitř spalovací komory, aby bylo možné 
detailně ověřovat správnost numerických výsledků. 
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ABSTRAKT 
Práce se zabývá možnými metodami pro určování a modelování 

charakteristických parametrů při spalování plynných paliv. Pozornost je věnována 
tvorbě oxidů dusíku a přenosu tepla z horkých spalin do stěn spalovací komory. 
Důležitou částí práce je vlastní experimentální činnost, která je zaměřena na 
provedení zkoušek dvou hořáků s potlačenou tvorbou oxidů dusíku. Cílem 
experimentální činnosti je obdržet data potřebná pro další zpracování a modelování. 

Práce prezentuje dvě metody, které je možné využít při modelování 
charakteristických parametrů spalování. Konkrétně se jedná o metodu založenou na 
statistickém zpracování dat a metodu založenou na výpočtové dynamice tekutin 
(Computational Fluid Dynamics, CFD). Na dvou vybraných zařízení (hořák 
s dvoustupňovým přívodem paliva, hořák s dvoustupňovým přívodem spalovacího 
vzduchu) jsou aplikovány tyto výpočtové přístupy za účelem prozkoumání 
konkrétních parametrů. První uvedený přístup zahrnuje podrobné plánování zkoušky 
hořáku před jejím vlastním provedením (stanovení cíle zkoušky, výběr vstupních 
faktorů, měřené veličiny a plánu experimentu) a následné statistické zpracování 
experimentálních dat. Naproti tomu druhý přístup založený na metodách CFD nabízí 
simulace jako alternativu k tradičním experimentálním metodám. Simulace 
spalování zahrnuje vytvoření výpočtové sítě modelu spalovacího zařízení, nastavení 
okrajových podmínek modelu, nastavení modelu proudění, modelu přenosu tepla a 
modelu chemické kinetiky. Výsledky simulací jsou porovnány s experimentálně 
získanými daty. 

 
ABSTRACT 

The present thesis is concerned with methods for determination and modeling of 
characteristic parameters of combustion of gaseous fuels. The focus is stressed on 
formation of nitrogen oxides and heat transfer from hot flue gases into combustion 
chamber’s walls. Experimental work, which is focused on testing of two burners 
with suppressed formation of nitrogen oxides, is an important part of the thesis. Its 
aim is to obtain data that is necessary for further processing and modeling. 

The work presents two methods that may be used in modeling of characteristic 
combustion parameters, namely the method based on statistical processing of data 
and the method based on computational fluid dynamics. The approaches are applied 
to two devices (burner with two-staged fuel supply, burner with two-staged air 
supply) with the objective to analyze their parameters. First approach covers detailed 
planning of burner test prior to its own carrying out (definition of the goal of 
experiment, choice of input factors and response, experimental plan) and subsequent 
statistical processing of experimental data. On the contrary, CFD approach offers 
simulations as an alternative option to traditional experimental methods. The 
simulation of combustion includes building of computational grid, setup of 
boundary conditions, turbulence model, heat transfer model and chemical kinetics. 
Results of simulations are compared with experimental measured data. 
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