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ANOTACE 

Vliv elektrického pole na spalování metanu v technologii ohřevu kovů  

 

Tato disertační práce se zabývá vlivem stejnosměrného elektrického pole na spalování směsi 

metanu a kyslíku. Je zde provedena série měření, které mají za úkol ověřit vliv elektrického 

pole na plamen vytvořený ze směsi metanu a kyslíku a dále pochopit princip této interakce. 

Jsou zde srovnávány vlivy elektrického pole vůči stavu bez aplikace elektrického pole do 

plamene. Rovněž jsou zde popsány děje, které ve spalovacím procesu za přítomnosti 

elektrického pole probíhají. Cílem této práce je experimentální výzkum vlivu elektrického 

pole na spalování směsi metanu a kyslíku aplikovatelné v technologiích ohřevu kovů.  

 

ANOTATION 

Influence of electric field on the combustion of methane in technology of metals heating 

 

This dissertation work is deals with the influence of DC electric field on combustion 

processes of methane and oxygen mixture. Was performed a series of measurements, which 

are tasked to verify the influence of electric field on the flame created from a mixture of 

methane and oxygen and further understand of this interaction. There are comparisons of 

results with an applied electric field to the combustion process and state without the 

application of an electric field to the combustion process. There are also described 

phenomena’s, which are observed in the combustion process in the presence of an electric 

field. The aim of this study is experimental research in area of influence of electric field on 

methane and oxygen combustion mixture applicable to metal heating technologies. 
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SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ   
 

Difúzní plamen – typ plamene, který čerpá okysličovadlo z okolní atmosféry [6]. 

Elektrický odpor – fyzikální veličina charakterizující schopnost elektrických vodičů vést 

elektrický proud. Elektrický odpor závisí na délce vodiče (přímo úměrně), na ploše průřezu 

vodiče (nepřímo úměrně), na materiálu vodiče (měrný elektrický odpor) a na teplotě [18]. 

Elektrická vodivost – fyzikální veličina popisující schopnost vést elektrický proud, udává 

velikost elektrického proudu procházejícího vodičem při jednotkovém napětí na jeho 

koncích. Čím větší je hodnota vodivosti, tím větší elektrický proud prochází vodičem při 

stejném napětí [18]. 

Iontový vítr - je proud ionizovaného plynu, vytvářený silným elektrickým polem [4], [5], 

[10], [14]. 

Iont – kladně nebo záporně nabitá částice velikosti atomu nebo molekuly [19]. 

Koróna – výboj vznikající mezi elektrodami ve vzduchu nebo v plynu při dosažení určité 

intenzity elektrického pole [5], [12]. 

Lavinový průraz – je jev, ke kterému dochází v plynných, kapalných nebo pevných 

polovodičích nebo izolantech, jestliže je intenzita elektrického pole dostatečně vysoká, aby 

urychlila elektrony na takovou rychlost, při které mají dostatečnou energii, aby při kolizi 

s molekulami z nich uvolnily další elektrony. Takto značně naroste počet volných nosičů 

náboje a nastává lavinový průraz a tedy vedení proudu [12], [20]. 

Mobilita částic - ukazuje, jaké rovnovážné rychlosti dosáhne daná částice při působení 

jednotkové vnější síly a je definována jako poměr rychlosti proudění vůči intenzitě 

elektrického pole a je úměrná velikosti náboje částice [21], [24]. 

Molekula – částice složená z atomů nebo iontů. Je to vícejaderná částice (obsahuje více než 

jedno jádro atomu), má kladný nebo záporný náboj, případně může být elektricky neutrální 

[12], [19]. 

Nukleace – vytváření zárodků částic a jejich růst. [13].  

ppm – výraz pro jednu miliontinu z celku. Odvozeno z latinského výrazu pars per milion. 

Používá se pro znázornění poměru jedné části vůči celku.[22] 

Pyrolýza – termický rozklad organických materiálů za nepřístupu médií obsahujících kyslík. 

Reakční rychlost – je definována jako množství chemické sloučeniny, které vznikne nebo 

zanikne (v molech nebo jednotkách hmotnosti) v jednotce objemu za jednotku času [23], 

[25]. 

Rychlost hoření, deflagrace – rychlost s jakou proniká plamen do neshořelé směsi. [23].  

Rychlost šíření plamene – rychlost způsobená expanzí ohřátých produktů do neshořelé 

směsi [23]. 

Stabilizace plamene - potlačení výskytu nestabilit, vzniklých při spalovacích procesech 

chudých směsí, které mohou vést ke zhasnutí plamene [2]. 

VN  - vysoké napětí 

Emisivita – poměr intenzity vyzařování reálného tělesa, k intenzitě vyzařování absolutně 

černého tělesa se stejnou teplotou. Emisivita určuje schopnost tělesa vyzařovat teplo. Jedná 

se o bezrozměrnou veličinu [28] 
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SEZNAM VELIČIN 

 
Arz – plocha reakční zóny [m

2
], 

E – intenzita elektrického pole [V/m], 

fel - redukovaná elektrická síla působící na nabité částice v jednotce objemu [N.m
-3

], 

h – výška [m], 

I – elektrický proud [A], 

kB – Boltzmanova konstanta [J.K
-1

], 

Lf  - délka plamene [mm] 

Mf – hmotnostní průtok [g.s
-1

] 

Qv – objemový průtok [m
3
.h

-1
] 

n – počet částic na m
3
 [m

3
], 

p – tlak [Pa], 

R – elektrický odpor [Ω], 

T – termodynamická teplota [K], 

U – elektrické napětí [V], 

Wf – šířka plamene [mm] 

∆SL  - adiabatická spalovací rychlost [m.s
-1

], 

λ – zhášecí koeficient – pro poměr palivo/okysličovadlo [-] 

µi – elektrická mobilita částic [m
2
.V

-1
.s

-1
], 

 

SEZNAM CHEMICKÝCH OZNAČENÍ 

 
NO – oxid dusnatý,  

NO2 – oxid dusičitý, 

CO – oxid uhelnatý, 

CO2 – oxid uhličitý, 

O2 – molekula kyslíku, 

CHO
+
 - Formylový kation. 

 



Doktorská dizertační práce                                                                        Pavel Klaus 

Katedra materiálů a technologií pro automobily, VŠB-TU Ostrava, 

17. Listopadu 15, 708 33, OSTRAVA-PORUBA. - 1 - 

ÚVOD 

V této dizertační práci jsou popsány současné poznatky a směr dalšího výzkumu v oblasti 

vlivu elektrického pole o vysoké intenzitě napětí na proces spalování a možné aplikace této 

technologie na ovlivnění materiálových, technologických a metalurgických procesů. 

Velmi přínosné by bylo zlepšení procesů v technologiích ohřevu materiálů. Při ohřevu 

můžeme dosáhnout zlepšení emisních poměrů vznikajících při spalování. Aplikací 

elektrického pole při ohřevu bychom tyto emise redukovali, což by mohlo mít pozitivní vliv 

jak na mechanické vlastnosti materiálů, tak i na produkci nežádoucích emisí. Dále můžeme 

aplikací elektrického pole zvýšit stabilitu hoření, a tedy umožnit hoření plamene ve větším 

pracovním pásmu a zajistit tak přesnější a účinnější regulaci teploty ohřívaného materiálu. 

Aplikace elektrického pole může mít pozitivní vliv také na technologii tepelného dělení 

materiálu. Při tepelném dělení materiálu bude snaha o snižování emisních hodnot a 

zmenšení tepelně ovlivněné oblasti plamenem. Tepelně ovlivněná oblast bývá nejslabším 

místem z hlediska mechanických vlastností materiálu. Vhodnou fokusací plamene, 

ovlivněnou účinky elektrického pole na plamen, by mohlo docházet k rychlejšímu ohřevu 

materiálů (rychlejšímu dělení materiálu), spojenému s menším množstvím emisních 

produktů v plameni, což by mohlo mít nezanedbatelný vliv na tepelně ovlivněnou oblast. 

Z tohoto úhlu pohledu je patrné, že pochopení procesu ovlivnění spalování pomocí 

elektrického pole má smysl z pohledů jak metalurgických technologií, tak dalších aplikací. 

Byla provedena rozsáhlá studie s cílem zmapovat současný stav vědění v řešené oblasti. Na 

základě východisek, která vyplynula z této studie, bylo pro realizaci původních experimentů 

navrženo a vytvořeno experimentální zařízení umožňující experimentální výzkum 

v elektrickém poli. 

U experimentů bude použito stejnosměrného elektrického pole o vysoké intenzitě napětí, 

aplikované mezi dvěma elektrodami, mezi nimiž byl hořící plamen ze směsi metanu a 

kyslíku. Jsou zde porovnány vlivy stejnosměrného elektrického pole o vysoké intenzitě 

napětí na spalování. Rovněž jsou popsány pochody a děje, které v průběhu spalování 

vznikají vlivem elektrického pole. Byly provedeny úvodní experimenty k potvrzení vlivu 

elektrického pole na plamen, s cílem, ověřit správnost navrženého experimentálního 

zařízení. Kontinuálně probíhal další experimentální výzkum a doplňování experimentálního 

zařízení, zejména o periferie sloužící k měření a k monitorování probíhajících experimentů.  
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1. SOUČASNÝ STAV 

Vlivy elektrického pole na plameny byly zkoumány mnoho let. První zveřejněná zpráva, 

zabývající se efekty elektrického pole v plameni, byla publikována v roce 1899 Chattockem 

[1]. Od té doby je mechanismus vlivu elektrického pole na plameny zkoumán. Nicméně 

mechanismus, odpovědný za vyvolané účinky elektrického pole na velikost a tvar některých 

uhlovodíkových plamenů, je stále předmětem vědeckého výzkumu [2]. V literatuře jsou k 

dispozici poměrně omezené informace v oblasti interakcí mezi elektrickým polem a 

plamenem. Právě proto je důležité porozumět zákonitostem využití elektrického pole 

v oblastech spalování a řízení spalovacích procesů, využitelných v oblasti metalurgických 

technologií a pro tepelné zpracování kovů. 

Základním principem je, že stejnosměrná nebo střídavá elektrická pole ovlivňují ionty 

vytvářené v plameni. Tato interakce má vliv na [3]: 

1. stabilizaci plamene, 

2. omezení vzniku škodlivin, jako jsou saze, CO, 

3. zvýšení rychlosti spalování, 

4. změnu velikost plamene, 

5. změnu rozložení teplotního pole plamene. 

Hlavní mechanismy odpovědné za interakce mezi elektrickým polem a plamenem jsou [3]: 

- účinky iontového větru, 

- přeměna elektrické energie na tepelnou, 

- chemické účinky. 

Iontový vítr, nebo také koronální vítr, je proud ionizovaného plynu, vytvářený 

silným elektrickým polem [4]. Při vysoké intenzitě elektrického pole nastává korónové 

vybíjení vzniklého napěťového gradientu. Vzduch se ve špičce plamene ionizuje a vzniká 

malý, slabý, fialový proud plazmy. Ten vede ze špičky plamene do místa s největší 

intenzitou elektrického pole (např. ostré hrany) na povrchu elektrody [4]. Při ionizaci 

vzduchu vznikají, elektrickým polem vytvořené, ionty plynů, mající stejnou polaritu jako 

špička plamene. V důsledku působení elektrostatických sil mezi zionizovaným plynem a 

špičkou plamene, vzniká iontový vítr [4], [5]. Iontový vítr, který směřuje ze špičky plamene, 

je kvůli změně tlaku obvykle doprovázen syčivým zvukem a to v důsledku probíhající 

expanze plynu [4],[5]. 
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V publikaci [6] autoři popisují jev urychlení kladných iontů pro opačnou polaritu ve 

srovnání s předchozím odstavcem. V práci [6] je kladná polarita aplikovaného elektrického 

pole umístěna na hořáku a záporný pól je umístěn na elektrodě nad plamenem. Kladné ionty 

se pohybují k zápornému pólu, během toho se sráží s neutrálními molekulami a předávají 

jim část své hybnosti. Protože střední volná dráha částic je malá a ionty se opětovně re-

akcelerují po každém nárazu, z důvodu unášení elektrickým polem, proto je každý iont 

odpovědný za urychlení velkého množství neutrálních molekul, které směřují k zápornému 

pólu. Efektem je, že elektrické pole vytváří nezanedbatelnou sílu - iontový vítr [6]. Díky 

těmto aerodynamickým efektům, je celé rychlostní pole plynu ovlivněno viz  

Obr. 1. Z obrázku je patrný nárůst rychlostního pole zapálené směsi plynu, při aplikaci 

napětí 5 kV. 

 

Obr. 1 Rychlostní pole pro směs metanu a vzduchu. Vlevo – při nulovém napětí, vpravo při 

napětí 5 kV[6]. 
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Současní vědci přepokládají, že vlivy elektrického pole na stabilizaci plamene, vznik 

škodlivin, rychlost spalování, velikost plamene a teplotní pole plamene, jsou způsobené 

chemickými vlivy, které jsou vyvolané vystavením iontů a elektronů, vzniklých v důsledku 

hoření, působení účinků elektrického pole. Např. Jaggers a Von Engel došli k závěru, že za 

změnou chování plamene v elektrickém poli stojí chemické účinky, vyvolané 

prostřednictvím aktivace reakcí způsobených kolizí elektronů s ionty [7].  

Bylo také zkoumáno několik konceptů pro další využití elektrických polí. V práci [8] byly 

analyzovány možnosti v oblasti spalovacích motorů. Vlivy elektrického pole byly sledovány 

také při metalurgických procesech. Asoka K. Misra [9] sledoval vliv elektrického pole na 

tuhnutí slitiny Pb15-Sb7-Sn, kde nechal tuto slitinu olova roztavit ve skleněně trubičce o 

průměru 5 mm a délce 100 mm s elektrodami na obou koncích, které byly spojeny přímo se 

slitinou. Slitinu roztavil 50 °C nad teplotu tavení a nechal ji přirozeně chladnout. Při 

chladnutí oba konce připojil na napětí 30 V s proudem 30 – 40 mA.cm
-2

. Pozoroval 

zjemnění v mikrostruktuře slitiny [9].  

V práci [9] je popsána také další aplikace stejnosměrného elektrického proudu protékajícího 

přes pískovací lis skrze licí formu a odlitek (jedna elektroda byla rám lisu a další elektroda 

byl samotný odlitek). Cílem bylo zlepšit strukturu odlitku při chladnutí. Při chladnutí 

roztaveného kovu hrozí výskyt trhlin. Hlavní příčinou výskytu těchto trhlin, je výskyt 

difúzního vodíku a zároveň pnutí v chladnoucí tavenině. Difúzní vodík se může dostat do 

roztaveného kovu z okolní atmosféry, ze znečištěných materiálů, anebo z vlhké formy. V 

práci [9] je popsán pokles vodíkové koncentrace při chladnutí, zapříčiněný průchodem 

elektrického proudu.  
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1.1 Vliv elektrického pole na stabilizaci plamene 

V souvislosti se zlepšováním kontroly spalování byly provedeny studie vlivu elektrického 

pole na stabilizaci plamene. Stabilizací plamene rozumíme – potlačení výskytu nestabilit 

vzniklých při spalovacích procesech chudých směsí, které mohou vést ke zhasnutí plamene. 

Jednou z možností, jak stabilizovat hoření chudých směsí, je využití elektrického pole [2].  

V rámci provedených studií vlivu elektrického pole na stabilizaci plamene byly řešeny různé 

konfigurace – laminární a turbulentní spalování, smíšené a difúzní plameny v interakci se 

stejnosměrným nebo střídavým elektrickým polem [2]. Všechny tyto studie ukazují zlepšení 

stabilizace spalování se zanedbatelnou spotřebou energie, ve srovnání s tepelným výkonem 

plamene [2]. Avšak vzhledem k rozdílům mezi výsledky, je obtížné vyvozovat závěry o tom, 

který fyzikální jev je zodpovědný za zlepšení stabilizace [2]. Jednoznačné potvrzení všech 

mechanismů ovlivňujících stabilitu plamene při použití elektrického pole, je stále otevřenou 

otázkou [2]. 

Simulace provedené Domingem a kolektivem [2] byly zaměřeny na spalování metanu se 

vzduchem a jeho ovlivnění iontovými větry. Výsledky jejich simulací ukazují, že přítomnost 

elektrického pole zlepšuje stabilizaci plamene. Tuto stabilizaci přisuzují vlivu iontových 

větrů [2].  

Na Obr. 2 je vidět simulace symetrické půlky plamene s vektory elektrické síly, působící na 

plamen. Dále výsledné rozložení siločar elektrického pole v souřadnicovém systému (svislá 

osa axiální, vodorovná osa radiální) a působení vektorů sil elektrického pole na ionty a 

elektrony, které proudí ve směru hlavního proudění plynu[2].  



Doktorská dizertační práce                                                                        Pavel Klaus 

Katedra materiálů a technologií pro automobily, VŠB-TU Ostrava, 

17. Listopadu 15, 708 33, OSTRAVA-PORUBA. - 6 - 

 

Obr. 2 Vektory elektrické síly pro napětí V0 = 0,625 kV. Světle modrá čára – povrchová plocha 

plemene [2]. 

V publikaci [10] studovali stabilitu plamene pod vlivem elektrického pole pomocí sledování 

koeficientu přebytku vzduchu, při kterém docházelo ke zhášení plamene. Při nulovém napětí 

docházelo ke zhášení při koeficientu λ0, tato hodnota byla srovnávána s koeficienty přebytku 

vzduchu λU, při kterých docházelo ke zhášení s aplikací elektrického napětí. Měření byla 

prováděna pro různé tlaky - 4,6 a 8 bar. Měření prokázala zlepšení stabilizace chudého 

plamene. Stabilizace plamene stoupala s rostoucím tlakem [10].  

V Tab. 1 jsou uvedeny hodnoty λ, při kterých dochází ke zhášení plamene. Z tabulky je 

patrné zvýšení stability spalovacího procesu (zvyšující se koeficient λ – koeficient přebytku 

vzduchu ve spalovacím procesu, pokud je λ > 1 spalujeme s přebytkem vzduchu. Pokud je λ 

< 1 směs je s přebytkem paliva. Pokud je λ = 1 je směs stechiometrická.) chudého plamene, 

vytvořeného ze směsi metanu a kyslíku po aplikaci elektrického pole. 

Tab. 1 Koeficient λ bez aplikovaného napětí a s aplikovaným napětím [10]. 

p [bar] λ0 λU U [kV] 

4 1,19 1,2 20 

6 1,24 1,27 30 

8 1,18 1,22 40 
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Například Berman [11] dosáhl podobných výsledků u hořáku spalujícího směs metanu a 

vzduchu. Pomocí elektrického pole dosáhl stabilního hoření u chudé směsi  

v poměru λ = 1,87 – 1,89. 

Interakce elektrického pole s plamenem nastane kolizním převedením hybnosti částic, které 

jsou elektrickým polem zrychleny [10]. Urychlené elektrony naráží do iontů a vyrážejí 

z nich další elektrony. Ionty se tak stávají nabitější a tudíž více chemicky reaktivnější vůči 

okolním elektronům a iontům, což souvisí s pozorovanou stabilizací plamene. Tyto 

elektrony (stávající a nově vyražené) se znovu akcelerují směrem k anodě a dál vyráží další 

elektrony z iontů. Na Obr. 3, kde je zobrazen letící elektron, urychlený elektrickým polem, 

při nárazu do iontů nebo molekul. Při nárazu ve vrstvě šířky dx vyrazí dn nových elektronů 

[10]. Tímto vzniká „elektronová lavina“, zapříčiněná působením elektrického pole na 

plamen. 

 

Obr. 3 Schéma vzniku elektronové laviny [12]. 

Sílu, která působí na nabité částice v zóně plamene, můžeme vypočítat ze vztahu [10]: 

 

     
   

            
  (1) 

kde: 

fel – redukovaná elektrická síla působící na nabité částice v jednotce objemu [N.m
-3

],  

p – tlak [Pa], 

Arz – plocha reakční zóny [m
2
], 

n – počet částic na m
3
 [m

3
], 

µi – elektrická mobilita částic [m
2
.V

-1
.s

-1
], 

kB – Boltzmanova konstanta [J.K
-1

], 

I – elektrický proud [A], 

T – termodynamická teplota [K]. 

Elektron 
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1.2 Vliv elektrického pole na emisní poměry 

F. Dinkenlacker a kolektiv [10] řešili vliv elektrického pole na emise ve vysokotlakém 

spalovacím zařízení, kde spalovali směs metanu se vzduchem při různém tlaku (1 – 11 bar). 

K této aplikaci měli přizpůsobené spalovací zařízení, které je schematicky zobrazeno na 

Obr. 4. 

 

Obr. 4 Schéma vysokotlaké spalovací komory. 1 – sonda pro analýzu plynů, 2 – hořák, 3 – 

škrtící ventil, 4 – výfukové potrubí, 5 – chladič, 6 – průzor, 7 – vstup pro ředění vzduchem, 8 – vstup pro 

sekundární vzduch, 9 – vstup pro vzduch, 10 – palivový vstup, 11 – směsná komora [10]. 

Na Obr. 5 je schéma hlavy hořáku a elektrody ve tvaru prstence nad hořákem spolu 

s hlavními prvky elektrického obvodu. Směs paliva metanu a vzduchu proudila skrze 

středový otvor s průměrem 7,5 mm, který byl obklopen šesti dalšími otvory o průměru 5 mm 

(po zapálení hořelo 7 plamenů na hořáku). Napětí bylo aplikováno na prstencovou elektrodu 

o průměru 70 mm. Proti vzniku jiskření (koróně), byl zapojen sériově odpor 12 MΩ 

k omezení proudu na 3,3 mA, při aplikovaném napětí 40 kV. Hořák byl připojen na záporný 

potenciál. Napětí mezi elektrodou a hořákem bylo měřeno pomocí vysokonapěťové sondy 

1:1000. [10] 
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Obr. 5 Schematický řez hlavou hořáku se schématem zapojení elektrody nad hořákem. 

Rozměry jsou uvedeny v mm [10]. 

Dosažení stechiometrických poměrů bylo zajištěno pomocí hmotnostních regulátorů průtoku 

pro metan a vzduch. Zapálení plamene probíhalo při atmosférickém tlaku pomocí 

vodíkového hořáku, který se zasunul do bočního portu spalovacího prostoru. Hořící směs 

metanu a vzduchu byla obklopena sekundárním vzduchem, aby byl zaručen redukční 

plamen, viz Obr. 5. Ručně ovládaným škrtícím ventilem ve výfukovém potrubí, viz Obr. 4, 

se ovládal požadovaný tlak uvnitř spalovací komory. Teplota uvnitř komory byla měřena 

termočlánky a sledována spolu s tlakem uvnitř komory. Spalovací komora měla dvojitou 

stěnu, která byla chlazena vodou. Chlazení spalin probíhalo po ředění se vzduchem 

v chladiči. Emise NO, NO2, CO a O2 byly měřeny ve vyústění spalovací komory pomocí 

analyzátoru spalin [10]. 
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Bez elektrického pole dosahovaly emise CO hodnot 200 ppm. Při aplikaci elektrického pole 

začaly emise CO klesat. Obr. 6 ukazuje normalizované hodnoty CO k jeho hodnotám bez 

aplikace elektrického pole, jako funkci elektrického napětí a tlaku U/p. Podílem napětí U 

[V] vůči tlaku p [bar] se eliminuje vliv různých tlaků (2 – 10 bar).  

 

Obr. 6 Koncentrace CO normalizovaná na hodnotu při nulovém potenciálu [CO]0 jako funkce 

U/p. [10]. 

Emisní koncentrace CO vznikají v důsledku nespáleného plynu, který v okrajové části 

hořáku nedosáhne teploty plamene ve spalovací zóně, která při λ = 1,2 (chudý poměr směsi) 

dosahuje teploty přibližně 2300 K. Takto palivo obchází spalovací zónu a podstoupí neúplné 

spalování. Při aplikaci elektrického pole dojde ke zmenšení mezery mezi palivem v okrajové 

části a reakční zónou, čímž dojde k dokonalejšímu spálení paliva [10]. Na Obr. 7 je pohled 

na centrální plamen a dva vnější plameny při nízkých a vysokých intenzitách elektrického 

pole. Z Obr. 7 je patrná změna ve výšce reakční zóny z pozice 1 (obr. vlevo) na 1´ (obr. 

vpravo), při aplikaci elektrického pole. [10] 
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Obr. 7 Změna v okraji reakční zóny při aplikaci elektrického pole. 1 -  1´ - změna v reakční 

zóně, 2 – hlava hořáku, 3 – elektroda, 4 – elektrická siločára [10]. 

Z Obr. 8 je patrný růst koncentrace NO (oxid dusnatý) při aplikaci elektrického pole, 

naopak je zřetelný pokles koncentrace NO2 (oxidu dusičitého). 

 

Obr. 8 Normalizované koncentrace NO a NO2 při tlaku 2 – 10 bar v závislosti na U/p [10]. 

Koncentrace NOx byly vypočítány z jednotlivých měření NO a NO2 (NOx = NO + NO2).  

Z Obr. 9 je patrné navýšení koncentrace NOx o 25 % při nejvyšším U/p. 
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Obr. 9 Normalizované koncentrace NOx, při tlaku 1,2 – 10 bar v závislosti U/p [10]. 

Výsledkem experimentů v práci [10] bylo snížení emisních hodnot CO až o 90 % při 

aplikaci elektrického pole do procesu spalování. Energie potřebná k tomuto snížení byla 

0,1 % ze spalovacího výkonu zařízení, bez ohledu na tlak. Snížení emisí CO a s tím 

související mírný nárůst NOx, je vysvětlován účinky iontových větrů, bez vyvolání přímého 

vlivu na chemické reakce v plameni [10]. 

Snížení množství sazí vznikajících při hoření plamene, s aplikací elektrického pole na proces 

spalování, pozoroval Weinberg [13]. Zkoumal účinky aplikovaného elektrického pole na 

proces vytváření sazí v difuzních plamenech, růst velikosti částic sazí v zóně pyrolýzy 

(tepelného rozkladu) a jejich usazování. Zjistil, že rychlost generování částic sazí závisí na 

polaritě a velikosti iontového toku zónou pyrolýzy. Záporné náboje elektronů mají tendenci 

snižovat tvorbu sazí tím, že neutralizují pozitivní ionty [13]. Pozitivní ionty mají funkci 

nukleačního zárodku, které vedou ke vzniku uhlíkových částic (sazí) v plameni [13].  

Z podrobnější analýzy velikosti amorfních uhlíkových částic bylo také zjištěno, že střední 

hodnota rozměru částic poklesla z původních přibližně 50 nm, po použití elektrického pole, 

na přibližně 10 nm [13]. 

Další vliv elektrického pole na emisní poměry laminárního difúzního plamene acetylenu byl 

pozorován Araiem [14]. V grafu, viz Obr. 10, jsou zobrazeny normalizované emise sazí, 

které byly definovány jako poměr objemu sazí Ms při aplikovaném napětí, vůči objemu sazí 

Ms=0 bez aplikovaného napětí. 
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Z Obr. 10 je zřejmé, že emisní hodnoty poklesly prudce po několika kV aplikovaného 

napětí. Při napětí 15 kV, hodnota Ms/Ms 0 dosáhla 0,1, tj. snížení objemu sazí o 90 %. U 

záporného potenciálu hořáku bylo snížení objemu sazí o 70 %. 

 

Obr. 10 Vliv aplikovaného napětí na emisní poměry sazí. Vlevo – kladný potenciál napětí na hořáku, 

vpravo – záporný potenciál na hořáku (Mf – hmotnostnní průtotok, h – vzdálenost mezi elektrodami) 

[14]. 

Z grafu je patrné, že účinnost snižování objemu sazí se snižuje s rostoucí vzdáleností 

elektrod (tedy se snižující se intenzitou elektrického pole), viz Obr. 11. 

 

Obr. 11 Vztah mezi emisemi sazí a intenzitou elektrického pole (Mf – hmotnostní průtok, h – vzdálenost 

mezi elektrodami) [14]. 
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1.3 Vliv elektrického pole na rychlost spalování 

Jako zdroj iontů v uhlovodíkových plamenech je obecně akceptována chemi-ionizační 

reakce  

CH + O → CHO
+
 + e

- 
        (2) 

, která byla jako první prozkoumána Calcotem [15]. 

Cool a Tjossem stanovili, že reakce elektricky excitovaného uhlovodíkového iontu 

s kyslíkovými atomy bude mnohem rychlejší, než stejná reakce bez excitace [16]. Tudíž tato 

reakce 

 

CH* + O → CHO
+
 + e

-
         (3) 

 

může být silný zdroj iontů v plameni. Tato hypotéza byla potvrzena výpočtovou studií 

Eraslana a Browna [17]. 

Jaggers a von Engel [6] pozorovali rychlost šíření plamene v trubce, do které bylo zavedeno 

elektrické pole, a došli k závěru, že spalovací rychlost směsi byla zvýšena přímým 

působením elektrického pole. Prováděli také pokusy se střídavým napětím a 

vysokofrekvenčním polem, kde však tento vliv nebyl patrný.[6] 

Calcote a Berman [9] zkoumali vliv elektrického pole na rychlost výfukových zplodin 

metanu spalovaného se vzduchem. Došlo k nárůstu rychlosti při připojení trysky na záporný 

potenciál. Tento nárůst rychlosti vysvětlovali změnou rozložení teplot v oblasti kolem 

trysky. Nárůst teploty byl v práci [9] vysvětlen zintenzivněním reakce prostřednictvím 

stabilizace spalovacího procesu iontovými větry. 

V publikaci [14] prověřovali také vliv intenzity elektrického pole na rychlost šíření plamene. 

Fotografie ze zapálení plamene jiskrou byly pořízeny pomocí fotoaparátu s objektivem 35 

mm, s rychlostí uzávěrky 1/1000 sekundy. Rychlost šíření plamene byla stanovena z času 

uzávěrky a délky plamene po zapálení jiskrou [14]. Na Obr. 12 je vztah mezi rychlostí 

šíření plamene, která byla měřena 60-75 mm od trysky a intenzitou elektrického pole.  

Elektricky vybuzený uhlovodík 
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Obr. 12 Vztah mezi rychlostí šíření plamene a intenzitou elektrického pole při pozitivním potenciálu 

hořáku (h – vzdálenost mezi elektrodami) [14]. 

Z Obr. 12 je patrné, že rychlost šíření plamene se zvyšuje s rostoucí intenzitou elektrického 

pole. Nárůst rychlosti šíření plamene je přisuzován iontovému větru. Lawton a Weinberg 

uvedli, že zjištěná maximální rychlost iontového větru je do 5,5 m.s
-1

 [15]. Nárůst rychlosti 

šíření plamene, viz Obr. 12, byl při nejvyšší intenzitě elektrického pole přibližně  

2,5 m.s
-1

 [14]. 

  



Doktorská dizertační práce                                                                        Pavel Klaus 

Katedra materiálů a technologií pro automobily, VŠB-TU Ostrava, 

17. Listopadu 15, 708 33, OSTRAVA-PORUBA. - 16 - 

1.4 Vliv elektrického pole na velikost plamene 

Hu, Rivin a Sher [6] provedli experimentální pozorování vlivu elektrického pole na velikost 

plamene při spalování směsi metanu a vzduchu. Využili k tomu 2 typy hořáků. První typ 

hořáku byl souproudý hořák (vnitřní poloměr palivové trysky metanu o průměru 2 mm je 

obklopen vnější tryskou s oxidačním činitelem o průměru 25 mm) je zobrazen na Obr. 13 

spolu s experimentálním nastavením. Jako elektrody zde byly zvoleny 2 sítka, kdy jedno se 

nacházelo v úrovni hořákové clony a druhé bylo ve vzdálenosti 50 mm nad hořákem. Mezi 

elektrodami bylo aplikováno stejnosměrné vysoké napětí 0 – 50 kV. Odpor 1 MΩ byl použit 

z důvodu zamezení jiskření [10], [6]. 

 

Obr. 13 Řez experimentálním nastavením [6]. 

Se zvyšujícím se napětím (při hořáku připojenému k zápornému potenciálu napětí) se 

plamen zkracoval a zeštíhloval. Při dosažení napětí 25 kV, byl plamen zkrácen o 16 % a 

jeho šířka se zmenšila o 21,7 % oproti původní velikosti. Poměr výšky plamene k jeho šířce 

byl taky nižší a plocha plamene se zmenšila o 40 %. Jakmile obrátili polaritu (hořák byl 

připojen na kladný potenciál napětí), výška plamene rostla až do napětí 5 kV, potom byl 

plamen nestabilní. Při napětí 5 kV se plamen zvýšil o 6% a rozšířil o 13,7 %, poměr mezi 

výškou a šířkou se o něco zmenšil a plocha plamene narostla o 13,5 %, viz Tab. 2. 
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Tab. 2 Výška a šířka plamene u souproudého hořáku s a bez aplikace elektrického pole 

[6]. 

Aplikované 

napětí (polarita 

hořáku) 

(+) 

5 kV 

 

0 kV 

(-) 

5 kV 

(-) 

10 kV 

(-) 

15 kV 

(-) 

20 kV 

(-) 

25 kV 

Výška 

plamene/průměr 

clony [mm] 

8,88 8,37 8,44 8,3 8,00 7,63 7,03 

Šířka 

plamene/průměr 

clony [mm] 

2,15 1,89 1,85 1,78 1,70 1,63 1,48 

Výška 

plamene/šířka 

plamene [mm] 

4,13 4,43 4,56 4,66 4,7 4,68 4,75 

Plocha plamene 

[mm
2
] 

171,71 151,2 153 130,59 134,92 112,43 90,72 

 

V případě difuzního a ejekčního hořáku byl plamen podobný jako u souproudového hořáku. 

Hořák byl z mosazi a měl průměr trysky 8 mm. U ejekčního hořáku byl plamen 

stechiometrický, metan na vstupu do hořáku si přisával přes clonu vzduch ze svého okolí 

v přesném poměru, viz Obr. 14. 

 

Obr. 14 Schéma aplikace elektrického pole u ejekčního hořáku [6]. 

Palivo a vzduch tedy proudí do trubice, kde se mísí. Před horním okrajem této trubice je pak 

směs považována za zcela homogenní. Difúzní hořák je zobrazen na Obr. 15. Difúzní 
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plamen vznikl při zavření trysky pro kyslík, plamen si potom okysličovadlo odebíral 

z okolního vzduchu. Objemový průtok směsi byl udržován na hodnotě 1,587 l.min
-1

. [6] 

 

Obr. 15 Schéma aplikace elektrického pole u difúzního hořáku [6]. 

Tab. 3 ukazuje výšku a šířku plamene v difúzním a ejekčním hořáku (stechiometrický 

plamen), při elektrickém poli aplikovaném mezi dvěma paralelními deskami. 

U stechiometrického plamene, při připojení hořáku na negativní potenciál napětí, plamen 

zkrátil výšku o 11,8 % a zúžil se o 8%. Poměr mezi výškou a šířkou se nepatrně snížil a 

plocha se zmenšila o 16 %. Při obrácené polaritě (hořák připojený na kladný potenciál 

napětí), se výška plamene zvětšila o 15 % a plamen se rozšířil o 19 %. Poměr mezi výškou a 

šířkou se opět snížil, plocha plamene se zvětšila o 24 %. 
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Tab. 3 Výška a šířka plamene v hořáku difúzního a ejekčního typu s a bez aplikace 

elektrického pole [6]. 

Aplikované napětí 

(polarita hořáku) 
(-) 

3 kV 

 

 

 

0 kV 

 

 

(+) 

3 kV 

 

 

 Stechiom

etrický 

plamen 

Difuzní 

plamen 

Stechiom

etrický 

plamen 

Difuzní 

plamen 

Stechiometr

ický 

plamen 

Difuzní 

plamen 

Výška 

plamene/průměr 

clony [mm] 

1,12 1,42 1,27 1,61 1,46 1,65 

Šířka 

plamene/průměr 

clony [mm] 

0,92 1,15 1,0 1,35 1,19 1,58 

Výška 

plamene/šířka 

plamene [mm] 

1,22 1,23 1,27 1,19 1,23 1,04 

Plocha plamene 

[mm
2
] 

6,98 7,76 8,31 10,21 10,29 11,31 

 

Z Tab. 2 a Tab. 3 plyne, že chování obou typů plamenů při aplikaci elektrického pole je 

podobné a účinky elektrického pole na geometrické rozměry plamene jsou značné. 

Arai a kolektiv [14] zkoumali účinky elektrického pole na velikost laminárního difúzního 

plamene, spalujícího směs acetylenu se vzduchem. Deformace plamene probíhala v 

závislosti na aplikovaném potenciálu napětí, viz Obr. 16. Při aplikaci kladného potenciálu 

napětí na elektrodu hořáku a uzemněnou elektrodou nad hořákem, se od 3 kV začala špička 

plamene deformovat a rozšiřovat (viz horní sada fotografií). Při aplikaci záporného 

potenciálu napětí na elektrodu hořáku a uzemněnou elektrodou nad hořákem, se od 6 kV 

začal plamen zmenšovat a rozšiřovat (viz dolní sada fotografií). Tento efekt přisuzují autoři 

vlivu iontových větrů, které zlepšují promíchávání paliva a okolního vzduchu. 
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Obr. 16 Vliv elektrického pole na acetylenový plamen v závislosti na aplikovaném potenciálu 

napětí (Mf – hmotnostní průtok, h – vzdálenost mezi elektrodami) [14]. 

Délka Lf a šířka plamene Wf z naměřených výsledků, v závislosti na aplikovaném napětí, 

jsou vyneseny do grafu na Obr. 17. 
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Obr. 17 Délka Lf a šířka Wf plamene v závislosti na aplikovaném napětí. Vlevo pozitivní 

potenciál napětí připojený na elektrodu nad hořákem, vpravo negativní potenciál napětí připojený na 

elektrodu nad hořákem (h – vzdálenost mezi elektrodami) [14]. 

Byl pozorován silný vliv elektrického pole na velikost plamene, v závislosti na potenciálu 

elektrody nad hořákem, jak je patrné z Obr. 17. Autoři zjistili, že prahové napětí, při kterém 

se délka plamene začne zkracovat, má tendenci se snižovat s klesající vzdáleností elektrod. 

U kladného potenciálu elektrody se špička snižuje a zároveň rozšiřuje [14]. 
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1.5 Vliv elektrického pole na teplotní pole plamene. 

V publikaci [10] byly provedeny experimenty se souproudovým hořákem. Experimenty 

probíhaly ve vysokém tlaku, při spalování směsi metanu a vzduchu. Pozorovaný nárůst 

teploty plamene přisuzují rozšíření oblasti dokonalého spalování, viz Obr. 7. Elektrické pole 

zabraňuje nedokonalému spalování rozšířením a přiblížením reakční zóny více k trysce [10]. 

V publikaci [6] je například porovnáváno teplotní pole plamene ze směsi metanu a vzduchu 

v souproudém hořáku - bez aplikovaného napětí, s teplotním polem při aplikovaném napětí. 

Na Obr. 18 je teplotní profil souproudového plamene (je spalována směs metanu se 

vzduchem). Teplotní profil je popisován pomocí izotermických křivek bez elektrického pole 

a s elektrickým polem 5 kV. Nárůst teploty při aplikaci elektrického pole byl přisuzován 

vlivu elektrického pole na chemické děje vznikající při hoření [6]. 

 

Obr. 18 Teplotní profil plamene ze směsi metanu a vzduchu tvořený izotermickými křivkami. Vlevo – 

bez elektrického pole, vpravo – s aplikací napětí 5 kV (pozitivní elektroda je umístěna na hořáku) [6]. 

Vliv elektrického pole na teplotu laminárního difúzního plamene (byla spalována směs 

acetylenu se vzduchem) pozoroval Arai [14]. Teplota plamene rostla se zvětšujícím se 

napětím. Nejvíce to bylo patrné při pozitivním potenciálu napětí 10 kV aplikovaném na 

elektrodu nad hořákem, kdy teplota plamene u špičky byla kolem 1800 °C, a celý plamen 

udržoval vysoké teploty nad 1800 °C, viz Obr. 19. Autoři článku dospěli k závěru, že 

vzestup teploty plamene při použití pozitivního potenciálu napětí aplikovaného na elektrodu 

nad hořákem, byl zapříčiněn v důsledku dohoření sazí v plameni. Autoři zároveň pozorovali 

snížení emisí sazí o více než 90 %, při intenzitě elektrického pole 200 kV/m. [14] 
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Obr. 19 Teplota plamene v závislosti na vzdálenosti od hořáku při aplikovaném kladném potenciálu 

napětí na elektrodě nad plamenem [14]. 

Jiná situace nastala při aplikování záporného potenciálu napětí, kdy teplota na špičce 

plamene byla jen o málo vyšší, než při spalování bez elektrického pole, viz Obr. 20. Při 

aplikaci negativního potenciálu napětí byly teploty špičky plamene o 200 ~ 450 °C nižší než 

u pozitivního potenciálu. Zmenšení plamene je přisuzováno vlivu iontového větru. [14]. 

 

Obr. 20 Teplota plamene v závislosti na vzdálenosti od hořáku při aplikovaném záporném potenciálu 

napětí [14]. 
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1.6 Elektrické výboje v plynech 

K elektrickým výbojům dochází při vysokých intenzitách elektrického pole. V průběhu 

aplikace elektrického pole na proces spalování směsi metanu s kyslíkem, byly pozorovány 

následující typy elektrických výbojů. 

1.6.1 Jiskrový výboj 

K jiskrovému výboji dochází nejčastěji ve vzduchu nebo v plynu za atmosférického tlaku, 

při velké intenzitě elektrického pole mezi elektrodami. Jde o průraz vzduchové vrstvy, když 

byla překročena elektrická pevnost vzduchu. Odpovídající napětí mezi elektrodami se 

nazývá průrazné napětí. Jiskrový výboj má vzhled úzkého, ostře svítícího, vlnícího se 

a rozvětveného výbojového kanálu. Bývá doprovázen jak světelnými, tak i akustickými 

projevy. Je charakteristický krátkodobými výboji, při kterých dochází k jednorázovému 

vybití elektrického potenciálu. Doba trvání elektrického výboje je mezi 10
-7

 až 10
-3

 s. Jiskru 

formují rychlé, dynamické, intenzívní a nestacionární energetické přeměny a provázejí ji 

intenzívní světelné a akustické projevy. Většinou tento probíhá při atmosférickém tlaku, ale 

může se uskutečnit i ve vakuu (vakuová jiskra) a také při vysokých tlacích. Vývoj jiskry 

můžeme rozdělovat do několika vývojových fází: [12] 

- lavina,  

- strimer, 

- lider,  

- zpětná vlna,  

- jiskrový kanál, 

- rozpad.  

Tyto fáze budou popsány dále. Princip šíření tří základních vývojových fází je uveden 

na Obr. 21. 

 

Obr. 21 Princip šíření základních tří základních fází jiskrového výboje od anody ke katodě [12]. 

Intenzita vnějšího 

elektrického pole 

Intenzita 

elektrického pole 

uvnitř kanálku 
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Výboj při atmosférickém tlaku vyžaduje elektrické pole o intenzitě alespoň 10
6
 V/m [12]. 

Výboj nemá celoobjemový charakter a začíná rozvojem náhodně vznikajících malých lavin 

volných elektronů [12]. Na následujícím obrázku (viz Obr. 22) je jiskrový výboj. 

 

Obr. 22 Jiskrový výboj. 

Lavina - je jev, kdy se jiskra začíná šířit lavinovitým nárůstem volných elektronů a 

rozvojem elektronových, případně elektron-fotonových lavin. Vnější pole E0 je dostatečně 

silné pro urychlení elektronů na ionizační energie. Elektron během svého urychlování 

vytváří větší počet iontů a jsou splněny podmínky pro lavinový nárůst pohyblivých 

elektronů v čele laviny šířící se k anodě. Nárůst je usnadněn tím, že v čele laviny a na její 

zádi se formuje elektrické pole s dvojnásobnou intenzitou původní hodnoty způsobenou 

dipólovým charakterem laviny, viz Obr. 23.[12] 
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Obr. 23 Princip laviny u jiskrového výboje [12]. 

Strimer je poměrně úzký (cca 1 mm), chladný a dlouhý kanálek, který má malou vodivost. 

Šíří se v čele lídru. Největší pravděpodobnost rozvoje mají strimery u elektrod, častěji u 

anody, někdy i v mezi-elektrodovém prostoru. U delších průbojových drah strimer přerůstá 

do vodivějšího kanálu tzv. lídru. [12] 

Lider má průměr asi 1 cm, je také řídký a chladný. Do kanálu se při fázi lideru přivádí 

elektrický náboj od příslušné elektrody. Na lider se napojují boční strimery a laviny. Lidery 

se mohou šířit i od obou elektrod současně. V místě, kde dochází ke konečnému propojení 

lideru a elektrod, se vytváří vysoký potenciálový rozdíl. Prudce narůstá proud a uvolňuje se 

velké množství Jouleova tepla, které způsobuje silnou ionizaci plazmatu ve vlastním kanále 

a v plynu kolem. Současně rychle roste vodivost. [12] 

Zpětná vlna (viz Obr. 24) je jev, kdy potenciálový rozdíl spojený s mocným uvolněním 

energie, nezůstane lokalizován na stejném místě, ale přesouvá se ve formě rychlé vlny 

směrem ke druhé elektrodě. Se zpětnou vlnou se pohybuje napěťový skok spojený s růstem 

proudu, rychlým uvolněním intenzivního Jouleova tepla produkovaného proudem v 

rozšiřujícím se proudovém kanále. Vytváří se tak vodivý jiskrový kanál, v němž je náboj 

přenášen elektrony. [12] 
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Obr. 24 Princip šíření zpětné vlny [12]. 

1.6.2 Korónový výboj 

Vytváří se v silném elektrickém poli v okolí hrotů a vodičů vysokého napětí. Počáteční 

napětí závisí na hladkosti povrchu a poloměru zakřivení vodiče a na atmosférických 

podmínkách (tlak vzduchu, vlhkost vzduchu, apod.) Ionizační procesy probíhají v malém 

objemu (tzv. koronálním objemu). Koróna se projevuje slyšitelným praskáním a viditelným 

výbojem - modro-fialově slabě svítící vrstvou. Proud vedou kladné a záporné ionty. Koróna 

může být katodová (záporná) nebo anodová (kladná). Celkový proud korónou bývá malý a 

je určen odporem oblasti. Charakteristické pro tuto formu výboje jsou krátkodobě svítící 

rozvětvené kanálky, viz Obr. 25. Zápalné napětí koróny závisí na špičatosti ostří. Koróna se 

vytváří při stejnosměrném napětí na elektrodách, ale může hořet i při vysokofrekvenčním 

výboji. Při koróně dochází k rozkladu plynů a generaci ozónu. [12] 

 

Obr. 25 Korónový výboj[29].  

 

 

Anoda 

Katoda 

Korónové 

výboje 

Rychlost šíření 
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-1

] 

Proud I [A] 
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2. VÝCHODISKA PRO VLASTNÍ VÝZKUM V DANÉ 

OBLASTI VLIVU ELEKTRICKÉHO POLE 

NA SPALOVACÍ PROCES  

V předchozích kapitolách byly popsány vlivy elektrického pole na proces spalování. 

Z těchto kapitol je patrné, že elektrické pole má vliv na stabilizaci plamene, snižuje tvorbu 

škodlivin v plameni (emisí), dokáže urychlovat reakci hoření, umí měnit tvar plamene a 

snižuje nebo zvyšuje teplotu plamene. Všechny tyto jevy mají společnou vlastnost a 

to závislost na polaritě elektrod.  

Problematika vlivu elektrického pole o vysoké intenzitě napětí na proces spalování byla 

studována prostřednictvím různých typů experimentálních pozorování a simulovaných 

počítačových modelů, pomocí kterých je vliv elektrického pole na proces spalování 

potvrzen. Ve většině publikací byl tento vliv přisuzován působení iontových větrů. V menší 

části se přikláněli k vlivu elektrického pole na ovlivnění průběhu chemických reakcí. 

Objasnění skutečného vlivu elektrického pole na proces spalování je tedy stále předmětem 

vědeckého výzkumu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast, která není zcela popsána a je poměrně složitá, bude 

nutné zopakovat některé předchozí pokusy a měření, které jsou popsány v literatuře. 

Chtěl bych se proto ve své experimentální části dizertační práce zaměřit v první řadě na vliv 

elektrického pole na emisní parametry, protože zde bylo publikováno mnoho zajímavých 

výsledků. Další část práce bude zaměřená na studium změn v rozložení teploty plamene.  

Cílem experimentálně vedeného výzkumu bude shromáždit dostatečné množství poznatků, 

na základě kterých by byl možný aplikačně vedený výzkum a vývoj v dané oblasti, zejména 

v oblasti technologií ohřevu kovu.  

V Tab. 4 jsou uvedeny experimenty, které bude nutno realizovat. Takto vedený výzkum 

umožní jednak získat původní výsledky o studované problematice a zároveň umožní 

konfrontaci s již publikovanými experimenty a jejich závěry. 
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Tab. 4 Plán experimentů. 

Plánované 
experimenty 

Funkční proměnné 

Vliv na geometrii 
plamene 

Polarita hořáku 
a elektrody 

Intenzita elektrického 
pole 

Geometrie plamene 

Proudově-napěťové 
charakteristiky 

plamene 

Polarita hořáku a 
elektrody 

Elektrický proud Elektrické napětí 

Stanovení 
izolačního odporu 

plamene 

Polarita elektrod  
v plameni 

Elektrický proud  Elektrické napětí 

Vliv na stabilizaci 
plamene 

z chudé směsi 

Polarita hořáku 
a elektrody 

Intenzita elektrického 
pole 

Hodnota zhášecího 
koeficientu λ 

Vliv na teplotní pole 
plamene 

Polarita hořáku 
a elektrody 

Intenzita elektrického 
pole 

Teplotní hodnoty 

Vliv na emisní 
parametry 

Polarita hořáku 
a elektrody 

Intenzita elektrického 
pole 

Emisní hodnoty CO, CO2,O2 
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3. CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Cíle dizertační práce byly navrženy na základě detailního studia současného stavu poznání 

v oblasti vlivu elektrického pole na proces spalování. Při koncipování struktury cílů byl 

kladen důraz na realizaci výzkumu, s cílem získat původní výsledky na experimentálním 

zařízení vlastní konstrukce, avšak zároveň tyto výsledky konfrontovat s již publikovanými 

výstupy z výzkumů probíhajících na zahraničních pracovištích. Cíle dizertační práce byly 

stanoveny takto: 

 

1. Ověřit vliv stejnosměrného elektrického pole o vysoké intenzitě napětí na spalování 

směsi metanu a kyslíku.  

 

Pro dosažení tohoto cíle naměříme: 

 

 vliv na geometrii plamene,  

 proudově-napěťové charakteristiky plamene,  

 stanovení izolačního odporu plamene,  

 vliv na stabilizaci plamene z chudé směsi. 

 

2. Studovat vliv elektrického pole na rozložení teplot plamene. 

 

3. Potvrdit vliv stejnosměrného elektrického pole o vysoké intenzitě napětí na emisní 

parametry při spalování: 

 

Bude hodnoceno pomocí analyzátoru spalin. 

 

4. Shrnout naměřené poznatky a vytvořit tak znalostní východisko pro navazující 

aplikačně vedený výzkum.  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V následující části je popsána společná část experimentálního zařízení (viz kapitola 4.1). 

V dalších kapitolách (4.2 – 4.6) jsou popsány prováděné experimenty, včetně modifikací 

experimentálního zařízení, která byla nutná pro naměření těchto parametrů, vycházejících ze 

stanovených cílů dizertační práce. 

4.1. Měřící zařízení – společná část 

Na Obr. 26 je uvedena společná část experimentálního zařízení, včetně základního 

nastavení průtoků plynů přes hmotnostní regulátory průtoku, které bude použito stejné u 

všech experimentů, mimo experimentů se stabilizací plamene z chudé směsi pomocí 

elektrického pole. 

  

Obr. 26 Schéma experimentální zařízení. 

Jako nejvhodnější zdroj médií, vzhledem k čistotě plynu a nízké spotřebě, se jevilo využití 

média z tlakové láhve. Jedna tlaková láhev je naplněná metanem o čistotě 99,95 % a druhá 

kyslíkem o čistotě 99,95 %. Směs těchto plynů o dané čistotě byla vybrána z důvodů 

opakovatelnosti měření a jednoduchosti v pochopení chemické reakce. Obě láhve jsou 
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opatřeny redukčními ventily, které tento tlak umožní zredukovat na tlak v rozmezí 3 – 3,5 

bar. S tímto vstupním tlakem pracují hmotnostní regulátory průtoku (tento vstupní tlak 

zaručuje následné dodržení požadovaného průtoku plynu).  

Pro regulaci průtoku metanu byl zvolen hmotnostní regulátor průtoku Omega FMA 2607A, 

který umožňuje regulovat průtok v rozsahu 0 – 10 l.min
-1 

.Pro regulaci průtoku kyslíku byl 

zvolen hmotnostní regulátor průtoku Omega FMA 2608A, ten umožňuje regulaci průtoku 

0 – 20 l.min
-1

. Tyto hmotnostní regulátory průtoku mají v sobě integrovanou databázi 25 

různých plynů (včetně metanu a kyslíku) a jejich základních veličin, vlastní snímače okolní 

teploty, tlaku a tlakového rozdílu pro měření průtoku. Na základě těchto snímačů jsou 

regulátory schopny regulovat průtok na požadovanou hodnotu, v závislosti na těchto 

veličinách. Experimentálně stanovený průtok směsi metanu a kyslíku (viz Obr. 26) byl 

určen vůči námi požadované velikosti plamene, v závislosti na velikosti trysky v hořákové 

hlavě a minimální rychlosti proudění směsi plynu přes trysku. 

Hmotnostní regulátory průtoku (viz Obr. 27) jsou pomocí hadic připojeny k hořáku.  

 

Obr. 27 Hmotnostní regulátory průtoku (nahoře kyslík, dole metan). 

Z důvodu předpokládané aplikace na technologie ohřevu kovu byl použit hořák z žíhací 

pece. V dolní části hořáku je směšovací komora, která je napojena na trubici. V horní části 

trubice, jak je patrné z detailu v Obr. 26, je hlava hořáku s centrální tryskou. Hlava hořáku 
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je částí dolní elektrody ve tvaru kruhové desky (viz Obr. 26 – detail v zeleném kroužku). 

Základní elektroda nad plamenem je z nerez oceli 1.4828, uvnitř má tvar prstence s R = 4,5 

mm a vnitřním průměrem otvoru 30 mm. Tato elektroda je výškově stavitelná pomocí 

vodítek z tepelně odolného izolačního materiálu.  

K těmto elektrodám je připojen zdroj vysokého napětí Phenix 4100 – 10, který je schopen 

vytvořit stejnosměrné napětí až 100 kV. Zdroj umožňuje nastavit rozsah vypínacího proudu, 

při jehož dosažení, se zdroj automaticky vypne. Čímž je zajištěna ochrana zdroje z důvodu 

možného přetížení a bezpečnosti práce. Součástí zdroje je také digitální ampérmetr a 

voltmetr. Popis zdroje je na Obr. 28. 

 

Obr. 28 Ovládací pult vysokonapěťového zdroje: 1 – vstup střídavého napětí 230 V,  

2 – hardwarový klíč, 3 – signalizace přehřátí zdroje, 4 – pojistka, 5 – hlavní vypínač, 6 – signalizace 

zapnutého zdroje, 7 – nastavení vypínacího přesahu proudu, 8 – reset, 9 – signalizace VN zapnuto,  

10 – signalizace VN vypnuto, 11 – manuální nastavení napětí, 12 – analogový ampérmetr,  

13 – digitální ampérmetr, 14 – digitální voltmetr, 15 – nastavení rozsahu napětí, 16 – nastavení rozsahu 

proudu, 17 – 18 – 19 – 20 - kabelové připojení, 21 – uzemnění.  
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Na dalším obrázku (viz Obr. 29) je fotka zdroje VN Phenix 4100-10. 

 
Obr. 29 Zdroj VN Phenix 4100-10. 
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4.2 Vliv elektrického pole na geometrii plamene 

Tento experiment byl stěžejním experimentem pro ověření interakce mezi elektrickým 

polem a plamenem. Byly zde ověřeny publikované informace popisující vliv elektrického 

pole na změnu velikosti plamene [6], [10] a [14]. Realizací tohoto experimentu na zařízení 

zhotoveném dle vlastního návrhu, byly získány původní data, která velmi dobře korelovaly 

s již publikovanými poznatky a závěry. Parametry pro realizaci tohoto experimentu byly 

stanoveny na základě dlouhodobého studia řešené problematiky. Princip realizovaného 

měření je patrný z Obr. 30. 

 

Obr. 30 Princip měření vlivu elektrického pole na geometrii plamene. 

Konfigurace hořáku, elektrod, napěťového zdroje, atd., je detailně popsaná v kapitole 4.1 na 

Obr. 26. Experimenty byly provedeny pro kombinace hodnot (elektrického napětí a 

vzdáleností elektrod a pro obě polarity) uvedených v tabulkách, viz Tab. 5 a Tab. 6. 

Promítací 

rovina s 

měřítkem 

Snímací zařízení – 

fotoaparát Canon 

EOS 550 D na 

stativu 

Snímek 

plamene 

v pozadí s 

měřítkem 

Plamen 
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Tab. 5 Tabulka měření vlivu elektrického pole na geometrii plamene pro danou polaritu elektrod. 
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Tab. 6 Tabulka měření vlivu elektrického pole na geometrii plamene pro danou polaritu elektrod. 

 

Vzdálenost elektrod byla u každého pokusu nastavena před zažehnutím směsi. Pro 

nastavenou vzdálenost elektrod se zvyšovalo napětí. Zvyšování napětí trvalo až do vypnutí 

přepěťové ochrany zdroje, kdy hranicí byl proud protékající přes plamen vyšší než 20 mA. 

V každém kroku (popsaném vzdáleností elektrod a hodnotou napětí) byl pořízen snímek 

plamene v pozadí s měřítkem (nastavení fotoaparátu bylo v automatickém režimu). Následně 

byly z těchto snímků, pomocí měřítka v pozadí snímku, odečteny velikosti plamene při 

jednotlivých nastaveních a přeneseny do tabulek a následně do grafů, kdy v grafu jsou 

uvedeny střední hodnoty výšky plamene spolu s chybami měření. Každé měření bylo 

opakováno 5x. Tyto kroky byly učiněny pro obě možné polarity elektrod. Na Obr. 31 je 

pohled na probíhající měření. 
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Obr. 31 Experimenální zařízení při měření. 
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4.3. Proudově-napěťové charakteristiky plamene 

Proudově-napěťové charakteristiky plamene jsou důležitým článkem poznání ve vedení 

elektrického proudu plamenem. Tyto charakteristiky pomohou s vytvořením hypotézy 

principu interakce mezi elektrickým polem a plamenem. K měření této charakteristiky bylo 

využito zdroje VN, který má v sobě integrovaný ampérmetr s pokrytím řádu hodnot 

0,01 mA – 20 mA. Měření bylo provedeno pro obě možné polarity elektrod.  

Měření bylo provedeno pro kombinace hodnot napětí a vzdáleností elektrod uvedených viz 

Tab. 8 a Tab. 7.  

Tab. 7 Tabulka měření proudově-napěťových charakteristik pro danou polaritu. 
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Tab. 8 Tabulka měření proudově-napěťových charakteristik pro danou polaritu. 
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V první řadě byla zvolena polarita elektrod pro měření. Dále byla nastavena pevná 

vzdálenost mezi elektrodami (10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 mm). Po nastavení vzdálenosti 

elektrod došlo k zažehnutí plamene (průtoky jednotlivých plynů směsi jsou identické 

s bodem 4.1). Na zdroji VN bylo následně zvyšováno napětí s krokem 1 kV. Při každém 

zvýšení napětí byl zaznamenán protékající proud v jednotkách mA. Tento princip měření byl 

použit pro každou uvedenou vzdálenost elektrod. Pro každé napětí, u dané vzdálenosti 

elektrod, bylo provedeno měření 5x. Následně byly data vyhodnoceny a do grafů byly 

vyneseny střední hodnoty průtoku elektrického proudu plamenem, spolu se směrodatnými 

odchylkami, v závislosti na aplikovaném napětí. Schematický obrázek experimentu je 

uveden na Obr. 32. 

 

Obr. 32 Schéma měření proudově-napěťových charakteristik plamene. 
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Na následujícím obrázku (viz Obr. 33) je zobrazeno experimentální zařízení při měření 

proudově-napěťových charakteristik plamene, vytvořeného ze směsi metanu a kyslíku. 

 

Obr. 33 Měření proudově-napěťových charakteristik. 
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4.4 Stanovení izolačního odporu plamene 

Jako další experiment v dané problematice je měření elektrického odporu plamene, ze 

kterých určíme směr vodivosti plamene, v závislosti na polaritě elektrod, vložených do 

plamene. Experiment se skládal z hořáku, dvou elektrod, kdy jedna elektroda je tvořena 

hořákem a druhá byla umístěna do špičky plamene. Elektrický odpor zapálené směsi metanu 

a kyslíku, byl stanovován pomocí měřiče izolačního odporu. Horní elektrodu tvořilo sítko 

z nerez oceli 1.4828. Konkrétní provedení měření elektrického odporu plamene pomocí 

měřiče izolačního odporu CEM DT-6605, je na Obr. 34. 

 

Obr. 34 Měřič izolačního odporu CEM DT-6605 se schématem zapojení při měření (na obrázku 

je patrná horní elektroda se sítkem). 

Měřič izolačního odporu CEM DT-6605 slouží jako zdroj stejnosměrného napětí 500 -

5000V. Měřič odporu dokáže měřit velmi nízký „izolační“ proud, při použitém napětí a 

zobrazí izolační odpor. Měřič izolačního odporu je řízen pomoc mikroprocesoru a umí měřit 

izolační odpor pro 4 různé hodnoty aplikovaného napětí, dále pro AC/DC napětí. Rozsahy 

pro měření izolačního odporu jsou 0,1 MΩ - 60 GΩ, 0,1 Ω - 6 kΩ. V následujících 

tabulkách (viz Tab. 9 a Tab. 10) jsou uvedeny hodnoty elektrického napětí, pro které 

proběhlo měření elektrického odporu. 
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Tab. 9 Tabulky měření elektrického odporu plamene pro dané polarity elektrod. 

 

 

Z naměřené hodnoty elektrického odporu plamene byla vypočítána jeho vodivost ve směru 

proudění plamene nebo proti jeho směru. Měření proběhlo pro obě polarity elektrod 

s desetinásobným opakováním pro každou polaritu. Kompletní experimentální zařízení 

s daným nastavením je zobrazeno na Obr. 35. 
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Obr. 35 Experimentální schéma s nastavením. 

Celý proces byl při tomto měření uzavřen ve spalovací komoře, aby nedocházelo k ovlivnění 

procesu spalování okolní atmosférou. Škrtící ventil sloužil k rychlejšímu zahřátí spalovací 

komory na provozní teplotu. Spalovací komora byla vytvořena ze skleněného válce 

z materiálu SIMAX. Spalovací komora při měření je zobrazena na Obr. 36. 

 

Obr. 36 Spalovací komora při měření. 
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4.5. Vliv na stabilizaci plamene z chudé směsi. 

Tento experiment slouží k experimentálnímu ověření vlivu elektrického pole na stabilizaci 

plamene. Zvýšení stabilizace plamene chápeme jako zvýšení jeho odolnosti proti zhášení. 

Základní uspořádání experimentu je vidět na Obr. 37. Na začátku každého experimentu byl 

nastaven průtok metanu na 0,85 l.min
-1

 a průtok kyslíku na 1,7 l.min
-1

, což odpovídá 

stechiometrickému poměru metanu a kyslíku. V průběhu experimentu byl zvyšován průtok 

kyslíku, zatímco průtok metanu zůstává konstantní. Objemový průtok kyslíku 1,7 l.min
-1

 je 

použit jako vztažná hodnota, ze které je vypočten koeficient λ z rovnice (4): 

  
             

                    
    (4) 

 

, kde: 

    
 (aktuální) - aktuální objemový průtoky kyslíku (l.min

-1
), 

    
 (stechiometrický) -1.7 l.min

-1
, (pro stechiometrickou směs je λ = 1).  

 

V průběhu experimentů byl zvyšován průtok kyslíku, vytvářela se chudší směs a koeficient λ 

rostl. Přebytek průtoku kyslíku byl nastavován pomocí kyslíkového hmotnostního regulátoru 

průtoku Omega FMA, který je schopný měnit nastavený průtok v časových řádech ms. 

Elektrody, vytvářející elektrické pole v plameni, byly umístěny nad a pod plamenem. Dolní 

elektroda byla součástí hořáku. Horní elektroda měla tvar prstence s tloušťkou stěny 9 mm 

se sítkem uvnitř otvoru, viz Obr. 37. Vzdálenost elektrod byla nastavitelná pomocí 

keramických izolačních vodících trubiček. Na elektrody byl připojen zdroj vysokého napětí, 

viz Obr. 37, pomocí kterého byla aplikována různá napětí.  

Před samotným měřením se nastavila vzdálenost mezi elektrodami. Byla zapálena 

stechiometrická směs kyslíku a metanu. Dále bylo připojeno elektrické napětí na elektrody. 

Poté byl zvyšován průtok kyslíku do té doby, než došlo ke zhašení plamene. Hodnota 

průtoku kyslíku, při které došlo ke zhasnutí plamene, byla zaznamenána a použita pro 

výpočet koeficientu lambda. Pro každé nastavení proběhlo 5 měření. Následně byla 

dopočtena střední hodnota, která byla vynesena do grafu spolu s hodnotami směrodatných 

odchylek. 

Při experimentu byly nastavovány různé hodnoty objemového průtoku kyslíku, ale 

objemový průtok metanu byl konstantní. Výsledná výtoková rychlost směsi v průběhu 

experimentu proto kolísala v rozmezí 14 m.s
-1

 – 20 m.s
-1

.  
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Parametry, při kterých byl realizován experiment, jsou uvedeny v následujících tabulkách 

(Tab. 10 a Tab. 11). 

Tab. 10 Tabulka měření vlivu elektrického pole na stabilizaci plamene z chudé směsi pro danou polaritu 

elektrod. 
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Tab. 11 Tabulka měření vlivu elektrického pole na stabilizaci plamene z chudé směsi pro danou polaritu 

elektrod. 

 

Pro zkoumání vlivu elektrického pole na stabilitu plamene, bylo základní uspořádání (viz 

Obr. 26) rozšířeno přidáním spalovací komory, viz Obr. 37 a Obr. 38.  

 

Obr. 37 Experimentální nastavení. 
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Obr. 38 Pohled do spalovací komory ze skleněného válce. 

  

Těsnění dosedací 

plochy válce 

VN kabel 
Plamen 

Horní elektroda se 

sítkem 

Dolní elektroda – 

součást hořáku 



Doktorská dizertační práce                                                                        Pavel Klaus 

Katedra materiálů a technologií pro automobily, VŠB-TU Ostrava, 

17. Listopadu 15, 708 33, OSTRAVA-PORUBA. - 50 - 

4.6 Vliv elektrického pole na teplotní pole plamene ze směsi metanu a 

kyslíku 

Experimentální nastavení při měření teplotního pole pomocí termokamery, je uvedeno na 

Obr. 39.  

 

Obr. 39 Experimentální nastavení 

Pro daný typ měření byla využita dostupná termovizní kamera FLIR P65 s objektivem 

FOV 24, která byla schopna měřit teplotní pole v rozsahu -40 °C – 1500 °C s chybou měření 

±2 °C. Pomocí programu QUICK VIEW, od výrobce, se následně daly pořízené fotografie 

softwarově nastavit pomocí emisivity měřeného předmětu a porovnat je tak s rozsahem 

teplot až 2000 °C. Termokamera je zobrazena na Obr. 40. 
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Obr. 40 Termokamera FLIR P65 

Měření bylo provedeno s plechovou kruhovou elektrodou tloušťky 3 mm s vnitřním otvorem 

o průměru 30 mm a se zaoblenými hranami s R = 1,5 mm a vnějším průměrem 150 mm. Při 

tomto měření nebyl plamen uzavřen ve spalovací komoře z důvodu proveditelnosti měření 

termokamerou. Vzdálenosti elektrod pro tento typ měření byly definovány na 10, 20, 40, 60, 

80, 100, 120 mm. U každé vzdálenosti bylo aplikováno maximální možné napětí na 

elektrody, aby nedocházelo k pravidelnému výboji (jiskrovému nebo korónovému). Měření 

bylo prováděno pro obě možné polarity elektrod. Konkrétní kombinace parametrů, při 

kterých byla měření prováděna, jsou uvedeny v následujících tabulkách Tab. 12 a Tab. 13.  

Tab. 12 Tabulka měření vlivu elektrického pole na teplotní pole plamene pro danou polaritu. 
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Tab. 13 Tabulka měření vlivu elektrického pole na teplotní pole plamene pro danou polaritu. 

 

Výsledky měření s napětím byly následně porovnány s referenčním měřením, které proběhlo 

s nulovým napětím. Měření bylo prováděno při atmosférické teplotě 20,1 °C, relativní 

vlhkosti 70 %, ve vzdálenosti 1m od plamene. Po následném vyhodnocení pořízených 

snímků, byla upravena u všech snímků emisivita na hodnotu 0,02, dle doporučení operátora 

kamery. Na jednotlivých snímcích byla pomocí programu Quick view, používaného pro 

vyhodnocování snímků termokamery, stanovena nejvyšší teplota plamene v jeho teplotním 

poli. Naměřené hodnoty byly následně vyneseny do grafu a porovnány. 
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4.7 Vliv elektrického pole na emisní parametry při spalování. 

Schéma experimentálního zařízení pro měření emisních hodnot je popsáno na Obr. 41.  

Obr. 41 Schéma měření emisních hodnot. 

Pro měření vlivu stejnosměrného elektrického pole na emisní parametry, byl celý systém 

uzavřen ve skleněném válci z materiálu SIMAX, kde v horní části bylo víko se spalinovým 

potrubím, na které byla připojena sonda měřící emisní hodnoty z analyzátoru emisí 

Atal AT 505. Před zapálením plamene ze směsi metanu a kyslíku byla nastavena pevná 

vzdálenost elektrod 80 mm a hodnota průtoku obou plynů. Průtok metanu byl nastaven na 

hodnotu 1,05 l.min
-1

 a průtok kyslíku byl nastaven na hodnotu 1,7 l.min
-1

. Tyto průtoky byly 

zvoleny kvůli stabilnímu signálu na analyzátoru emisí ATAL AT 505. Horní elektroda měla 

tvar prstence o průměru 30 mm, se sítkem uvnitř prstence z nerez oceli 1.4828. Sledovány 

byly emisní hodnoty spalin CO, CO2 a O2. Sledování proběhlo pro obě možné polarity 

elektrod. 

Před zapálením hořáku se nastavila polarita elektrod, následně byla zapálena směs plynů. 

Dále se aplikovalo zvolené napětí na elektrody a byly zaznamenávány hodnoty emisí CO, 

CO2 a O2, při působení elektrického pole na proces spalování. Konkrétní kombinace 

parametrů, při kterých byla měření prováděna, jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

80mm 

Horní 

elektroda 
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Byly sledovány hodnoty emisí, vyčkalo se na ustálení emisních hodnot, provedl se odečet 

hodnot emisí CO, CO2 a O2 bez aplikace elektrického pole. Časová prodleva na ustálení 

hodnot vznikla z důvodů čekání na naplnění spalovací komory spalinami vzniklými 

z procesu spalování směsi s nastaveným složením. Prodleva, při spalování s elektrickým 

polem, vznikala z důvodů čekání na naplnění spalovací komory spalinami, jejichž vznik byl 

ovlivňován působením elektrického pole. 

Pro každou kombinaci parametrů v tabulce, bylo zaznamenáno 20 hodnot, ze kterých byla 

vypočtena střední hodnota. Vliv elektrického pole na emise byl vyjádřen normalizovanými 

středními hodnotami. Normalizované střední hodnoty byly vypočteny jako poměr mezi 

střední hodnotou získanou v poli a střední hodnotou získanou bez pole, vždy pro identické 

parametry experimentu. Takto normalizované hodnoty byly vyneseny do grafu. Matice 

měření pro dané polarity elektrod jsou uvedeny v následujících tabulkách Tab. 14 a Tab. 

15. 

Tab. 14 Matice měření emisních hodnot pro danou polaritu elektrod. 
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Tab. 15 Matice měření emisních hodnot pro danou polaritu elektrod. 

 

Experimentální zařízení při měření vlivu elektrického pole na hodnoty emisí, je zobrazeno 

na Obr. 42. 

 

Obr. 42 Zařízení pro sledování emisních hodnot při měření. 
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5. NAMĚŘENÉ VÝSLEDKY 

Výsledky jsou v následující kapitole uvedeny ve stejném pořadí jako v kapitole 4 – 

Experimentální část. Uvedené výsledky jsou vždy středními hodnotami z naměřených dat.  

5.1 Vliv elektrického pole na geometrii plamene 

Na následujících grafech (Obr. 43 a Obr. 44) jsou vyneseny výsledky měření vlivu 

stejnosměrného elektrického pole na geometrii plamene. Každý bod byl zkonstruován jako 

střední hodnota z 5-ti měření a je opatřen chybou měření. 

 

Obr. 43 Vliv aplikovaného napětí na výšku plamene pro danou polaritu hořáku. 
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Obr. 44 Vliv aplikovaného napětí na výšku plamene pro danou polaritu hořáku. 

Při porovnání obou grafů je patrné, že při nejmenší vzdálenosti elektrod, tj. 10 mm, se 

podařilo dosáhnout největšího ovlivnění velikosti plamene, tedy nejmenší výšky plamene 

v obou možných polaritách. Bylo to dáno vysokou intenzitou elektrického pole, přímo 

v oblasti, kde dochází k počáteční fázi ionizačního procesu, tedy k odtržení elektronů od 

molekul a vzniku záporně nebo kladně nabitých iontů.  

  

Obr. 45 Oblast počáteční fáze ionizační procesu. 

Zajímavé je srovnání, kdy při anodě na hořáku (polarita viz Obr. 43) jsme schopni 

dosáhnout nejmenší výšky plamene tj. 82 mm z původních 222 mm, oproti polaritě, kdy na 

Nejmenší výška 

98 mm. 

Počátek vlivu elektrického pole na plamen 

Oblast počáteční fáze 

ionizačního procesu. 
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hořáku byla katoda (viz Obr. 44), je nejmenší dosažená výška 98 mm. Dalším pozorovaným 

jevem byl rozdíl v hodnotě aplikovaného napětí, při které začal být patrný vliv elektrického 

pole na velikost plamene. Na Obr. 43, při dané polaritě, se tato hodnota pohybovala okolo 

1 kV. Oproti tomu v Obr. 44 se tato hodnota pohybovala kolem 0,5 kV. Při polaritě použité 

v Obr. 44 vykazoval plamen vyšší citlivost na vliv aplikovaného napětí na geometrii 

plamene, oproti polaritě uvedené na Obr. 43.  

 

Vliv elektrického pole na geometrii plamene byl potvrzen při obou polaritách. Z výsledků 

měření je patrný jednoznačný vliv na výšku plamene (při polaritě, viz Obr. 46), dále je také 

patrné rozšíření špičky plamene (viz Obr. 47).  

 

Na Obr. 46 je grafické porovnání výsledků měření pro vzdálenost elektrod 10 mm, při 

záporné polaritě elektrody umístěné nad hořákem a kladné polaritě elektrody hořáku. Při této 

vzdálenosti elektrod byl vliv na geometrii plamene patrný nejvíce. 

 

Obr. 46 Grafické porovnání výsledků měření pro danou polaritu elektrod 

Na následujícím Obr. 47 je pro lepší porovnání zobrazen snímek referenčního měření spolu 

se snímkem při aplikaci napětí 11,2 kV, při dané polaritě elektrod. 
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Obr. 47 Vliv elektrického pole na geometrii plamene při dané polaritě elektrod, které byly od 

sebe vzdáleny 10 mm. 

Jak je patrné z porovnání obou obrázků, aplikované elektrické pole způsobilo změnu výšky 

plamene. Zmenšení výšky plamene je provázeno již dříve zmiňovaným rozšířením jeho 

špičky. Na snímku jsou také zachyceny jiskrové výboje, které přeskakovaly 

v nepravidelných časových intervalech. Na dalším obrázku, viz Obr. 48, je zobrazeno 

grafické porovnání snímků měření pro opačnou polaritu.  

Referenční měření při U = 0 V Při napětí U = 11,2 kV 

Rozšíření 

špičky 

plamene 

Jiskrový 

výboj 
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Obr. 48 Vliv elektrického pole na geometrii plamene při dané polaritě elektrod, které byly od sebe 

vzdáleny 10 mm. 

Na Obr. 49 je zobrazeno srovnání referenčního měření (při nulovém napětí) a následně 

měření při maximálním možném napětí. Při této polaritě se podařilo zmenšit velikost 

plamene na výšku 98 mm z původních 222 mm a to při napětí 4,5 kV. Oproti měření, viz 

Obr. 48, jsou zde pozorovány občasné korónové výboje. Při této polaritě již není 

pozorované rozšíření špičky plamene nebo plamene jako takového.  
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Obr. 49 Vliv elektrického pole na geometrii plamene při dané polaritě elektrod, které byly od sebe 

vzdáleny 10 mm. 

5.1.1 Shrnutí naměřených výsledků 

Z výsledků měření je patrné, že polarita elektrod hraje při pozorování vlivu elektrického 

pole na geometrii plamene důležitou roli. Zajímavou skutečností je, že polarita elektrod, viz 

Obr. 47, je schopna změnit výšku plamene daleko více, avšak při vyšších hodnotách 

aplikovaného napětí, než při obrácené polaritě. Dále pro polaritu elektrod, viz Obr. 47, bylo 

pozorováno rozšíření špičky plamene. Plamen vykazoval vyšší citlivost na změnu své 

geometrie vlivem aplikovaného elektrického pole, při polaritě použité na obrázku, viz Obr. 

49. 

  

Referenční měření při U = 0 kV Při napětí U = 4,5kV 

Maximální 

výška plamene 

98 mm 
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5.2 Proudově-napěťové charakteristiky plamene 

Bylo provedeno měření proudově-napěťových charakteristik plamene ze směsi metanu a 

kyslíku. Tyto charakteristiky jsou pro obě polarity uvedeny na Obr. 50 a Obr. 51. Z těchto 

charakteristik je patrné, kdy dochází ke změně ve vedení elektrického proudu plamenem. 

V grafech na Obr. 50 a Obr. 51 je vyznačen moment, kdy při zvyšování napětí na zdroji 

zůstává měřený úbytek napětí na plameni konstantní, ale dochází pouze ke zvyšování 

hodnoty elektrického proudu tekoucího skrze plamen. Tento zlom je patrný na 

charakteristikách pro obě polarity. U každé polarity elektrod byl pozorován jiný doprovodný 

jev. V případě, viz Obr. 50, se jedná o jev korónových výbojů, oproti tomu v grafu na Obr. 

51 se jedná o jiskrový výboj. Každý z těchto jevů je charakteristický svým projevem, který 

je popsán níže. Při porovnání proudově-napěťových charakteristik pro obě polarity jsou zde 

také patrné rozdíly mezi hodnotami elektrického proudu procházejícího plamenem a dále 

také hodnotou aplikovaného napětí, při které dochází k výbojům.  

 

Na Obr. 50 je uvedena proudově-napěťová charakteristika plamene, při dané polaritě 

elektrod, která je označena symbolem v zeleném kroužku, v pravém horním rohu. Při 

zvyšování aplikovaného napětí se u každé vzdálenosti elektrod projevuje změna ve vedení 

elektrického proudu, která je patrná na grafu. Tato změna ve vedení elektrického proudu se 

v tomto případě začíná projevovat při napětí okolo 4 kV, při vzdálenosti elektrod 10 mm. 

Z grafu je patrné, že se zvětšením vzdálenosti elektrod, se zvětšuje také nutná hodnota 

elektrického napětí, k dosažení změny ve vedení elektrického proudu. Tato změna je 

charakteristická tím, že i přes zvyšování napětí na zdroji, zůstává úbytek napětí, měřený na 

plameni, konstantní. Zároveň dochází k růstu hodnoty proudu protékajícího plamenem. Při 

této polaritě, viz Obr. 50, hodnota elektrického proudu protékajícího plamenem pozvolně 

roste, vlivem zvyšováním hodnoty napětí na zdroji, ale měřené napětí na plameni zůstává 

konstantní. Při této polaritě elektrod dochází ke korónovému výboji. Obrázek korónového 

výboje je uveden v detailu na Obr. 50. Body v grafu, ve kterých docházelo k nepřetržitým 

korónovým výbojům, jsou vyznačeny červeně. Jak je patrné z grafu, byly to hodnoty 

protékajícího elektrického proudu nad 1 mA. 
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Obr. 50 Proudovo-napěťová charakteristika pro danou polaritu napětí s výskytem koróny. 

 

 
Obr. 51 Proudovo-napěťová charakteristika pro danou polaritu napětí s výskytem jiskrového výboje. 

Oproti tomu při obrácené polaritě, viz Obr. 51, zde byl pozorován minimální nárůst hodnoty 

vedení elektrického proudu plamenem, až do skokové změny, kdy hodnota elektrického 

proudu skokově vzroste a zároveň vznikne jiskrový výboj. Tento výboj byl fotograficky 

zdokumentován a je umístěn na Obr. 51 v detailu. K jiskrovému výboji začalo docházet 
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výboje 
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výboj 
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nejdříve při hodnotách napětí 10 kV a při vzdálenosti elektrod 10 mm. Opět bylo 

pozorováno, že při zvětšení vzdálenosti mezi elektrodami, bylo potřeba vyšší hodnoty 

aplikovaného napětí na elektrody, které vedlo k vytvoření jiskrového výboje. Z grafu je také 

patrné, že až do hodnoty 10 kV, byla hodnota elektrického proudu protékajícího plamenem 

minimální. Jakmile došlo k jiskrovému výboji, hodnota elektrického proudu protékajícího 

plamenem se skokově zvýšila.  
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5.2.1 Shrnutí naměřených výsledků  

Měření bylo provázeno také výskytem dvou typů elektrických výbojů skrze plamen, které 

vznikaly při vyšších hodnotách napětí aplikovaného na elektrody. Situace, kdy vznikal 

korónový nebo jiskrový výboj, byla závislá na připojené polaritě elektrod. V následujících 

odstavcích bude popsán vznik jednotlivých typů výbojů. 

 

Z Obr. 50 je u vzdálenosti elektrod 10 mm nejvíce patrný zlom ve vedení elektrického 

proudu, kdy při napětí 4,5 kV došlo ke změně vedení elektrického proudu plamenem. Tato 

změna je charakteristická tím, že i přes zvyšování napětí na zdroji, zůstává úbytek napětí 

měřený na plameni konstantní. Zároveň dochází k růstu hodnoty elektrického proudu 

protékajícího plamenem. 

 

Pro polaritu uvedenou v Obr. 50 - katoda na hořáku a anoda nad hořákem, vznikal vždy 

pouze korónový výboj a hodnoty proudu, které byly měřeny těsně před okamžikem vzniku 

korónového výboje, byly vyšší, než v případě polarity uvedené v Obr. 51. Pro polaritu 

uvedenou v Obr. 51 - anoda na hořáku, katoda nad hořákem, docházelo vždy ke vzniku 

jiskrového výboje, přičemž maximální měřené hodnoty proudu, předcházející výboj, byly o 

řád nižší, než pro opačnou polaritu. Pro úplnost popisu měření, je zde třeba uvést, že námi 

použitý zdroj VN je vybaven ochranou, která při dosažení hodnoty 20 mA zdroj vypíná.  

 

Při polaritě elektrod, viz Obr. 50, docházelo ke korónovým výbojům. Tyto výboje se 

sporadicky začínaly objevovat při hodnotách elektrického proudu nad 1mA a nevedly 

k vyřazení napěťového zdroje ochranou. S narůstající hodnotou elektrického proudu 

plamenem byly tyto výboje častější až do okamžiku, kdy byl zdroj vyřazen již zmiňovanou 

ochranou.  

 

Při obrácené polaritě, (anoda na hořáku a katoda nad hořákem) jsou naměřené výsledky 

vyneseny do grafu na Obr. 51, zde docházelo, při vysokých hodnotách napětí aplikovaných 

na elektrody, k jiskrovým výbojům. Z  Obr. 51 je patrné, že k jiskrovému výboji dochází při 

daleko vyšších hodnotách napětí, než jsou u korónových výbojů. Jiskrový výboj proběhne 

daleko rychleji, tedy má kratší dobu trvání, než výboj korónový [12], což bylo rovněž 

pozorováno.  
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5.3 Stanovení izolačního odporu plamene  

Byly provedeny měření pro napětí 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V (přesná hodnota napětí 

zobrazovaná měřičem izolačního odporu je uvedena v grafu) ve třech typech plamenů – 

stechiometrický plamen (λ = 1), chudý plamen (λ = 1,2), bohatý plamen (λ = 0,8). Pro každé 

napětí bylo provedeno 10 měření. Z výsledků měření elektrického odporu pro jednotlivé 

napětí byla vypočítaná střední hodnota elektrického odporu, která byla následně vynesena do 

grafu, viz Obr. 52 a Obr. 53. Jak je patrné z porovnání obou grafů, hodnota elektrického 

odporu roste v obou případech se zvyšujícím se aplikovaným napětím. Dále je pozorována 

závislost elektrického odporu plamene na dvou faktorech. První faktor je polarita elektrod a 

druhým faktorem je koeficient přebytku vzduchu λ (  
                       

                               
). 

Se zvyšujícím se napětím hodnota odporu roste, to je patrné při porovnání obou grafů. 

Elektrický odpor plamene je velmi rozdílný, v závislosti na použité polaritě. Pro polaritu 

použitou pro měření dle Obr. 53, dosahuje elektrický odpor plamene o cca tři řády vyšších 

hodnot, než pro opačnou polaritu. Tyto značné rozdíly elektrického odporu plamene, 

v závislosti na použité polaritě, se samozřejmě projevují v rozdílné vodivosti plamene, která 

je definovaná jako převrácená hodnota elektrického odporu.  

Z Obr. 52 je patrný nárůst elektrického odporu se stoupajícím napětím. Je zde také patrný 

rozdíl v hodnotách elektrického odporu mezi bohatou a chudou směsí, kdy hodnoty 

elektrického odporu u chudé směsi, jsou vyšší, už při nejnižším napětí a stoupají 

s aplikovaným napětím daleko více, než u bohaté směsi. 
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Obr. 52 Vliv napětí na elektrický odpor při dané polaritě elektrod. 

 

Obr. 53 Vliv napětí na elektrický odpor při dané polaritě elektrod. 

Při obrácené polaritě, viz Obr. 53, je patrná hodnota elektrického odporu řádově vyšší. Je 

pozorován nárůst elektrického odporu v závislosti na zvyšujícím se napětí.  
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5.3.1 Shrnutí naměřených výsledků 

Z výsledků měření jsou patrné dva jevy: 

- řádový rozdíl v hodnotách elektrického odporu dle použité polarity, 

- nárůst elektrického odporu, v souvislosti s rostoucím napětím.  

 

Z Obr. 52, je vidět, že hodnota elektrického odporu závisí na koeficientu přebytku 

vzduchu λ. Pro jednotlivé směsi je maximální hodnota proudu, který plamenem teče, dána 

směrnicí regresní přímky. Pravděpodobně v důsledku omezeného množství nosičů nábojů, je 

na Obr. 52 vidět, že směrnice přímky pro jednotlivé spalované směsi dosahuje konstantní 

hodnoty, bez ohledu na vzrůstající napětí. Z tohoto jevu se lze domnívat, že při vzrůstajícím 

napětí nepřibývá nosičů náboje a proud je konstantní. Roste tedy měřený elektrický odpor. 
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5.4 Vliv elektrického pole na stabilizaci plamene vytvořeného z chudé 

směsi 

Byla provedena série měření, ověřující vliv elektrického pole na stabilitu plamene, 

vytvořeného z chudé směsi metanu a kyslíku. Pro porovnání výsledných přebytků kyslíku 

byl měřen koeficient λ. Na následujících grafech jsou uvedeny výsledky měření. Každý bod 

byl zkonstruován jako střední hodnota ze třech měření, ke které je vypočtená chyba měření. 

Na Obr. 54 jsou pozorovány dva stavy podle polarity elektrického pole. Při polaritě elektrod 

urychlující elektrony ve směru toku plamene (anoda nad hořákem), bylo dosaženo vyšších 

hodnot koeficientu lambda, při nižších hodnotách napětí. Při opačné polaritě elektrod, je z 

grafu patrný menší vliv na stabilitu plamene. 

 

Obr. 54 Porovnání vlivu aplikovaného napětí na koeficient přebytku kyslíku pro obě polarity. 

Tento jev si vysvětlujeme rozdílným množstvím elektronů, které jsou polem urychleny a 

následně vytváří elektronovou lavinu [12]. Toto množství je možné zaznamenat měřením 

elektrického proudu. Výsledky měření stability plamene, vztažené na měřený proud 

protékající plamenem, jsou na Obr. 55. Z  grafu je patrný nárůst stability, při hořáku 

připojeném na kladnou polaritu. Oproti tomu při obrácené polaritě je tento nárůst pomalejší.  

 

V závislosti na polaritě elektrod, klade plamen řádově různý elektrický odpor. V důsledku 

tohoto významně rozdílného elektrického odporu, dochází při různých polaritách elektrod 

k iniciaci stejné hodnoty elektrického proudu, při různých hodnotách elektrického napětí. 
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Proto pozorované jevy na stabilizaci plamene na Obr. 54 byly rozdílné, v závislosti na 

polaritě elektrod. 

Z tohoto důvodu byly porovnány měřené hodnoty koeficientu λ, v závislosti na měřené 

hodnotě elektrického proudu, viz Obr. 55. Zde došlo opět ke dvěma různým stavům, dle 

polarity elektrického pole. Rozdílné průběhy křivek si vysvětlujeme tím, že stejných proudů 

bylo dosaženo při významně odlišných hodnotách napětí a tedy různém elektrickém příkonu. 

 

Obr. 55 Vliv elektrického proudu na koeficient přebytku kyslíku λ, při porovnání obou polarit. 

Vliv elektrického příkonu na stabilizaci plamene je vidět na Obr. 56. Při použití 

logaritmických souřadnic na vodorovné ose, je znatelná souvislost mezi průběhy obou 

polarit, v závislosti na elektrickém příkonu. 
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Obr. 56 Vliv elektrického příkonu na koeficient přebytky kyslíku pro obě polarity. 

Při zvyšování napětí aplikovaného mezi elektrody, docházelo k dvojímu druhu 

pozorovaných elektrických výbojů, a to opět v závislosti na polaritě elektrod. V případě 

připojení záporné polarity na hořák, docházelo ke vzniku koróny. Tento jev byl provázen 

také nárůstem koeficientu přebytku vzduchu λ, jak je patrné z Obr. 57. V detailu grafu je 

vyfocen korónový výboj a je zde také označena oblast měření v grafu, ve které byl tento 

výboj pozorován. 

 
Obr. 57 Vliv aplikovaného napětí na koeficient přebytku kyslíku λ při dané polaritě elektrod. 
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Při opačné polaritě elektrod, viz Obr. 58, jsou patrné vyšší hodnoty elektrického napětí, 

potřebné k dosažení vyšší hodnoty koeficientu λ. Při této polaritě elektrod docházelo 

k jiskrovému výboji, při vysokých hodnotách napětí kolem 20 kV. Tento jev je zachycen  

na Obr. 58 v detailu, spolu s oblastí, kde byl tento jev pozorován. Při 21 kV, které byly 

spojeny s jiskrovým výbojem, byl také pozorován strmý nárůst koeficientu přebytku kyslíku 

λ – nárůst stability plamene. 

 

Obr. 58 Vliv aplikovaného napětí na koeficient přebytku kyslíku λ při dané polaritě elektrod. 

Na Obr. 59 je patrný vliv procházejícího elektrického proudu na stabilizaci plamene. 

Z grafu je patrné zvyšování koeficientu přebytku kyslíku λ, při zvyšujícím se proudu 

procházejícím přes plamen. Téměř lineární průběh v Obr. 59, se změní, jakmile nastane 

korónový výboj. Vznik korónového výboje je provázen zlomem v charakteristice vedení 

elektrického proudu. V detailu grafu je zobrazena oblast proudu, kde docházelo ke 

korónovému výboji, který je zachycen na fotografii. Vyšší hodnoty průtoku elektrického 

proudu skrze plamen při výboji, byly také spojeny s větší hodnotou koeficientu přebytku 

kyslíku λ a tedy se zlepšením stability plamene, nicméně za cenu většího množství dodané 

energie. 
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Obr. 59 Vliv elektrického proudu na koeficient přebytku kyslíku λ. 

Jakmile ale byla polarita elektrod obrácena, viz Obr. 60, jsou pozorovány velice nízké 

hodnoty vedení elektrického proudu plamenem i při vysokých hodnotách napětí 

aplikovaných mezi elektrodami. Při hodnotě napětí přibližně 20 kV nastal zlom ve vedení 

elektrického proudu a proud se zvýšil z hodnot 0,01mA - 0,05 mA na hodnotu 1,2 mA, což 

bylo provázeno jiskrovým výbojem, který je uveden na obrázku Obr. 60 v detailu. 

Pozorované hodnoty elektrického proudu jsou velice nízké, oproti obrácené polaritě, až do 

momentu, kdy nastane jiskrový výboj. V tomto momentu plamenem protéká proud 1,2 mA, 

což má vliv na navýšení koeficientu přebytku kyslíku λ, jak je patrné z grafu na Obr. 60, 

což znamená zlepšení stability plamene. 
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Obr. 60 Vliv elektrického proudu na koeficient přebytku kyslíku λ při dané polaritě elektrod. 

Na Obr. 61 jsou výkony zdroje, při aplikaci elektrického napětí do procesu spalování a 

jejich vliv na koeficient přebytku kyslíku λ. Největší výkon přibližně 100 W má zdroj VN 

v případě připojení záporné polarity na hořák. Při obrácené polaritě, kdy je připojena kladná 

polarita na hořák, se výkon zdroje pohybuje kolem 28 W, při maximálním možném 

aplikovaném napětí do procesu spalování. Maximální možné napětí aplikované do procesu 

spalování, je limitováno dosažením hodnoty elektrického proudu 20 mA, kdy dochází 

k odpojení zdroje napětí ochranou. 
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Obr. 61 Porovnání mezi výkonem zdroje a koeficientem přebytku kyslíku λ pro obě polarity. 

5.4.1 Shrnutí naměřených výsledků 

Cílem tohoto experimentu bylo zjistit vliv elektrického pole o vysoké intenzitě napětí na 

možnosti stabilizace hoření chudé směsi metanu a kyslíku. Při hoření byl navyšován 

přebytek kyslíku ve spalovací komoře, při daném napětí aplikovaném na elektrody. 

Z výsledků měření byl pozorován nárůst koeficientu přebytku kyslíku λ, v závislosti na 

aplikovaném napětí na elektrody. Při vysokých hodnotách aplikovaného napětí, v závislosti 

na polaritě, zde byly pozorovány jevy korónových výbojů nebo jiskrových výbojů. 

Z výsledků měření byl prokazatelný nárůst koeficientu přebytku kyslíku λ, který byl nejvíce 

pozorován při připojení záporné polarity na hořák. 

 

Z výsledků měření je patrné, že na stabilizaci plamene má vliv elektrické napětí a elektrický 

proud protékající plamenem. Stabilizace plamene rostla s hodnotou protékajícího 

elektrického proudu plamenem. Byly pozorovány dvě rozdílné závislosti koeficientu λ, 

podle polarity elektrod, které souvisely s řádově rozdílným elektrickým odporem plamene, 

při různé polaritě elektrod. Domníváme se, že tento jev je způsoben urychlováním elektronů, 

které jsou nosiči záporného náboje a jsou přitahovány ke kladné elektrodě. Vyšší hodnoty 

proudu znamenají větší množství elektronů. Tyto akcelerované elektrony pomáhají 

ionizačnímu procesu a umožňují vyražení dalších elektronů z pohybujících se molekul [12]. 

Tyto nově vytvořené ionty jsou potom více chemicky reaktivní. Při určitém napětí nastal 
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zlom, kdy byl patrný jev koróny, který vznikal při vysokých intenzitách elektrického pole. 

Tento jev také přispíval k vyšším hodnotám koeficientu přebytku kyslíku λ.  

 

Při obrácené polaritě (případ připojení kladné polarity na hořák), byl rovněž pozorován 

nárůst hodnot koeficientu přebytku kyslíku λ, v závislosti na aplikovaném napětí. Funkční 

závislosti rovněž od určité hodnoty napětí vykazují zlom, kdy nastává jiskrový výboj. 

Domníváme se, že elektrické pole může ovlivňovat průběh ionizace v průběhu hoření a tedy 

ovlivňovat chemickou cestu reakce [2], [3], [6]. 

 

Výsledkem našeho měření je pozorování zvýšení zhášecích hodnot chudého hořícího 

sloupce plynu, vytvořeného ze směsi metanu a kyslíku, uzavřeného ve spalovací komoře, při 

aplikaci elektrického pole o vysoké intenzitě napětí do procesu spalování, pro obě možné 

polarity. Hodnota zhášecího koeficientu λ byla posunuta z hodnoty 2,04 až na hodnotu 2,22. 
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5.5 Vliv elektrického pole na teplotní pole plamene ze směsi metanu a 

kyslíku 

Výsledky měření maximální dosahovaných teplot v teplotním poli plamene, pro jednotlivé 

intenzity elektrického pole, jsou uvedeny v grafu, viz Obr. 62.  

 

Obr. 62 Vliv aplikovaného elektrického napětí na maximální teplotu plamene. 

Na následujících obrázcích jsou uvedeny snímky pořízené termokamerou. Na prvním 

snímku, viz Obr. 63, je snímek z referenčního měření, které probíhalo bez aplikace 

elektrického napětí na elektrody. Referenční měření bylo opakováno 3krát. Stejným 

způsobem bylo postupováno i při měření teplot s aplikací elektrického pole. Pro každou 

hodnotu intenzity elektrického pole bylo provedeno 3krát opakování měření. Následně byla 

stanovena střední hodnota a směrodatná odchylka, které byly vyneseny do grafu na Obr. 62. 
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Obr. 63 Snímek z referenčního měření bez aplikovaného napětí. 

Na každém snímku, viz Obr. 64 až Obr. 67, je zobrazen plamen při aplikaci napětí na 

elektrody, při různých polaritách elektrod. Jsou zde uvedeny 4 snímky, na kterých byly 

nejvíce patrné rozdíly v teplotním poli plamene a v maximální naměřené teplotě plamene. 

V popisu jednotlivých snímků je uvedena hodnota intenzity elektrického pole a polarita, při 

které byla tato teplota dosažena. V pravé části fotografie je uveden porovnávací rozsah 

teplot. 

 

Nejvyšší teplota 

plamene [°C] 
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Obr. 64 Snímek teplotního pole plamene při intenzitě elektrického pole 420 kV/m.  

 

Obr. 65 Snímek teplotního pole plamene při intenzitě elektrického pole 1090 kV/m. 
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Obr. 66 Snímek teplotního pole plamene při intenzitě elektrického pole 220 kV/m. 

 

Obr. 67 Snímek teplotního pole plamene při intenzitě elektrického pole 540 kV/m. 
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5.5.1 Shrnutí naměřených výsledků 

Provedeným měřením pomocí termokamery, byl prokázán vliv elektrického pole na teplotní 

pole plamene. Konkrétně bylo pozorováno zvýšení hodnot maximálních teplot. Tento 

výsledek byl dosažen pro obě polarity. V případě polarity se zápornou elektrodou na hořáku, 

bylo zvýšení teploty dosaženo při nižších hodnotách intenzity elektrického pole. Od hodnoty 

intenzity elektrického pole 220 kV/m, vykazuje závislost vlivu elektrického pole na 

zvyšování teploty znaky nasycení. Teplota již déle nerostla ani při intenzitě 420 kV/m. Další 

zvyšování intenzity již nebylo možné, neboť začalo docházet ke korónovému výboji a 

posléze k odpojení zdroje jeho ochranou.  

Pro kladnou elektrodu umístěnou na hořáku, bylo nutno použít vyšších hodnot intenzit 

elektrického pole, vedoucích k dosažení zvýšení maximální teploty plamene. Maximální 

dosažená teplota pro obě polarity byla shodná, avšak v případě polarity s kladnou elektrodou 

na hořáku, bylo nutno aplikovat intenzitu elektrického pole 1090 kV/m. Při dalším 

zvyšování hodnoty intenzity elektrického pole, se začaly sporadicky objevovat jiskrové 

výboje, a proto nebylo již další měření, pro vyšší hodnotu intenzity elektrického pole, 

provedeno. Elektrické pole, v případě obou polarit, způsobilo dosažení maximální teploty 

1703,3 °C. Aplikací elektrického pole bylo dosaženo zvýšení maximální teploty plamene o 

cca 148 °C. Obdobných výsledků bylo dosaženo v publikacích [6] a [14]. Autoři v těchto 

pracích rovněž pozorovali nárůst maximální teploty plamene, vlivem aplikace elektrického 

pole.  
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5.6 Vliv elektrického pole na emisní parametry při spalování 

Byly provedeny, dvě nezávislá měření, pro dvě směsi plynů. Pro každou směs plynů 

probíhalo měření v jiný den. Pro každé napětí bylo zaznamenáno 20 hodnot, ze kterých byla 

vypočítána střední hodnota, která byla normalizována vůči stavu bez elektrického napětí, 

tyto normalizované hodnoty byly vyneseny do následujících grafů na Obr. 68, Obr. 69, 

Obr. 70 a Obr. 71.  

 

První měření proběhlo s nastavenými průtoky plynů – metan 1,0 l.min
-1

, kyslík 1,7 l.min
-1

, 

(λ = 0,85). Výsledky prvního měření jsou uvedeny v následujícím grafu na Obr. 68. 

 
Obr. 68 Vliv elektrického napětí na emisní hodnoty CO, CO2, O2 (oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a 

kyslíku). 

Z grafu na Obr. 68 je pro obě polarity patrný pokles emisních hodnot CO (oxidu 

uhelnatého). Změna hodnoty zbytkového O2 (kyslíku), při aplikaci elektrického napětí na 

elektrody, byla nepatrná a to pro obě polarity. Pro obě polarity je patrný nárůst emisních 

hodnot CO2 (oxidu uhličitého). Větší vliv na hodnoty emisí, byl pozorován při záporném 

potenciálu připojeném na hořák.  

 

Při druhém nezávislém měření další den, byla nastavena rozdílná směs plynů. Průtok kyslíku 

zůstal stejný jako při minulém měření - 1,7 l.min
-1

, průtok metanu byl nastaven na hodnotu 

1,05 l.min
-1

, (λ = 0,81). Výsledky měření jsou uvedeny v grafech na Obr. 69, Obr. 70, Obr. 

71. 
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Obr. 69 Vliv aplikovaného napětí na emisní poměry CO (oxidu uhelnatého). 

V grafu na Obr. 69 je patrný pokles emisních hodnot CO, při aplikaci napětí pro obě 

polarity elektrod. Strmější pokles hodnot je zde patrný pro záporný potenciál elektrického 

napětí připojený na hořák a kladný potenciál elektrického napětí, připojený na elektrodu nad 

hořákem. Při této polaritě je také potřeba aplikovat nižší hodnotu napětí, oproti obrácené 

polaritě, k dosažení většího snížení emisních hodnot. 

V grafu na Obr. 70 je patrný nárůst emisních hodnot CO2 u obou polarit elektrod, vůči stavu 

bez napětí, který je zde reprezentován hodnotou 1. Opět je zde pozorována tendence 

rychlejšího nárůstu hodnot CO2, při záporné polaritě připojené na hořák a kladné polaritě na 

elektrodu nad hořákem, ve srovnání s opačnou polaritou. 
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Obr. 70 Vliv aplikovaného napětí na emisní poměry CO2 (oxidu uhličitého). 

Z grafu na Obr. 71 je patrný pokles hodnot O2 (kyslíku) u obou polarit, při aplikaci napětí 

na elektrody. Je zde opět pozorován strmější pokles hodnot u záporné polarity napětí 

připojené na hořák a kladné polarity napětí připojené na elektrodu nad hořákem. 

 

Obr. 71 Vliv aplikovaného elektrického napětí na emisní poměry O2 (kyslíku). 
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5.6.1 Shrnutí naměřených výsledků 

Z provedených měření pro obě směsi (λ = 0,85 a λ = 0,81), je patrný vliv aplikovaného 

napětí na emisní hodnoty CO, CO2. V případě chudší směsi (λ = 0,85), byl vliv aplikovaného 

napětí na změnu zbytkového O2 nepatrný. V případě měření, realizovaných na bohatší 

směsi, bylo pozorováno, že elektrické pole snižovalo hodnoty CO i zbytkového O2, při 

současném nárůstu CO2. Jak je patrné ze všech měření, velkou roli zde hraje polarita 

elektrod, kde při záporné polaritě připojené na hořák a kladné polaritě připojené na elektrodu 

nad hořákem, jsou dosahovány srovnatelné výsledky, při nižších hodnotách napětí, než při 

obrácené polaritě. U všech měření je pozorován pokles emisních hodnot CO a v případě 

bohatší směsi i O2 a nárůst hodnot CO2 pro obě směsi, což svědčí o dokonalejším spalování, 

při použití elektrického pole. Snížení emisních hodnot při aplikaci elektrického pole do 

procesu spalování metanu, bylo také pozorováno v publikaci [10]. 
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6. ZÁVĚR A DISKUZE 

Prvním z cílů dizertační práce, bylo sledovat vliv elektrického pole na spalování metanu 

s kyslíkem. Byly provedeny experimenty, které ověřují vliv stejnosměrného elektrického 

pole o vysokém napětí na proces spalování směsi metanu s kyslíkem. U experimentu, kde 

byl pozorován vliv stejnosměrného elektrického pole na geometrii plamene, byl jasně patrný 

vliv elektrického pole na velikost plamene. Hlavní parametr, ve kterém docházelo ke změně, 

byla výška plamene. Změna výšky plamene byla spjata s polaritou elektrod. Polarita elektrod 

měla velký vliv na chování plamene. Při kladné polaritě připojené na hořák a záporné 

polaritě na elektrodu nad hořákem, byl pozorován nejvyšší vliv na velikost plamene. Při této 

polaritě byl také pozorován větší elektrický odpor plamene, přitom daná polarita byla 

schopna zmenšit výšku plamene ze stávajících 222 mm až na 82 mm. Při obrácené polaritě, 

kdy byla nejmenší výška plamene 98 mm, bylo patrné, že plamen byl schopen reagovat při 

nižším napětí na elektrodách, což je přisuzováno řádově nižšímu elektrickému odporu 

plamene při zapojení v této polaritě. Podobných výsledků dosahovali také v publikaci [6], 

kde při spalování metanu se vzduchem u záporné polarity připojené na elektrodu nad 

hořákem, zaznamenali zmenšování výšky plamene, při obrácené polaritě pozorovali mírný 

nárůst jeho výšky. Podobné chování bylo popsáno v literatuře [14]. Vliv na geometrii 

plamene byl prostřednictvím měření potvrzen. 

 

Dalším provedeným experimentem bylo měření proudově-napěťových charakteristik, kde 

byl také pozorován vliv polarity elektrod. Byly zde pozorovány dva typy chování, každé 

bylo charakteristické pro danou polaritu elektrod. U obou polarit byla pozorována změna ve 

vedení elektrického proudu plamenem, při zvyšujícím se napětí. Při záporném potenciálu 

napětí připojeném na hořáku a kladném na elektrodu nad hořákem, zde docházelo při 

vyšších hodnotách aplikovaného napětí ke korónovému výboji. Plamen při této polaritě byl 

schopen vést elektrický proud daleko snadněji, než při obrácené polaritě, což by mohlo mít 

souvislost s pozorovaným nižším odporem při této polaritě. Změna ve vedení elektrického 

proudu zde byla pozorována při daleko nižších hodnotách aplikovaného napětí, než při 

obrácené polaritě. Jakmile byl připojen kladný potenciál napětí na hořák a záporný na 

elektrodu nad hořákem, docházelo k výboji jiskrovému, který byl pozorován při téměř 

dvojnásobných hodnotách aplikovaného napětí. Skokový nárůst elektrického proudu, který 

byl následně spojen s jiskrovým výbojem, je vysvětlován řádově vyšší hodnotou 

elektrického odporu, při dané polaritě. Tento jev je oproti korónovému výboji odlišný tím, 
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že se musí vytvořit dostatečná oblast záporného náboje na elektrodě nad hořákem, aby byla 

schopna překonat oblast s nižším výskytem elektronů, tedy je patrné vyšší aplikované napětí 

na elektrody a skokový přenos nízkých hodnot elektrického proudu, oproti obrácené 

polaritě, kdy se vytváří koróna, která je spjatá s vytvořením tzv. elektronové laviny [12]. 

Z výsledků měření proudově-napěťových charakteristik byl patrný vliv polarity elektrického 

pole na vedení elektrického proudu plamenem. Dává nám povědomí o principu chování 

elektrického proudu v plameni, při dané polaritě elektrod. 

 

Z výsledků měření izolačního odporu plamene byl opět patrný vliv polarity elektrod. Byly 

zde pozorovány dva jevy. První byl řádový rozdíl v hodnotách elektrického odporu, který 

nasvědčuje, že při umístění záporné elektrody nad hořák, zde musí dojít k vytvoření oblasti, 

kde se bude vyskytovat menší množství elektronů, z důvodu jejich odpuzování stejnou 

zápornou polaritou. Při této polaritě byl naměřen odpor v řádech GΩ, oproti tomu při 

obrácené polaritě, byl naměřen odpor v řádech MΩ. Podobné bylo také chování při vedení 

elektrického proudu plamenem u proudově-napěťových charakteristik, při daných polaritách 

elektrod. Dále zde byl pozorován nárůst hodnot elektrického odporu, v souvislosti 

s rostoucím elektrickým napětím. Tento nárůst je vysvětlován omezeným množstvím nosičů 

náboje, to také mimo jiné vychází i z konečného průtoku směsi plynů. Hodnoty elektrického 

odporu potvrzují lepší vodivost plamene, při záporné elektrodě hořáku a kladné elektrodě 

nad hořákem (odpor plamene v hodnotách MΩ)a horší vodivost při obrácené polaritě (odpor 

v hodnotách GΩ). 

 

Při měření stabilizace chudé směsi bylo zjištěno, že na stabilizaci má vliv elektrické napětí a 

elektrický proud protékající plamenem. Opět byly pozorovány dvě rozdílné závislosti 

stanoveného koeficientu λ, které byly opět závislé na polaritě elektrod. Byla zde nalezena 

také souvislost s měřením elektrického odporu plamene, kdy při lepší vodivosti plamene 

bylo dosaženo vyšších hodnot koeficientu λ (hořák záporný, elektroda nad hořákem kladná), 

než při polaritě s horší vodivostí plamene (hořák kladný, elektroda nad hořákem záporná). 

Jednoznačně byl tedy stanoven vliv elektrického pole na stabilizaci plamene vytvořeného 

z chudé směsi, kdy se podařilo pozorovat zvýšení zhášecích hodnot chudého hořícího 

sloupce plynu ze směsi metanu a kyslíku, uzavřeného ve spalovací komoře. Hodnota 

zhášecího koeficientu λ byla posunuta z hodnoty 2,04 až na hodnotu 2,22. 
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Na základě předchozích měření byl potvrzen vliv elektrického pole na proces spalování 

směsi metanu s kyslíkem. 

 

U měření teplotního pole plamene pomocí termokamery napovídají výsledky tomu, že zde 

dochází také k navýšení teploty plamene. Z měření vychází, že teplota byla navýšena při 

obou polaritách a to ze stávajících 1555,1 °C na 1703,3 °C, při maximálním možném napětí 

aplikovaném na elektrody, při kterém ještě nedocházelo k elektrickým výbojům. Nárůst 

teploty by mohl být vysvětlován vlivem elektrického pole na chemické reakce, probíhající 

v procesu ionizace. Ke stejnému závěru se přikláněli také v publikaci [6], kde byla 

spalována směs metanu se vzduchem. Nárůst teplot plamene byl také pozorován v publikaci 

[10], kde tento nárůst teploty přisuzují tomu, že elektrické pole omezuje nedokonalé 

spalování. V publikaci [6], kde byla spalována směs metanu se vzduchem, je pozorován 

nárůst teploty o přibližně 100 °C, přibližně ve stejné oblasti planeme, ve které byl nárůst 

maximální teploty plane pozorován v rámci našeho měření. V publikaci [14] byl také 

pozorován nárůst maximálních teplot plamene. Při kladném potenciálu napětí bylo 

pozorováno zmenšení velikosti plamene a nárůst maximální teploty o přibližně 150 °C. Naše 

výsledky měření jsou porovnatelné s publikovanými, které vykazují shodné chování 

plamene, při aplikaci elektrického pole do procesu spalování. Z našich měření byl tedy 

potvrzen vliv elektrického pole na teplotní pole plamene. Nejvyšší nárůst teploty je také 

pozorován při nejvyšší intenzitě elektrického pole, jako v publikaci [14]. Na základě 

výsledků měření byl potvrzen vliv elektrického pole na teplotní pole plamene. 

 

Na základě naměřených hodnot při experimentech s působením elektrického pole na emisní 

hodnoty produkované spalováním směsi metanu a kyslíku, byl pozorován pokles hodnot CO 

a s tím související nárůst emisních hodnot CO2. U experimentů realizovaných s použitím 

bohatší směsi rovněž klesalo množství zbytkového O2. Naměřené výsledky ukazují na 

zlepšení procesu spalování. Obdobné výsledky byly publikovány také v práci [10]. 

Dosažených výsledků lze využít na poli spalování nejen v technologiích ohřevu kovu ale i 

ve spalovacích motorech a také dalších technologiích a zařízeních, kde se vyskytuje 

spalování. 

 

Byla provedena série měření, dle stanovených cílů. Naměřené výsledky potvrzují možnosti 

využití elektrického pole pro stabilizaci, při spalování chudých směsí. Tento pozorovaný jev 

by byl využitelný v oblasti snižování spotřeby plynu u hořáků, které jsou 
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z důvodu technologických požadavků udržovány stále zapálené. U těchto hořáků by bylo 

možné v technologických přestávkách spalovat chudší směs. 

 

Byl experimentálně potvrzen vliv elektrického pole na geometrické rozměry plamene 

vytvořeného ze směsi metanu a kyslíku, při obou polaritách elektrod. Plamen vykazoval 

zmenšení své maximální výšky. Je zde velký předpoklad, že by tento jev mohl souviset 

s pozorovanou vyšší stabilitou plamene v elektrickém poli, z důvodů zmenšení velikosti 

plamene a jeho přitáhnutí blíže k trysce hořáku.  

 

Rovněž experimentálně potvrzený pozitivní vliv aplikace elektrického pole na emisní 

hodnoty produkované v procesu spalování, je velmi dobře využitelný v praxi. Ať už 

v podmínkách ohřevu materiálu, nebo v oblasti dynamických energetických strojů a rovněž 

pro další metalurgické technologie. 

 

Naměřené proudově-napěťové charakteristiky plamene vytvořeného ze směsi metanu a 

kyslíku, přispěly k lepšímu pochopení interakce mezi plamenem a elektrickým polem. Na 

základě nich bylo možné lépe popsat vliv polarity elektrod na mechanismus vedení 

elektrického proudu plamenem. 

 

Měření izolačního odporu plamene pomohlo lépe pochopit mechanismy vedení elektrického 

proudu v plameni, který souvisí s jeho elektrickým odporem. Měření potvrzovalo vliv 

polarity elektrod na měřený elektrický odpor, při různých typech směsí plamene. Bylo 

pozorováno, že vedení elektrického proudu plamenem bylo také závislé na bohatosti směsi. 

Měření bylo nezbytné pro potvrzení navrženého principu interakce mezi elektrickým polem 

a plamenem. 

 

V rámci realizovaného experimentálního programu bylo rovněž pozorováno zvýšení 

maximálních hodnot teploty v plameni. I tento jev v sobě obsahuje aplikační potenciál 

v oblasti metalurgických technologií. 

 

Na základě dosažených výsledků v této práci by bylo vhodné realizovat následující 

experimentální výzkum, s cílem naměřit závislosti popisující vliv elektrických polí na proces 

spalování jako funkce tlaku. Za velmi přínosný lze rovněž považovat výzkum s využitím 

střídavých elektrických polí, s cílem odměřit frekvenční závislosti. 



Doktorská dizertační práce                                                                        Pavel Klaus 

Katedra materiálů a technologií pro automobily, VŠB-TU Ostrava, 

17. Listopadu 15, 708 33, OSTRAVA-PORUBA. - 90 - 

 

Výzkum aplikací elektrického pole v procesu spalování je velmi perspektivní nejen pro 

oblast metalurgických technologií, ale velký potenciál nabízí i v oblasti spalovacích motorů. 
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7. SUMMARY AND DISCUSSION 

Like the first objective of this thesis was to observed, the influence of an electric field on the 

combustion of methane with oxygen. Were performed experiments to verify the influence of 

the DC electric field with the high intensity voltage on combustion process of methane and 

oxygen mixture. In experiment, where was observed the influence of electric field on the 

geometry of the flame, was the influence on flame clearly visible. There was observed 

influence on the size of the flame. Major observed parameter of influence was a change of 

the height of the flame. Changing in the height of the flame was associated with the polarity 

of the electrodes. The polarity of the electrodes had a great influence on the behaviour of the 

flame. When the positive polarity was connected to the burner electrode and negative 

polarity was connected on the electrode above the burner were observed highest influences 

on the size of the flame. At the same polarity were also observed higher values of electrical 

resistances of the flame, while a at given polarity was the electric field able to reduce the 

height of the flame from the existing 222 mm to 82 mm. At the reverse polarity, was the 

minimum flame height 98 mm, but it was evident, that the flame was able to react with a 

lower potential of voltage at the electrodes. That was attributed to the measured of the lower 

order values of the flame resistances. Similar results were also reported in [6], where in the 

combustion of methane with air with the negative potential of polarity connected to the 

electrode of the burner they observed reduction of the flame height. At reverse polarity were 

observed a slight increase in height. Similar behaviour has been described in the literature 

[14]. Influence on the flame geometry was confirmed by measurements. 

 

Another experiment was the measurement of current-voltage characteristics, where was also 

observed influence of the polarity of electrodes. There were observed two types of 

behaviour. Each of them has characteristic of the polarity of the electrodes. For both 

polarities were observed changes in the conduction of the electric current through the flame, 

when was the voltage increases. When the negative potential of voltage was connected to the 

burner and the positive electrode connected to the electrode above the burner, at higher 

values of the applied voltage, there were observed corona discharges. The flame at this 

polarity was able to conduct electric current more easily, than in reversed polarity, which 

should be associated with the observed lower values of electrical resistances at this polarity. 

Change in the conductivity of electrical current was there observed at much lower values of 

the applied voltage than in the reverse polarity. Once connected to the positive voltage 
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potential to the burner and the negative potential of voltage to the burner electrode were 

observed spark discharges at much higher values of applied voltage. Stepwise increase in 

values of electrical resistances, which was subsequently, linked with spark discharge and 

much higher resistance values at the given polarity. This phenomenon is different by the 

creating of sufficient area of the negative charge on the electrode above the burner to be able 

to overcome the low incidence of electrons, when we compared it with the corona discharge. 

This way explains a higher values of applied voltage to the electrodes, and a low values of 

electrical current against reverse polarity, where was observed corona discharge, which is 

linked to the creation of the so-called electron avalanche [12]. From the results of 

measurements of current-voltage characteristics was observed noticeable effect on the 

polarity of the electric field of the electric current conduction through the flame. It gives us 

awareness of the principles of conduction of electric current through the flame at the given 

polarity of electrodes. 

 

From the results of measuring of the insulation resistance of the flame was again evident 

influence of the electrode polarity. There were observed two phenomena’s. The first was a 

significant difference in the values of electrical resistances, which suggests that if we had 

location of the negative electrode above the burner, there must be area which has occur 

fewer electrons because of their repulsion by the same negative charge. At this potential of 

polarity there was measured electrical resistance in the order of GΩ, in contrast at reverse 

polarity, there was measured electrical resistance in the orders of MΩ. Similar behaviour 

was observed at the conducting of electric current flame at voltage-current characteristics, at 

the given polarities of the electrodes. Furthermore, there was observed an increase in values 

of electrical resistances with the increasing electrical voltage, this increase was explained by 

the limited number of charge carriers, among other things, that also comes from the final 

flow rate of the gas mixture. The values of electrical resistance confirm the better 

conductivity of the flame when the negative potential of voltage was connected to the burner 

electrode  and a positive potential of voltage connected on electrode above the burner (flame 

electrical resistance values in order of MΩ) and low conductivity in the reversed polarity 

(flame electrical resistance in order of GΩ). 
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When was measured influence of electric field on stability of lean mixture, was found the 

stabilizing effect of the applied of electrical voltage and electrical current conducting 

through the flame. Again was observed two different dependences of the set coefficient λ, 

which were again dependent on the polarity of the electrodes. There was also found 

association with measuring the electrical resistance of the flame when at the better 

conductivity of flame was observed higher values of the coefficient λ (burner negative 

electrode - burner positive electrode) than in polarity with the low conductivity of the flame 

(burner negative, positive electrode above the burner). Unambiguously, was determined the 

influence of the electric field on the flame stabilization which was created from lean mixture 

when was observed an increase in the blow-off values of  lean burning gas  column from the 

mixture of methane and oxygen contained in the combustion chamber. Value of blow-off 

coefficient λ was shifted from the value of 2.04 to a value of 2.22. Based on previous 

measurements, was confirmed the influence of electric fields on the process of combustion 

of a lean mixture of methane and oxygen. 

 

The temperature field of the flame was measured by using the thermal camera. The results 

were suggested that there was an increase in the flame temperature. From the measuring 

results were observed that the flame temperature was increased at both polarities from the 

existing 1555,1 °C to 1703,3 ° C at maximum possible voltage applied to the electrodes, to 

the time, when wasn’t observed the electrical discharges. The temperature increase could be 

explained by the influence of electric fields on chemical reactions occurring in the process of 

ionization. The same conclusion was also observed in [6], where was combusted mixture of 

methane and air. The increase in flame temperature was also observed in [10], where the 

temperature rise was attributed to prevent electric field to undergo the incomplete 

combustion. In publication [6], where was combusted the mixture of methane in air, was 

observed rise in temperature of approximately 100 °C approximately in the same area of 

flame, in which the increase in the maximum temperature was observed in our 

measurements. In publication [14], was also observed increase of the maximum flame 

temperature. At the positive potential of the voltage was observed reduce the size and 

increase the maximum flame temperature of approximately 150 °C. Our results are 

comparable with the published results which exhibit the same behaviour of the flame when 

applying an electric field to the combustion process. From our measurements was confirmed 

the influence of the electric field on the temperature field of the flame. The highest 
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temperature increase was also observed at the highest intensity of the electric field as in 

publication [14]. Based on the measurement results was confirmed the influence of electric 

fields on the flame temperature field. 

 

Based on the measured values in experiments with the interaction of an electric field on the 

emission values produced by burning a mixture of methane and oxygen was observed 

decrease of CO and the related increase in CO2 emission. In experiments performed using a 

rich mixture also decreased the amount of residual O2. The measured results show the 

improvement of the combustion process. Similar results were also published in [10]. The 

obtained results can be used not only in the field of technology of metal heating, combustion 

engines and other technologies which use combustion. 

 

Series of measurements was performed according to established goals. The measured results 

confirm the possibility of using an electric field to stabilize poor combustion mixtures. The 

observed phenomenon would be applicable for the reductions of gas consumption in 

burners, which are due to technological requirements kept still burning. At these burners 

could be in technological breaks burn leaner mixtures. 

 

The first measurement was confirmed experimentally interaction of electric field with the 

flame which was created from the mixture of methane and oxygen, in both polarities of the 

electrodes. The flame was showed a reduction of its maximum height. There is a big 

assumption that this phenomenon could be related to the observed higher stability of the 

flame in the electric field, for reasons of reduction size of the flame and its attracting closer 

to the burner nozzle. 

 

Also experimentally confirmed the positive influences of the application of electric fields on 

the emission values produced in the combustion process in electric field, could be very 

usable in practice. Whether the conditions for heating material, or in dynamic energy 

machines and for other metallurgical technology. 
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The measured current-voltage-characteristics of the flame created from the mixture of 

methane and oxygen contributed to a better understanding of the interaction between the 

flame and the electric field. Based on them, could be better described the mechanism of 

influences of electrode polarity on of the electric current conduction through the flame. 

 

Measurement of the insulation resistance of the flame give us a better understand of the 

mechanisms conduction of electric current through the flame, which is related to its 

electrical resistance. Measurements confirmed the influence of the polarity of the electrodes 

on measured electrical resistance at the different types of the mixtures of the flame. There 

was observed, that the conduction of electrical current through the flame was also dependent 

on the type of the mixture (rich, lean, stoichiometric). Measurements were needed to 

confirm the proposed principle of interaction between the electric field and flame. 

 

In the case of experimental program was also observed an increase in maximum temperature 

in the flame. This phenomenon containing a application potential in area of metallurgical 

technologies. 

 

Based on the results obtained in this work would be suitable to implement the following 

experimental research to measure a dependence describing the influence of electric fields on 

the combustion process like a function of pressure. Like a very beneficial can also be 

considered research using alternating electric fields with the goals in measuring of the 

frequency dependence. 

 

Research on application of electric field in the combustion process could be very perspective 

not only in area of metallurgical technologies, but offers great potential in the field of 

internal combustion engines. 
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