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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

ŠTOPPL, M. Stanovte příkon kotle v koksárenském plynu : bakalářská práce. Ostrava :  

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

energetiky, 2014, 38 s. Vedoucí práce: Štáňa, M. 

Bakalářská práce se zabývá základními charakteristikami pro posuzování vlastností  

plynů spalovaných v energetických zařízeních. Dále jsou popsány plyny nejběžněji  

spalované v energetických zařízeních. V rámci práce byl na základě konkrétních  

analýz a měření proveden ověřovací výpočet stanovení příkonu v koksárenském  

plynu a porovnán se stávajícím způsobem výpočtu. Rovněž je posouzen vliv  

vlhkosti na stanovení příkonu v dodávaném koksárenském plynu a možné způsoby  

zohlednění vlivu vlhkosti v rámci stávajícího měření. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

ŠTOPPL, M. Determination of Boiler Input in Coke Gas : Bachelor thesis. Ostrava: 

VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Engineering, Department of Energy, 

2014, 38 p. Thesis head: Stáňa, M. 

The bachelor thesis deals with the basic characteristics for describing the properties  

of gases used in energy facilities. The first section describes the most commonly  

used gases. The power consumption of coke gas was carried out on the basis of real  

analysis and measurement, and compared to existing methods of determination.  

The effect of humidity, which contains the coke gas, is evaluated and the possibilities  

of taking the effects of humidity into account in the current methods of  

evaluation are considered. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

Symbol Veličina Jednotka 

C 

ČOV        

součinitel průtoku 

Čistička odpadních vod 

[-] 

 

D průměr otvoru škrtícího orgánu [m] 

D vnitřní průměr potrubí [m] 

G gravitační zrychlení [m2.s-1] 

H výška středu průřezu potrubí [m] 

I Entalpie [J.kg-1] 

L vzdálenost. od škrtícího orgánu [mm] 

N počet měření [-] 

P absolutní statický tlak  [Pa] 

ReD Reynoldsovo číslo vztažené k D [-] 

T termodynamická teplota [K] 

T Teplota [°C] 

U měrná vnitřní energie [J.kg-1] 

V rychlost proudění [m.s-1] 

H Obsah vodíku         [kg.kg-1] 

M Molární hmotnost plynu         [kg.kmol-1] 

N Obsah dusíku         [kg.kg-1] 

O Obsah kyslíku         [kg.kg-1] 

Q Množství tepla         [kJ] 

Q  Tepelný tok         [kJ.s-1] 

Q1 Tepelný tok Q (kJ.s-1) vztažený na hmotnostní průtok 

paliva m  (kg.s-1)                                                                     

        [kJ.kg-1] 

)( r

n

r

i QQ  Výhřevnost (spalné teplo)         [kJ.kg-1] 

S Obsah síry         [kg.kg-1] 

V Objem vzduchu nebo spalin vztažený na 1 kg paliva         [m3.kg-1] 

W Obsah vody         [kg.kg-1] 
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EES       výpočetní program Engineering Equation Solver 

                  jednotkách       [J.K-1mol-1] 

KE DEZ   Katedra energetiky – diagnostika energetických zdrojů 

KP       Koksárenský plyn 

M        hmotnost vodní páry, kterou by obsahoval  

NIST       National Institute of Standards and Technology, NIST 

R       molární plynová konstanta vyjádřená v odpovídajících 

                 jednotkách        [J.m3.mol-1] 

Vm       objem jednoho molu plynu     [m3.mol-1] 

 

m       Hmotnost        [kg] 

m       hmotnost vodní páry, která je v plynu obsažena   [kg] 

m        Hmotnostní průtok      [kg.s-1] 

md       hmotnostní výkonnost, hmotnostní průtok   [kg.s-1] 

p       Tlak        [Pa; MPa] 

pabs          absolutní tlak       [Pa] 

pd       diferenční tlak       [Pa] 

pw        parciální tlak vodní páry      [Pa] 

p2        statický tlak plynu      [Pa] 

qm       hmotnostní průtok       [kg.s-1] 

qV       objemový průtok       [m3.s-1] 

qV_N          objemový průtok plynu při normálních podmínkách tlaku    

                  a teploty        [mN
3/h] 

qV_SP       objemový průtok plynu při smluvních podmínkách tlaku a  

                  teploty        [msp
3/h] 

 

 

 

  Relativní tepelná ztráta  

  Účinnost  

  Objem vlhkého plynu (vzduchu) obsahující 1m3 plynu 

(vzduchu) suchého 

 

  Hustota [kg.m-3] 

  Relativní vlhkost  

  Objemový podíl složky ve směsi plynu [m3.m-3] 

   



10 

 

p diferenční tlak [Pa] 

 součinitel expanze [-] 

 dynamická viskozita [kg.m-1.s-1] 

 izoentropický exponent [-] 

(t) součinitel teplotní roztažnosti [K-1] 

 kinematická viskozita [m2.s-1] 

 hustota tekutiny [kg.m-3] 

 Sutherlandova konstanta [K] 

 

 

Dolní Indexy: 

Bar Barometrický 

C Uhlík, hořlavina v tuhých zbytcích 

CO Oxid uhelnatý; hořlavina ve spalinách 

CO2 Oxid uhličitý 

H2 Vodík 

H2 Vodík 

H2O voda; vodní pára 

H2O Voda; vodní pára 

Hod hodina 

I složka směsi; člen souboru 

J jmenovitá hodnota 

Jm Jmenovitý 

Korig Korigovaný 

M Hmotnostní 

Max Maximální 

Měř Měřený 

Min minimální (teoretický) 

N normální podmínky 

N2 Dusík 

N2 Dusík 

NV napájecí voda 

O2 Kyslík 

O2 Kyslík 

Od odkalování; odluhování 

Ok Okolí 
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Ok Okolí 

Pal Palivo 

Pal Palivo 

Pp Přehřátá pára 

Pr přivedený; příkon 

Pr Přivedený; příkon 

0 Počáteční 

 1                před škrtícím orgánem  

 2                za škrtícím orgánem  
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0   Úvod 

Pro energetické využití (jako palivo) jsou v ČR nejčastěji využívány plyny: zemní, 

vysokopecní, koksárenský, degazační a bioplyn. Tyto plyny jsou používány buď jako 

hlavní palivo nebo jako palivo stabilizační a najížděcí.  

V práci jsou popsány základní charakteristiky používání při popisu a posouzení 

vlastností plynu. 

Pomocí těchto charakteristik jsou popsány plyny nejběžněji používané v ČR jako 

palivo.  

V praktické části práce je na základě skutečně provedených rozborů a měření 

proveden výpočet příkonu v koksárenském plynu. 

V běžné energetické praxi není většinou při stanovení výhřevnosti a průtoku 

uvažováno s vlhkostí plynu (podílem vodních par v plynu). To způsobuje nepřesnosti 

při technickoekonomickém bilancování výroby a při fakturaci energie dodané v plynu. 

Vlhkost v plynu navíc sebou přináší i další technické problémy spojené s kondenzací 

vodní páry v potrubí (odkalování, zamrznutí, zanášení, problémy s regulací, nepříznivý 

dopad na potrubí, armatury a hořáky). 

Zejména ve vysokopecním a degazačním plynu je, vzhledem ke způsobu získávání 

a úpravy plynu, podíl vodních par nezanedbatelný.  

Z tohoto důvodu byl v rámci této práce zohledněn i vliv vlhkosti na stanovení 

příkonu v dodávaném koksárenském plynu. 

Dále je porovnán příkon v koksárenském plynu stanovený na základě průtoku a 

rozboru plynu s příkonem vypočteným z účinnosti kotle (do kterého byl koksárenský 

plyn dodáván) stanovené nepřímou metodou. 
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1   Základní charakteristiky pro posouzení vlastností plynů 

1.1 Spalné teplo 

Je množství tepla, které lze získat dokonalým spálením určitého množství plynu 

se vzduchem tak, že tlak p1, při kterém probíhá reakce, zůstává konstantní a všechny 

produkty spalování jsou vraceny při stejné určité teplotě t1 jakou měly reaktanty a 

všechny tyto produkty jsou v plynném stavu s výjimkou vody, která vzniká při 

spalování, a která zkondenzuje do kapalného stavu při teplotě t1. [2] 

Kde je množství plynu vyjádřeno v molech, označuje se dle [2] spalné teplo 

𝐻𝑆̅̅ ̅(𝑡1, 𝑝1); pokud je vyjádřeno v jednotkách hmotnosti, označuje se dle [2]  𝐻�̂�(𝑡1, 𝑝1). 

Kde je množství plynu vyjádřeno v jednotkách objemu, označuje se dle [2] spalné teplo 

𝐻�̃�[𝑡1, 𝑝1, 𝑉(𝑡2, 𝑝2)], kde t2 a p2 jsou (měřící) referenční podmínky objemu plynu (viz 

obr. 1). 

 

Obr. 1 – Spalné teplo a výhřevnost na objemovém základě. Referenční podmínky 

měření a spalování              [2] 

 

 V energetické praxi se, kromě přímého stanovení spalného tepla, běžně používá i 

stanovení spalného tepla (výhřevnosti) výpočtem na základě podílu hlavních (hlavní) 

spalitelných složek.           
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1.2 Výhřevnost 

Je množství tepla, které lze získat dokonalým spálením určitého množství plynu 

se vzduchem tak, že tlak p1, při kterém probíhá reakce, zůstává konstantní a všechny 

produkty spalování jsou vraceny při stejné určité teplotě t1 jakou měly reaktanty a 

všechny tyto produkty jsou v plynném stavu. [2] 

Pokud je množství plynu vyjádřeno v molech, označuje se dle [2] výhřevnost 

𝐻1̅̅̅̅ (𝑡1, 𝑝1); pokud je vyjádřeno v jednotkách hmotnosti, označuje se dle [2] 𝐻1̂(𝑡1, 𝑝1) a 

pokud je vyjádřeno v jednotkách objemu, označuje se spalné teplo 𝐻1̃[𝑡1, 𝑝1, 𝑉(𝑡2, 𝑝2)].      

[2] 

 

1.3 Hustota 

Hmotnost vzorku plynu dělená jeho objemem při určených podmínkách tlaku a 

teploty. [2]          

 

1.4 Relativní hustota 

Je hustota plynu dělená hustotou suchého vzduchu standardního složení při 

stejném tlaku a teplotě. Výraz ideální relativní hustota se používá v případě, kdy plyn i 

vzduch lze považovat za plyny splňující zákon pro ideální plyn; výraz reálná relativní 

hustota se používá v případě, kdy plyn i vzduch jsou považovány za reálné plyny.     [2] 

 

1.5 Wobbeho číslo 

Je spalné teplo na objemovém základě při určených referenčních podmínkách, 

dělené druhou odmocninou relativní hustoty při stejně určených měřících referenčních 

podmínkách [2]. Tato veličina se používá zejména při posouzení zaměnitelnosti plynů 

používaných jako palivo  

 

1.6 Entalpie fázové přeměny 

Entalpie přeměny látky ze stavu A do stavu B je termodynamická terminologie 

pro množství tepla, které se uvolňuje při přechodu mezi fázemi. Podle konvence se 

vývin tepla označuje jako záporná změna entalpie. U veličin ,,entalpie spalování“ a 

,,výparná entalpie” pak z kontextu vyplývají významy nepotřebující další vysvětlení. [2] 
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1.7 Ideální a reálný plyn 

Ideální pln je plyn, který splňuje zákon ideálního plynu: 

 𝑝 ∙ 𝑉𝑚 = 𝑅 ∙ 𝑇 

 

kde p   je absolutní tlak; 

 T termodynamická teplota; 

 Vm objem jednoho molu plynu 

 R molární plynová konstanta vyjádřená v odpovídajících jednotkách. 

 

Žádný reálný plyn se neřídí tímto zákonem. Pro reálné plyny musí být tato rovnice 

upravena na tvar: 

 𝑝 ∙ 𝑉𝑚 = 𝑇(𝑇, 𝑝) ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 

kde Z(t,p) je proměnná, často se blížící hodnotě 1, známá pod názvem 

kompresibilitní (kompresní) faktor.               [2] 

 

1.8 Kompresibilitní (kompresní) faktor 

Je skutečný (reálný) objem plynu libovolné hmotnosti při daném tlaku a teplotě 

dělený objemem stejného plynu, vypočteným při stejných podmínkách ze zákona 

ideálního plynu.                 [2] 

 

1.9 Referenční podmínky spalování 

Daná teplota t1 a tlak p1. Jedná se o podmínky, při kterých je plyn teoreticky 

spalován (viz obr. 1).                 [2] 

 

1.10 Referenční podmínky měření 

Daná teplota t2 a tlak p2. Jedná se o podmínky, při kterých je množství plynu, 

který má být spálen, určeno teoreticky. Neexistuje důvod, aby tyto podmínky byly 

stejné jako referenční podmínky spalování (viz obr. 1). 

Poznámka:  

Ve světě je používána celá řada referenčních podmínek. V tabulkách uvedených 

v normě ČSN EN ISO 6976 jsou příslušné údaje k dispozici pro hlavní kombinace 

metrických referenčních podmínek.               [2] 
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1.11 Suchý zemní plyn 

Je plyn obsahující vodu v plynné fázi vyjádřenou molárním zlomkem ne větším 

než 0,00005.                  [2] 

 

1.12 Relativní vlhkost  

Udává poměr mezi okamžitým množstvím vodních par v plynu a množstvím 

par, které by měl plyn o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení. Udává se 

v procentech (%).  

Je-li  hmotnost vodní páry, která je v plynu obsažena, a  hmotnost vodní 

páry, kterou by obsahoval stejný objem plynu, kdyby byl při stejné teplotě a tlaku 

vodními parami nasycen, pak lze relativní vlhkost vyjádřit jako 

 

   [%]                                                                               (1) 

 

Vzhledem k tomu, že množství sytých par závisí především na teplotě, mění se 

relativní vlhkost s jeho teplotou i přesto, že absolutní množství vodních par zůstává 

stejné.  

 

1.13 Měrná vlhkost  

Udává hmotnost vodní páry  připadající na 1 kg suchého plynu . 

   [%]                                                                              (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Syt%C3%A1_p%C3%A1ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Procento
http://cs.wikipedia.org/wiki/Objem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syt%C3%A1_p%C3%A1ra
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2    Plyny nejčastěji používané v energetických zařízeních 

2.1 Zemní plyn 

Tento plyn je přírodní, hořlavý a  využívaný jako významné plynné fosilní 

palivo. Hlavní složka je metan. Nachází se buď samostatně, společně s ropou 

nebo černým uhlím. Díky tomu, že obsahuje především metan, má v porovnání s 

ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné 

energie. Je proto považován za ekologické palivo. Ve vozidlech se využívá ve stlačené 

(CNG) nebo zkapalněné podobě (LNG). 

Zemní plyn je bez zápachu, proto se odorizuje, tj. přidávají se do něj páchnoucí 

plyny (např. ethylmerkaptan) tak, aby bylo možno čichem zjistit koncentraci ve 

vzduchu větší než 1%. Nejvíce se využívá jako zdroj energie a také jako surovina pro 

chemický a palivový průmysl. 

Díky ekonomice ČR se v energetice využívá jako hlavní palivo pouze pro kotle 

menších a středních výkonů. Popřípadě jako poměrně drahé palivo najížděcí a 

stabilizační. 

 

Typické složení zemního plynu: 

CO2  - průměrná  1,5 % 

C2H6  - průměrná  0,97 % 

C3H8  - průměrná  0,01 % 

C4H10  - průměrná  0 % 

C5H12  - průměrná  0,01 % 

CnHm vyšší - průměrná  0 % 

O2  - průměrná  0,7 % 

N2  - průměrná  0,01 % 

H2O  - průměrná  0  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosiln%C3%AD_palivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosiln%C3%AD_palivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stla%C4%8Den%C3%BD_zemn%C3%AD_plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stla%C4%8Den%C3%BD_zemn%C3%AD_plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zkapaln%C4%9Bn%C3%BD_zemn%C3%AD_plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odorizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethylmerkaptan
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Fyzikální charakteristiky: 

Charakteristiky jsou pouze přibližné, protože se podle složení na různých nalezištích 

liší. 

 Hustota: 

 suchý plynný: 0,7 kg/m3 (lehčí než vzduch) 

 kapalný: 400 kg/m3 

 Molární hmotnost: M = 0,0164 kg/mol 

 Zápalná teplota: t = 650 °C 

 Teplota plamene 1957 °C 

 Výhřevnost: 31–41,5 MJ/m3 (plynný) 

 Oktanové číslo při použití ve spalovacích motorech: 120–130 

 Dolní mez výbušnosti: 4,3% 

 Horní mez výbušnosti: 15% 

2.2 Vysokopecní plyn 

Nazývá se též kychtový plyn. Je to plyn, odcházející z vysokých pecí. 

Složení: 

Vysokopecní plyn obsahuje značné množství oxidu uhelnatého (CO) a lze jej 

spalovat. Složením a způsobem vzniku se podobá chudému generátorovému plynu, liší 

se však větším obsahem CO. 

 

Typické složení vysokopecního plynu: 

CO  - průměrná   28 %     

H2  - průměrná   2,5 % 

CH4  - průměrná   0,5 % 

CO2  - průměrná   10 % 

N2  - průměrná   59 % 

 

Fyzikální charakteristiky: 

 Hustota:  1,288 kg/m3 (lehčí než vzduch) 

 Výhřevnost:  4 MJ/m3 

 Dolní mez výbušnosti: 35% 

 Horní mez výbušnosti: 75% 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A1rn%C3%AD_hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1paln%C3%A1_teplota
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDh%C5%99evnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oktanov%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovac%C3%AD_motor
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Doln%C3%AD_mez_v%C3%BDbu%C5%A1nosti&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Horn%C3%AD_mez_v%C3%BDbu%C5%A1nosti&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_pec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhelnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1torov%C3%BD_plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDh%C5%99evnost
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Doln%C3%AD_mez_v%C3%BDbu%C5%A1nosti&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Horn%C3%AD_mez_v%C3%BDbu%C5%A1nosti&action=edit&redlink=1
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Využití: 

Vysokopecní plyn se používá v ohřívačích vzduchu (cowperech) k ohřívání 

vzduchu, který se dmýchá do vysoké pece, dále pak pro parní kotle a hutnické pece (zde 

ve směsi s dalšími plyny). Po odstranění tzv. vysokopecního prachu se užívá i jako 

pohonné látky v plynových motorech. Vzhledem k jeho nízké výhřevnosti by nebylo 

účelné rozvádět jej na velké vzdálenosti, a proto se zužitkuje pouze v okruhu závodu. 

2.3 Koksárenský plyn  

Směs plynů vznikající při koksování černého uhlí. Pro další využití je ho nutno 

vyčistit, tím se odstraňují např. dehet, benzol, sulfan, naftalen a amoniak. Jedná se o 

hořlavý plyn charakteristického zápachu. Obsahuje mj. vodík (až 60 %), metan a oxid 

uhelnatý (až 10 %). Vzhledem k obsahu oxidu uhelnatého je jedovatý. Obdobou 

koksárenského plynu je svítiplyn, který se získává převážně tlakovým zplyňováním 

hnědého uhlí kyslíkem a vodní parou. Jeho výhřevnost je okolo 16 MJ/m³. 

V blízkosti koksáren se koksárenský plyn využívá v energetických zařízeních. 

Například formou spoluspalování v uhelných kotlích v Teplárně Přívoz, Energetice 

Třinec, AMEO. 

 

Typické složení koksárenského plynu: 

CO2  - průměrná  3,1 % 

- v mezích  3,0 ÷ 3,3 % 

CnHm  - průměrná  2,3 % 

- v mezích  2,3 ÷ 2,5 % 

O2  - průměrná  0,7 % 

- v mezích  0,6 ÷ 0,8 % 

H2  - průměrná  52,7 % 

- v mezích  52,5 ÷ 53,3 % 

N2  - průměrná  9,8 % 

- v mezích   8,9 ÷ 10,2 % 

CO  - průměrná  6,9 % 

- v mezích  6,2 - 7,1 % 

CH4  - průměrná  24,1 % 

- v mezích  23,2 ÷ 24,4 % 

inerty  - průměrná  12,7 % 

- v mezích  11,6 ÷ 13,9 % 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cowper&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Plynov%C3%BD_motor&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koks
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dehet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Benzol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Naftalen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amoniak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhelnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhelnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%ADtiplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ra
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2.4 Degazační plyn 

Uvolňuje se při těžbě uhlí a z bezpečnostních důvodů je odsáván jako tzv. 

degazační plyn. Těží se však i přímo vrty z uhelných slojí. Ve vybraných lokalitách je 

možné karbonský plyn dlouhodobě těžit. 

Důlní degazace je soubor činností a zařízení sloužících k záměrnému a řízenému 

odčerpání metanu z uhelné sloje. Následuje izolované odvádění plynové směsi z 

degazačních zdrojů v dole plynovody. 

 

Úkolem důlní degazace je především:  

a) zabezpečovat provozovaná důlní pracoviště 

b) odtěžovat hromadící se důlní plyn v již vyrubaných a uzavřených důlních  

    prostorách  

c) odtěžovat plyn ze zjištěných zdrojových poloh v celém prostoru dobývacího    

    prostoru (případně i v jeho blízkém okolí). 

 

Degazace zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci v dolech. Popis 

degazačního systému je součástí větrní rozvahy každého dolu. Tento plyn se v ČR 

běžně využívá v energetických zařízeních dvěma způsoby.  Buď u stávajících kotlů 

formou spolu spalování, nebo jako hlavní palivo. Popřípadě jsou pro energetické využití 

degazačního plynu využívány kogenerační jednotky se spalovacími motory umístěné 

v blízkosti místa těžby. 

 

Typické složení degazačního plynu: 

CH4  -v mezích  50 ÷ 70 % 

CO2  -v mezích  2,0 ÷ 10 % 

O2  -v mezích  1,0 ÷ 5,0 % 

N2 + vodní pára   zbytek do 100% 

2.5 Bioplyn  

Vzniká během anaerobní digesce organických materiálů a skládající se zejména 

z metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). 

Zdroje a produkce bioplynu je zejména v: 

 přirozených prostředích, jako mokřady, sedimenty, trávící ústrojí (zejména u 

přežvýkavců), 

 zemědělských prostředích, jako rýžová pole, uskladnění hnoje a kejdy, 

 odpadovému hospodářství na skládkách odpadů (zde je označovaný jako skládkový 

plyn), na anaerobních čistírnách odpadních vod (ČOV) a v bioplynových stanicích. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plynovod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnost_a_ochrana_zdrav%C3%AD_p%C5%99i_pr%C3%A1ci
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD_digesce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skl%C3%A1dka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skl%C3%A1dkov%C3%BD_plyn&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skl%C3%A1dkov%C3%BD_plyn&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplynov%C3%A1_stanice
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Použití bioplynu: 

Bioplyn z bioplynových stanic, ČOV a některých skládek je používán: 

 k výrobě tepla 

 k výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) - nejčastější případ 

 k výrobě tepla, elektřiny a chladu (trigenerace) - trigenerace je využívána jen 

výjimečně 

 k pohonu dopravních prostředků (automobily, autobusy, zemědělská technika, 

vlaky) 

Typické složení bioplynu: 

Methan   -v mezích 40 - 75 % 

Oxidu uhličitý  -v mezích 25 - 55 % 

Vodní pára  -v mezích 0 - 10 % 

Dusík   -v mezích 0 – 5 % 

Kyslík   -v mezích 0 – 2 % 

Čpavek  -v mezích 0 – 1 % 

Sulfan   -v mezích 0 – 1 % 

Energeticky hodnotné části bioplynu jsou metan a vodík. Problematickými zase 

sirovodík a čpavek, které je často nutné před energetickým využitím bioplynu odstranit, 

aby neškodily strojním zařízením.  

2.6 Vlhkost plynu 

Například zemní plyn je z důvodu problémů způsobených obsahem vodních par 

sušen. Vodní pára obsažena v zemním plynu způsobuje problémy při kondenzaci 

v průběhu transportu a při fakturaci. Dle normy ČSN EN ISO 6976 „Zemní plyn – 

Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla“ je 

možné zohlednit vliv vodních par v plynu na výhřevnost dle vzorce (3). 

V dalších, v energetice běžně používaných plynech, se běžně vyskytuje ve 

značném množství vodní páry. Většinou se však s podílem vodní páry vůbec neuvažuje. 

Například koksárenský plyn je, vzhledem ke způsobu úpravy, běžně nasycen vodními 

parami až na mez sytosti. Z důvodu fakturace se provádí denní rozbory složení a 

výhřevnosti koksárenského plynu. Podíl vlhkosti se většinou vůbec nestanovuje. A to i 

přesto, že v potrubí v průběhu transportu zcela prokazatelně dochází ke kondenzaci 

vodních par. (Obdobný problém je i u plynu degazačního.)  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kogenerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trigenerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_bioplynu
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Podíl vodních par v místě spotřeby je vlivem větší teploty plynu výrazně vyšší 

v létě. V zimě dochází k výraznější kondenzaci po trase. Vlhkost obsažená v plynu 

sebou přináší problémy technického rázu, jako jsou problémy s armaturami a 

s plynovými hořáky vybavenými sofistikovanějšími způsoby regulace, a rovněž i 

problémy při fakturaci energie dodané v plynu. Na nesprávně fakturovaném množství 

energie dodané ve vlhkém plynu se vodní pára podílí dvěma způsoby: 

 

1) Nesprávné stanovení průtoku 

2) Nesprávné stanoveni výhřevnosti 

 

Ad 1) Průtok dodávaného plynu se většinou měří pomocí škrtících orgánů (většinou 

clona). Již při samotném návrhu škrtícího orgánu se při stanovení veličin potřebných 

pro výpočet škrtícího orgánu (hustota, viskozita, izoentropický koeficient) často vůbec 

neuvažuje s podílem vodní páry v plynu. Při vlastním měření průtoku se většinou měří 

jen diferenční tlak na škrtícím orgánu, statický tlak a teplota plynu. Proměnné složení 

plynu způsobené jak kolísáním kvality plynu, tak proměnným podílem vlhkosti, se při 

výpočtu průtoku většinou vůbec nezohledňuje. 

 

Ad 2) Výhřevnost plynu se většinou stanovuje buď na základě denních rozborů 

(koksárenský plyn) nebo měřením koncentrace dominantního zdroje energie (např. CH4 

v degazačním plynu). Přičemž se předpokládá, že plyn je suchý. Dle poznatků 

pracoviště KE DEZ bývá podíl vodních par v koksárenském a degazačním plynu blízký 

stavu nasycení. V praxi to znamená, že například v letních měsících (kdy je plyn teplý a 

má větší schopnost pojmout vlhkost) tvoří více než 2 % z dodávaného množství plynu 

vodní pára. Fakturovaný je však suchý plyn.      

 

 

 

3   Základní vlastnosti konkrétního vzorku koksárenského plynu 

Pracoviště KE DEZ (Katedra energetiky – Pracoviště pro provoz a diagnostiku 

energetických zařízení) provedlo měření, jehož cílem bylo stanovit příkon kotle 

v koksárenském plynu. Koksárenský plyn dodávají koksovny do blízké teplárny. Dle 

poznatků pracovníků teplárny dochází ke kolísání parametrů (zejména výhřevnosti) KP. 

Cílem této práce je posoudit rozdíly a stanovit metodiku pro „správné“ stanovení 

příkonu v dodávaném koksárenském plynu. 
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3.1 Odběr vzorku koksárenského plynu 

Vzorky KP byly odebírány z provozních odběrových míst pomocí pracovnice 

laboratoří koksovny do plynotěsných vaků. Následně byl vzorek předán a analyzován v 

laboratoři v rámci této práce označované jako Laboratoř 1.  

 

Tab. č. 1 -  Rozbory koksárenského plynu  

 
 

Jak je patrné z výsledků analýz, není při stanovení složení (a vlastností) plynu 

uvažováno s podílem vodních par v plynu.  
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Tab. č. 2 -  Porovnání výsledků  

 

 

3.2 Stanovení vlastností plynu pro výpočet průtoku 

Pro ověřovací výpočet průtoku bylo potřeba stanovit hustotu, izoentropický 

exponent a dynamickou viskozitu koksárenského plynu. Tyto vlastnosti byly stanoveny 

pro průměrné složení plynu z analýzy laboratoře. Vlastnosti byly vypočteny pro směs 

plynu v programu REFPROP. Tento program byl vyvinut v Národním institutu 

standardů a technologií (National Institute of Standards and Technology, NIST) a 

používá v současné době nejpřesnější dostupné modely pro výpočet vlastností čistých 

tekutin a směsí. Pro účely této práce byla použita standartní referenční databáze 23, 

verze 9.0. Pro výpočet vlastností bylo zadáno vždy průměrné složení plynu z 

analýz laboratoře a hodnoty tlaku a teploty v každém měřeném okamžiku. Tímto 

způsobem byla vypočtena sada dat (hustota, viskozita, izoentropický koeficient) pro 

plyn konstantního průměrného složení, ale při tlaku a teplotě v daném měřeném 

okamžiku (frekvence snímání 1 sekunda) pro suchý plyn.  Následně byla vypočtena 

druhá sada dat, kdy se předpokládalo, že plyn je, při dané teplotě, nasycen vodními 

parami (relativní vlhkost 100 %). 
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3.3 Výhřevnost vlhkého plynu 

Pro přepočet výhřevnosti suchého plynu na výhřevnost plynu měřeného byl 

použit vztah dle normy ČSN EN ISO 6976: 

 

 �̃�(𝑛𝑎𝑚ěř𝑒𝑛é) = �̃�(𝑠𝑢𝑐ℎý 𝑝𝑙𝑦𝑛) ∙
𝑝2−𝑝𝑤

𝑝2
         (3)       

Kde: 

p2  je statický tlak plynu 

pw  je parciální tlak vodní páry 

 

Zlomek 
𝑝2−𝑝𝑤

𝑝2
 je roven objemovému podílu suchého plynu k celkovému objemu 

vlhkého plynu. 

Z následujícího ukázkového výpočtu je patrný vliv vody na výhřevnost plynu: 

 

 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

 

 

Tab. č. 3 Závislost výhřevnosti na teplotě KP (Předpoklad: relativní vlhkost 100 % ) 

t p_sat X Pokles  �̃� 

[°C] [kPa] [-] [%] [kJ/mN3] 

-177,40 0,000 1,000 0,000 17 481 

0,00 0,611 0,994 0,600 17 376 

5,00 0,873 0,991 0,856 17 331 

10,00 1,228 0,988 1,205 17 270 

15,00 1,706 0,983 1,673 17 188 

20,00 2,339 0,977 2,295 17 080 

25,00 3,170 0,969 3,110 16 937 

30,00 4,247 0,958 4,167 16 753 

33,54 5,190 0,949 5,092 16 591 

35,00 5,629 0,945 5,522 16 516 
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4   Stanovení příkonu kotle dodávaného v koksárenském plynu 

Příkon v koksárenském plynu byl stanoven dle vzorce (8) 

 

Příkon = průtok * výhřevnost 

𝑄𝑃ří𝑘𝑜𝑛 = 𝑞𝑉 ∙ 𝐻  [kW] (8) 

  

Kde  

𝑞𝑉 je objemový průtok plynu [m3/s] 

𝐻 výhřevnost plynu [kJ/m3] 

 

Přičemž referenční podmínky objemu plynu musí být stejné 

 

4.1 Stávající měření průtoku 

Koksárenský plyn je dodáván potrubím z koksovny do teplárny. Na potrubí je 

instalováno provozní měření průtoku pomocí škrtícího orgánu. Provozními přístroji je 

měřen diferenční tlak, statický tlak, teplota. Výpočet se provádí v měřicím a řídicím 

systému teplárny. 

 

4.2 Nezávislé ověřovací měření průtoku 

Z důvodu ověření bylo instalováno nezávislé měření průtoku. Na škrtící orgán, 

zabudovaný v potrubí, bylo připojeno nezávislé měření diferenčního tlaku, statického 

tlaku a teploty.  

 

Pro ověřovací výpočet průtoku KP byly použity parametry z karty škrtících orgánů 

uvedené v Tab. č. 7. 

měřicí místo teplárna 

typ primárního prvku centrická clona 

způsob odběru tlakového impulsu komorový odběr 

vnitřní průměr clony při 20 °C d20 [mm] 290,878 

vnitřní průměr potrubí při 20 °C D20 [mm] 516,000 

součinitel teplotní roztažnosti 
materiálu clony 

d [1/K] 1,415E-05 

součinitel teplotní roztažnosti 
materiálu potrubí 

D [1/K] 1,025E-05 
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Pro nezávislé měření diferenčního tlaku, statického tlaku a teploty byl použit 

víceparametrický převodník ROSEMNOUNT 3095. Víceparametrické převodníky 

umožňují měření jak diferenčního, tak statického tlaku (použitý převodník měří 

absolutní tlak). Do víceparametrického převodníku ROSEMOUNT 3095 bylo 

čtyřvodičově připojeno odporové teplotní čidlo Pt100. Uvedené převodníky je možné 

nakonfigurovat pro výpočet průtoku přímo v převodníku. V tomto případě je potřeba 

zadat typ škrtícího orgánu, normu použitou pro výpočet průtoku a vlastnosti protékající 

tekutiny. Protékající tekutinu je možné vybrat z rozsáhlé databáze kapalin a plynu. 

Vzhledem k tomu, že v průběhu vlastního ověřovacího měření nebylo známo přesné 

složení KP byly do měřicí ústředny zapisovány hodnoty diferenčního tlaku, absolutního 

statického tlaku a teploty. Vlastní výpočet průtoku byl proveden až po ukončení měření.  

Měření diferenčního a statického tlaku absolutního bylo provedeno paralelním 

připojením na pěticestnou armaturu stávajícího snímače diferenčního tlaku.  

Teplota KP byla měřena kalibrovaným teploměrem Pt100  třídy přesnosti A, 

umístěným pod povrchovou izolací (nebyly k dispozici teploměrné jímky). Odporové 

teplotní čidlo Pt100 bylo čtyřvodičivě připojeno do příslušného víceparametrického 

převodníku. 

Výstupní hodnoty byly trvale registrovány po celou dobu zkoušky měřícím 

systémem firmy NATIONAL INSTRUMENTS v intervalu 1s.  

Komunikace víceparametrického převodníkuů s měřicí ústřednou byla 

provedena pomocí digitálního protokolu FOUNDATION Fieldbus.  

 

 

Hodnoty průtoku a dodaného množství plynu jsou v rámci obchodního vztahu 

mezi koksovnami a teplárnou udávány při tzv. smluvních podmínkách. Normální 

podmínky a smluvní podmínky tlaku a teploty jsou uvedeny v Tab. č. 8. 
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4.3 Výpočet průtoku 

Průtok KP byl vypočten na základě hodnot diferenčních tlaků, statických tlaků a 

teplot koksárenského plynu. 

Průběhy naměřených hodnot diferenčního tlaku, statického tlaku a teploty jsou 

uvedeny v Grafu č. 1. 

 

 

 

Dle normy ČSN ISO 5167 z r. 2003 byly vypočteny hmotnostní průtoky qm 

suchého a vlhkého plynu (kg/s, t/h). Tyto hodnoty byly následně přepočteny na 

objemový průtok qV_N při normálních podmínkách 101,325 kPa a 0 °C (mN
3/s, mN

3/h) a 

rovněž na smluvní podmínky 101,325 kPa a 15 °C qV_SP (mSP
3/s, mSP

3/h). 

 

Výpočet průtočného množství  KP  byl proveden z naměřených hodnot 

v souladu s ČSN ISO 5167 z r. 2003 v aplikaci EES (Engineering Equation Solver).  

 

Hmotnostní průtok se podle použité normy [1] vypočte dle vztahu (9) 

2

m 1 1
4

C
q d 2 p

41


        


           (9) 

kde C je součinitel průtoku a ε expanzní součinitel. 
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Součinitelem průtoku C jsou zohledněny vlastnosti neideální tekutiny a 

materiálu škrtícího orgánu. Skutečný průtok tekutiny bude menší, než by odpovídalo 

rovnici (12). Výpočet součinitele, který tuto skutečnost zohledňuje, se liší dle provedení 

škrtícího orgánu. Nyní platná  aktualizaci normy ČSN ISO 5167 z roku 2003 

předepisuje pro stanovení C pro clony použití Reader – Harris/Gallagherovy rovnice: 

 

 

   

 

1

0,7
6

2 2

D

0,3
6

3,5

D

4
10 L 7 L1

4

´ ´ 1,1 1,3

2 2

10
C 0,5961 0,0261 0,316 0,000521

Re

10
0,0188 0,0063 A

Re

0,043 0,80 e 0,123 e 1 0,11 A
1

0,031 M 0,8 M

   

 
        

 

 
      

 


         



    

        (10) 

 

V případě, že D<71,12 mm, měl by být přičten k výše uvedené rovnici následující 

výraz: 

 
D

0,011 0,75 2,8
25,4

 
     

 
            (11)  

kde D je vyjádřen v mm a ReD je Reynoldsovo číslo vztažené k D  

Přičemž: 

 

0,8

D

19000
A

Re

 
  
 

             (12)  

 

´
´ 2
2

2L
M

1



              (13)       

kde:   

1
1

l
L

D
               (14)       

je podíl vzdálenosti předního odběru tlaku od přední strany clonové desky a průměru 

potrubí 
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2
2

l
L

D


                (15)       

je podíl vzdálenosti zadního odběru tlaku od zadní strany clonové desky a průměru 

potrubí. (L´2 označuje poměrnou vzdálenost od zadní strany, kdežto L2 by označovala 

poměrnou vzdálenost od přední strany). 

 

Jsou-li relativní vzdálenosti odběrů tlaku v souladu s požadavky uvedenými v [1], 

použijí se v této rovnici následující hodnoty L1 a L2: 

- pro koutové odběry: 

L1 = L’2 = 0 

- pro odběry ve vzdálenosti D a D/2: 

L1 = 1 

L’2 = 0,47 

- pro přírubové odběry: 

L1 = L’2 = 25,4/D 

kde D je vyjádřen v milimetrech. 

 

Součinitel expanze ε1: 

Norma ČSN ISO 5167 uvádí v případě, je-li  p2/p1≥0,75 pro stanovení 

součinitele expanze empirický vzorec: 

 4

1

1

p
1 0,41 0,35

p


     

 
           (16)       

 

 

 

 

 

 

 

ReD   =  4  · 
qm

p  · m  · 
DPIPE

1000

qm   =  qV  · r1

qV;SP  · 
pSP

273,15  + tSP

  =  qV  · 
pstat

273,15  + t
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Graf č. 2 Objemový průtok koksárenského plynu. Srovnání měření VŠB (suchý plyn a 

vlhký plyn) a teplárny 

(Vztaženo na smluvní podmínky 101,325kPa 15°C)  

 

 

4.4 Výpočet výhřevnosti 

Výhřevnost suchého plynu byla vypočtena v aplikaci REFPROP. Srovnání této 

vypočtené hodnoty s hodnotou vypočtenou laboratoří, která prováděla analýzy je 

uvedeno v Tab. č. 2. 

Výpočet výhřevnosti vlhkého plynu je uveden v kapitole 3.3. Tento výpočet je 

proveden pro KP průměrného složení z prováděných zkoušek. Jak je z Tab. č. 3 patrné 

při 100% relativní vlhkosti by musel mít KP teplotu 177,4 °C aby byl suchý. Respektive 

je možné výsledky analýz plynu prováděných laboratoří interpretovat tak, že teplota 

rosného bodu je -177,4 °C.  

V průběhu ověřovacího měření byla průměrná měřená teplota KP 33,54 °C. Za 

předpokladu 100%ní relativní vlhkosti byl podíl vodních par v KP 5,09 %obj. a zatímco 

výhřevnost suchého KP je 17 481 kJ/mN
3, tak při 100%ní relativní vlhkosti byla při 

33,54 °C výhřevnost 16 591 kJ/mN
3.   
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4.5 Stanovení příkonu z nepřímé účinnosti 

Kromě stanovení příkonu měřením z průtoku a výhřevnosti (což je náplní této 

práce) bylo ve stejném okamžiku provedeno i stanovení příkonu z nepřímé účinnosti 

kotle (není předmětem této práce). Měření účinnosti kotle dle ČSN 070302 provedlo 

nezávislým měřením pracoviště KE DEZ. Výrobní teplo kotle bylo stanoveno na 

základě údajů provozních přístrojů.  

Při stanovení příkonu z nepřímé účinnosti kotle bylo – stejně jako u stanovení 

příkonu z přímého měření průtoku a výhřevnosti KP – postupováno ve dvou variantách: 

1) Pro suchý plyn dle rozborů laboratoře 

2) Pro plyn 100%ně nasycený vlhkostí při měřené teplotě 

 

Výsledky měření účinnosti nepřímou metodou pro suchý plyn jsou uvedeny v Tab. č. 4. 

Výsledky měření účinnosti nepřímou metodou pro 100%ně vlhký plyn jsou uvedeny 

v Tab. č. 5. 
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Tab. č. 4 Účinnost kotle nepřímou metodou dle ČSN 07 0302 - Složení dle rozboru 

laboratoře. Suchý plyn 

 

 

Vstupní údaje Vypočtené hodnoty pro 

  Pára Ověřovací měření 
  Teplota o

C 484,20   Datum 9.srpen 2012

  Tlak MPa 7,50   Začátek měření 12:00

  Množství t.h
-1 39,30   Konec měření 14:00

  Napájecí voda Palivo

  Teplota vody o
C 162,80  Palivo

  Tlak vody MPa 11,10

  Další údaje  množství paliva                         m [ kg.s
-1 

] 0,839

  Jmennovitý výkon kotle MW 40,00

  Srovnávací tepl. vzduchu o
C 20,00   minimální                                Vvsmin mN

3
.kg

-1
8,243

  Naměřená teplota vzduchu o
C 23,00   skutečný                                   Vvss mN

3
.kg

-1
12,209

  Spaliny   při přebytku vzduchu                  1 1,481

  Teplota o
C 134,0  Měrný objem spalin

  O2 % 6,9  minimální - suchých                 Vssmin mN
3
.kg

-1
7,408

  CO ppm 11  minimální - vlhkých                  Vsvmin mN
3
.kg

-1
9,720

  SO2 ppm 0  skutečný - suchých                    Vss mN
3
.kg

-1
11,374

  Tuhé zbytky  skutečné - vlhkých                     Vssv mN
3
.kg

-1
13,737

  Nedopal popel % 0,00   Ztráty

  Nedopal popílek % 0,00   hořlavinou ve spalinách              CO 
% 0,004

  zachycení popela % 0,0   hořlavinou v popílku                   C 
% 0,000

  zachycení popílku % 0,0   hořlavinou v popelu                    C+ 
% 0,000

  Teplota popela o
C 300,0   fyzickým teplem spalin              k 

% 6,119

  Palivo - plyn   fyzickým teplem tuh.zbytků        f
% 0,000

  Výhřevnost [kJ.m
-3

] 17 481   sdílením tepla do okolí                sv 
% 0,566

 množství plynu [ mn
3
.s

-1
 ] 1,79   Ztráty celkem                             % 6,688

  Vlhkost W
r   [%] 0,00   Pracovní výkon kotle MW 29,16

  Dusík N2
r [%] 7,49   Vytížení jm.výkonu % 72,91

  Kyslík O2
r [%] 0,85 #   Účinnost kotle % 93,312

  Oxyd uhličitý CO2
r [%] 2,86   Tolerance účinnosti +/- % 0,614

  Oxyd siřičitý SO2
r [%] 0,00   Účinnost kotle s tolerancí 92,697 - 93,926%

  Vodík H2
r [%] 54,35

  Oxyd uhelnatý CO
r [%] 5,78

  Sirovodík H2S
r [%] 0,00

  Amoniak NH3
r [%] 0,00

  Metan CH4
r [%] 25,93

  Vyšší uhlovodíky CmHn
r [ % ] 0,00
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Tab. č. 5 Účinnost kotle nepřímou metodou dle ČSN 07 0302. Složení dle rozboru 

laboratoře. Vlhký plyn. Relativní vlhkost 100 % 

 

 

 

Vstupní údaje Vypočtené hodnoty pro 

  Pára Ověřovací měření 
  Teplota o

C 484,20   Datum 9.srpen 2012

  Tlak MPa 7,50   Začátek měření 12:00

  Množství t.h
-1 39,30   Konec měření 14:00

  Napájecí voda Palivo

  Teplota vody o
C 162,80  Palivo

  Tlak vody MPa 11,10

  Další údaje  množství paliva                         m [ kg.s
-1 

] 0,917

  Jmennovitý výkon kotle MW 40,00

  Srovnávací tepl. vzduchu o
C 20,00   minimální                                Vvsmin mN

3
.kg

-1
7,549

  Naměřená teplota vzduchu o
C 23,00   skutečný                                   Vvss mN

3
.kg

-1
11,181

  Spaliny   při přebytku vzduchu                  1 1,481

  Teplota o
C 134,0  Měrný objem spalin

  O2 % 6,9  minimální - suchých                 Vssmin mN
3
.kg

-1
6,784

  CO ppm 11  minimální - vlhkých                  Vsvmin mN
3
.kg

-1
9,010

  SO2 ppm 0  skutečný - suchých                    Vss mN
3
.kg

-1
10,416

  Tuhé zbytky  skutečné - vlhkých                     Vssv mN
3
.kg

-1
12,689

  Nedopal popel % 0,00   Ztráty

  Nedopal popílek % 0,00   hořlavinou ve spalinách              CO 
% 0,004

  zachycení popela % 0,0   hořlavinou v popílku                   C 
% 0,000

  zachycení popílku % 0,0   hořlavinou v popelu                    C+ 
% 0,000

  Teplota popela o
C 300,0   fyzickým teplem spalin              k 

% 6,173

  Palivo - plyn   fyzickým teplem tuh.zbytků        f
% 0,000

  Výhřevnost [kJ.m
-3

] 16 591   sdílením tepla do okolí                sv 
% 0,566

 množství plynu [ mn
3
.s

-1
 ] 1,88   Ztráty celkem                             % 6,743

  Vlhkost W
r   [%] 5,09   Pracovní výkon kotle MW 29,16

  Dusík N2
r [%] 7,11   Vytížení jm.výkonu % 72,91

  Kyslík O2
r [%] 0,81 #   Účinnost kotle % 93,257

  Oxyd uhličitý CO2
r [%] 2,71   Tolerance účinnosti +/- % 0,620

  Oxyd siřičitý SO2
r [%] 0,00   Účinnost kotle s tolerancí 92,637 - 93,876%

  Vodík H2
r [%] 51,58

  Oxyd uhelnatý CO
r [%] 5,49

  Sirovodík H2S
r [%] 0,00

  Amoniak NH3
r [%] 0,00

  Metan CH4
r [%] 24,61

  Vyšší uhlovodíky CmHn
r [ % ] 0,00
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5    Srovnání výsledků  

Příkon dodávaný koksárenským plynem do kotle byl stanoven přímo měřením 

průtoku a výpočtem z účinnosti stanovené nepřímou metodou. Oba uvedené způsoby 

byly provedeny pro plyn suchý (jak je zvykem v běžné praxi) a pro plyn 100%ně 

nasycený vodními parami při dané teplotě.  

V tabulce č. 6 jsou srovnány výsledky všech způsobů stanovení příkonu.  

Porovnání rozdílů výsledků pro suchý plyn potvrzují skutečnost sledovanou 

pracovníky teplárny: v letních měsících výrazné snížení účinnosti kotlů spalujících 

(nebo spoluspalujících) koksárenský plyn. Při měsíčním bilancování výroby se používá 

přímá metoda stanovení účinnosti kotlů a předpokládá se naprosto suchý plyn. Jak je 

patrné z Tab. č. 6 liší se výsledky přímé a nepřímé účinnosti kotle pro suchý plyn o 

8,06 % a příkon o 7,46 %.  

Při předpokladu, že byl koksárenský plyn 100%ně nasycen vodní párou, jsou 

rozdíly mezi výsledky přímé a nepřímé účinnosti kotle jen 1,2 % a příkonu jen 1,11 %.   

 

 

Tab. č. 6 Srovnání účinnosti kotle stanovené přímou a nepřímou metodou. Výpočet pro 

suchý plyn a plyn s relativní vlhkostí 100 % 

 

 

 

 

Suchý plyn Vlhký plyn 
(suchý - vlhký)


(suchý - vlhký) 

/ vlhký · 100

[%]

Poznámka

Pracovní výkon kotle Qvýr [kW] 29 164 29 164 0 0,00 Průměrná hodnota z údajů provozního měření

Objemový průtok KP přepočtený na smluvní 

podmínky - měřený
qV_SP_měř [mSP

3/h] 7 337 7 244 93 1,29 Měření VŠB, Výpočet VŠB dle rozborů

Objemový průtok KP přepočtený na normálníní 

podmínky - měřený
qVN_měř [mN

3/s] 1,932 1,908 0,025 1,29 Měření VŠB, Výpočet VŠB dle rozborů

Objemový průtok KP přepočtený na smluvní 

podmínky - vypočtený z nepřímé účinnosti
qV_SP_v y p [mSP

3/h] 6 790 7 158 -369 -5,15 Měření VŠB, Výpočet VŠB dle rozborů

Objemový průtok KP přepočtený na normálníní 

podmínky -  vypočtený z nepřímé účinnosti
qVN_v y p [mN

3/s] 1,788 1,885 -0,097 -5,15 Měření VŠB, Výpočet VŠB dle rozborů

Výhřevnost stanovená dle rozborů [kJ/mN
3
] 17 481 16 591 890 5,36

Výpočet VŠB dle rozborů.

Referenční teplota a tlak spalování pro 

stanovení výhřevnosti 25°C, 101,325 kPa

Objem vztažen na teplotu 0°C a 101,325 kPa

Příkon z měření průtoku Qpříkon_přímo [kW] 33 774 31 648 2 127 6,72 Měření a Výpočet VŠB dle rozborů 

Příkon z vypočtený z nepřímé účinnosti Qpříkon_nepřímo [kW] 31 254 31 273 -19 -0,06 Měření a Výpočet VŠB dle rozborů 

Účinnost kotle přímou metodou přímo [%] 86,35 92,15 -5,802 -6,30 Měření a Výpočet VŠB dle rozborů

Účinnost kotle nepřímou metodou nepřímo [%] 93,31 93,26 0,055 0,06 Měření a Výpočet VŠB dle rozborů 

 qV_SP [mSP
3/h] -548 -86 (vypočtený z nepřímé účinnosti - měřený)

 qV_SP [%] -7,46 -1,18
(vypočtený z nepřímé účinnosti - měřený) / 

měřený · 100

 Qpříkon [kW] -2520 -375 (vypočtený z nepřímé účinnosti - měřený)

 Qpříkon [%] -7,46 -1,18
(vypočtený z nepřímé účinnosti - měřený) / 

měřený · 100

 [%] 6,96 1,11 (nepřímá účinnost - přímá účinnost)

 [%] 8,06 1,20
(nepřímá účinnost - přímá účinnost) / přímá 

účinnost · 100

Rozdíl mezi průtokem plynu stanoveným 

měřením a výpočtem z nepřímé účinnosti

Rozdíl mezi příkonem v plynu stanoveným 

měřením a výpočtem z nepřímé účinnosti

Rozdíl mezi účinnosti přímou a nepřímou

 ̃
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6   Závěr 

V běžné energetické praxi není většinou při stanovení výhřevnosti a průtoku 

uvažováno s vlhkostí plynu (podílem vodních par v plynu). To způsobuje nepřesnosti 

při technickoekonomickém bilancování výroby a při fakturaci energie dodané v plynu. 

Vlhkost v plynu navíc sebou přináší i další technické problémy spojené s kondenzací 

vodní páry v potrubí (odkalování, zamrznutí, zanášení, problémy s regulací, nepříznivý 

dopad na potrubí, armatury a hořáky). 

Zejména ve vysokopecním a degazačním plynu je, vzhledem ke způsobu 

získávání a úpravy plynu, podíl vodních par nezanedbatelný.  

Z tohoto důvodu byl v rámci této práce zohledněn i vliv vlhkosti na stanovení 

příkonu v dodávaném koksárenském plynu. 

Předpokládal-li se suchý plyn – tak jak je v v praxi při spalování koksárenského 

a také degazačního plynu běžné – je patrný výrazný rozdíl při stanovení účinnost (a 

příkonu) kotle přímou nebo nepřímou metodou.  

Předpokládal-li se plyn vlhký – v tomto případě plyn s relativní vlhkostí 100 % 

při průměrné měřené teplotě – jsou výsledky účinnosti (a příkonu) stanovené přímou 

nebo nepřímou metodou téměř stejné. 

Zjištěná skutečnost opět podtrhuje fakt, že vlhkost v plynech používaných 

v energetice jako palivo, má vliv nejen na technický stav, ale i výrazný ekonomický 

dopad.  

V konkrétním případě posuzovaném v této práci způsobovalo nezohlednění 

vlhkosti plynu předpokládanou chybu + 1,3 % při stanovení průtoku plynu ,  + 5,4 % při 

výpočtu výhřevnosti plynu a + 6,72 % při stanovení energie dodané v koksárenském 

plynu (uvažovala se výhřevnost, nikoli spalné teplo plynu).  

Tato odchylka je výrazně větší v létě, kdy je plyn teplejší a má schopnost 

pojmout více vlhkosti. V zimě je podíl vodní páry v dodávaném plynu nižší. 
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Pro zohlednění vlivu vlhkosti je možné zvolit ze tří níže uvedených variant: 

Jako maximalistická varianta, která by umožnila zohlednit nejen kolísání 

výhřevnosti v průběhu dne a roku způsobené obsahem vodní páry, ale i kolísání složení 

plynu by vyžadovala instalaci kontinuálního měření výhřevnosti a hustoty. 

Předpokládané náklady na tuto variantu jsou od 4 mil. CZK výše. 

Další variantou je instalace kontinuálního měření obsahu vody v KP. Složení 

suchého plynu by se stanovovalo jako dosud a uvažovala by se buď konstantní 

průměrná hodnota pro on-line výpočet, popř. je možné pro účely bilancí provádět 

přepočet zpětně na základě provedených rozborů suchého plynu a změřené vlhkosti. 

Předpokládané náklady na tuto variantu, včetně implementace do řídicího systému jsou 

okolo 1 mil. CZK. 

Minimalistickou variantou je stanovení místa s nejnižší teplotou v průběhu 

přípravy a dopravy KP. V tomto místě by se měřila teplota a předpokládalo by se 100%-

ní nasycení vodní parou při této teplotě. Algoritmus pro výpočet podílu vodní páry v KP 

a vlivu na výhřevnost by se implementoval do řídicího systému. Cena tohoto řešení je 

závislá na možnostech řídicího systému atd. 
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