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Anotace  
 Disertační práce je zaměřena na vývoj, výrobu a provozní odzkoušení přenosné 

aparatury pro kontinuální síťový odběr a analýzu vybraných plynných složek spalin, která 

bude využívána zejména při diagnostickém měření spalovacích zdrojů, v kouřovodech 

velkých rozměrů. 

 Síťové měření pro stanovení průměrné koncentrace je doposud řešeno pouze 

diskontinuálně, tj. postupným odběrem vzorků spalin ze zvolených měřicích bodů a jejich 

následnou analýzou a průměrováním výsledných hodnot. Objektivnějším řešením pro 

stanovení průměrné koncentrace vybraných plynných složek je kontinuální odběr vzorku 

spalin současně z více bodů (síťový odběr) po průřezu kouřovodu a jeho analýza v reálném 

čase. 

 Pro účely jednorázových provozních měření, pro něž je odběrová aparatura 

koncipována, byla na základě studia teorie, praktických zkušeností a dostupnosti jednotlivých 

materiálů, zvolena taková sestava měřicí techniky, která umožní odebírat vzorek spalin 

stejnou rychlostí současně ze 16-ti měřicích bodů rozmístěných po průřezu kouřovodu dle 

ČSN ISO 9096, dopravovat je k analyzátoru a kontinuálně zaznamenávat hodnotu průměrné 

koncentrace plynné složky ve spalinách. V kapitole 6. je uvedeno jednoduché schéma celé 

odběrové aparatury, pro kterou byly provedeny potřebné výpočty ke stanovení odporové 

charakteristiky, volbě příslušného typu čerpadla a konstrukčnímu řešení jednotlivých 

měřicích prvků. 

 Provozní zkoušky s aparaturou potvrdily správnost předpokladů volby použité měřicí 

techniky i výsledky výpočtů zaměřených na dimenzování odběrových tras a parametrů 

odsávacího čerpadla. Při zkouškách se potvrdilo, že s jednoduchou obsluhou je aparatura 

schopna podávat on-line výsledky o průměrné koncentraci plynné složky ve spalinách 

v kouřovodu a tyto ukládat a zpracovávat pomocí obslužného software v libovolně zvolených 

intervalech. 

 V rámci disertační práce byla navržena a vyrobena zcela nová měřicí aparatura, která  

zpřesní, urychlí  a optimalizuje doposud známé a využívané metody pro stanovení 

průměrných koncentrací plynných škodlivin. Výhodou je také získávání kontinuálních (on-

line) výsledků v reálném čase. Po dlouhodobějším provozním odzkoušení aparatury je 

možno uvažovat s jejím kontinuálním nasazením do energetických provozů k získávání 

podkladů pro optimalizaci spalování.  
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Anotation  

PhD thesis deals with development, production and operation testing of a portable 

apparatus for continuous network sampling and analysis of some gas components of waste 

gases which will be mostly used in  diagnostic measurement of combustion sources, in big 

size waste gas ducting. 

The network measurement of average concentration has been still provided applying just 

a discontinuous way, in successive waste gases sampling from specified measurement 

points and their following analysis and resulting variables average calculation. The 

continuous waste gases sampling  from several points (network sampling) along the waste 

gas ducting  cross-section and its real-time analysis presents a more precise solution to 

determine average concentration of some gas components. 

For purposes of single operation measurements, which the sampling apparatus is 

intended for, a set  of measurement  devices was designed, based on study of theory, 

practical experience and availability of particular materials,  which allows to take waste gases 

samples in the same speed simultaneously from 16 measurement points distributed along 

the cross-section of the waste gas ducting according to  ČSN ISO 9096, deliver it to the 

analyzer, and continuously record a value of average gas component concentration  in waste 

gases. The Chapter 3.2 presents a simple chart of the whole sampling apparatus for which 

necessary calculations were carried out to determine resistance characteristics of the 

apparatus, choice of a respective pump type and constructional design of particular 

measurement points. 

Operation tests with the apparatus proved the appropriateness of preconditions 

correctness of the selected measurement equipment and results of calculations aimed to 

dimensioning of sampling routes and exhaustion pump parameters. The tests proved that the 

easy serviced apparatus is able to provide on-line results of average gas component 

concentration in waste gases in the waste gas ducting, and store and process them applying 

a service software in arbitrarily chosen intervals. 

Within the PhD thesis new measurement  apparatus was produced which makes the up 

to now known and applied methods for determination of  average gas harmful substances 

concentrations more precise, quicker and optimized. Another benefit is also  on-line real time 

results acquiring. Following a long-term operation testing of the apparatus, its continuous use 

in power generation operation plants can be considered to gain backgrounds for combustion  

optimization.
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Seznam použitého značení 
L délka odběrového potrubí        [m] 
Mi molekulová hmotnost i-té plynné složky spalin     [mg/mol] 
N měřená hodnota          [1] 
Nmin dolní mez měřicího rozsahu         [1] 
Nmax horní mez měřicího rozsahu         [1] 
O2mer obsah kyslíku ve spalinách v provozních podmínkách - měřený    [%] 
O2ref referenční obsah kyslíku ve spalinách       [%] 
Re Reynoldsovo číslo          [1] 
S  průřez odběrového potrubí         [m2] 
Sp průřez spojovacího a společného potrubí       [m2] 
Ss průřez sběrnice          [m2] 
Sm skutečná hodnota měřené veličiny        [1] 
Td dopravní zpoždění          [s] 
Tk čas promíchávání plynu v měřicí kyvetě analyzátoru     [s] 
T90 čas dosažení 90% skutečné hodnoty koncentrace plynné složky spalin   [s] 

V  objemový průtok vzorku spalin        [m3/s] 
Vk objem měřicí kyvety          [m3] 
VmN molární objem plynu v normálních podmínkách      [m3

N/mol] 
Vp objem odsávacího potrubí         [m3] 
Xi objemová koncentrace i-té plynné složky spalin      [%] 

cmer měřená koncentrace v 1m3 suchých spalin v normálních podmínkách  [mg/m3
N] 

cn naměřená koncentrace v 1m3 vlhkých spalin v efektivním stavu    [mg/m3] 
cref referenční koncentrace sledované složky spalin      [mg/m3

N] 
c1,2 měřené koncentrace složek 1 a 2        [ppm] 
d průměr potrubí          [m] 
k  absolutní drsnost potrubí         [mm] 
m  hmotnostní průtok vzorku spalin        [kg/s] 
p přetlak spalin           [Pa] 
pzm místní tlakové ztráty          [Pa] 
pzt třecí ztráty           [Pa] 
t provozní teplota spalin         [oC] 
w střední rychlost proudící vzdušiny (spalin)       [m/s] 
wH2O obsah vodní páry ve spalinách        [%] 

pδ  přesnost měřicího přístroje         [%] 

ε  relativní drsnost potrubí         [%] 
λ  součinitel tření          [1] 
ν  kinematická viskozita proudící vzdušiny (spalin)      [m2/s] 

mξ  ztrátový součinitel místního odporu        [1] 

ρ  hustota proudící vzdušiny (spalin)        [kg/m3] 
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1 Úvod 

V dnešní době, kdy stále narůstá množství energetických zdrojů a počet technologií 

potřebných k udržení životního standardu současné společnosti, se stále intenzivněji 

musíme zajímat také o co nejefektivnější výrobu tepla a elektrické energie. Vědní obory jako 

ekologie, energetika a ekonomika jsou v současnosti pojmy, skloňované ve všech pádech a 

úzce spolu související. Každá naše činnost spojená s uvedenými pojmy by měla vést ke 

zlepšení stavu životního prostředí, ekonomické prosperitě a k zajištění trvale udržitelného 

rozvoje společnosti, který umožňuje současným i budoucím generacím uspokojovat jejich 

základní životní potřeby a přitom zachovává přirozené funkce ekosystémů.  

V naší republice stále převládá způsob získávání elektrické energie její přeměnou 

z energie tepelné, uvolněné při spalování fosilních paliv, které ale představuje  hlavní zdroj 

energie ve většině průmyslových zemí a má za následek tvorbu škodlivin a jejich vypouštění 

do ovzduší. S touto skutečností je neodmyslitelně spojena i velká oblast měření za účelem 

monitorování vznikajících škodlivin, nazývaná emisní měření. 

Tato specifická oblast měření má svoje charakteristické znaky. Nejvýznamnější 

zvláštností emisních měření jakéhokoliv druhu je skutečnost, že v drtivé většině případů se 

stanovuje koncentrace znečišťující látky z objemu plynu, který je v porovnání s celkovým 

objemem proudících spalin nepatrný. Tato skutečnost by nebyla chybou, kdyby koncentrační 

a teplotní pole v průřezu, ze kterého se vzorek pro analýzu odsává, bylo homogenní.  

V průmyslových podmínkách, v případě velkých zařízení (velké energetické kotle, 

cementářské pece, výstupy z velkých spaloven odpadů apod.) jde obvykle o odběr vzorku 

pro analýzu z měřicího průřezu velikosti řádově několika m2. V mnohých případech jsou 

koncentrační pole plynných složek spalin výrazně nehomogenní. Výběr místa měření je proto 

z hlediska reprezentativnosti výsledků velmi důležitý. Je zřejmé, že čím je větší plocha 

měřicího průřezu, tím je výběr místa a rozmístění měřicích bodů náročnější. 

Další zvláštností emisních měření v podmínkách průmyslových energetických 

zařízení je téměř vždy určitá nestacionárnost technologického procesu. Jen málo kotlů a to 

hlavně v teplárenském zapojení, je provozováno ve stacionárním režimu. Parní výkon běžně 

kolísá v poměrně širokém intervalu, s čímž souvisí i kolísání množství spalin. Poměrně časté 

jsou také změny kvalitativních znaků paliva, a to hlavně když je na skládce více druhů uhlí. 

Důsledkem změny těchto znaků jsou potom také změny ve složení i množství spalin. 

Pokud má tedy měření odrážet skutečný stav a má mít průkaznou hodnotu týkající se 

složení spalin, musí trvat řádově desítky minut popř. hodiny. Za tímto účelem musí být proto 

konstruována a navrhována i potřebná měřicí technika a musí být věnována pozornost místu 

odběru. 
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Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se v této disertační práci věnuji 

problematice získávání kontinuálních informací ze spalovacího procesu v reálném čase a to 

cestou síťového měření. Jedná se o oblast, která je doposud řešena pouze diskontinuálně, tj. 

postupným odběrem vzorků spalin ze zvolených měřicích bodů a jejich následnou analýzou. 

1.1  Cíle práce 
 Cílem této disertační práce je vývoj aparatury, která zajistí objektivní kontinuální 

analýzu vybraných plynných složek spalin v reálném čase, při současném kontinuálním 

odběru z několika bodů po průřezu kouřovodu. Využití této aparatury bude opodstatněné 

především při diagnostických měřeních na kotlích větších výkonů. Aparatura bude využívána 

pro stanovení průměrné koncentrace vybraných plynných škodlivin v zadních tazích kotlů 

v reálném čase, která slouží ke stanovení účinnosti zařízení, těsnosti zadních tahů atd..  

 Aparatura je tedy koncipována jako přenosná (přepravitelná) a předpokládá se její 

stabilní obsluha a údržba v době měření. Po delším provedeném experimentálním 

(poloprovozním) odzkoušení a optimalizaci jednotlivých problémových stavů je možno 

počítat s provozním nasazením na konkrétní zařízení a kontinuálním způsobem užívání.  

 Výsledné hodnoty koncentrací plynných složek spalin (pozornost bude zaměřena 

zejména na koncentrace O2, CO) budou pro provozovatele kotlů cennou informací, na 

základě které mohou vést a optimalizovat spalovací proces. Výběr sledovaných parametrů 

lze však rozšířit připojením dalších analyzátorů, např. se může jednat o sledování 

koncentrací oxidů dusíku (NOx), při další úpravě trasy (temperování) o měření koncentrace 

SO2, TOC, apod. Aparatura a její vývoj není zaměřen na stanovení koncentrace TZL. 

  

 Dílčí cíle práce byly stanoveny takto: 

• Přehled současného stavu v oblasti emisních měření. 

• Vývoj aparatury pro síťovou kontinuální analýzu. 

• Ověření v provozních podmínkách. 

• Závěr, shrnutí. 

 Celková koncepce řešení s ohledem na stanovené dílčí cíle: 

• Přehled současného stavu řešení kontinuální analýzy s ohledem na 

podmínky odběru a hlavní měřicí prvky jednotlivých systémů. 

• Popis současného řešení problematiky stanovení průměrné 

koncentrace plynných složek spalin při diagnostických měřeních. 

• Výběr a optimalizace jednotlivých měřicích prvků aparatury pro 

kontinuální síťový odběr a analýzu vzorku spalin, včetně hydraulického 

výpočtu navržené aparatury. 
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• Experimentální ověření sestavené aparatury v laboratorních 

podmínkách. 

• Strojní výroba navržené aparatury a její kompletace. 

• Praktické odzkoušení funkčnosti a odolnosti navržené aparatury 

v provozních podmínkách energetického podniku při spalovacích 

zkouškách. 

 

1.2  Současný stav řešené problematiky 
 Při návrhu aparatury byla respekrována všechna dostupná řešení této problematiky, 

jak u nás tak v zahraničí, která řeší analýzu plynných složek spalin v reálném čase. Jsou 

dostupné jednorázové manuální odběry i kontinuální aparatury, které ale řeší analýzu vzorku 

spalin odebíraných vždy pouze z jednoho měřicího bodu v průřezu kouřovodu. 

 V rámci vývoje navržené aparatury byla provedena také rešerše v české databázi 

UPV a v databázi ESPACENET, kde byly prověřovány záznamy v odpovídajících oborech 

technické praxe. Všechny duplicitní spisy byly konzultovány a prověřovány z pohledu 

„novosti“ navrhované aparatury a bylo hodnoceno, že se vždy jedná o jiný princip řešení 

problematiky analýzy spalin v reálném čase, než ten, který je výsledkem vývoje aparatury 

pro síťovou kontinuální analýzu vybraných složek spalin a je zpracován v této disertační 

práci. Z tohoto důvodu, tj. z důvodu „novosti“, je také aparatura v současnosti řešena jako 

užitný vzor a registrována na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze pod číslem PUV 2010-

22417. 

      

2 Legislativa v ochraně ovzduší [12], [13] 

Pro zdůraznění závažnosti a složitosti měření v ochraně ovzduší je nutno 

připomenout na tomto místě, v úvodu celé práce, že významnou roli v celém procesu 

emisního měření sehrává i platná legislativa, která od roku 1992 prochází velmi bouřlivým 

vývojem a odráží tak stále nové a nové skutečnosti, které se přímo dotýkají problematiky 

monitorování vznikajících škodlivin. Legislativní opatření si kladou za cíl dosáhnout 

únosného zatížení území, při kterém ještě nedochází k narušení ekologické stability. 

 V současně platné legislativě České republiky, týkající se ochrany ovzduší, tj. v 

„Zákoně o ochraně ovzduší“ MŽP ČR č.86/2002 Sb. a zejména potom ve vyhlášce MŽP ČR 

č.205/2009 Sb. „O zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších 

ustanovení zákona o ochraně ovzduší“, je zakotveno několik pojmů, které úzce souvisí 

s řešenou problematikou kontinuálního síťového monitorování koncentrace škodlivin, 

opodstatněním vývoje aparatury tohoto typu a technických parametrů a  potřebou jejího 

využívání v provozních podmínkách.  
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 Při provozu spalovacích zařízení vzniká celá řada škodlivin, které jsou ze zdrojů 

znečišťování odváděny do ovzduší i přes celou řadu zařízení snižujících jejich množství. 

V zákoně MŽP ČR č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší jsou charakterizovány následovně: 

 Znečišťující látka (škodlivina) je jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší nebo v 

něm druhotně vznikající, která má přímo a nebo může mít po fyzikální nebo chemické 

přeměně, nebo po spolupůsobení s jinou látkou, škodlivý vliv na život a zdraví lidí a zvířat, na 

životní prostředí, na klimatický systém Země nebo na hmotný majetek. 

 Znečišťování ovzduší je vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší v 

důsledku lidské činnosti vyjádřené v jednotkách hmotnosti za jednotku času. Emise je 

vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do životního prostředí. S pojmem emisí je úzce 

spojeno další významné legislativní opatření ke snižování emisí,  a to je emisní limit. 

Emisní limit je nejvýše přípustná koncentrace škodliviny vypouštěná ze zdroje do 

ovzduší, stanovená ve vztažných podmínkách k danému typu zařízení. 

Rozsah a způsob měření emisí jsou popsány ve vyhlášce MŽP ČR č.205/2009 Sb. o 

zjišťování emisí, z níž vyplývají další důležité pojmy. 

 Měření emisí znečišťujících látek se provádí v místě před vyústěním odpadního plynu 

do ovzduší, nebo na jiném místě, jestliže je v něm složení odpadního plynu stejné jako ve 

vyústění, nebo je přesně definováno obsahem srovnávací složky, nejčastěji kyslíku tak, aby 

výsledky měření byly porovnatelné s hodnotami emisních limitů. 

 Jednorázové měření emisí znečišťujících látek se provádí manuálními metodami se 

samostatnými odběry dílčích vzorků, nebo přístroji konstruovanými pro kontinuální měření. 

V rámci jednorázového měření se za jednotlivé měření považuje odběr dílčího vzorku a jeho 

vyhodnocení. Pro jednorázové měření lze použít pouze těch měřicích metod, které umožní 

stanovit koncentrace znečišťujících látek alespoň v intervalu od 10% do 200% emisního 

limitu.  

 Jednorázové měření přístroji pro kontinuální měření se vyhodnotí jako střední 

hodnoty za každých 30 minut měření vyjádřené po přepočtu na stanovené podmínky a jako 

aritmetický průměr těchto hodnot za celé měření. 
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3 Systémy kontinuální analýzy spalin [1], [3] 

 Možné metody provádění analýzy spalin a získávání informací o koncentracích 

plynných složek spalin v požadovaném měřicím průřezu lze rozdělit do dvou základních 

skupin: 

A) Extraktivní systém  

Využívá se metody odsávání plynného vzorku z proudu odpadního plynu (spalin), 

který se přes odběrovou trasu vede k analyzátorům. Zařízení používaná pro odběr 

a úpravu vzorku mají za úkol dopravit jej k analyzátorům tak, aby byla zaručena co 

nejvyšší přesnost a dlouhodobá stabilita měření. Základním postupem je odstranění 

mechanických nečistot, odloučení kondenzovatelných podílů a zajištění konstantních 

hodnot stavových veličin a průtoku vzorku plynu. Mezi tyto způsoby odběru se řadí 

také technika odběru ředicí sondou, při níž se přesně definované množství 

odebíraného vzorku přímo v sondě ředí suchým přístrojovým vzduchem, zbaveným 

všech interferujících složek tak, aby výsledný rosný bod odsávané směsi byl nižší než 

teplota okolí. Tuto metodu můžeme rozdělit do tří systémů: 

 Nezřeďovací extraktivní systém 

 Zřeďovací extraktivní systém – suchý 

 Zřeďovací extraktivní systém – vlhký 

 

B)  Měření v proudu odpadního plynu (in-situ) 
Toto měření se provádí přímo v komíně nebo v kouřovodu. Při použití optických 

metod jsou zdroj záření a detektor umístěny na opačných stranách kanálu. Některá 

zařízení používají proti zdroji umístěný reflektor, což umožňuje umístit zdroj i detektor 

do stejného místa a současně se zdvojnásobí měrná dráha paprsku. 

Do této kategorie měření in-situ jsou zařazovány i přístroje využívající 

elektrochemické články na bázi ZrO2 pro stanovení obsahu kyslíku. 

 

3.1 Nezřeďovací extraktivní systém 
 Odsávaný vzorek spalin, zbavený mechanických nečistot, je udržován nad teplotou 

rosného bodu až po vstup do chladiče plynu (nejchladnější místo v měřicím řetězci), kde jeho 

řízeným rychlým ochlazováním dochází k odloučení vlhkosti a ochlazení na teplotu blízkou 

0oC. Ve vzorku spalin tak zůstává jen minimální množství vody odpovídající parciálnímu 

tlaku syté páry (cca 0.6 kPa) při teplotě 0oC (absolutní vlhkost je cca 5 g/m3). Měřicí kyvety 

analyzátorů jsou propojeny krátkým potrubím s okolím, takže analýza probíhá při tlaku 

barometrickém, tj. při  tlaku blízkém normálnímu 101325 Pa. 
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rotametr analyzátor 

odvod plynu     
     do okolí 

    sonda 

 Do analyzátorů tak vstupuje čistý plyn, který můžeme, z výše uvedených důvodů, 

považovat za suchý, ochlazený na normální teplotu a tzn. že koncentrace se měří v suchém 

plynu, při normálních podmínkách. V systému zpracování dat se naměřené hodnoty 

koncentrací přepočítávají na referenční obsah kyslíku. Měření v suchém plynu je výhodné 

z hlediska  kontroly emisních limitů, jejichž většina se vztahuje právě k suchému plynu. 

Určitá komplikace nastává při potřebě stanovení celkového množství vypouštěných emisí. 

 V případě spalování paliva se stálým obsahem vody, resp.vodíku (plyn, olej, aj.) je 

možné obsah vodní páry ve spalinách stanovit s vyhovující přesností výpočtem. V případě 

spalování uhlí proměnlivé kvality však nemusí být objektivní stanovení obsahu vodní páry 

jednoduché. 

 Vzhledem k tomu, že v extraktivních nezřeďovacích systémech se vzorek spalin 

neředí, systémem protéká relativně velké množství plynu, které při vyšším obsahu tuhých 

látek může vést k zanášení odběrové trasy.  

 Extraktivní nezřeďovací systémy se používají v tepelných elektrárnách v ČR, systémy 

navrhla a realizovala společnost ORGREZ a.s.. 

 

 

 

 

 

 
Obr.č.3.1: Schéma nezřeďovacího extraktivního systému vzorkování 

 

3.2 Zřeďovací extraktivní systém - suchý 
 Systém vyvinuli v USA, kde se také nejčastěji používá. Postupně byl zdokonalován 

a v současnosti se začíná rozšiřovat i v Evropě. Vzorek plynu se odebírá sondou a vede 

k velkoplošnému filtru umístěnému mimo spalinový kanál v temperovaném pouzdře společně 

se zřeďovací sondou. Po filtraci,  odstranění vodní páry v chladiči a naředění v definovaném 

poměru suchým a čistým vzduchem, se vzorek plynu dopravuje nevyhřívaným potrubím 

k analyzátorům.  

 Nejčastěji se používá zřeďovací poměr  20:1 až 100:1. V systému se potom používají 

analyzátory s nízkými rozsahy. Při velkých zřeďovacích poměrech je možné použít 

i analyzátory s imisními rozsahy. Do systému se však může vnášet velká nejistota 
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způsobená obsahem znečišťujících látek v okolním vzduchu. Je jasné, že ta bude vzrůstat 

se zvyšováním imisních koncentrací ve vzduchu a se zvyšováním zřeďovacího poměru. 

Úpravě zřeďovacího vzduchu je proto potřeba věnovat náležitou pozornost.  

 Při správné volbě zřeďovacího poměru je možné redukovat problémy se zanášením 

filtru, což je obzvláště výhodné v podmínkách analýzy plynu s vysokým obsahem 

znečišťujících  látek a vysokým obsahem vodní páry na hranici kondenzace. Plyn se nasává 

podstatně menší rychlostí než u extrakční nezřeďovací metody, dosahuje se tak výrazného 

zmenšení objemu vzorku plynu, které znamená menší množství odváděné vlhkosti a tuhých 

znečišťujících látek, které musí být odloučeno.  

 Plyn se přivádí k analyzátorům v přetlaku vůči atmosféře, což je velkou výhodou 

oproti podtlakovým systémům, kde je obvykle velmi náročná detekce míst netěsností 

v odběrové trase. Navíc odpadá nutnost vytápěného vedení, což znamená významnou 

úsporu, která je ovšem kompenzována nutností použití systému úpravy zřeďovacího 

vzduchu. 

 

 
Obr.č.3.2: Schéma suchého zřeďovacího extraktivního systému vzorkování 

 

3.3 Zřeďovací extraktivní systém - vlhký 
 Od předchozího systému se liší tím, že v systému úpravy vzorku plynu je vynechán 

chladič. Vlhkost se ze vzorku neodstraňuje a vzorek spalin se ředí suchým a čistým 

vzduchem. Naměřená hodnota vynásobená zřeďovacím poměrem je pak rovna koncentraci 

měřené složky ve vlhkém plynu, což je nevýhodné z hlediska legislativy, která stanoví ve 

většině případů limity v suchém plynu. Určitou nevýhodou je také obsah vody ve vzorku 

plynu, který při dlouhodobém provozu může komplikovat využití zirkoniové sondy, takže pro 

měření obsahu O2 se obvykle používá samostatný systém.  Zřeďovací poměr musí splňovat 
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dvě podmínky a to, že koncentrace měřených složek po naředění vzorku musí odpovídat 

rozsahu použitých analyzátorů a že parciální tlak vodní páry v naředěném vzorku plynu musí 

poklesnout tak, aby byla spolehlivě zamezena kondenzace vody v celém systému odběru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.č.3.3: Schéma vlhkého zřeďovacího extraktivního systému vzorkování 

 Obecně pro zřeďovací metody je výhodou odstranění chyb spojených s kondenzací 

vlhkosti v dopravované, analyzované směsi. Na druhé straně se zavádí další zdroje chyb, 

jako je např. průtok zřeďovacího vzduchu. Z principu také pracují analyzátory nízkých 

koncentrací s většími relativními chybami. 

 

3.4 Měření v proudu odpadního plynu (in – situ) 
 Nejrozšířenějšími aplikacemi pro měření koncentrace škodlivin metodou in-situ jsou 

přístroje firmy SICK, které jsou 

využívány pro kontinuální analýzu 

plynů i pro kontinuální stanovení 

koncentrace tuhých znečišťujících 

látek v odpadním plynu. Výhodou je 

bezdotykové měření bez časového 

zpoždění s velmi krátkou dobou 

odezvy a malými náklady na údržbu. 

 Na obr.č.3.4 je uveden 

příklad uspořádání fotometrického 

analyzátoru Sick, který pracuje in-

situ. 

 

 
Obr.č.3.4: Fotometrický analyzátor SICK pro stanovení koncentrace SO2 a TZL [2] 
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4 Hlavní prvky systému úpravy vzorku plynu [3] 

 Používání kontinuálních systémů v režimu jednorázových měření patří mezi 

preferované integrální metody, ale přináší vedle nesporných výhod i řadu problémů, kterými 

se provoz této techniky liší od provozu stacionárních kontinuálních monitorovacích systémů. 

Mezi zásadní patří: 

 Mobilní způsob provozu. 

 Provoz v různých klimatických podmínkách. 

 Prašnost provozu. 

 Obtížná přístupnost měřicích míst. 

 Nároky na stav odběrových zařízení. 

 Elektrické napájení. 

 Typová rozmanitost techniky. 

 Údržba  a servis. 

 Vzhledem k podmínkám provozu se pro účely jednorázových měření používají 

prakticky výhradně extraktivní způsoby odběru s úpravou vzorku. 

 Na základě výše uvedených skutečností a provozních zkušeností s měřením emisí 

a jednorázovými odběry vzorku spalin z kouřovodů větších rozměrů byla pro vývoj aparatury 

kontinuálního síťového měření zvolena varianta extraktivní nezřeďovací metody uvedená 

v kap.3.1. Základem pro správnou a objektivní analýzu koncentrace sledovaných škodlivin 

při využívání této metody je  bezchybná úprava vzorku odsávaných spalin před jejich 

vstupem do analyzátoru.  

 Postupy a přístrojové vybavení umožňující odběr reprezentativních vzorků pro 

automatizované stanovení hmotnostních koncentrací plynných složek v odpadním plynu 

stanoví norma ČSN ISO 10396 [14] , která je českou verzí mezinárodní normy a má status 

české technické normy. Norma připouští, že existují některé spalovací procesy a situace, při 

nichž může být její platnost omezena. Tam kde tyto podmínky nastanou, je potřeba zvýšené 

opatrnosti a kompetentního technického posouzení, zvláště jedná-li se o následující 

problémy: 

 Korozivní nebo vysoce reaktivní složky plynu. 

 Vysoký podtlak, přetlak nebo teplota proudícího plynu. 

 Aerosol s vysokým obsahem vlhkosti. 

 Zvrstvení plynné fáze způsobené omezenou mísitelností proudících plynů. 

 Nízké koncentrace plynných složek. 

 Odběr reprezentativního vzorku spalin a jeho úpravu je možno realizovat v několika 

na sebe navazujících krocích, prostřednictvím zařízení, která jsou rozebrána a popsána 

v následující části. 
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4.1 Odběrová sonda 
 Úkolem odběrové sondy je vyvést vzorek přes stěnu kouřovodu, či jiné technologie, 

k zařízení pro dopravu vzorku k analýze. Jednotlivé typy odběrových sond se liší podle 

vlastností odebíraného vzorku a prostředí, ze kterého je odebírán. Sonda musí být 

materiálově přizpůsobena měřenému prostředí, materiál musí odolávat jak vlivu teploty tak 

i chemickému působení agresivních složek v odebíraném plynu.  

 Některé sondy mohou pracovat i při vysokých teplotách (až 1500 oC), ale musí být 

montovány pouze svisle, protože materiál je teplotně namáhán nad mez tečení. I keramické 

trubice, pokud jsou upevněny vodorovně nebo šikmo, se po čase ohýbají a deformují. 

V případě nutnosti odběru za vysokých teplot lze použít i sondy chlazené vzduchem nebo 

vodou.  

 Při měření směsí s vysokou vlhkostí a obsahem korozivních složek se mohou využít 

sondy s vytápěnou odběrovou trubicí po délce. Vyloučením kondenzace se snižuje korozivní 

působení kondenzátu i nežádoucí absorpce měřené složky. 

 Při umístění sondy v místech s vysokým podílem tuhých mechanických nečistot je 

nutné používat sondy se zpětným proplachem, který zabraňuje zanášení filtru a celé 

odběrové trubice. 

 

4.2 Filtr 
 Účelem filtru je zabránit vniknutí tuhých částic, jako doprovodných složek 

odebíraného vzorku, do odběrových cest a jejich ukládání v místech kontaktu se vzorkem. 

Důvodem jsou možné nežádoucí reakce plynného vzorku s tuhou fází a ucpávání 

odběrových tras při dlouhodobém usazování tuhých nečistot.  

 Filtrační schopnost se doporučuje pro částice větší než 10 μm a teplota filtru by měla 

být nejméně shodná s teplotou vzorku, vhodnější je samostatná temperace filtru na teploty 

nad 100 oC, při jeho umístění mimo vzorkovací profil. Interval čištění filtrů lze prodloužit 

zavedením zpětného cyklického profuku suchým vzduchem. 

 Jako materiál filtru lze použít korozivzdornou ocel, křemenné či borosilikátové sklo, 

keramiku, plsť ze skleněných mikrovláken nebo jiný vhodný materiál, odolávající teplotě 

a chemickému působení vzorku spalin.  

 

4.3 Vzorkovací trať 
 Vzorek se od odběrové sondy k dalším zařízením a do analyzátoru dopravuje pomocí 

odběrových potrubí, která mají různou světlost a bývají z různých materiálů. Světlost potrubí 

je potřeba volit v optimálním poměru vzhledem k délce a také k množství a rychlosti 

odsávaného vzorku spalin. Obvyklý vnitřní průměr bývá 6mm. Dopravní zpoždění lze omezit 
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také odběrem většího objemu vzorku plynu než požadovaného pro analýzu a přebytek 

odvádět bypassem. 

 Při volbě materiálu potrubí je nutné brát v úvahu možné teploty, chemické a fyzikálně 

chemické reakce, kterých se ve styku s materiálem může účastnit především měřená složka. 

Nevhodné je železo (kvůli reakci CO za vzniku karbonylu železa), polyetylén (CxHy se v něm 

rozpouštějí), pryž (rozpouští se v ní SO2). Univerzální a nejvhodnější jsou potrubí vyrobené 

z polytetrafluoretylenu (teflonu). Vynikají vysokou tepelnou stálostí (běžně do 250oC) 

a nejsou prakticky chemicky reaktivní. Vzorkovací trať by měla být temperována na teplotu 

nejméně 15 oC  nad rosný bod vodní páry nebo minerálních kyselin přítomných ve 

vzorkovaném plynu. Teplota musí být kontrolována a regulována. Pro dopravu vzorku mezi 

sondou a chladicím modulem se nejčastěji používá vyhřívané potrubí s výměnnou teflonovou 

vložkou. Tak je plynný vzorek ochráněn proti kondenzaci po dobu jeho dopravy z místa 

odběru k dalšímu zpracování. 

 V případech kdy není nutné použít vyhřívané potrubí a kondenzace nemá vliv na 

měřenou složku, např. CO, O2, lze použít pouze netopené potrubí, které by však mělo být 

vyspádováno směrem od sondy k chladicímu modulu, aby nedocházelo k vytváření 

sifonových uzávěrů a tak k ucpávání odběrového potrubí kondenzátem. 

 

4.4 Chladič plynu 
 Ke kondenzaci vlhkosti může docházet v kterémkoliv místě dopravy plynného vzorku 

při jeho ochlazení pod rosný bod. Chladiče zařazené v přívodním potrubí k analyzátoru 

slouží převážně k řízení kondenzace, tj. k tomu, aby kondenzace a vylučování kondenzátu 

probíhalo v jediném místě. Je-li prostor v chladiči plynu nejchladnějším místem na celém 

přívodním potrubí k analyzátoru, nemůže za chladičem už docházet k dalšímu vylučování 

kondenzátu. Všechny části přicházející do styku s odebíraným vzorkem plynu musí být 

zhotoveny z materiálu, který zaručuje neměnné parametry vzorku, tzn. že je chemicky 

netečný (např.teflon, sklo, korozivzdorná ocel atd.) 

 Nejjednodušším případem je chladič vzduchový, obyčejně část neizolovaného potrubí 

vedeného většinou svisle, aby kondenzující kapalina mohla stékat do jímky kondenzátu. 

V tomto případě se ovšem plyn ochladí pouze na teplotu okolí, aniž je zaručeno, že okolí 

chladiče je nejchladnějším místem celé trasy. 

 Lepší řešení je chladič vodní, nejčastěji trubka s pláštěm, kterým protéká voda. I zde 

je však otázkou, zda teplota vody využívaná k chlazení je nejnižší teplotou po délce 

odběrové trasy. Navíc ani spotřeba vody pro kontinuální chlazení není zanedbatelná, při 

jednorázovém měření však nehraje roli. 
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 V praxi jsou používány dva druhy chladičů plynu: 

 Chladič založený na Peltierově jevu 

 Chladič s kompresorem 

 Každý chladič pracuje na základě jiného principu, každý má své výhody i nevýhody, 

ale společný problém je spojen s nutným kontinuálním odvodem kondenzátu, který lze řešit 

dvěma způsoby, a to buď pomocí sběrné nádoby, nebo pomocí peristaltického čerpadla. 

V obou případech musí být zajištěna těsnost zvolené varianty, aby nedocházelo k přisávání 

vzduchu do plynové cesty. 

 

4.5 Vzorkovací čerpadlo 
 Ke kontinuálnímu odběru vzorku plynu z měřeného profilu se využívá plynotěsné 

čerpadlo. Běžná jsou membránová čerpadla z korozivzdorného materiálu, která dokážou 

zajistit odběr potřebného množství vzorku pro analýzu, včetně přebytku, který je odváděn 

obtokem mimo analyzátorový systém a zajišťuje tak minimalizaci dopravního zpoždění celé 

odběrové trasy. 

 

4.6 Průtokoměr 
 Pro kontrolu a regulaci požadovaných průtočných množství vzorku plynu odběrovou 

trasou a bypassem, jsou do přístrojového vybavení zařazeny také vhodné průtokoměry. 

 Jedná se většinou o korozivzdorné rotametry (plováčkové průtokoměry), které jsou 

dodávány kalibrované pro měření požadovaných množství daných médií v různém rozsahu a 

v různém materiálovém provedení. Vždy by však měly být opatřeny jemným jehlovým 

ventilem pro dokonalou regulaci protékajícího množství vzorku. 

 

4.7 Analyzátor [2] 
 Zařízením, které zakončuje celý měřicí řetězec je analyzátor, v němž probíhá  

analýza sledovaného plynu a kontinuálně je zobrazována koncentrace požadované plynné 

složky. Analyzátor je zvolen vždy podle funkčních vlastností, kterými jsou především princip 

měření, rozsah, přesnost a selektivita.  

 

 Rozsah analyzátoru je oblast hodnot měřené veličiny ohraničená dvěmi mezemi 

(Nmax, Nmin), ve které je přístroj schopen podat informaci o velikosti této měřené 

veličiny. 
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 Přesnost δp udává interval, jehož meze nesmí chyba měření za daných podmínek 

překročit a zároveň absolutní chyba měření je dána rozdílem hodnoty naměřené N 

a skutečné Sm. 

[ ]m
p

max min

N - S 100 %
N - N

δ = ⋅                           (4.1) 

 Údaj ideálního analyzátoru závisí pouze na obsahu měřené složky v plynu. Absolutně 

ale není možno této vlastnosti dosáhnout a údaj každého analyzátoru je ovlivňován 

i dalšími složkami. Selektivita charakterizuje vlastnost analyzátoru, že dokáže rozlišit 

měřenou složku koncentrace c1 od složek ostatních rušivých o koncentraci c2, 

obsažených v analyzovaném plynu. Jinak se nazývá také příčná citlivost Q a její 

hodnota musí být < 1. 

  [ ]2 2

1 1

N cQ 1
N  c

⋅
=

⋅
                            (4.2) 

 

4.8  Dynamické vlastnosti [2] 
Analyzátor společně s celou vzorkovací tratí, tzn.celé odběrové a vyhodnocovací 

zařízení, musí splňovat jednu velmi důležitou podmínku, kterou je tzv. doba T90, 

charakterizující dynamické vlastnosti 

analyzátorů a provedení odběrové trasy. Tato 

doba by neměla překročit 200s. Na obr.č.4.1 je 

vysvětlen pojem doby T90 a okolnosti, které ji 

ovlivňují, kde: 

Tk – doba změny údaje analyzátoru 

v případě výměny objemu měřicí kyvety Vk 

pístovým způsobem, při objemovém průtoku 

vzorku V  

[ ]k
k

VT s
V

=    (4.3) 

Td – dopravní zpoždění, závislé na objemu 

odsávacího potrubí Vp 

[ ]p
d

V
T s

V
=    (4.4)        

           Obr.č.4.1: Změna údaje analyzátoru [2]     
Celková doba T90, tj.doba za kterou údaj analyzátoru dosáhne 90% nové hodnoty je 

potom:  [ ]90 d kT T 2.3 T 200 s= + ⋅ ≤                             (4.5) 



Vývoj aparatury pro síťovou kontinální analýzu vybraných složek spalin 

 Disertační práce 

 
 

19

5 Koncentrace plynných složek spalin a základní způsoby odběrů 
[1], [3] 

Číselné vyjádření výsledné koncentrace sledované plynné složky v odpadním plynu 

(dále jen ve spalinách) měřené pomocí analyzátoru může být různé, proto je v další části 

popsán způsob výpočtů a přepočtů hodnot sledovaných koncentrací.  

Koncentrace plynných složek může být na displeji analyzátoru vyjádřena : 

   - podílovým složením v % [% obj nebo % hm], 

   - hmotnostní koncentrací vztaženou k jednotce objemu [mg/m3, μg/m3], 

   - podílovým složením v ppm [ppm obj nebo ppm hm]. 

1 ppm obj = 1 cm3/m3 = 0.0001 % obj                                                                          

1 ppm hm = 1 mg/kg   = 0.0001 % hm.               

Pro přepočty podílového složení v ppm (1 ppm = 1 cm3 plynné složky v 1 m3 spalin) na 

hmotnostní koncentraci v mg/m3 (hmotnostní množství 1 cm3 plynné složky v mg v 1 m3 

spalin) platí:                                                     

3i i
Ni

mN

M M1ppm 0.0446 M mg / m
  V 22.414

⎡ ⎤= = = ⋅ ⎢ ⎥⎣ ⎦
           (5.1) 

Kde:  Mi   – molekulová  hmotnost plynné složky [mg/mol] 

          VmN – molární  objem v normálních podmínkách [22,414 m3
N/mol]. 

Pro přepočty koncentrací naměřených plynných složek ke srovnání s platnými emisními 

limity, tj. pro přepočet na normální podmínky, suchý plyn a na referenční obsah kyslíku ve 

spalinách můžeme využít následujícího vztahu: 

32ref
nref H2O

2mer

N
21 O273.15 t 101325 100c c mg / m

273.15 101325 p 100 w 21 O
−+ ⎡ ⎤= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⎢ ⎥⎣ ⎦+ − −

     (5.2)      

     
Kde: cref – referenční koncentrace v 1 m3 suchých spalin [mg/m3

N], 

         cn – naměřená koncentrace v 1 m3 vlhkých spalin v efektivním stavu [mg/m3], 

         t -  provozní teplota spalin [°C], 

         p – přetlak spalin vzhledem k normálnímu tlaku [Pa], 

         wH2O – obsah vodní páry ve spalinách [% obj], 

         O2ref – referenční obsah kyslíku ve spalinách [% obj], 

pro plynná a kapalná paliva platí  O2ref =   3 % 

pro uhlí     O2ref =   6 % 

pro biomasu                                              O2ref =   11% 

         O2mer – obsah kyslíku ve spalinách v provozních podmínkách (změřený) [% obj.]. 
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 Emisní limity spalovacích zařízení jsou stanoveny pro suché spaliny v normálních 

podmínkách (0°C, 101 325 Pa), při určitém referenčním obsahu kyslíku ve spalinách. Při 

využití extraktivního způsobu odběru vzorku spalin a jeho vhodné úpravě probíhá vlastní 

analýza už suchého plynu, při teplotě a tlaku blízkém normálním podmínkám a odpadá tak 

výše uvedený přepočet na vlhkost, teplotu a tlak spalin. Takže výsledný vztah pro výpočet 

referenční koncentrace ke srovnání s emisním limitem je: 

 

i i
N

2ref 2ref 3
ref mer

2mer 2mer

21 O 21 O
c c X 0.0446 M mg / m

21 O 21 O

− −
⎡ ⎤= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⎣ ⎦− −

    (5.3) 

 

Kde:cmer – měřená koncentrace v 1 m3 suchých spalin v normálních podmínkách [mg/m3
N], 

         Xi -  hodnota objemové koncentrace i-té složky stanovená analyzátorem [ppm]. 

 

 Na obr.č.5.1 je uveden příklad odběrové aparatury pro kontinuální analýzu plynných 

složek spalin, založený na extraktivní nezřeďovací metodě, s respektováním výběru zařízení 

dle kap.4.1 až 4.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.č.5.1: Aparatura pro kontinuální analýzu plynných složek spalin 
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5.1 Diagnostické měření – stanovení koncentrace plynných složek spalin 

Problematika stanovení množství spalin a koncentrace plynných složek spalin je 

samostatnou kapitolou diagnostických měření při vyhodnocování účinnosti. Množství paliva 

je při spalování tuhých paliv nejobtížněji stanovitelný parametr a je zatížen největší chybou. 

Také prvkové složení hořlaviny spalovaného paliva pro výpočet vznikajícího množství spalin 

není v praxi známo s uspokojivou přesností. Nejvýhodnější je stanovit množství spalin 

měřením. Měření množství spalin a průměrné koncentrace škodlivin v kanálech velkých 

rozměrů, patří ale k velmi komplikovaným a dodnes neexistuje zcela provozně spolehlivá 

metoda k jeho stanovení.  

 Množství spalin by mělo být určeno přednostně na základě stanovení měrného 

množství určeného podrobným měřením rychlostního profilu v době topné zkoušky, 

vztaženého k vyrobenému teplu, které lze rovněž spolehlivě stanovit měřením. 

 Pro stanovení průměrné koncentrace vybrané plynné složky spalin je možné 

v současné době využít několik možných variant. Jejich výběr a použití závisí vždy na 

provozních podmínkách zařízení a na požadované přesnosti, která je dána účelem měření. 

V podstatě, se ale jedná vždy o bodový odběr vzorku spalin po průřezu kouřovodu, 

v kombinaci s následnou analýzou vzorku spalin pomocí vhodného analyzátoru.  

 Protože kouřové kanály a konce zadních tahů kotlů bývají velkých rozměrů a 

koncentrační profil není rovnoměrný, provádí se měření síťovou metodou a do výpočtů 

vstupují průměrné hodnoty měřených veličin. Rozmístění měřicích bodů po průřezu kanálu je 

prováděno na základě normy „ČSN ISO 9096 – Stanovení hmotnostní koncentrace a 

hmotnostního toku tuhých částic v potrubí “, která stanovuje minimální počty měřicích bodů 

pro potrubí s kruhovým i čtyřhranným průřezem.  Na obr. č.5.2 je uveden příklad umístění 

měřicích profilů na kotlích výkonu cca 180 MW. Rozměry těchto kouřových kanálů jsou, 

vzhledem k výkonu zařízení, přiměřeně velké a měřicí místa jsou přístupná většinou pouze 

z vybudovaného lešení. 

 V kouřovodech velkých rozměrů může být koncentrační pole kyslíku a ostatních 

plynných složek spalin značně nerovnoměrné a tak analýza spalin odebíraných v jednom 

provozním bodě v průřezu kanálu nemůže odrážet skutečný stav. Vzhledem k možným 

netěsnostem u stěn kouřovodů, změnám rychlosti proudění spalin vlivem konstrukčního 

uspořádaní kouřovodů a v neposlední řadě vzhledem ke změnám výkonu zařízení, je 

jediným možným řešením stanovení průměrné koncentrace škodlivin ve spalinách pouze 

kontinuální odběr vzorku spalin z více bodů (síťový odběr) po průřezu kouřovodu a jeho 

analýza v reálném čase. 
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Obr.č.5.2: Příklad umístění měřicích profilů na kotlích větších výkonů 

 
5.1.1 Aparatura pro stanovení průměrné koncentrace – současný stav 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je potřebné věnovat se problematice 

kontinuálního získávání hodnot koncentrací plynných složek spalin ze spalovacího procesu 

cestou síťového měření. Jedná se o oblast, která je doposud v praxi řešena pouze 

diskontinuálně, tj. postupným odběrem vzorků spalin ze zvolených měřicích bodů a jejich 

následnou analýzou a průměrováním výsledných hodnot.  

V tomto případě je do měřicího bodu umístěna sonda a pomocí vzduchotěsného 

ventilátoru a odběrového potrubí je odsáto potřebné množství spalin do odběrové 

vzorkovnice. Analýza odebraných vzorků spalin z jednotlivých vzorkovnic potom probíhá po 

ukončení všech odběrů. Na obr.č.5.3 je uvedeno jednoduché schéma současného způsobu 

stanovení průměrné koncentrace plynných škodlivin ve spalinách v době diagnostického 

měření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.č.5.3: Schéma aparatury pro stanovení průměrné koncentrace plynných škodlivin 
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5.1.2 Aparatura pro kontinuální síťovou analýzu spalin 
 Pro diagnostická měření, ale i pro provozovatele spalovacích zdrojů bude určitě 

přínosem aparatura, která zajistí objektivní kontinuální analýzu vybraných plynných složek 

spalin v reálném čase.  

 Při návrhu aparatury pro kontinuální odběr vzorku spalin současně z několika 

měřicích bodů, určené pro měřicí skupiny, je nutno počítat s následujícími okolnostmi: 

 celá aparatura musí být koncipována jako přenosná, mobilní,  

 odběrová sonda musí být univerzálně nastavitelná pro různý počet bodů na jedné 

měřicí přímce, 

 rozměry sondy jsou konstrukčně omezeny rozměrem měřicích otvorů a používaným 

typem šroubení ( M36 ), 

 z konstrukčních důvodů při výrobě sondy a materiálových nákladů na vytápěné 

odběrové potrubí a moduly se zatím předpokládá využití aparatury do teploty spalin 

200 oC, 

 volba jednotlivých komponentů měřicí aparatury musí zajistit jejich jednoduchou 

údržbu, spojení musí být dokonale vzduchotěsná, 

 volba dopravního čerpadla vychází z hydraulického výpočtu a sestavení odporové 

charakteristiky celé odběrové trasy, 

 odběrový modul je limitován hmotností a rozměry, které umožní jeho přepravu. 

 Na obr.č.5.4 je jednoduché schéma navrhované odběrové aparatury splňující 

vymezené podmínky, s popisem jednotlivých měřicích prvků.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Obr.č.5.4: Schéma návrhu odběrové aparatury pro kontinuální síťovou analýzu 
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 Provedení sondy, která umožní nastavení a umístění odběrového potrubí do různých 

měřicích bodů na jedné měřicí přímce je zobrazeno na obr.č.5.5. U každé sondy je počítáno 

s možným odsáváním ze čtyř měřicích bodů ve zvolených roztečích, při nastavení pomocí 

posuvné kobylky a různé délky teflonového odběrového potrubí.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.č.5.5: Schéma odběrové sondy 
 

6 Optimalizace a výběr měřicích prvků 

 Pro účely jednorázových provozních měření, pro něž je odběrová aparatura 

koncipována, byla na základě praktických zkušeností a dostupnosti jednotlivých materiálů 

zvolena taková sestava měřicí techniky, která umožní odebírat vzorek spalin stejnou 

rychlostí současně ze 16-ti měřicích bodů rozmístěných po průřezu kouřovodu dle ČSN ISO 

9096, dopravovat jej k analyzátoru a kontinuálně zaznamenávat hodnotu průměrné 

koncentrace plynné složky ve spalinách. 

 4 x sonda ( I ÷ IV ) = 16 x odběrové potrubí ø 4mm ( 1 ÷ 16 ) – viz obr.č.7.10 

 16 x filtr TZL s odvodem kondenzátu FWA ¼ C (slouží jako chladič) – viz obr. č. 7.9 

 16 x nevytápěné vedení vzorku ( silikonové spojovací potrubí ø 5mm ) 

 16 x plováčkový průtokoměr KDG1332 ( rotametr 1 ÷ 16 ) – viz obr.č.7.7, 7.8 

 sběrnice – viz obr.č.6.11 

 membránové čerpadlo KNF N022 ATE – viz obr.č.6.11 

 2 x kontrolní rotametr KDG1351 

o plováčkový průtokoměr celkového průtoku vzorku plynu do analyzátoru 

o plováčkový průtokoměr přepouštěného množství plynu do okolí (bypasss)  

 kontinuální analyzátor plynu  

1 odběrové teflonové potrubí ( ø = 4mm ) 4 šroub M36x1.5  
2 posuvný koník     5 nosník sondy 
3 pojistný šroub 
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Na následujícím obrázku č.6.1 je uvedeno pouze jednoduché schéma celé odběrové 

aparatury, pro kterou byly prováděny potřebné výpočty. Podrobně je rozpracována na 

výkresech (viz kap.6.3) uvedených v Příloze č.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.č.6.1: Schéma aparatury pro kontinuální síťovou analýzu plynných složek spalin 
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6.1 Hydraulický výpočet navržené varianty  [5], [6], [7], [8], [9] 
 Byl proveden celkový hydraulický výpočet odběrové trasy a pro vytvoření odporové 

charakteristiky  odběrového potrubí byly  zohledněny tlakové ztráty, které při proudění 

vzdušiny (spalin) potrubím vznikají. Podle charakteru vzniku rozlišujeme ztráty třením, jež 

provázejí proudící vzdušinu po celé délce potrubí a ztráty místní, jejichž vznik je omezen na 

krátký úsek potrubí, v němž dochází k narušení proudu. 

 Třecí ztráty 
 Třecí ztráty charakterizují úbytek tlaku, který vzniká při překonávání odporu potrubí a 

stanoví se jako: 

 [ ]
2

zt
 w Lp Pa

d 2
ρλ ⋅= ⋅ ⋅                  (6.1) 

kde: λ  -  součinitel tření [1] 

 L – délka potrubí [m] 

 d – průměr potrubí [m] 

 ρ – hustota proudící vzdušiny [kg/m3] 

 w – střední rychlost proudící vzdušiny [m/s] 

 Pro tlakovou ztrátu třením je rozhodující charakter proudění a materiál, z něhož je 

potrubí zhotoveno. Pokud nastane případ laminárního proudění ( Re ≤ 2320 ) součinitel tření 

λ  závisí pouze na velikosti Reynoldsova čísla Re a drsnost potrubí nemá na tlakovou ztrátu 

žádný vliv.  [ ]64 1
Re

λ =                (6.1.1) 

  [ ]w dRe 1
ν
⋅=                (6.1.2) 

kde: ν  - kinematická viskozita proudící vzdušiny [m2/s] 

 Pro turbulentní proudění je potřeba posoudit, na základě znalosti průměru d [mm]  a 

absolutní drsnosti potrubí k [mm], zda se potrubí chová jako hydraulicky hladké, nebo drsné. 

Na základě toho potom musíme zvolit správný vztah pro výpočet součinitele tření λ.  

                ≤ [ ]0.875

30 1
Re

  → hydraulicky hladké potrubí 

 
k
d

ε =  

    > [ ]0.875

30 1
Re

 → drsné potrubí                     (6.1.3) 

 

kde: ε – relativní drsnost stěn potrubí [1] 
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 Pro hydraulicky hladká potrubí můžeme velikost součinitele tření stanovit buď dle 

Blasiova vztahu  (6.1.4) nebo odečtem z diagramu na obr.č.6.2. 

 [ ]0.25

0.3164 1
Re

λ =                                                                       (6.1.4) 

 Pro proudění hydraulicky drsným potrubím musíme rozlišit přechodovou oblast, kde 

platí pro výpočet λ vztah podle Colebrooka (6.1.5) a mimo tuto oblast závisí součinitel tření 

pouze na relativní drsnosti stěn potrubí ε a platí vztah (6.1.6) k přímému výpočtu 

 [ ]1 2.51 k2 log 1
3.72 dReλ λ

⎛ ⎞= − +⎜ ⎟⋅⋅⎝ ⎠
            (6.1.5) 

 [ ]1 1.14 2 log 1ε
λ

= −               (6.1.6) 

 Velikost součinitele tření dle (6.1.6) můžeme také odečíst přímo z diagramu na 

obr.č.6.2., nebo z tabulky č.1 uvedené v lit. [9]. V této literatuře můžeme rovněž vyhledat 

hodnoty absolutní drsnosti k u různých druhů potrubí a materiálu. Příklad je uveden v  

tabulce  č.2. 

   Tab.č.1: Hodnoty součinitele tření v hydraulicky      
                              drsném potrubí [9] 

Obr.č.6.2: Závislost součinitele tření λ           
      na  Reynoldsově čísle Re [9]  
 

 

 
              
 
                                                                             Tab.č.2: Hodnoty obvyklé drsnosti stěn potrubí[9]          
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 Místní ztráty 
    Místní tlakové ztráty vznikají v okamžiku, kdy se mění velikost rychlosti, směr 

proudění, popřípadě velikost i směr rychlosti a proudění (armatury) a dochází přitom 

k odtržení proudu a vzniku vířivé oblasti. Ztrátový součinitel místního odporu ξm závisí na 

geometrii uvažovaného místa (změny průřezu, zakřivení apod.), na Reynoldsově čísle Re a 

na struktuře proudu před místním odporem (druh vzdušiny, rychlost). Tlakové ztráty místní 

se obvykle vyjadřují násobkem dynamického tlaku 

 [ ]
2

zM m
wp Pa
2

ρξ ⋅= ⋅                  (6.2.) 

kde: ξm – ztrátový součinitel místního odporu [1] 

 ρ – hustota proudící vzdušiny [kg/m3] 

 w – střední rychlost proudící vzdušiny [m/s] 

  

 Je obvyklé využívat při výpočtech experimentálně zjištěných hodnot ztrátových 

součinitelů uvedených v literatuře.  

 

6.1.1 Výpočet třecích ztrát v odběrovém potrubí 
 

Z výše uvedených vztahů je zřejmé, že velikost třecích ztrát vznikajících při proudění 

vzdušiny v potrubí, závisí nejen na délce potrubí a rychlosti proudění, ale nepřímo také na 

teplotě proudící vzdušiny. Kinematická viskozita proudící vzdušiny ν  [m2/s] , která ovlivňuje 

velikost Reynoldsova kritéria Re a tak i velikost třecího součinitele λ [1] je závislá na teplotě 

stejně jako hustota proudící vzdušiny ρ [kg/m3].  

Z výše uvedeného důvodu je výpočet třecích ztrát rozdělen na dvě skupiny, z nichž 

první zahrnuje tu část odběrové aparatury v níž je horká vzdušina (dále spaliny) 

dopravována při teplotě, která je dána jejich teplotou ve spalovacím traktu kotle, tj. „skupina 

Tsp“ a druhá je ta část odběrové aparatury, ve které je vzorek spalin dopravován při teplotě 

odpovídající jejich ochlazení při průtoku komorou filtru TZL s odvodem kondenzátu, tj. 
„skupina To“. Pro zjednodušení bylo počítáno, že se spaliny při tak nízkém průtoku ochladí 

až na  teplotu okolí. 

Do výpočtu pro skupinu Tsp je nutno zahrnout odběrové potrubí, které je součástí 

sondy, včetně filtrů s odvodem kondenzátu. Do výpočtu pro skupinu To je potom zahrnut celý 

zbytek odběrové aparatury. Pro zjednodušení bylo počítáno s teplotou spalin 150 oC 

a teplotou okolí 20 oC, konstantní po celé délce uvažované části.  

Výpočty byly provedeny pro určité rozmezí rychlosti odsávaných spalin na vstupu do 

odběrové sondy, které samozřejmě ovlivňuje i dopravované množství vzorku spalin 
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k čerpadlu. Interval rychlosti spalin na vstupu do sondy (do odběrového potrubí PTFE 4x1), 

pro který byl prováděn výpočet odporové charakteristiky potrubí byl zvolen od 0 ÷ 10 m/s. 

 
6.1.1.1 Výpočet třecích ztrát v odběrovém potrubí – část Tsp 
 
 První část odběrové aparatury zahrnuje, dle obr.č.6.1, sondy I ÷ IV, teflonové 

odběrové potrubí 1 ÷ 16 a 16ks filtrů TZL s odvodem kondenzátu. Pro výpočet této části 

odběrové aparatury, ve které je teplota odsávaného vzorku spalin shodná s teplotou 

proudících spalin v kouřovodu, označené jako „část Tsp“, byly zvoleny a z tabulek [8] určeny 

následující hodnoty jednotlivých výpočtových parametrů: 

 

teplota odsávaného vzorku spalin    t1   =  150  oC  

kinematická viskozita odsávaného vzorku spalin ν 1  =   0.00002717 m2/s 

hustota odsávaného vzorku spalin   ρ1  =   0.867  kg/m3  

průměr odběrového teflonového potrubí    d =   0.004  m 

průřez odběrového protrubí    S = 0.0000126 m2 

délka odběrového potrubí č.1    L1 = 2.0  m 

délka odběrového potrubí č.2    L2 = 1.5  m 

délka odběrového potrubí č.3    L3 = 1.0  m 

délka odběrového potrubí č.4    L4 = 0.5  m 

odsávací rychlost – rychlost proudění vzorku ws = 0 ÷ 10  m/s  

 

 V následující části je v bodech a) ÷ e) naznačen příklad výpočtu třecích ztrát v 

odběrovém potrubí „části Tsp“ pro odsávací rychlost v ústí sondy, tj. na vstupu do odběrového 

potrubí PTFE 4x1,   ws = 2 m/s. 

 

a) stanovení hmotnostního a objemového průtoku odsávaných spalin 

  [ ]1 sm S . .w kg / sρ=                  (6.3) 

  [ ]5m 0.0000126 . 0.867 . 2 2.185 .10 kg / s−= =   

 3
sV S .w m / s⎡ ⎤= ⎣ ⎦                  (6.4) 

 [ ]3V 0.0000126 . 2 0.0000252 m / s 1.512 l / min⎡ ⎤= = ⇒⎣ ⎦   

b) výpočet Reynoldsova čísla  

sw d 2 0 ,004Re 294.4 294
0.00002717ν

⋅ ⋅= = =  
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c) výpočet třecího součinitele  
     Protože v části Tsp se jedná o laminární proudění (viz tab.č.3 kde Re ≤ 2320), byl 

třecí součinitel počítán dle vztahu (6.1.1): 

 

64 64 0.217
Re 294

λ = = =  

 

d) výpočet třecích ztrát v jednotlivých odběrových potrubích 

[ ]
2

i s
zt 1

 L wp Pa
2  d

λ ρ⋅
= ⋅ ⋅

⋅
               

(6.5) 

[ ]
2

zt L1
 2 2p 0.217 0.867 188.1 188 Pa

2  0.004
⋅= ⋅ ⋅ =

⋅
 

[ ]
2

zt L 2
 1.5 2p 0.217 0.867 141.4 141 Pa

2  0.004
⋅= ⋅ ⋅ =

⋅
 

[ ]
2

zt L 3
 1.0 2p 0.217 0.867 94.2 94 Pa

2  0.004
⋅= ⋅ ⋅ =

⋅
 

[ ]
2

zt L 4
 0.5 2p 0.1217 0.867 47.1 47 Pa
2  0.004

⋅= ⋅ ⋅ =
⋅

 

 

e) stanovení celkové třecí ztráty „části Tsp“ 
Dle [5] platí, že větev potrubí, která má největší tlakovou ztrátu, určuje tlak, který musí 

vyvinout ventilátor. Proto bude do odporové charakteristiky celé odběrové trasy zahrnuta 

ztráta nejdelší větve odběrového potrubí pztL1.   

 

 [ ]zt sp zt L1p p 188 Pa= =  

 
 Výpočet třecí ztráty podle vztahů (6.3) ÷ (6.5) byl analogicky proveden v rozsahu 

rychlostí v ústí sondy, tj. na vstupu do odběrového potrubí PTFE 4x1, ws = 0 ÷ 10 m/s a 

výsledky jsou uvedeny v následující tabulce č.3. Modře jsou vyznačeny výsledky výpočtu, 

uvedeného v předchozí části. 
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L1 L2 L3 L4 Σ
ws m Re λ pzt sp

[ m/s ] [ kg/s ] [ m3/s ] [ l/min ] [ - ] [ - ] [ Pa ]
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.5 5.462E-06 6.30E-06 0.378 74 0.869 47 35 24 12 47
1 1.092E-05 1.26E-05 0.756 147 0.435 94 71 47 24 94

1.5 1.639E-05 1.89E-05 1.134 221 0.290 141 106 71 35 141
2 2.185E-05 2.52E-05 1.512 294 0.217 188 141 94 47 188

2.5 2.731E-05 3.15E-05 1.890 368 0.174 236 177 118 59 236
3 3.277E-05 3.78E-05 2.268 442 0.145 283 212 141 71 283

3.5 3.823E-05 4.41E-05 2.646 515 0.124 330 247 165 82 330
4 4.370E-05 5.04E-05 3.024 589 0.109 377 283 188 94 377

4.5 4.916E-05 5.67E-05 3.402 662 0.097 424 318 212 106 424
5 5.462E-05 6.30E-05 3.780 736 0.087 471 353 236 118 471
6 6.555E-05 7.56E-05 4.536 883 0.072 565 424 283 141 565
7 7.647E-05 8.82E-05 5.292 1031 0.062 660 495 330 165 660
8 8.739E-05 1.01E-04 6.048 1178 0.054 754 565 377 188 754
9 9.832E-05 1.13E-04 6.804 1325 0.048 848 636 424 212 848

10 1.092E-04 1.26E-04 7.560 1472 0.043 942 707 471 236 942

pzt Li

[ Pa ]
V

"část Tsp"
Tab.č.3: Vypočtené hodnoty třecí tlakové ztráty odběrového potrubí – část Tsp: 

 
6.1.1.2 Výpočet třecích ztrát v odběrovém potrubí – část To 
 Druhá část odběrové aparatury zahrnuje, dle obr.č.6.1, silikonové spojovací potrubí    

1 ÷ 16, rotametry 1 ÷ 16, sběrnou trubici (sběrnice), silikonové společné potrubí a 2ks 

kontrolních rotametrů. Pro výpočet této části odběrové aparatury, bylo pro zjednodušení 

předpokládáno, že poměrně malé množství vzorku spalin, které je prosáváno odběrovým 

potrubím ( 0.3 ÷ 1.5 l/min ) se v komoře filtru TZL ochladí na teplotu okolí a zároveň 

zkondenzuje vodní pára v něm obsažená až do stavu nasycení při 20oC. Vzniklý kondenzát 

bude z komory filtru pravidelně periodicky odváděn mimo odběrovou trasu. Pro tuto druhou 

část, označenou jako „část To“, byly zvoleny a z tabulek [8] určeny následující hodnoty 

jednotlivých výpočtových parametrů: 

teplota odsávaného vzorku spalin    t2   =  20  oC  

kinematická viskozita odsávaného vzorku spalin ν   =   0.00001407 m2/s 

hustota odsávaného vzorku spalin   ρ2  =   1.226  kg/m3  

průměr spojovacího a společného potrubí    dp =   0.005  m 

průřez spojovacího a společného protrubí  Sp = 0.0000196 m2 

délka spojovacího potrubí    L5 = 4.0  m 

délka společného potrubí za sběrnicí   L7+8 = 2.0  m 

průměr sběrnice     ds =   0.030  m 

průřez sběrnice     Ss = 0.000707 m2 

délka sběrnice      L6 = 0.3  m 

odsávací rychlost     ws = 0 ÷ 10  m/s  
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 V následující části je v bodech f) ÷ i) naznačen příklad výpočtu třecích ztrát ve 

spojovacím protubí „části To“, před vstupem jednotlivých vzorků do sběrnice, pro odsávací 

rychlost v ústí sondy, tj. na vstupu do odběrového potrubí PTFE 4x1 ws = 2 m/s. Tato 

rychlost se vlivem změny teploty odsávaného vzorku spalin (ze 150 oC na 20 oC) a změny 

průřezu potrubí (z průměru 4mm na 5mm) změnila a proto je lepší konstatovat, že výpočet je 

proveden pro konstantní hmotnostní průtok m  = 0.00002185 kg/s v jednotlivých spojovacích 

potrubích, který odpovídá právě požadované rychlosti odsávání ( ws = 2 m/s ) v ústí sondy, 

tj. na vstupu do odběrového potrubí PTFE 4x1. 

 

f) stanovení objemového průtoku a rychlosti odsávaných spalin 

  3

2

mV m / s
ρ

⎡ ⎤= ⎣ ⎦                  (6.6) 

  [ ]30.00002185V 0.00001782 m / s 1.069 l / min
1.226

⎡ ⎤= = ⇒⎣ ⎦   

 [ ]
p

Vw m / s
S

=                           (6.7) 

 [ ]0.00001782w 0.91 m / s
0.0000196

= =   

g) výpočet Reynoldsova čísla 

pw d 0.91 0.005Re 323.4 323
0.00001407ν

⋅ ⋅= = =  

h) výpočet třecího součinitele (viz 6.1.1) 
    Protože v „části To“, před smísením vzorků ve sběrnici se jedná stále o laminární 

proudění v celém rozsahu rychlostí (viz tab.č.4 kde Re ≤ 2320), byl třecí součinitel počítán 

dle vztahu (6.1.1): 

64 0.198
323

λ = =  

i) stanovení celkové třecí ztráty „části To“ před vstupem do sběrnice 

[ ]
2

5
zt To 2

p

 L wp Pa
2  d

λ ρ⋅
= ⋅ ⋅

⋅
                 (6.8) 

[ ]
2

zt To
 4 0.91p 0.198 1.226 80.37 80 Pa
2  0.005

⋅= ⋅ ⋅ =
⋅

 

 V další části je v bodech j) ÷ m) naznačen příklad výpočtu třecích ztrát ve společném 

potrubí „části To“, po smísení vzorku z jednotlivých spojovacích potrubí ve sběrnici. 
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 Výpočet je proveden pro konstantní hmotnostní průtok m  = 0.0003496 kg/s, který je 

16x větší než ve spojovacím potrubí v předcházející části (smísení všech 16-ti odebíraných 

vzorků). 

j) stanovení objemového průtoku a rychlosti odsávaných spalin (viz 6.6 a 6.7) 

  [ ]30.0003496V 0.00028513 m / s 17.108 l / min
1.226

⎡ ⎤= = ⇒⎣ ⎦   

 [ ]
s

V 0.00028513w 0.40 m / s
S 0.000707

= = =   

k) výpočet Reynoldsova čísla 

sw d 0.40 0.03Re 852.9 853
0.00001407ν

⋅ ⋅= = =  

l)  výpočet – stanovení  třecího součinitele 
V této části  části odběrové trasy označené jako „částTo“ kdy dochází ke smísení 

vzorku až ze 16-ti odběrových potrubí, dochází, při dosažení určité rychlosti proudění ve  

sběrnici, ke změně charakteru proudění z laminárního na turbulentní. Změna nastává při 

odsávací rychlosti v ústí, tj. na vstupu do odběrového potrubí ws = 5 m/s, což odpovídá 

rychlosti proudění ve sběrnici w = 1.01 m/s. Při dosažení této rychlosti je ještě charakter 

proudění ve sběrnici laminární ( viz tab.č.5 kde Re = 2150 ), ale při dalším zvýšení rychlosti 

je již Re ≥ 2320 a jedná se tedy o proudění turbulentní.  

Třecí součinitel, pro odsávací rychlost ws ≤ 5 m/s, kdy se ještě jedná o laminární 

proudění, byl počítán  dle vztahu (6.1.1), kde např. pro ws=2m/s je Re=853 (viz tab.č.5) a 

platí: 

L
64 0.075

853
λ = =  

Pro odsávací rychlost  ws > 5 m/s byl kvůli turbulentnímu charakteru proudění 

aplikován následující postup: 

 určení druhu potrubí dle (6.1.3): 

0.875

k 30
d Re

ε = ≈   … kde k=0,00162 mm (viz tab.č.2) 

Re = 2580 pro ws = 6 m/s (viz tab.č.5), takže: 

0.875

0,00162 30
30 2580

≤  … hydraulicky hladké potrubí 

Re = 4300 pro ws = 10 m/s (viz tab.č.5), takže: 

0.875

0.00162 30
30 4300

≤  … hydraulicky hladké potrubí 
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 stanovení třecího součinitele v oblasti turbulentního proudění: 

Základem pro stanovení je rovnice 6.1.4, platná pro hydraulicky hladká potrubí,  

od: T 0.25

0.3164 0.044
2580

λ = =  kde Re = 2580 pro ws= 6 m/s, 

do: T 0.25

0.3164 0.046
4300

λ = =  kde Re = 4300 pro ws = 10 m/s. 

Je zřejmé, že se velikost třecího součinitele λ pohybuje v rozmezí 0.044 ÷ 0.046. Pro 

výpočty byla použita střední hodnota. Takže pro turbulentní proudění hydraulicky hladkým 

potrubím, tj. pro proudění ve sběrnici, bylo dosazeno:  

T 0.045λ =  

m)  výpočet třecích ztrát ve sběrnici 
Laminární proudění (LP): 

[ ]
2

6
ztL6 LP L 2

s

 L wp Pa
2  d

λ ρ⋅
= ⋅ ⋅

⋅
                (6.9) 

[ ]
2

zt L6 LP
 0.3 0.40p 0.075 1.226 0.074 0.1 Pa

2  0.03
⋅= ⋅ ⋅ =
⋅

 

 Turbulentní proudění (TP):  

 ( např. pro ws = 10m/s, což odpovídá rychlosti proudění ve sběrnici w = 2.02 m/s) 

 [ ]
2

6
ztL6 TP T 2

s

 L wp Pa
2  d

λ ρ⋅
= ⋅ ⋅

⋅
              (6.10) 

 [ ]
2

zt L6 TP
 0.3 2.02p 0.045 1.226 1.125 1.1 Pa

2  0.03
⋅= ⋅ ⋅ =
⋅

 

 Analogický výpočet následuje v bodech n) ÷ q) pro jinou hodnotu rychlosti proudění 

vzorku, která se zvýšila vlivem další změny průřezu z Ss na Sp ( tj. z průměru sběrnice 30mm 

na průměr společného potrubí 5mm) až na 14.55 m/s přičemž odsávací rychlost v ústí 

sondy, tj. na vstupu do odběrového potrubí PTFE 4x1 je stále ws = 2 m/s.   

n)  stanovení rychlosti odsávaných spalin (viz 6.7) 

 
p

V 0.00028513w 14.55 m / s
S 0.0000196

= = =   

o)  výpočet Reynoldsova čísla 

pw d 14.55 0.005Re 5170.6 5170
0.00001407ν

⋅ ⋅= = =  

 



Vývoj aparatury pro síťovou kontinální analýzu vybraných složek spalin 

 Disertační práce 

 
 

35

p) výpočet – stanovení třecího součinitele  
V této části  části odběrové trasy označené jako „částTo“ kdy už proudí vzorek po 

smísení ve společné sběrnici společným potrubím k čerpadlu, dochází, při dosažení určité 

rychlosti proudění ve společném potrubí (silikonová hadička ø5mm), ke změně charakteru 

proudění z laminárního na turbulentní. Změna nastává při odsávací rychlosti v ústí, tj. na 

vstupu do odběrového potrubí ws = 0.5 m/s, což odpovídá rychlosti proudění v silikonové 

hadičce      w = 3.64 m/s. Při dosažení této rychlosti je ještě charakter proudění v hadičce 

laminární      ( viz tab.č.5 kde Re = 1292 ), ale při dalším zvýšení rychlosti je již Re ≥ 2320 a 

jedná se tedy o proudění turbulentní.  

Třecí součinitel, pro odsávací rychlost ws ≤ 0.5 m/s, kdy se ještě jedná o laminární 

proudění, byl počítán  dle vztahu (6.1.1): 

L
64 0.0495 0.05

1292
λ = =  

Pro odsávací rychlost  ws > 0.5 m/s byl kvůli turbulentnímu charakteru proudění 

aplikován následující postup: 

 určení druhu potrubí dle (6.1.3): 

0.875

k 30
d Re

ε = ≈   … kde k=0.00162 mm (viz tab.č.2) 

Re = 2585 pro ws = 1 m/s (viz tab.č.5), takže: 

0.875

0.00162 30
30 2585

≤  … hydraulicky hladké potrubí 

Re = 25849 pro ws = 10 m/s (viz tab.č.5), takže: 

0.875

0.00162 30
30 25849

≤  … hydraulicky hladké potrubí 

 

 stanovení třecího součinitele v oblasti turbulentního proudění: 

Základem pro stanovení je rovnice 6.1.4, platná pro hydraulicky hladká potrubí  

od: T 0.25

0.3164 0.044
2585

λ = =  kde Re = 2585 pro ws= 1 m/s ( viz tab.č.5) 

do: T 0.25

0.3164 0.025
25849

λ = =  kde Re = 25849 pro ws = 10 m/s (viz tab.č.5) 

Je zřejmé, že se velikost třecího součinitele λ pohybuje v rozmezí 0.044 ÷ 0.025. Pro 

výpočty byla použita střední hodnota. Takže pro turbulentní proudění hydraulicky hladkým 

potrubím, tj. pro proudění ve společném potrubí, bylo dosazeno:  

T 0.035λ =  
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Σ
ws m w Re λ pzt To

[ m/s ] [ kg/s ] [ m3/s ] [ l/min ] [ m/s ] [ 1 ] [ 1 ] [ Pa ]

0 0 0 0 0 0 0 0
0.5 5.462E-06 4.455E-06 0.267 0.23 81 0.792 20
1 1.092E-05 8.910E-06 0.535 0.45 162 0.396 40

1.5 1.639E-05 1.337E-05 0.802 0.68 242 0.264 60
2 2.185E-05 1.782E-05 1.069 0.91 323 0.198 80

2.5 2.731E-05 2.228E-05 1.337 1.14 404 0.158 100
3 3.277E-05 2.673E-05 1.604 1.36 485 0.132 120

3.5 3.823E-05 3.119E-05 1.871 1.59 565 0.113 141
4 4.370E-05 3.564E-05 2.139 1.82 646 0.099 161

4.5 4.916E-05 4.010E-05 2.406 2.05 727 0.088 181
5 5.462E-05 4.455E-05 2.673 2.27 808 0.079 201
6 6.555E-05 5.346E-05 3.208 2.73 969 0.066 241
7 7.647E-05 6.237E-05 3.742 3.18 1131 0.057 281
8 8.739E-05 7.128E-05 4.277 3.64 1292 0.050 321
9 9.832E-05 8.019E-05 4.812 4.09 1454 0.044 361

10 1.092E-04 8.910E-05 5.346 4.55 1616 0.040 402

V
"část To" před smísením

q)  výpočet třecích ztrát ve společném odběrovém potrubí 
Laminární proudění (LP):  

- platí pouze pro ws ≤ 0.5 m/s a w ≤ 3.64 m/s ( viz tabulka č.5 ) 

( ) [ ]
2

7 8
ztL7 8 LP L 2

p

 L L w
p Pa

2  d
λ ρ÷

+ ⋅
= ⋅ ⋅

⋅
             (6.11) 

[ ]
2

zt L7 8 LP
 2.0 3.64p 0.05 1.226 162.44 162 Pa
2  0.005÷

⋅= ⋅ ⋅ =
⋅

 

 Turbulentní proudění (TP):  

-  platí pro ws > 0.5 m/s a w > 3.64 m/s ( viz tabulka č.5 ) 

 ( např. pro ws = 2m/s, což odpovídá rychlosti proudění v hadičce w = 14.55 m/s) 

( ) [ ]
2

7 8
ztL7 8 TP T 2

p

 L L w
p Pa

2  d
λ ρ÷

+ ⋅
= ⋅ ⋅

⋅
             (6.12) 

[ ]
2

zt L7 8 TP
 2.0 14.55p 0.035 1.226 1920.65 1921 Pa

2  0.005÷
⋅= ⋅ ⋅ =
⋅

 

 Výpočet třecí ztráty podle vztahů (6.6) ÷ (6.12) byl analogicky proveden v rozsahu 

rychlostí v ústí sondy ws = 0 ÷ 10 m/s a výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách č.4 

a 5. Modře jsou vyznačeny výsledky výpočtu uvedeného v předchozí části pro laminární 

proudění a červeně pro turbulentní proudění. Protože velikosti třecích ztrát ve sběrnici, 

označené jako pztL6 , jsou zanedbatelné (viz 6.10), nejsou ve výsledné tabulce č.5 uvedeny 

(mimo hodnot vzorového výpočtu) a pro další postup jsou zanedbány. 

 
Tab.č.4: Vypočtené hodnoty třecí tlakové ztráty odběrového potrubí – část To před smísením: 
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"část To" po smísení L6 L7,8

ws 16 x m w Re λ pztL6 w Re λ pztL7,8

[ m/s ] [ kg/s ] [ m3/s ] [ l/min ] [ m/s ] [ - ] [ - ] [ Pa ] [ m/s ] [ - ] [ - ] [ Pa ]

0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
0.5 8.7394E-05 7.1284E-05 4.277 0.10 215 0.298 - 3.64 1292 0.050 162
1 1.7479E-04 1.4257E-04 8.554 0.20 430 0.149 - 7.27 2585 0.035 480

1.5 2.6218E-04 2.1385E-04 12.831 0.30 645 0.099 - 10.91 3877 0.035 1080
2 3.4957E-04 2.8513E-04 17.108 0.40 853 0.075 0.1 14.55 5170 0.035 1921

2.5 4.3697E-04 3.5642E-04 21.385 0.50 1075 0.060 - 18.18 6462 0.035 3000
3 5.2436E-04 4.2770E-04 25.662 0.60 1290 0.050 - 21.82 7755 0.035 4320

3.5 6.1176E-04 4.9898E-04 29.939 0.71 1505 0.043 - 25.46 9047 0.035 5880
4 6.9915E-04 5.7027E-04 34.216 0.81 1720 0.037 - 29.10 10339 0.035 7680

4.5 7.8654E-04 6.4155E-04 38.493 0.91 1935 0.033 - 32.73 11632 0.035 9720
5 8.7394E-04 7.1284E-04 42.770 1.01 2150 0.030 - 36.37 12924 0.035 12000
6 1.0487E-03 8.5540E-04 51.324 1.21 2580 0.045 - 43.64 15509 0.035 17280
7 1.2235E-03 9.9797E-04 59.878 1.41 3010 0.045 - 50.92 18094 0.035 23520
8 1.3983E-03 1.1405E-03 68.432 1.61 3440 0.045 - 58.19 20679 0.035 30721
9 1.5731E-03 1.2831E-03 76.986 1.81 3870 0.045 - 65.46 23264 0.035 38881
10 1.7479E-03 1.4257E-03 85.540 2.02 4300 0.045 1.1 72.74 25849 0.035 48001

→       V
společné potrubísběrnice

Tab.č.5: Vypočtené hodnoty třecí tlakové ztráty odběrového potrubí – část To po smísení: 

 
6.1.2 Výpočet místních tlakových ztrát  

Velikost místních ztrát vznikajících při proudění vzdušiny v potrubí je dle (6.2) závislá 

na druhé mocnině rychlosti proudící vzdušiny w2 a velikosti součinitele místního odporu ξm. 

Hodnota tohoto bezrozměrného součinitele závisí především na tvaru odporové části potrubí 

a jen v menší míře na charakteru proudu vyjádřeného Reynoldsovým číslem. Ve většině 

případů se hodnota ξm určuje experimentálně a je výrobci jednotlivých potrubních 

komponentů udávána v dokumentaci výrobku, nebo je v dokumentaci k výrobku uvedena 

přímo grafická závislost např. velikosti tlakové ztráty daného komponentu měřicí techniky na 

velikosti objemového průtoku sledované vzdušiny. 

Analyticky se řeší pouze velikost místní tlakové ztráty při náhlé změně průřezu 

(rozšíření) kde se využívá tzv. Bordův vztah: 

[ ]
2

1 2
zM

 (w w )p Pa
2

ρ−
Δ = ⋅              

(6.13) 

kde  w1 [m/s] – rychlost proudění v potrubí před změnou průřezu  

  w2 [m/s] – rychlost proudění v potrubí po změně 

Výpočet velikosti místních ztrát byl proveden pro určité rozmezí rychlosti odsávaných 

spalin na vstupu do odběrového potrubí, které samozřejmě ovlivňuje i dopravované množství 

vzorku spalin k čerpadlu. Interval rychlosti spalin na vstupu do sondy (do odběrového potrubí 

PTFE 4x1), pro který byl prováděn výpočet odporové charakteristiky potrubí byl zvolen od  ws 

= 0 ÷ 10 m/s, stejně jako v předchozí kapitole při výpočtu třecích ztrát.  
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6.1.2.1 Výpočet místních tlakových ztrát v odběrovém potrubí – část To 
 

Všechny místní odpory jsou rozmístěny v té části odběrové aparatury, která je 

označována jako „část To“. Při výpočtech bylo uvažováno s následujícími parametry 

proudících spalin:  

teplota odsávaného vzorku spalin    t2   =  20  oC  

hustota odsávaného vzorku spalin   ρ2  =   1.226  kg/m3  

průměr spojovacího a společného potrubí    dp =   0.005  m 

průřez spojovacího a společného protrubí  Sp = 0.0000196 m2 

průměr sběrnice     ds =   0.030  m 

průřez sběrnice     Ss = 0.000707 m2 

odsávací rychlost      ws = 0 ÷ 10  m/s  

Hodnoty součinitelů místních odporů, nebo přímo tlakové ztráty daného prvku, byly 

převzaty od výrobců měřicí techniky. 

V následující části je v bodech r) ÷ y) naznačen příklad výpočtu místních ztrát ve 

spojovacím protubí „části To“, pro odsávací rychlost v ústí sondy, tj. na vstupu do 

odběrového potrubí ws = 2 m/s. Tato rychlost se vlivem změny teploty odsávaného vzorku 

spalin a změny průřezu odběrového potrubí mění a proto je lépe uvádět hmotnostní průtok 

m  = 0.00002185 kg/s v jednotlivých spojovacích potrubích před vstupem do sběrnice a pro 

16x vyšší hmotnostní průtok ve společném potrubí za sběrnicí. 

 

l) stanovení maximálního objemového průtoku 

 
ρ

⎡ ⎤= ⎣ ⎦
3max

max
2

mV m / s                      (6.14) 

 kde maxm  je dle (6.3) hmotnostní průtok odpovídající maximální rychlosti odsávání  

 [ ]4
maxm 0.0000126 . 0.867 .10 1.092 .10 kg / s−= =   ... (viz tab.č.4) 

  [ ]3
max

0.0001092V 0.00008907 m / s 5.344 l / min
1.226

⎡ ⎤= = ⇒⎣ ⎦  

 

 a v normálních podmínkách, při p ≈ pN: 

 ⎡ ⎤= ⋅ ⎣ ⎦
3N

max N max N
2

TV V l / min
T

                        (6.15) 

 3
max N N

273V 5.344 4.979 5 l / min
293

⎡ ⎤= ⋅ = ⎣ ⎦  
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 Nl/min 

 bar / ∆p 

Pracovní oblast
    0 ÷ 5 Nl / min 
     ≤ 0.002 bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   20 mbar 

      300 lN / h lineární nárůst 

 
m) stanovení místní tlakové ztráty odlučovače vody s filtrem 
V Příloze č.1 je uvedena technická specifikace výrobku – filtru FWA (www.schneider-

bohemia.cz), která obsahuje grafickou závislost tlakové ztráty odlučovače vody 

s filtrem ¼“, použitého v měřicí aparatuře, na objemovém průtoku. Z tohoto grafu je 

patrné, že tlaková ztráta odlučovače vody s filtrem je v rozmezí tak malých průtoků (tj. 

0÷5 lN/min) prakticky nulová 

(viz obr.č.6.3). Protože 

můžeme konstatovat, že je 

určitě menší než 0,002 bar 

byla pro další výpočty 

odporové charakteristiky za 

tlakovou  ztrátu odlučovače 

vody s filtrem ¼“ dosazena 

maximální hodnota 200Pa.
                                                    Obr.č.6.3: Stanovení tlakové ztráty odlučovače FWA 

[ ]zM 1p 0.002 bar 200 Pa= =   

n) stanovení místní tlakové ztráty rotametru v odběrové trase 
V Příloze č.2 je uvedena technická specifikace výrobku – rotametru KDG 

(www.kobolt.com), která obsahuje grafickou závislost tlakové ztráty rotametru 

KDG1332, použitého v měřicí 

aparatuře, na objemovém 

průtoku. Z tohoto grafu je po 

extrapolaci příslušné 

charakteristiky patrné, že 

tlaková ztráta rotametru se 

v rozmezí průtoků 0÷300 lN/h 

pohybuje v rozmezí 0÷20 

mbar s téměř lineárním 

nárůstem      (viz obr.č.6.4). 

Tlaková ztráta rotametru byla 

tedy pro zjednodušení 

počítána dle následující 

 rovnice:      Obr.č.6.4: Stanovení tlakové ztráty rotametru KDG 1332   

               [ ]N
zM 2 N

2

T20 20p V V mbar
300 300 T

= ⋅ = ⋅ ⋅                (6.16) 
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           Například pro ws = 2 m/s je V = 1.069 l/min = 64.14 l/h …(viz tab.č.4) a platí: 

 

[ ]zM 2
20 273p 64.14 3.98 mbar 398 Pa

300 293
= ⋅ ⋅ = ⇒  

 

o) stanovení místní tlakové ztráty napojením odběrového potrubí na společnou 
sběrnici  
Výpočet místní tlakové ztráty na vstupu do společné sběrnice byl proveden podle 

vztahu (6.2), který byl upraven na tvar: 

 [ ]
2

2
zM 3 m 3

wp Pa
2

ρξ ⋅
= ⋅                            (6.17) 

 

 kde w je rychlost proudění odsávaných spalin v odběrovém potrubí před vstupem do 

 společné sběrnice a podle 6.6. a 6.7: 

 

 [ ]0.00001782w 0.91 m / s
0.0000196

= =   

Součinitel místního odporu m3ξ = 1 byl vyhledán na stránkách www.tzb-info.cz v sekci 

„zdroje tepla a základní tvarovky potrubí“ jako součinitel místní ztráty při napojení 

potrubí na sběrač – nádobu ( viz Příloha č.3 ), a proto: 

[ ]
2

zM 3
1.226 0.91p 1 0.507 0.5 Pa

2
⋅= ⋅ =  

 

 

p) stanovení objemového toku po smísení a rychlosti odsávaných spalin w2 ve 
společné sběrnici a w3 na jejím výstupu  ( viz  6.6. a 6.7 ) 

 

 [ ]30.00034957V 0.00028513 m / s 17.108 l / min
1.226

⎡ ⎤= = ⇒⎣ ⎦   

[ ]2
s

V 0.00028513w 0.40 m / s
S 0.000707

= = =  

[ ]3
p

V 0.00028513w 14.55 m / s
S 0.0000196

= = =  
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q) stanovení místní tlakové ztráty náhlým zúžením průřezu 
Výpočet místní tlakové ztráty náhlým zúžením průřezu na výstupu ze společné 

sběrnice byl proveden s využitím vztahu uvedeném v [5] pro stanovení součinitele 

tlakové ztráty při náhlém zúžení průřezu: 

 [ ]3 / 42
r

1

SC (1 ) 1
S

ξ = −                (6.18) 

který byl upraven na tvar: 

[ ]p 3 / 4
m 4

s

S
0.5 (1 ) 1

S
ξ = ⋅ −  

kde: ξm4 – součinitel tlakové ztráty vztažený k průřezu Sp a rychlosti w3  

  Cr – konstanta ( pro ostré hrany je 0,5 ) 

 

3 / 4
m 4

0.00001960.5 (1 ) 0.489 0.5
0.000707

ξ = ⋅ − =  

Potom velikost místní tlakové ztráty na výstupu ze společné sběrnice byla určena ze 

vztahu: 

[ ]
2

3
zM 4 m 4 2

 wp Pa
2

ξ ρ= ⋅ ⋅                (6.19) 

[ ]
2

zM 4
 14.55p 0.5 1.226 64.88 65 Pa

2
= ⋅ ⋅ =  

 

r) stanovení maximálního objemového průtoku po smísení (dle 6.14 a 6.15 ) 

   kde maxm  je hmotnostní průtok odpovídající maximální rychlosti odsávání v ústí 

 sondy a je 16xvětší, než hmotnostní průtok v jednotlivých odběrových potrubích:  

 

 [ ]3
maxm 16 0.0001092 1.747 10 kg / s−= ⋅ = ⋅  .... (viz tab.č.5) 

  [ ]3
max

0.001747V 0.001425 m / s 85.54 l / min
1.226

⎡ ⎤= = ⇒⎣ ⎦  

  

 a v normálních podmínkách, při p ≈ pN: 

 3N
max N max N

2

TV V l / min
T

⎡ ⎤= ⋅ ⎣ ⎦                       

 3 3
max N N N

273V 85.54 79.7 80 l / min 4800 l / h
293

⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⋅ = ⇒⎣ ⎦ ⎣ ⎦  
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4500 lN / h 

225 mbar 

5 mbar 

  0 lN / h 
∆p = 1,09*10-5

*VN
2 + 5 [mbar] 

14.93 mbar 

  956.4 lN / h 

s) stanovení místní tlakové ztráty kontrolního rotametru 
V Příloze č.2 je uvedena technická specifikace výrobku – rotametru KDG 

(www.kobolt.com), která obsahuje grafickou závislost tlakové ztráty rotametru 

KDG1351, použitého v měřicí aparatuře, na objemovém průtoku. Z tohoto grafu je 

patrné, že tlaková ztráta rotametru se pohybuje v rozmezí 0÷250 mbar. Pro stanovení 

tlakové ztráty byla z hodnot odečtených z tohoto grafu vypočtena rovnice paraboly, 

která přibližně vyjadřuje tuto grafickou závislost (viz obr.č.6.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 

 
 

Obr.č.6.5: Stanovení tlakové ztráty rotametru KDG1531 

 

 

Tlaková ztráta rotametru byla potom počítána z následující rovnice: 

          [ ]
2

5 2 5 N
zM 5 N

2

T
p 1.09 10 V 5 1.09 10 V 5 mbar

T
− −= ⋅ ⋅ + = ⋅ ⋅ ⋅ +

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

            (6.20) 

 

           Například pro ws = 2 m/s je V = 17.108 l/min = 1026.48 l/h (viz tab.č.4)  a platí: 

[ ]
2

5
zM 5

273
p 1.09 10 1026.48 5 14.93 mbar 1493 Pa

293
−= ⋅ ⋅ ⋅ + = ⇒⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠
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m w1 pzM1 pzM2 pzM3

[ kg/s ] [ m3/s ] [ l/min ] [ m/s ]
0 0 0 0 0 0 0

5.460E-06 4.460E-06 0.267 0.23 200 100 0
1.092E-05 8.910E-06 0.535 0.45 200 199 0.1
1.639E-05 1.337E-05 0.802 0.68 200 299 0.3
2.185E-05 1.782E-05 1.069 0.91 200 398 0.5
2.731E-05 2.228E-05 1.337 1.14 200 498 0.8
3.277E-05 2.673E-05 1.604 1.36 200 598 1.1
3.823E-05 3.119E-05 1.871 1.59 200 698 1.6
4.370E-05 3.564E-05 2.139 1.82 200 797 2.0
4.916E-05 4.010E-05 2.406 2.05 200 897 2.6
5.462E-05 4.455E-05 2.673 2.27 200 997 3.2
6.555E-05 5.346E-05 3.208 2.73 200 1196 4.6
7.647E-05 6.237E-05 3.742 3.18 200 1395 6.2
8.739E-05 7.128E-05 4.277 3.64 200 1594 8.1
9.832E-05 8.019E-05 4.812 4.09 200 1794 10.3
1.092E-04 8.910E-05 5.346 4.55 200 1993 12.7

[ Pa ]
V

místní odpory"část To" před smísením

16 x m w2 w3 pzM4 pzM5

[ kg/s ] [ m3/s ] [ l/min ] [ m/s ] [ m/s ]
0 0 0 0 0.00 0 0

8.7390E-05 7.1280E-05 4.277 0.10 3.64 4 562
1.7479E-04 1.4257E-04 8.554 0.20 7.27 16 749
2.6218E-04 2.1385E-04 12.831 0.30 10.91 36 1061
3.4957E-04 2.8513E-04 17.108 0.40 14.55 65 1493
4.3697E-04 3.5642E-04 21.385 0.50 18.18 101 2059
5.2436E-04 4.2770E-04 25.662 0.60 21.82 146 2745
6.1176E-04 4.9898E-04 29.939 0.71 25.46 199 3555
6.9915E-04 5.7027E-04 34.216 0.81 29.10 259 4490
7.8654E-04 6.4155E-04 38.493 0.91 32.73 328 5550
8.7394E-04 7.1284E-04 42.770 1.01 36.37 405 6735
1.0487E-03 8.5540E-04 51.324 1.21 43.64 584 9479
1.2235E-03 9.9797E-04 59.878 1.41 50.92 795 12721
1.3983E-03 1.1405E-03 68.432 1.61 58.19 1038 16462
1.5731E-03 1.2831E-03 76.986 1.81 65.46 1314 20702
1.7479E-03 1.4257E-03 85.540 2.02 72.74 1622 25440

V
[ Pa ]

místní odpory"část To" po smísení

 Výpočet místních ztrát podle vztahů (6.14) ÷ (6.20) byl analogicky proveden 

v rozsahu rychlostí v ústí sondy, tj. na vstupu do odběrového potrubí PTFE 4x1, 0 ÷ 10 m/s a 

výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách č.6 a 7. Modře jsou vyznačeny výsledky 

výpočtu, uvedeného v předchozí části. 
 
 

Tab.č.6: Vypočtené hodnoty místních tlakových ztrát odběrového potrubí – část To před 
smísením: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Tab.č.7: Vypočtené hodnoty místních tlakových ztrát odběrového potrubí – část To po smísení: 
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ws 16 x m V pzt sp pzt to pzt L7,8 pz m1 pz m2 pz m3 pz m4 pz m5 Δpzt

[ m/s ] [ kg/s ] [ l/min ] [ kPa ]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0.5 8.7394E-05 4.277 47 20 162 200 100 0.0 4 562 1.1
1 1.7479E-04 8.554 94 40 480 200 199 0.1 16 749 1.8

1.5 2.6218E-04 12.831 141 60 1080 200 299 0.3 36 1061 2.9
2 3.4957E-04 17.108 188 80 1921 200 398 0.5 65 1493 4.4

2.5 4.3697E-04 21.385 236 100 3000 200 498 0.8 101 2059 6.2
3 5.2436E-04 25.662 283 120 4320 200 598 1.1 146 2745 8.4

3.5 6.1176E-04 29.939 330 141 5880 200 698 1.6 199 3555 11.0
4 6.9915E-04 34.216 377 161 7680 200 797 2.0 259 4490 14.0

4.5 7.8654E-04 38.493 424 181 9720 200 897 2.6 328 5550 17.3
5 8.7394E-04 42.770 471 201 12000 200 997 3.2 405 6735 21.0
6 1.0487E-03 51.324 565 241 17280 200 1196 4.6 584 9479 29.5
7 1.2235E-03 59.878 660 281 23520 200 1395 6.2 795 12721 39.6
8 1.3983E-03 68.432 754 321 30721 200 1594 8.1 1038 16462 51.1
9 1.5731E-03 76.986 848 361 38881 200 1794 10.3 1314 20702 64.1
10 1.7479E-03 85.540 942 402 48001 200 1993 12.7 1622 25440 78.6

[ Pa ]

0
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50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

V ( l/min )

Δ
p z

t (
 k

Pa
 )

6.1.3 Odporová charakteristika odběrové aparatury 
 

Použité membránové čerpadlo bude zajišťovat dopravu vzorku spalin a přitom musí 

překonat všechny hydraulické odpory (ztráty) v odběrovém potrubí. Tlaková ztráta 

odběrového potrubí je dána součtem tlakových ztrát třením a tlakových ztrát místními 

odpory:

[ ]
2 2 2

2
zt m m

 w w w L  Lp K V Pa
d 2 2 d 2

ρ ρ ρλ ξ λ ξ⋅ ⋅ ⋅Δ = ⋅ ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ = ⋅
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∑ (6.21) 

 Z rovnice 6.21 je jasné, že charakteristiku odběrového potrubí tvoří parabola 

s vrcholem v počátku souřadnicového systému. Na obrázku č.6.6 je zakreslena 

charakteristika 

odběrového potrubí 

ztpΔ = f(V ), která byla 

získána z vypočtených 

hodnot v předchozí 

kapitole.  

 

 

 
                                                                       

   
                                                          Obr.č.6.6: Odporová charakteristika odběrové aparatury 
 
 Jednotlivé tlakové ztráty a jejich součet, který společně s objemovým průtokem spalin 

tvoří vstupní data pro danou charakteristiku, jsou uvedeny v tabulce č.8. 

Tab.č.8: Vypočtené hodnoty tlakových ztrát odběrové aparatury – celkem: 
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6.1.4 Volba vhodného čerpadla 
 

Z dostupných materiálů výrobců čerpadel a jimi udávaných charakteristik a provozních 

zkušeností s obsluhou a spolehlivostí, bylo zvoleno jednokomorové membránové čerpadlo 

KNF N022 těchto technických parametrů: 

 

Dopravované množství:  15  l/min 

Maximální podtlak na vstupu:  1000  mbarabs 

Pracovní přetlak:   4  bar      

Teplota pracovního prostředí:  5 ÷ 40  oC 

Hmotnost:    4  kg 

Na obrázku č.6.7 jsou uvedeny hlavní rozměry a tvar čerpadla, jeho tlaková 

charakteristika a doba odběru 20l vzorku při daném podtlaku, převzaté z originálního listu 

výrobce [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.6.7: Rozměry a výkonové charakteristiky čerpadla KNF N022 
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Tlaková charakteristika čerpadla, udávaná výrobcem a získána pouze v tištěné 

podobě, byla přepracována do elektronické podoby a upravena pro potřeby porovnání 

s odporovou charakteristikou odběrového potrubí. Je uvedena na obrázku č.6.8. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                
 

 
Obr.č.6.8: Tlaková charakteristika čerpadla KNF N022 

 
Pro porovnání s vypočtenou odporovou charakteristikou odběrového potrubí byla 

získaná charakteristika čerpadla přepracována do stejného souřadnicového systému a 

stejných jednotek. Pro stanovení příslušného tlaku vyvozeného čerpadlem při daném 

průtočném množství byly absolutní tlaky udávané výrobcem v mbar a bar převedeny na kPa 

a obě části charakteristiky byly sečteny. Přepracovaná tlaková charakteristika 

membránového čerpadla je uvedena na obrázku č.6.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Obr.č.6.9: Tlaková charakteristika čerpadla KNF N022 - přepracovaná 
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Pracovní bod čerpadla = 13.5 l/min

Tlaková charakteristika čerpadla KNF

Odporová charakteristika odběrového potrubí

Pracovní bod čerpadla, který udává dopravované množství spalin při daném odporu 

odběrového potrubí byl stanoven na základě porovnání tlakové charakteristiky čerpadla 

získané od výrobce a vypočtené odporové charakteristiky odběrového potrubí jak je patrno 

z obrázku č.6.10.  

 

 

 

 

 
Obr.č.6.10: Stanovení pracovního bodu čerpadla 

 

Na základě uvedených skutečností byl stanoven pracovní bod čerpadla. Jedná 

se o provozní bod, kdy čerpadlo dodává 13.5 l/min spalin. Toto množství s rezervou 

odpovídá potřebám objektivní analýzy vzorku spalin v analyzátoru a proto je pro 

potřeby regulace množství přiváděného vzorku spalin do analyzátoru v trase zařazen 

přepouštěcí ventil s průtokoměrem (by-pass).  

 

6.1.5 Výpočet dopravního zpoždění 
V následující části je proveden výpočet dopravního zpoždění pro navrženou 

odběrovou aparaturu, které zahrnuje konečné provedení odběrových tras. Na základě 

průměrů, délky potrubí a rozměrů jednotlivých měřicích prvků je vypočítán objem, který musí 

být odsáván při odběru spalin z maximálně možného počtu měřicích bodů, tj. při současném 

odběru ze všech 16-ti bodů v průřezu potrubí. 

Ze známého objemového průtoku spalin v pracovním bodě čerpadla a celkového 

vypočteného objemu dopravních tras odběrové aparatury je stanovena doba, za kterou dojde 

k propláchnutí odběrové aparatury. Tato doba odpovídá dopravnímu zpoždění a její hodnota 
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stanoví nutnou časovou prodlevu před novým odečtem hodnot koncentrace sledované 

plynné složky spalin, při jakékoliv změně v průběhu měření. 

Celkový objem potrubních tras stanovíme ze vztahu: 

[ ]3
C ODB OV SPOJ SB SPOLV V V V V V m= + + + +              (6.22) 

4 4 3 4 5
CV 2.51 10 2.56 10 1.26 10 2.12 10 3.93 10− − − − −= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  

3 3 3
CV 2.018 10 m 2.018 dm−= ⋅ ⇒⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦             

kde:   VODB - objem odběrového potrubí [m3] 

VOV - objem odlučovačů vody s filtrem [m3] 

VSPOJ - objem spojovacího potrubí [m3] 

VSB - objem sběrnice [m3] 

VSPOL - objem společného potrubí [m3] 

a platí: 
2

3
ODB 1 2 3 4

d
V 4 ( L L L L ) m

4
π ⋅

= ⋅ ⋅ + + + ⎡ ⎤⎣ ⎦              (6.23) 

2
4 3

ODB

0.004
V 4 ( 2 1.5 1 0.5 ) 2.51 10 m

4
π −⋅

= ⋅ ⋅ + + + = ⋅ ⎡ ⎤⎣ ⎦  

4 3
OV nádržkyV 16 V 16 0.000016 2.56 10 m−= ⋅ = ⋅ = ⋅ ⎡ ⎤⎣ ⎦                            (6.24) 

 

kde:   Vnádržky = 16 cm3   (viz Příloha č.1)  
2 2

p 3 3
SPOJ 5

d 0.005
V 16 L 16 4 1.26 10 m

4 4
π π −⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⎡ ⎤⎣ ⎦                       (6.25) 

2 2
4 3s

SB 6

d 0.03
V L 0.3 2.12 10 m

4 4
π π −⋅ ⋅

= ⋅ = ⋅ = ⋅ ⎡ ⎤⎣ ⎦             (6.26) 

2 2
p 5 3

SPOL 7 8

d 0.005
V ( L L ) (0.5 1.5 ) 3.93 10 m

4 4
π π −⋅ ⋅

= ⋅ + = ⋅ + = ⋅ ⎡ ⎤⎣ ⎦              (6.27) 

 

Při známém objemovém průtoku 13.5 l/min spalin čerpadlem v provozním bodě (viz 

obr.č.6.10) je možno určit dopravní zpoždění Td dle vztahu: 

 [ ]C
d

V
T 60 s

13.5
= ⋅                  (6.28) 

d

2.018
T 60

13.5
= ⋅  

[ ]dT 8.97 9 s=  
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Z uvedeného výpočtu dopravního zpoždění vyplývá, že doba nutná pro propláchnutí 

potrubí, neboli časová prodleva před dalším odečítáním reálných hodnot koncentrace 

sledované plynné složky, po každé změně v průběhu měření, musí být větší než 9s.   

 

6.2 Experimentální ověření na zkušebně 
 Po hydraulickém výpočtu odběrové trasy bylo provedeno její jednoduché sestavení 

ze zvolených komponent a to podrobeno praktickému testování na zkušebně, pro ověření 

správnosti výpočtů a volby měřicích prvků. 

 

6.3 Strojní výroba aparatury a její kompletace 
 Výsledkem testování zvolených komponent a celé odběrové trasy byl konečný 

konstrukční návrh sondy, měřicích prvků, dopravního modulu a vhodného membránového 

(vzduchotěsného) čerpadla vzorku spalin.  

 Pro výrobu komponent bylo zpracováno následujících osm výrobních výkresů, které 

jsou uvedeny v Příloze č.4: 

 

1) ENA-001 odběrový modul 

2) ENA-001-001 posuvný koník 

3) ENA-001-002 sběrná trubice 

4) ENA-001-003 odběrová sonda 

5) ENA-001-004 plech sondy 

6) ENA-001-005 výztuha 

7) ENA-001-006 výztuha – plech 

8) ENA-001-007 podstava sběrné trubice 

 

 Na základě výrobních výkresů, které jsou součástí práce (viz Příloha č.4), byla potom 

celá aparatura vyrobena ve spolupráci s vybranou strojařskou firmou. Pro ilustraci je na 

obrázku č.6.11 uvedeno několik fotografií hotové aparatury. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ovači kondenzátu 
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Obr.č.6.11: Hotové komponenty odběrové aparatury 

Přední strana modulu 
Zadní strana modulu Boční strana modulu s madlem 

     Vnitřní uspořádání modulu 
Umístění sběrné trubice a čerpadla    Redukce pro připojení potrubí 

Upevnění rotametrů 

     Sonda s odlučovači vody s 
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7 Praktické zkoušky 
 Po vyrobení aparatury a její kompletaci následovalo měření v provozních 

podmínkách, při spalovacích zkouškách dohodnutých na kotli spalujícím černé uhlí 

v kombinaci s koksárenským plynem pro stabilizaci. Výsledky získané z tohoto měření jsou 

zpracovány v následující části této disertační práce.  

 

7.1 Popis zařízení 
 Měření koncentrací plynných složek spalin bylo provedeno na výstupu z velkého 

zdroje znečištění, tj. na výstupu z kotle K1 o jmenovitém výkonu 49.7 MW. Kotel je proveden 

jako dvoutahový s ohřívačem vody (ekonomizérem) a kapsovým ohřívákem vzduchu. 

Regulace teploty přehřáté páry se provádí vstřikem napájecí vody mezi dva díly přehříváku 

páry (konvenční a sálavý).  

 Palivo je do topeniště přiváděno přes 12 práškových rohových hořáků od tří 

mlýnských jednotek typu Fuller. Od každého mlýnu je vyústění hořáků v jedné rovině. Ke 

stabilizaci je používán koksárenský plyn, případně zemní plyn.  

 Odlučování popílku z kouřových plynů se provádí v elektrickém odlučovači  

horizontálního třísekčního provedení, který je zařazen za druhým  tahem kotle, po spojení 

kouřovodů z levé a pravé strany kotle. Odtud jsou kouřové plyny odsávány kouřovým 

ventilátorem do zděného komína.  

 Spalovací vzduch je nasáván dvěma ventilátory z prostoru kotelny a vháněn do 

ohříváku vzduchu. 

 Kotel K1  
 Jmenovitý výkon:   49.7 MW (67 t/h) 
 Minimální výkon:   18.5 MW (25 t/h) 
 Jmenovitý tlak páry:   7.65 MPa 
 Jmenovitá teplota páry    485 °C 
 Teplota napájecí vody   160°C 
 
  
 Palivo hlavní – černé uhlí 
 výhřevnost    23 – 27 MJ/kg 
 obsah vody v surovém palivu  6 – 13%  
 obsah popela v surovém palivu 7 – 35% 
 obsah síry v surovém palivu  max. 0.8% 
 
  
 Palivo pro najíždění a stabilizaci 
 Zemní plyn 
 výhřevnost    34 MJ/m3

N 
 tlak na rozdělovači   5 kPa 
 Koksárenský plyn 
 výhřevnost    15.65 MJ/m3 
 tlak plynu v rozv. potrubí  2 – 3 kPa 
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7.2 Volba měřicích míst 
 Pro stanovení průměrné koncentrace sledovaných plynných složek spalin (O2, CO, 

NOx) bylo měřicí místo vybráno ve svislé části  kouřovodu čtvercového průřezu, po spojení 

kouřovodů z levé a pravé strany kotle, v místě předpokládaného dokonalého promísení obou 

proudů spalin. V tomto místě jsou dodrženy požadavky normy ČSN ISO 9096 na potřebnou 

délku rovného úseku potrubí před i za měřicím místem (pětinásobek hydraulického průměru, 

tj.10m před a dvojnásobek hydraulického průměru, tj.4m za měřicím místem) a rozmístění 

16-ti bodů po průřezu kouřovodu těmto požadavkům rovněž odpovídá a je uvedeno na 

obrázku č.7.1.   

 

 

 
 

Obr.č.7.1: Schéma rozdělení měřicích bodů v průřezu potrubí  a instalace 4ks měřicích sond 

 

7.3 Průběh měření 
 Měření probíhalo v průběhu jednoho pracovního dne. Po dohodě s provozovatelem 

kotle byly postupně na kotli nastaveny tři režimy provozu, každý při spalování jiného paliva 

nebo jejich směsi a výkonu, který odpovídal požadavkům technologie v době měření. Těmto 

režimům odpovídají tři zkoušky, které jsou v následující části popsány. V průběhu 

dopoledne, v době stabilizace provozu pro spalování koksárenského plynu před zahájením 

zkoušky č.1, probíhala instalace a příprava aparatury k měření včetně nahřívání a následné 

kalibrace analyzátorů, prověření funkčnosti obslužného softwaru, včetně ukládání měřených 

dat a odzkoušení funkčnosti celé aparatury. Potom, v průběhu odpoledne, proběhly tři 

zkoušky (plyn, směs, uhlí): 

 Zkouška č.1 – spalování 100% koks. plynu; 30.3 MW; 32.7 t/h  

 Zkouška č.2 – spalování směsi koks. plynu a uhlí (25:75); 29.9 MW; 32.2 t/h 

 Zkouška č.3 – spalování směsi koks. plynu a uhlí (5:95); 34.9 MW; 37.4 t/h 
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Zkouška č. 1 2 3
Čas - 12:20 ÷ 14:20 15:30 ÷ 16:30 17:20 ÷ 19:00
Pára
množství t/hod 32.69 32.23 37.45
teplota oC 475.5 479.8 484.6
tlak MPa 7.52 7.64 7.49
tepelný výkon MW 30.33 29.99 34.99
Spaliny
obsah O2 ve SK - LS % 5.51 7.58 6.23
obsah O2 ve SK - PS % 6.25 7.31 6.98

teplota za kotlem oC 138.4 139.3 137.7
Emise za EO
teplota oC 124.4 124.8 122.1
obsah O2 % 11.20 11.81 10.82
koncentrace CO mg/m3

N 3.80 3.57 7.76
koncentrace NOx mg/m3

N 67.60 163.87 192.83

Poměr výkonu v palivech
koksárenský plyn % 100 25 5
černé uhlí % 0 75 95

 V průběhu každé zkoušky byly testovány vždy dva způsoby využívání aparatury, a to 

prioritně způsob stanovaní průměrné koncentrace v celém měřicím průřezu, ale také 

možnost stanovení koncentrace v jednotlivých odběrových bodech 1÷16. Při těchto 

zkouškách byly měřeny koncentrace O2, CO a NOx.  

 Odběr vzorků, jeho úprava a doprava k analyzátorům byla zajišťována pomocí 

navržené aparatury, kontinuální analýza probíhala v analyzátorech pracujících na principu 

absorpce infračerveného spektra (CO, NOx) a paramagnetických vlastností kyslíku (O2). 

Měřená data byla snímána do měřicí 

ústředny a ukládána. Pomocí obslužného 

softwaru byla data zpracovávána, on-line 

zobrazována na monitoru a ukládána na 

pevný disk PC ( viz obrázek č.7.2). 

 Takto získaná data jsou 

zpracována do grafů a tabulek uvedených 

v kapitole 7.4. 
                                                                                   
 
             Obr.č.7.2: Aparatura pro síťovou kontinuální analýzu 

 Pro posouzení provozních stavů kotle byly získány sledované parametry výpisem 

z řídícího systému kotle a jejich průměrné hodnoty v čase jednotlivých zkoušek jsou  

zpracovány do tabulky č.9. 
Tab.č.9: Hodnoty vybraných provozních měřicích přístrojů: 
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 Z tabulky je zřejmé na jakém výkonu byl kotel v době jednotlivých zkoušek 

provozován a jaké palivo nebo jejich směs bylo spalováno. Zároveň jsou zde uvedeny 

provozně měřené hodnoty koncentrací O2, CO, NOx, které bude možno porovnat 

s hodnotami měřenými pomocí zkoušené aparatury.  

 

7.4 Výsledky měření 
 Všechna naměřená data byla zpracována do formy grafů a závěrečné tabulky a jsou 

v této kapitole předložena společně s krátkými komentáři. 

 Na obrázku č.7.3 jsou uvedeny naměřené koncentrace sledovaných plynných složek 

spalin na výstupu z kotle K1 v průběhu celého měření. Jsou zde vyznačeny jednotlivé 

časové úseky zkoušek 1 ÷ 3, kdy byl provoz nastaven dle dohody na ustálených výkonových 

úrovních, ale také úseky, kdy docházelo k záměně paliv, změnám výkonů a kotel byl 

provozován v dispečerském režimu, popř. byla prováděna údržba aparatury. 

 

 

 

 

 

 
Obr.č.7.3: Naměřené koncentrace plynných složek spalin na výstupu z kotle K1 

 Na obrázku č.7.4 ÷ 7.6 jsou uvedeny naměřené koncentrace sledovaných plynných 

složek spalin v době jednotlivých zkoušek. Zároveň jsou v těchto obrázcích vyznačeny 

časové úseky, ve kterých byly snímány koncentrace jako průměrný vzorek z celého měřicího 

průřezu  a jsou popsány jako „průměrný vzorek 1 ÷ 16“.  

 Samostatně jsou také označeny časové úseky, ve kterých byly při určité manipulaci 

s aparaturou, snímány koncentrace škodlivin vždy z určitého bodu v měřicím průřezu a jsou 

popsány jako „jednotlivé vzorky z 1÷16“.  



Vývoj aparatury pro síťovou kontinální analýzu vybraných složek spalin 

 Disertační práce 

 
 

55

0

20

40

60

80

100

120

140

12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20

čas (h:min)

ko
nc

en
tr

ac
e 

(p
pm

)

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

18.0

21.0

ob
sa

h 
O

2 (
%

)

Zkouška č.1

průměrný vzorek 1 ÷ 16

O2

NOx

CO

0

20

40

60

80

100

120

140

15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30

čas (h:min)

ko
nc

en
tr

ac
e 

(p
pm

)

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

18.0

21.0

ob
sa

h 
O

2 (
%

)

Zkouška č.2

průměrný vzorek 1 ÷ 16jednotlivé vzorky z 1 ÷ 16

O2

NOx

CO

ø O2   = 10.04 %
ø NOx = 78 ppm
ø CO  =   4 ppm 

ø O2   = 10.14 %
ø NOx = 76 ppm
ø CO  =   4 ppm 

 Dále je v obrázcích uvedena průměrná koncentrace v daných časových úsecích 

jednotlivých zkoušek. Každá z těchto informací má svůj význam a je využitelná pro 

případnou optimalizaci provozu a objektivní stanovení koncentrace po ploše průřezu 

kouřovodu. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Obr.č.7.4: Naměřené koncentrace plynných složek spalin při Zkoušce č.1 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Obr.č.7.5: Naměřené koncentrace plynných složek spalin při Zkoušce č.2 
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Zkouška č.3

jednotlivé vzorky z 1 ÷ 16průměrný vzorek 1 ÷ 16   ø 1 ÷ 16

ø O2   = 9.0 %
ø NOx = 97 ppm
ø CO  =   7 ppm 

ø O2   = 8.95 %
ø NOx = 101 ppm
ø CO  =     7 ppm 

ø O2   = 8.47 %
ø NOx = 99 ppm
ø CO  =   7 ppm 

Zkouška č. 1 2 3
Čas - 12:20 ÷ 14:20 15:30 ÷ 16:30 17:20 ÷ 19:00
Vzduch
teplota oC
barometrický tlak Pa
Spaliny
teplota v měřicím místě oC 134 138 137
obsah O2 % 9.22 10.10 8.92
koncentrace CO mg/m3

N 4.4 5.3 8.9
koncentrace NOx mg/m3

N 73.4 158.5 204.9

28.5
99300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.č.7.6: Naměřené koncentrace plynných složek spalin při Zkoušce č.3 

 

 Naměřené hodnoty koncentrací jednotlivých plynných složek spalin uvedené 

v obrázcích č.7.4 ÷ 7.6 byly zpracovány také do výsledné tabulky č.10 pro možnost srovnání 

s hodnotami provozních měřicích přístrojů (viz tab.č.9). V tabulce jsou uvedeny průměrné 

hodnoty měřených veličin vždy za celou dobu zkoušky. Koncentrace jsou vyjádřeny 

v případě kyslíku v objemových procentech (%) a nebo hmotnostních koncentracích 

(mg/m3
N) bez přepočtu na referenční stav, v případě CO a NOx. 

 
 

Tab.č.10: Výsledné hodnoty měřených veličin 
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7.5 Zhodnocení výsledků měření a použití aparatury 
 Přínos aparatury je zhodnocen na základě výsledků měření uvedených v tab.č.7, 

které mohou být porovnány s provozním měřením koncentrací vybraných plynných složek 

spalin uvedených v tab.č.9. Při tomto srovnání je zřejmé, že průměrné koncentrace měřené 

pomocí navržené aparatury plně odpovídají provoznímu stavu zařízení a jsou v souladu 

s hodnotami koncentrací měřených provozními přístroji.   

 Navíc byla v době zkoušek č.2 a 3 ověřena možnost stanovení koncentrací 

v jednotlivých bodech měřicího průřezu, které nijak neovlivnilo výslednou hodnotu průměrné 

koncentrace. To je patrné z obrázku č.7.5 a 7.6, kde jsou v jednotlivých časových úsecích 

vypočteny vždy průměrné koncentrace jednotlivých plynných složek a ty odpovídají 

průměrům za celou dobu zkoušky. Při podrobném prostudování grafických závislostí 

koncentrací plynných složek spalin na čase je možno také stanovit koncentrace těchto 

složek v jednotlivých bodech měřicího průřezu. 

        Na obrázku č.7.7 je vidět přední strana odběrového modulu při nastavení všech 

rotametrů 1 ÷ 16 do stejné polohy, tzn.při nastavení 

odsávání stejného množství vzorku z každého 

odběrového bodu. To odpovídá nastavení pro 

stanovení průměrné koncentrace plynné složky spalin 

v měřicím průřezu. Jiné nastavení je patrné pouze 

u kontrolních rotametrů na výstupu a bypassu. To je 

dáno požadovaným množstvím vzorku spalin pro 

objektivní analýzu. 

  

 

 

 
                        Obr.č.7.7: Stanovení průměrné koncentrace 

 
Na obrázku č.7.8 je totéž vyobrazeno při stanovení 

koncentrace v jednom bodě měřicího průřezu, tzn. že po 

manipulaci (uzavření) ostatních rotametrů je v provozu 

pouze jedna odběrová trasa z požadovaného bodu. 

Ostatními trasami vzorek neproudí a není tak přiváděn 

k analyzátoru.  
 

Obr.č.7.8: Stanovení koncentrace v bodě 6 
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 V průběhu měření byl odpouštěcím ventilem pravidelně odváděn vzniklý kondenzát 

ze spalin, zachycený v odlučovačích vody s filtrem, a to vždy po uzavření odběrové trasy 

pomocí příslušného rotametru. Na obrázku č.7.9 je zobrazeno uchycení těchto odlučovačů 

vody s vypouštěcím ventilem na konci každé sondy. Po ukončení měření byly filtry pro 

zachycení TZL vyjmuty z těchto odlučovačů a propláchnuty čistým vzduchem. V případě 

potřeby je možno tyto filtry vyměnit. 

 Také provedení sond z nerezové oceli a teflonového vedení uchyceného pomocí 

posuvných koníků se ukázalo při měření jako optimální. Nedocházelo k zanášení 

jednotlivých odběrových potrubí a umístění odběrové trasy do požadovaného bodu bylo 

provedeno jednoduchou manipulací na místě měření. Popílek zachycený na nosnících sond 

po měření byl, díky vlastnostem zvolených materiálů, po ukončení měření jednoduše 

odstraněn a sondy jsou tak připraveny k dalšímu použití. Zanesení sond popílkem v době 

měření je uvedeno na obrázku č.7.10.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Obr.č.7.9: Uchycení odlučovačů vody s filtrem           Obr.č.7.10: Odběrové sondy po ukončení    
                                                                                                                          měření 
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8 Závěr  

 Disertační práce byla zaměřena na vývoj, výrobu a provozní odzkoušení přenosné 

aparatury pro kontinuální síťovou analýzu vybraných plynných složek spalin, která bude 

využívána zejména při diagnostickém měření spalovacích zdrojů, v kouřovodech velkých 

rozměrů. 

 Provozní zkoušky s aparaturou potvrdily správnost předpokladů volby použité měřicí 

techniky i výsledky výpočtů zaměřených na dimenzování odběrových tras a parametrů 

odsávacího čerpadla.  

 Při zkouškách se potvrdilo, že s jednoduchou obsluhou je aparatura schopna podávat 

on-line informace o průměrné koncentraci plynné složky ve spalinách v kouřovodu a tyto 

ukládat a zpracovávat pomocí obslužného softwaru v libovolně zvolených intervalech. 

 Byla ověřena také možnost stanovení koncentrace v jednotlivých měřicích bodech, 

a to po jednoduché manipulaci s kontrolními rotametry. Tato informace je zajímavá 

z hlediska diagnostiky případných netěsností ve vzduchospalinovém traktu a výsledky 

získané pomocí navržené aparatury slouží k lokalizaci míst s  netěsnostmi.  

 Odvod kondenzátu z odlučovačů instalovaných na konci jednotlivých sond byl 

prováděn v průběhu měření manuálně a to tak, že neovlivňoval výsledné hodnoty průměrné 

koncentrace, vždy při krátkodobém uzavření jednotlivých odběrových tras.  

 Zvolené materiály sond a odběrových potrubí se ukázaly jako vhodné a vyžadující 

minimum údržby jak při samotné přípravě měření tak po jeho ukončení.  

 Využití je možné také při měření účinnosti kotlů, kde bude možné porovnání výsledků 

výpočtu účinnosti do něhož bude vstupovat koncentrace O2 a CO stanovená provozním 

analyzátorem (v jednom bodě průřezu) a stanovená pomocí aparatury pro kontinuální 

síťovou analýzu .  

 Přínosem práce je tak zcela nová měřicí aparatura, která  zpřesní, urychlí  

a optimalizuje doposud známé a využívané metody pro stanovení průměrných koncentrací 

plynných škodlivin. Výhodou je také získávání kontinuálních (on-line) výsledků v reálném 

čase. Po dlouhodobějším provozním odzkoušení aparatury je možno uvažovat s jejím 

kontinuálním nasazením do energetických provozů k získávání podkladů pro optimalizaci 

spalování.  

 V současné době je aparatura přihlášena jako technické řešení – užitný vzor 

a registrována na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze pod číslem PUV 2010-22417.  
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