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katedra energetiky, fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2011, 70 s. Diplomová práce, vedoucí: Juchelková, D. 

  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení alternativního spalování syntézního plynu. 

Diplomová práce je obecně rozdělena do dvou částí. První část se zabývá popisem 

molekulárního destruktoru, kde je popsán princip molekulárního destruktoru a možnosti 

přívodu procesního plynu a reakčních médií do reakční komory. V druhé části je zpracován 

návrh řešení hořáku záložního spalování směsného syntézního plynu včetně technického 

rozboru a výpočtů. 

ANOTACION OF THESIS 

PLHÁKOVÁ, M.  Alternative Syntheses Gas Burner Design. Ostrava: department of 

power engineering, faculty of mechanical engineering, VŠB – 

Technical University of Ostrava, 2011, 70 p. Thesis, head: 

Juchelková, D. 

  This thesis deals with an alternative solution combustion synthesis gas. The 

thesis is generally divided into two parts. The first part describes molecular destructor, 

which describes the principle of molecular destructor and process gas supply options and 

the media reaction to the reaction chamber. The second part contains a draft resolution   

reserve the torch burning mixed synthesis gas, including technical analysis and 

calculations. 
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Seznam použitých symbolů 

c�                        [kJ/m� ∙ K] střední měrná tepelná kapacita 

d, D [m] průměr 

h, H [m] výška 

l [m] délka 

m [%]   součet podílů inertních složek plynu 

m ∗ α     [1]   hodnota odporové charakteristiky 

m                          [kg/s]  hmotnostní tok 

n [1]  přebytek vzduchu 

p [Pa] tlak 

r [m] poloměr 

r� [%]  procentuální objemový podíl příslušné složky plynu 

š [m]  šířka 

t [°C] teplota obyčejná 

v [m�/m�]  vlhkost spalovacího vzduchu 

w [m/s] rychlost  

z [m]   otevření otvorů 

���    [1]   poměrné otevření 

E [J] kinetická energie 

Kv [1]   konstanta vlivu zavíření 

L�                        [%]   dolní mez zápalnosti 

L�                        [%]   horní mez zápalnosti 

L��                         [%]   dolní mez zápalnosti hoř. složek bez inertních složek 

L��                         [%]   horní mez zápalnosti hoř. složek bez inertních složek 

M [kg/kmol] molová hmotnost 

N [1]   počet sacích otvorů 

P [W]  výkon 
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Qn [MJ/m�]  výhřevnost 

Qv [MJ/m�]  spalné teplo 

Q                           [m�/s; m�/h] objemový tok 

Re [1] Reynoldsovo číslo 

S [m�] plocha 

T [K] teplota absolutní 

V [m�/m�]  množství 

α, φ [°;rad] úhel 

ζ [1]   součinitel místního odporu 

η��� [1]   pyrometrická účinnost 

λ [1] součinitel třecí ztráty 

ν [1]  součinitel zvětšení objemu vlhkostí vzduchu 

ν [m�/s] kinematická viskozita 

ν!�                       [m�/m�]  vlhkost topného plynu 

ξ [1] součinitel místní ztráty 

ρ [kg/m�] hustota 

φ [%]  relativní vlhkost 

ω [t/h]   emise 

∆pz [Pa] tlaková ztráta 

Δp                        [Pa]   diferenční tlak 

∆pk [Pa]   celkový vztlak v komoře 
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1. Úvod 
 Zpracování organické hmoty, biomasy a fosilních paliv v pyrolýzní jednotce a 

následné termické štěpení dlouhých uhlovodíkových řetězů pyrolýzního plynu 

v molekulárním destruktoru je dalším krokem k hledání nových způsobů výroby elektrické 

a tepelné energie. 

Tento molekulární destruktor slouží k pokusnému a testovacímu provozu. Je to 

testovací zařízení sloužící k molekulárnímu štěpení složitých molekul dehtů, které vznikly 

při pyrolýzním procesu. Výsledkem těchto probíhajících procesů v molekulárním 

destruktoru je syntézní plyn, který již neobsahuje složitější uhlovodíky náchylné ke 

kondenzaci při poklesu procesní teploty na teplotu okolí. 

 Vzhledem k tomu, že může nastat porucha celého systému je nutné vzniklý syntézní 

plyn nějakým způsobem zlikvidovat, protože nemůže být jen tak vypuštěn do volného 

prostředí z důvodu obsahu nebezpečných látek. Proto musí být tento syntézní plyn spálen. 

K tomuto účelu je nutno navrhnout záložní hořák na jeho spálení a touto problematikou se 

ve své diplomové práci budu zabývat. Protože se teplota v reakční komoře molekulárního 

destruktoru pohybuje kolem 1200 °C a teplota výstupního syntézního plynu po průchodu 

sériově řazenými chladiči je kolem 600 – 800 °C je nutné, aby byl tento hořák vyroben 

z materiálu odolávající těmto vysokým teplotám. Navržený hořák je ejekční hořák, do 

něhož může vstupovat plyn v rozmezí od 10 m3/h až po 30 m3/h. Z důvodu proměnlivého 

složení a průtoků se budou vypočtené veličiny týkající se hořáku měnit, a proto se musí při 

konstrukci myslet i na stabilitu spalování. 

V závěrečné části diplomové práce bude pak část věnována srovnáním fyzikálních a 

spalovacích vlastností syntézního plynu s jinými běžně užívanými plyny a praktickému 

měření. 
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2. Molekulární destruktor 

 V této části diplomové práce se zabývám popisem molekulárního destruktoru včetně 

popisu základů zplyňování paliva. Následně jsou popsány procesní média účastnící se 

zplyňování v molekulárním destruktoru a je proveden technický rozbor přívodu 

pyrolýzního plynu do reakční komory a následně jsou popsány možnosti přívodu reakčních 

médií do rekční komory. Ve výpočtové části této kapitoly se pak zabývám výpočty 

tlakových ztrát tratí přívodních rekčních médií do reakční komory. 

2.1. Základy zplyňování tuhých paliv 

 Zplyňování paliva je děj, při kterém přeměňujeme hořlavinu paliva v plynné palivo. 

Přeměna tohoto paliva probíhá v generátoru. Zplyňovat můžeme velké množství paliv, od 

dřeva až po koks. 

 Zplyňování je v podstatě částečná oxidace paliva kyslíkem ať již volným, nebo 

vázaným ve vodní páře nebo oxidu uhličitém [1]. Jestliže zplyňujeme volným kyslíkem, 

tak používáme vzduchu, směsi vzduchu s kyslíkem nebo kyslíku samého. V praxi se pro 

zplyňování používá více médií, jako je např. vzduch s vodní párou. Podle toho jaké 

používáme palivo a podle výběru zplyňovacího média produkujeme různé druhy plynu, 

které můžeme používat jako chemickou surovinu nebo jako palivo. Přeměna tuhých paliv 

na topný plyn má tu výhodu, že plynné palivo je možno spalovat s mnohem vyšší celkovou 

účinností než palivo tuhé, topení lze snadněji regulovat a je možno dosáhnout vyšších 

teplot při čistém spalovacím prostoru [1]. Průběh zplyňovací reakce závisí na druhu 

spalovaného paliva, zplyňovacím médiu a na teplotě. Základní reakce při zplyňování jsou 

reakce mezi uhlíkem a kyslíkem za vzniku chudého plynu, reakce mezi uhlíkem a vodní 

parou za vzniku vodního plynu a reakce tvoření metanu [1]. 

• Průběh vzniku chudého plynu: Chudý plyn vzniká díky reakci mezi uhlíkem a 

kyslíkem za vzniku oxidu uhličitého nebo oxidu uhelnatého podle následujících 

rovnic. 

 C + O2 = CO2 (1) 

 C + CO2 = 2CO (2) 

 2C + O2 = 2CO (3) 

Reakce v rovnici (1) představuje spalování uhlíku, ale hořlavý plyn ještě 

nevzniká. Z této reakce vznikne oxid uhličitý, který se následně redukuje ve žhavé 

vrstvě dle rovnice (2) na oxid uhelnatý. Rovnovážný stav reakce rovnice (2) je 
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závislý na teplotě, při níž reakce probíhá. Redukce této reakce probíhá velkou 

rychlostí při teplotě nad 900 °C a má technický význam. Při dokonalém průběhu 

reakce podle rovnice (3), která je vlastně součtem obou předcházejících rovnic, 

získáváme při zplyňování vzduchem chudý plyn (1).  Po zplynění 1 kg uhlíku 

dostaneme reakcí v rovnici (3) 5,37 m3 plynu, který teoreticky obsahuje 34,6 % 

oxidu uhelnatého a 65,4 % dusíku. 

 

• Průběh vzniku vodního plynu: Vodní plyn vzniká reakcí paliva mezi uhlíkem paliva 

a vodní parou podle následujících rovnic. 

 C + H2O = CO + H2 (4) 

 C + 2H2O = CO2 + 2H2 (5) 

 CO + H2O = CO2 + H2 (6) 

Reakcí rovnic (5) a (6) vniká oxid uhličitý, který se může dále redukovat podle 

rovnice (2). Jestliže rovnice (4) probíhá při teplotách nad 1000 °C, pak můžeme 

získat při jejím ideálním průběhu vodní plyn teoretického složení 50 % H2 a 50 % 

CO. Reakce (5) probíhá při teplotách pod 900 °C a její průběh je nežádoucí. 

Následně pak při reakci (6) dochází k oxidaci CO vodní párou. 

• Průběh vzniku metanu: Metan vzniká při zplyňování zásadně následujícími 

rovnicemi. 

  C + 2H2 = CH4 (7) 

  CO + 3H2 = CH4 + H2O (8) 

  CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2O (9) 

  2CO + 2H2 = CH4 + CO2  (10) 

 Všechny tyto reakce jsou exotermní a vedou k zmenšení objemu, a tak lze jejich 

průběh očekávat spíše při vyšších tlacích a nižších teplotách. 

2.2. Princip molekulárního destruktoru 

 Molekulární destruktor je druhý stupeň pyrolýzní technologie, který je určený 

k termickému štěpení dlouhých uhlovodíkových řetězců obsažených v plynu z prvého 

stupně (Obr. 2.1). Toto zařízení pracuje při teplotě 900 - 1200°C v rekční zóně koksového 

lože, tvořeného vysokopecním koksem a pevným uhlíkatým zbytkem z prvého stupně. 

K náběhu destruktoru a z důvodu zamezení kondenzace těžkých dehtů se koksové lože 

zahřívá hořákem na propan nebo zemní plyn, který bude posléze odstaven. K udržení 
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vysoké teploty se bude využívat směsi oxidačních médií a bude docházet k redukci 

koksového lože. Výsledkem termochemických procesů probíhajících v molekulárním 

destruktoru je syntézní plyn, který již neobsahuje složitější uhlovodíky náchylné ke 

kondenzaci při poklesu procesní teploty na teplotu okolí. Tento syntézní plyn je zejména 

bohatý na H2 a CO. Vzniklý syntézní plyn obsahuje především 2 – 12 % CH4, 25 – 40 % 

H2, 25 – 40 % CO, 2 – 15 % CO2 a méně jak 1 % N2. Použitelnost syntézního plynu je 

především v energetické oblasti a také pro chemický průmysl. 

 Molekulární destruktor na výrobu syntézního plynu je tvořen vlastní rekční 

dvouplášťovou nádobou, která je uložena na vibračním rámu. V dolní části nádoby se 

nachází rošt hřibovitého tvaru, který je vyroben z vysoce legované oceli a ze žáruvzdorné 

keramiky. Pomocí kanálku v hřibovitém roštu proudí do reakční komory technický kyslík a 

vodní pára. Pyrolýzní plyn vzniklý v prvním stupni je přiváděn výdechy na vnitřní části 

pláště reakční nádoby. Podstechiometrickou reakcí kyslíku a vysokopecního koksu vzniká 

popel, který je pomocí vibračního zařízení odstraňován do vodní lázně pod reakční nádobu. 

Před touto vodní lázní se nachází rotační turniket oddělující vnější prostředí od prostředí 

v rekční komoře. Vlivem diskontinuální funkce vibračního zařízení je rovněž možno 

zabránit tvoření klenby mezi vrstvami vysokopecního koksu v reakční komoře. 

 Ve vrchní části reakční komory jsou umístěny plnící uzávěry zvonového provedení, 

které zajistí oddělení vnějšího prostředí od procesních plynů, které vznikají v reakční 

komoře. Díky dvojice zvonových uzávěrů je prostor reakční nádoby prvotně naplněn, a 

v průběhu procesu pak postupně doplňován vysokopecním koksem o granulometrii 40 -60 

mm. Tyto zvonové uzávěry jsou ovládány pneumatickými prvky. Do prostoru nad horním 

zvonovým uzávěrem je zavedeno vyústění šnekového dopravníku vysokopecního koksu. 

Pohon tohoto šnekového dopravníku je umístěn na jeho druhém konci u násypky koksu 

v úrovni terénu. 

 Pod plnícími uzávěry se v rekční komoře nachází příruba pro odvod syntézního plynu. 

Jelikož má tento plyn stále ještě vysokou teplotu, je nutno na přírubu umístit potrubí se 

sériově řazenými chladiči. K ochlazování dochází okolním vzduchem, který je nasáván 

dvěma axiálními ventilátory. Za těmito chladiči se nachází odběrová zřeďovací sonda pro 

elementární analýzu výsledného složení syntézního plynu. Na výstupu plynu z rekční 

komory je umístěno teplotní čidlo. Za chladiči a odběrovou sondou je umístěno elektricky 

poháněné odstředivé dmychadlo pro vytvoření podtlaku v reakční komoře a chladičích. Za 

dmychadlem je umístěn plynoměr pro měření průtoku vyprodukovaného syntézního plynu. 
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Na konci tohoto potrubí se nachází hořák spalující vyprodukovaný syntézní plyn 

Jelikož je toto zařízení v nynější době ve zkušebním a testovacím pr

bude tento plyn na tomto hořáku trvale spalován, posléze bude tento ho

řák, který bude k dispozici v případě poruchy systému. Tento plyn musí být 

ůvodu obsahu nebezpečných látek. Na hořák bude proudit plyn

ůchodu sériově řazenými chladiči teplotu pohybující se kolem 800 °C.

řízení v nynější době ve zkušebním a testovacím provozu a produkce 

uktoru je nepravidelně vyvíjena, popřípadě má zhoršenou kvalitu

en neustále hořícím plamínkem napájeným z propanové láhve.

dostatečné vzdálenosti a výšce od reakční komory. 

čného odstavení procesu v případě neřízené rekce nebo jiného 

oučástí tohoto zařízení tlaková láhev inertního plynu argonu, který se 

pomocí elektroventilu pustí do potrubí pro odvod popele nad rotačním turniketem. Tento 

plyn umožní utlumení chemické reakce nebo ji zcela zastaví svou inertností. Vzniklý plyn 

po havárii přiveden na již zmíněný hořák syntézního plynu.

elektroventilu je umístěno ve velínu tohoto zařízení.  

Obr. 2.1 Molekulární destruktor  

 

ešení alternativního spalování syntézního plynu 

ák spalující vyprodukovaný syntézní plyn 

 ve zkušebním a testovacím provozu 

áku trvale spalován, posléze bude tento hořák sloužit jako   

 poruchy systému. Tento plyn musí být 

řák bude proudit plyn, který by 

teplotu pohybující se kolem 800 °C. 

 ve zkušebním a testovacím provozu a produkce 

 má zhoršenou kvalitu, bude tento 

propanové láhve. Tento hořák 

řízené rekce nebo jiného 

ízení tlaková láhev inertního plynu argonu, který se 

do potrubí pro odvod popele nad rotačním turniketem. Tento 

plyn umožní utlumení chemické reakce nebo ji zcela zastaví svou inertností. Vzniklý plyn 

ák syntézního plynu. Ovládání tohoto 

 



Bc. Martina Plháková                                    Návrh řešení alternativního spalování syntézního plynu 

13 

 

2.3. Procesní média a jejich vlastnosti 

 Pro správnou funkčnost této technologie jsou potřebná následující média: 

1) Vodní pára o teplotě 180-220°C a tlaku min. 5 bar – získaná pomocí vyvíječe vod. páry                                                                          

2) Technický kyslík v lahvích 

3) Argon v tlakové láhvi 

4) Stlačený vzduch pro technologické účely o tlaku 7 – 9 bar  

5) Vysokopecní koks o granulometrii 40 – 60 mm (Obr. 2.2) 

 

 

 

Obr. 2.2 Vysokopecní koks [3] 

 Vysokopecní koks vzniká jako produkt koksoven, kdy tvar jednotlivých druhů koksu 

bývá různý a závisí na druhu uhlí, rychlosti koksování a šířce komory. Každý koks má 

určité vlastnosti, které splňuje. Tyto vlastnosti můžeme rozdělit do několika skupin, jako 

jsou chemické vlastnosti a fyzikálně chemické vlastnosti. 

 Mezi nejdůležitější chemické vlastnosti vysokopecního koksu řadíme anorganické 

složky koksu a obsah hořlaviny v koksu. Za jednu z organických složek vysokopecního 

koksu řadíme vodu obsaženou v koksu. Voda obsažená v koksu snižuje obsah hořlaviny a 

tím i výhřevnost koksu a je proto látkou balastní, nikoli však škodlivou, kdy dobrý 

vysokopecní koks velikosti nad 40 mm nemá obsahovat více než asi 4% vody. Co se týče 

elementárního složení hořlaviny vysokopecního koksu, tak obsahuje uhlík, vodík, kyslík, 

dusík a prchavou síru. Kdy v dobře odplyněném koksu obsahuje hořlavina 96 až 98% C, 

0,3 až 0,8% H2 ,kolem 1% N2, 0,5 až 2,5% 02 a 0,5 až 1% prchavé S. S pojmem hořlavina 

koksu souvisí i prchavá hořlavina koksu. Jestliže by koks v koksárenské komoře naprosto 

dokonale odplyněn, neobsahoval by žádný podíl prchavé látky, ale ve skutečnosti bude 

v koksu vždy určitý podíl prchavé hořlaviny. Prchavá hořlavina je tedy ukazatelem stupně 

odplynění a dobře uzrálý koks obsahuje 0,7 až 1,25% prchavé hořlaviny. 
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 Další skupinou vlastností hodnotící vysokopecní koks jsou fyzikálně chemické 

vlastnosti, kam patří reaktivnost koksu a pórovitost koksu. Reaktivnost koksu je vlastnost 

koksu, která hodnotí schopnost redukovat oxid uhličitý nebo vodní páru na oxid uhelnatý. 

Co se týče vysokopecního koksu, tak vysokopecní koks má větší reaktivnost než koks 

slévárenský a tato jeho vlastnost je u něj vítaná. Další vlastností hodnotící koks z fyzikálně 

chemického hlediska je pórovitost koksu. Pórovitost koksu je definována jako poměr 

objemu všech pórů ke zdánlivému objemu koksu a udává se v procentech. U 

vysokopecních koksů by se měla průměrná pórovitost pohybovat kolem 45%. 

2.4. Technický rozbor přívodu pyrolýzního plynu do reakční komory 

 Pyrolýzní plyn přiváděný do molekulárního destruktoru vzniká v pyrolýzní jednotce, 

což je první stupeň pyrolýzní technologie. V této pyrolýzní jednotce by se měli především 

zpracovávat plastové odpady. Samotný proces pyrolýzy probíhá v retortě, jejíž ohřev 

zabezpečují hořáky zemního plynu, které jsou umístěny tak, aby ohřívali vnější stranu 

retorty. Proces pyrolýzy probíhá při teplotě 500 – 700 °C, kdy bez přístupu oxidačních 

médií dochází v plynotěsně uzavřené retortě k uvolnění prchavých látek z pyrolyzovaného 

materiálu, a tak vniká pyrolýzní plyn. Během procesu pyrolýzy vzniká i tuhý uhlíkatý 

zbytek popřípadě kapalina. Tento pyrolýzní plyn, pevný uhlíkatý zbytek popřípadě 

kapalina jsou následně odvedeny do molekulárního destruktoru, což je druhý stupeň 

pyrolýzní technologie. Vyprodukovaný pyrolýzní plyn má následné přibližné složení a to: 

10 – 36 % CH4 , 10 – 30 % H2 , 2 – 15 % CO, 2 – 15 CO2 a 10 – 70 % ostatních 

uhlovodíků. Tento pyrolýzní plyn je přiváděn do rekční komory molekulárního destruktoru 

pomocí výdechů na vnitřní části pláště reakční komory. Jelikož je nežádoucí, aby 

v průběhu přívodu pyrolýzního plynu docházelo ke kondenzaci těžkých dehtů je přívod 

tohoto plynu vyhříván. Pyrolýzní plyn je přiváděn do destruktoru principem, který je 

zobrazen na obrázku 2.4, kdy detail a zobrazení vzdálenosti výdechů pyrolýzního plynu a 

hřibu přivádějící reakční média je na obrázku 2.3. 
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Obr. 2.3 Detail výdechu pro přívod pyrolýzního plynu [2] 

 

Obr. 2.4 Molekulární destruktor s vyznačenými výdechy pyrolýzního plynu [2] 
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2.5. Možnosti přívodu reakčních médií do rekční komory  

 Jak již bylo řečeno, pro náběh destruktoru se koksové lože bude zahřívat pomocí 

hořáku a pro následné udržení vysoké teploty se bude využívat směsi oxidačních médií. 

Těmito oxidačními médii je myšlena vodní pára a kyslík. Tyto média jsou přiváděny ze 

spodní části reakční komory pomocí roštu hřibovitého tvaru, kde jsou umístěny kanálky 

pro přívod těchto rekčních médií. Technický kyslík je přiváděn z láhví a vodní pára je 

vyvíjena pomocí vyvíječe páry. Možnosti přívodu vodní páry a kyslíku jsou zobrazeny na 

obrázku 2.5. Podrobné vykreslení a rozměry tratí vodní páry a kyslíku jsou pak zakresleny 

na výkresech, které budou součástí diplomové práce. 

 

Obr. 2.5 Molekulární destruktor a vyznačenými přívody kyslíku a vodní páry [2] 

2.5.1. Trať vodní páry a výpočet její tlakové ztráty 

 Vodní pára bude přiváděna do molekulárního destruktoru potrubím o průměru 24 mm. 

Z tohoto potrubí bude vyvedeno 12 vývodů do molekulárního destruktoru, tyto vývody 

budou mít průměry 10 mm. Tímto porubím se očekávají průtoky od 1 m3/h do 10 m3/h. 

Teplota vstupující páry se bude pohybovat v rozmezí 180 až 220 °C a minimálním tlaku 5 

barů. 
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• Stanovení místních ztát tratě vodní páry 

 Při výpočtu místních ztrát počítám se třemi patry výdechů vodní páry, kdy v každém 

patře jsou 4 výdechy. Z toho vyplývá, že v tomto potrubí bude 12 místních ztrát 

odbočením a s nimi související 2 místní ztráty přímím průchodem. Výpočet místních ztrát 

byl proveden pro  Qv  = 1 m3/h. Místní ztráty pro průtoky 2 až 10 m3/h jsou stejné. Dané 

průměry a délky jsou stanoveny z výkresu tratě vodní páry (PLH-3). Vykreslení 

přívodního hřibu vodní páry je pak znázorněno na výkresu přívodního hřibu (PLH-2). 

1) Místní ztráty ξ 1,2,3,4,5 – 1. patro 

• Místní ztráty ξ 1,2,3,4 -odbočení 

 

Obr. 2.6 Znázornění veličin pro výpočet místních ztrát 

Plocha So 
S/ = π ∙ r�   [m2]                 (1) 

kde: 

• r =0,012 m je poloměr  
S/ = π ∙ 0,012�  = 4,52 ∙ 1089 [m�] 
Rychlost wo 
w/ = >?@?    [m/s]    (2) 

kde: 

• Q/ = 2,78 ∙ 1089m�/s  je stanovený objemový tok 

• S/ = 4,52 ∙ 1089m� je plocha (dle 1) 

w/ = �,CD∙EFGH9,I�∙EFGH = 0,619 [m/s] 
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Plocha Sb 
kde: 

• r =0,005 m je poloměr  
SP = π ∙ 0,005� = 7,85 ∙ 108I [m�]    (dle 1) 
Rychlost wb 
kde: 

• QP = 2,78 ∙ 1089m�/s  je stanovený objemový tok 

• SP = 7,85 ∙ 108I m�je plocha (dle 1) 

wP = �,CD∙EFGHC,DI∙EFGT = 3,57 [m/s]                                                                                                                                   (dle 2) 
Průtok V p 
Q� = �� ∙ Q/    [m�/s]                                                                                                      (3) 

kde: 

• Q/ = 2,78 ∙ 1089m�/s  je stanovený objemový tok 

Q� = �� ∙ 2,78 ∙ 1089 = 1,85 ∙ 1089[m�/s]  
Rychlost wp 
kde: 

• Q� = 1,85 ∙ 1089 je objemový tok (dle 3) 
• S� = S/ = 4,52 ∙ 1089m� je plocha (dle 1) 

w� = E,DI∙EFGH9,I�∙EFGH = 0,4127 [m/s]  (dle 2) 
Veličina ξbo pro stanovení místní ztráty odbočením 
ξPF = A ∙ `1 + bcdcef� − cdce cos φi     [1]                                      (4) 

kde: 

• A= 0,85 je veličina stanovená z literatury [6] 
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• wP = 3,57 m/s je rychlost (dle 2) 

• w/ = 0,619 [m/s] je rychlost (dle 2) 

ξPF = 0,85 `1 + b �,ICF,jEkf� − 2 b �,ICF,jEkf cos 90°i = 29,1 [1]              (dle 4) 
Místní ztráty ξ1,2,3,4 

mE,�,�,9 = mno ∙ bpepqf�  [1]                                                                (5) 
ξE,�,�,9 = 29,1 ∙ bF,jEk�,IC f�   = 0,874 [1]            

• Místní ztráty rs-přímý průchod   

Veličina ξp0pro stanovení místní ztráty ξ5 

mtF = 0,35 ∙ b1 − pupef�
    [1]                          (6) 

kde: 

• w� = 0,4127 [m/s] je rychlost (dle 2) 
• w/ = 0,619 [m/s] je rychlost (dle 2) 

mvF = 0.35 ∙ b1 − F,9E�jF,jEk f�  = 0,0389 [1]         
Místní ztráta ξ5 

mI = mvF ∙ wpepux�   [1]                        (7)  

mI = 0,0389 ∙ b F,jEkF,9E�Cf� = 0,086 [1]  

2) Místní ztráty ξ 6,7,8,9,10 – 2. patro 

 Stanovení místních ztrát odbočením ξ 6,7,8,9  a místní ztráty přímým průchodem ξ 10 se 

stanovuje podle stejného principu jako místní ztráty v 1. patře, kde vstupující průtok do 

druhého patra Q/  se rovná vystupujícímu průtoku Q�  z prvního patra a vystupující průtok Q�  z druhého patra se stanovuje dle rovnice 8. 

Q� = E� ∙ Q/    [m�/s]                                                                         (8) 

Průměry pro výpočty v druhém patře jsou stejné jako v prvním patře. Stanovené a 

vypočtené veličiny týkající se druhého patra jsou uvedeny v tabulce 2.1. 
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SF  [m�] 4,52 ∙ 1089 Q/  [m�/s] 1,85 ∙ 1089 wF  [ m/s]  0,4127 SP [m�] 7,85 ∙ 108I QP   [m�/s]  1,85 ∙ 1089 wP  [m/s]  2,38 S�  [ m�] 4,52 ∙ 1089 Q�  [m�/s]  9,33 ∙ 108I w� [m/s] 0,206 A [1] 0,85 ξPF [1] 29,1 ξj,C,D,k  [1]  0,874 ξ�F  [1]  0,0878 ξEF [1] 0,352 
Tab. 2.1 Veličeny pro výpočet ξ 6,7,8,9,10 

3) Místní ztráty ξ 11,12,13,14- 3. patro 

  Stanovení místních ztrát odbočením ξ 11,12,13,14  se stanovuje podle stejného principu 

jako místní ztráty v 1. patře, kde vstupující průtok do třetího patra  Q/  se rovná 

vystupujícímu průtoku Q�  z druhého patra. Průměry pro výpočty v třetím patře jsou 

stejné jako v prvním patře. Stanovené a vypočtené veličiny týkající se druhého patra 

jsou uvedeny v tabulce 2.2. 

SF  [m�] 4,52 ∙ 1089 Q/  [m�/s] 9,33 ∙ 108I wF [ m/s] 0,206 SP [m�] 7,85 ∙ 108I QP  [m�/s] 9,33 ∙ 108I wP [m/s] 1,19 

A [1] 0,85 ξPF [1] 29,1 ξEE,E�,E�,E9 [1] 0,874 

Tab. 2.2 Veličiny pro výpočet ξ 11,12,13,14 
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• Výpočet tlakové ztráty tratě vodní páry 

Zadané parametry: 
 

Teplota t [℃] 180 

Hustota (při tlaku 1 bar) ρ [kg/m�] 0,4866 

Průměr d [m] 0,024 

Kinemická viskozita υ [m�/s] 32,13 ∙ 108j 
Průtok Qz  [m�/h] 1 

Délka l [m] 0,324 

Tlak pE  [Pa] 5 ∙ 10j 
Tab. 2.3 Zadané parametry pro výpočet tlakové ztráty tratě vodní páry 

 Dané průměry a délky jsou stanoveny z výkresu tratě vodní páry (PLH-3). Výpočet je 

proveden Qv = 1 m3/h. Hodnoty dosazeny ve vzorcích jsou z Tab. 2.3. Výpočty pro průtoky 

2 až 10 m3/h jsou uvedeny v Tab. 2.4. 

Celková místní ztráta ∑ ξ  
 Celková místní ztráta je vypočtena jako součet všech místních ztrát vypočtených pro 
trať vodní páry. ∑ ξ = ξE + ξ� + ξ� + ξ9 + ξI + ξj + ξC + ξD + ξk + ξEF + ξEE + ξE� + ξE� + ξE9  [1]  (9) 

| ξ = 0,874 + 0,874 + 0,874 + 0,874 + 0,086 + 0,874 + 0,874 + 0,874 + 0, +0,3+ 0,874 + 0,874 + 0,874 + 0,874 = 10,926 [1] Hustota za provozních podmínek ρ1 
ρE = ρ ∙ ���� ∙ ���    [kg/m�] (10) 
ρE = 0,4866 ∙ IFFFFFEFE��I ∙ �C�,EIEDF��C�,EI  =1,447 [kg/m3 ] 
Plocha tratě S 
S = π ∙ 0,012� = 4,52 ∙ 1089[m�] (dle 1) Rychlost w  
w = �,D∙EFGH9,I�∙EFGH = O, 615 [m/s]   (dle 2) 
Reynoldsovo číslo 
Re = c∙��      [1]  (11) 



Bc. Martina Plháková                                    Návrh řešení alternativního spalování syntézního plynu 

22 

 

Re =  F,jEI∙F,F�9��,E�∙EFG� = 459 [1]  
Třecí ztráta 
Třecí ztráta se stanovuje ze dvou vzorců podle velikosti Reynoldsova čísla dle literatury 

[9]: 

Re < 2320 
λ = j9��     [1]                                               (12) 

Re > 2320 
λ = F,�Ej9√��H     [1]     (13) 

V našem případě je 459 < 2320 proto: 
λ = j99Ik = 0,1394 [1]                                                                                                   (dle 12) 
Tlaková ztráta 
∆p� = bλ �� + ∑ ξf �� w�   [Pa]                (14) 

∆p� = b0,1394 ∙ F,��9F,F�9 + 10,926f ∙ E,99C� ∙ 0,615�  = 3,57 [Pa]                      
Qz  Qz  w Re λ ∆pz 

[m3/h] [m3/s] [m/s] [1] [1] [Pa] 

1 0,00028 0,615 459 0,1394 3,57 

2 0,00056 1,229 918 0,0697 13,24 

3 0,00083 1,844 1377 0,0465 29 

4 0,00111 2,458 1836 0,0349 50,86 

5 0,00139 3,073 2295 0,0279 78,81 

6 0,00167 3,687 2754 0,0437 115,63 

7 0,00194 4,302 3213 0,0420 157,07 

8 0,00222 4,916 3672 0,0406 204,82 

9 0,00250 5,531 4131 0,0394 258,86 

10 0,00278 6,146 4590 0,0384 319,2 
Tab. 2.4 Vypočtené veličiny pro jednotlivé průtoky 
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2.5.2. Tratě pro přívod kyslíku a jejich tlakové ztráty 

 Kyslík bude přiváděna do molekulárního destruktoru potrubím o průměru 10 mm 

v první části a 6 mm v druhé části a je přiváděn dvěma částmi umístěné po stranách 

přívodní tratě vodní páry. Každá část má pak tři výdechy kyslíku. Těmito tratěmi se 

očekávají průtoky od 1 m3/h do 10 m3/h. Vstupující technický kyslík bude přiváděn z láhví 

a jeho teplota bude 20 °C. 

• Stanovení místních ztrát kyslíkové tratě 

 Z důvodu tvarování těchto tratí je na každé části 11 místních ztrát. Místní ztráty budou 

stejné pro obě strany. Výpočet místních ztrát byl proveden pro  Qv  = 1 m3/h. Místní ztráty 

pro průtoky 2 až 10 m3/h jsou stejné. Dané průměry, délky a úhly jsou stanoveny z výkresu 

tratě kyslíku (PLH-1). 

Místní ztráta ξ1,2  
Místní ztráta pro koleno 90° je stanoveno dle literatury [6]. 
ξ1,2= 1,2 Místní ztráta ξ3,4,5,6,7,8 kde: 

• φ=75° je úhel zakřivení potrubí 
ξ�,9,I,j,C,D = 0,07 + 1,12sin� φ2  + 2,39sin9 φ2 
ξ�,9,I,j,C,D = 0,07 + 1,12sin� 752 +  2,39sin9 752  = 0,8133 [1] 
Místní ztráta ξ9,10,11 
 Stanovení místních ztrát odbočením ξ 9,10,11  se stanovuje podle stejného principu jako 

místní ztráty odbočením v 1. patře vodní páry. Stanovené a vypočtené veličiny jsou 

uvedeny v tabulce 2.5. 

 

 

 

 



Bc. Martina Plháková                                    Návrh řešení alternativního spalování syntézního plynu 

24 

 

Do [mm] 10 SF  [m�] 7,85 ∙ 108I Q/  [m�/s] 2,8 ∙ 1089 wF [ m/s] 3,54 Db [mm] 6 SP [m�] 2,83 ∙ 108I QP  [m�/s] 2,8 ∙ 1089 wP [m/s] 9,8 

A [1] 0,6 ξPF [1] 5,2 mk,EF,EE [1] 0,679 

Tab. 2.5 Veličiny pro výpočet ξ 9,10,11 

• Výpočet tlakové ztráty levé části tratě kyslíku    
Zadané parametry: 

Teplota t [℃] 20 

Hustota (při tlaku 1 bar) ρ [kg/m�] 1,4103 

Průměr 1 d1 [m] 0,01 

Průměr 2 d2 [m] 0,006 

Kinetická viskozita υ [m�/s] 15,779∙ 108j 

Průtok Qz  [m�/h] 1 

Délka 1 l1 [m] 0,7946 

Délka 2 l2 [m] 0,004 
Tab. 2.6 Zadané parametry pro výpočet tlakové ztráty levé části tratě kyslíku 

 Dané průměry a délky jsou stanoveny z výkresu tratě kyslíku (PLH-1). Výpočet je 

proveden Qv = 1 m3/h. Hodnoty dosazeny ve vzorcích jsou z Tab. 2.6. Výpočty pro průtoky 

2 až 10 m3/h jsou uvedeny v Tab. 2.7. 

Celková místní ztráta ∑ ξ  
 Celková místní ztráta je vypočtena jako součet všech místních vypočtených pro trať 
kyslík. 

∑ ξ = 1,2 + 1,2 + 0,8133 + 0,8133 + 0,8133 + 0,8133 + 0,8133 + 0,8133 + 0,679 +                                      0,679+0,679=9,3168 [1] (dle 9) 
Plocha SO 

SF = π ∙ 0,005� = 7,85 ∙ 108I[m�] (dle 1) 

Plocha S1 SE = π ∙ 0,003� = 2,82 ∙ 108I[m�] (dle 1) 



Bc. Martina Plháková                                    Návrh řešení alternativního spalování syntézního plynu 

25 

 

Rychlost wo 

wF = �,D∙EFGHC,DI∙EFGT = 3,54 [m/s]  (dle 2) 

Rychlost w1 

wE = �,D∙EFGH�,D�∙EFGT = 9,85 [m/s]  (dle 2) 

Reynoldsovo číslo1.úseku 

ReE = �,I�k∙F,FEEI,CCk∙EFG� = 2243 [1]      (dle 11) 

Třecí ztráta1.úseku 

 V našem případě je 2243 < 2320 proto:  

λE = j9��9� = 0,029 [1] (dle 12) 

Tlaková ztráta 1.úseku 

∆p�E = b0,0285 ∙ F,Ck9jF,FE + 9,3168f E,9EF�� ∙ 3,539� = 102 [Pa]  (dle 14) 

Reynoldsovo číslo2.úseku 

Re� = k,DI∙F,FFjEI,CCk∙EFG� = 3746 [1]                   (dle 11) 

Třecí ztráta 2.úseku 

 V našem případě je 3746 > 2320 proto: 

λ� = F,�Ej9√�C9jH = 0,0404 [1]  (dle 13) 

Tlaková ztráta 2. úseku 

∆p�� = 3 ∙ b0,0404 ∙ F,FF9F,FFjf E,9EF�� ∙ 9,85� = 5,53 [Pa] (dle 14) 

Celková tlaková ztráta  

∆p� = ∆p�E + ∆p��     [Pa] (15) 

∆p� = 102,29 + 5,53 = 108 [Pa]                                 
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Tab. 2.7 Vypočtené veličiny pro jednotlivé průtoky 

• Výpočet tlakové ztráty pravé části tratě kyslíku 

Zadané parametry: 

Teplota t  [℃] 20 

Hustota (při tlaku 1 bar) ρ  [kg/m�] 1,4103 

Průměr 1 d1  [m] 0,01 

Průměr 2 d2  [m] 0,006 

Kinetická viskozita υ  [m�/s] 15,779∙ 108j 
Průtok Qz  [m�/h] 1 

Délka 1 l1  [m] 0,8706 

Délka 2 l2  [m] 0,004 

Tab. 2.8 Zadané parametry pro výpočet tlakové ztráty pravé části tratě kyslíku 

 Dané průměry a délky jsou stanoveny z výkresu tratě kyslíku (PLH-1). Výpočet je 

proveden Qv = 1 m3/h. Hodnoty dosazeny ve vzorcích jsou z Tab. 2.8. Pro pravou část tratě 

kyslíku platí stejné hodnoty celkové místní ztráty, ploch, rychlostí, Reynoldsových čísel i 

třecích ztrát. Výpočty pro průtoky 2 až 10 m3/h jsou uvedeny v Tab. 2.9. 

Tlaková ztráta 1. úseku 

∆p�E = b0,0285 ∙ F,DCFjF,FE + 9,3168f E,9EF�� ∙ 3,539� = 104 [Pa] (dle 14) 
Tlaková ztráta 2.úseku 

∆p�� = 3 ∙ b0,0404 ∙ F,FF9F,FFjf E,9EF�� ∙ 9,85� = 5,53 [Pa]   (dle 14) 

Q z   Q z    w0    Re1   λ1      ∆pz1   w1   Re2     λ2       ∆pz2   ∆p�   

[m3/h] [m3/s] [m/s] [1] [1] [Pa] [m/s] [1] [1] [Pa] [Pa] 

1 0,00028 3,54 2243 0,029 102 9,85 3746 0,0404 5,53 108 

2 0,00056 7,08 4485 0,039 438 19,70 7491 0,0340 18,62 456 

3 0,00083 10,62 6728 0,035 961 29,55 11237 0,0307 37,85 999 

4 0,00111 14,15 8970 0,033 1681 39,40 14982 0,0286 62,61 1744 

5 0,00139 17,69 11213 0,031 2596 49,25 18728 0,0270 92,53 2688 

6 0,00167 21,23 13455 0,029 3703 59,10 22474 0,0258 127,30 3831 

7 0,00194 24,77 15698 0,028 5003 68,95 26219 0,0249 166,72 5169 

8 0,00222 28,31 17941 0,027 6492 78,80 29965 0,0240 210,61 6703 

9 0,00250 31,85 20183 0,027 8172 88,65 33710 0,0234 258,81 8431 

10 0,00278 35,39 22426 0,026 10040 98,50 37456 0,0227 311,22 10351 
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Celková tlaková ztráta 

∆p� = 104,2 + 5,53 = 109,73 [Pa]                                                                         (dle 15) 
Q z Q z w0 Re1 λ1 ∆pz1 w1 Re2 λ2 ∆pz2 ∆pz 

[m3/h] [m3/s] [m/s] [1] [1] [Pa] [m/s] [1] [1] [Pa] [Pa] 

1 0,00028 3,54 2243 0,029 104 9,85 3746 0,040 5,53 109,73 

2 0,00056 7,08 4485 0,039 448 19,70 7491 0,034 18,62 466,55 

3 0,00083 10,62 6728 0,035 982 29,55 11237 0,031 37,85 1019,91 

4 0,00111 14,15 8970 0,033 1716 39,40 14982 0,029 62,61 1778,68 

5 0,00139 17,69 11213 0,031 2647 49,25 18728 0,027 92,53 2739,98 

6 0,00167 21,23 13455 0,029 3774 59,10 22474 0,026 127,30 3901,73 

7 0,00194 24,77 15698 0,028 5096 68,95 26219 0,025 166,72 5262,3 

8 0,00222 28,31 17941 0,027 6610 78,80 29965 0,024 210,61 6820,4 

9 0,00250 31,85 20183 0,027 8316 88,65 33710 0,023 258,81 8574,94 

10 0,00278 35,39 22426 0,026 10214 98,50 37456 0,023 311,22 10525 

Tab. 2.9 Vypočtené veličiny pro jednotlivé průtoky 

3. Návrh hořáku pro by-passové spalování syntézního plynu 

 Tato část diplomové práce je věnována návrhu záložního hořáku pro spalování 

syntézní plynu vycházejícího z molekulárního destruktoru. Úvod této kapitoly je věnován 

principu a popisu ejekčních hořáků. Dále je popsáno teoretické porovnání stability 

spalování při změně složení výstupního syntézního procesního plynu a změně průtoku. Ke 

konci této kapitoly je pak část věnována popisu vybraných materiálů pro výrobu hořáku a 

samotnému konstrukční řešení a výpočtu záložního hořáku 

3.1. Princip a popis plynových ejekčních hořáků 

 Pro spalování plynu používáme plynové hořáky, což je zařízení, ve kterém se 

chemická energie plynného paliva přeměňuje spalováním na energie tepelnou. Plynové 

hořáky můžeme rozdělovat podle různých hledisek. Nejčastěji plynové hořáky 

rozdělujeme: 

1) Podle tlaku plynného paliva na: 

-nízkotlaké hořáky s přetlakem plynného paliva do 5 kPa 

-středotlaké hořáky s přetlakem plynného paliva 5 až 400 kPa 

-vysokotlaké hořáky s přetlakem plynného paliva nad 400 kPa 

2) Podle zdroje spalovacího vzduchu na: 

-ejekční hořáky se spalovacím vzduchem nasávaným z atmosféry ejekčním 

účinkem plynného paliva 
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-hořáky s nuceným p

3) Podle způsobu mísení plynného paliva se vzd

-hořáky bez přimísení a odd

vzduchu 

-hořáky s částečným p

-hořáky s úplným př

4) Podle teploty spalovacího 

-hořáky se studeným spalovacím vzduchem

-hořáky se spalovacím vzduchem p

regenerátoru 

-rekuperační hořáky

-regenerační hořá

3.1.1.  Ejekční plynové ho

 Ejekční plynové hoř

směšovače ejekčním účinkem plynného

nepotřebují pro svou funkci zdroj spalovacího vzduchu. 

palivo z trysky s určitým p

∆p2. Vlivem tohoto podtlaku je nasáván spalovací vzduch z

směšovače (Obr. 3.1). 
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nuceným přívodem spalovacího vzduchu  

ůsobu mísení plynného paliva se vzduchem na: 

áky bez přimísení a oddělenými přívody plynného paliva a spalovacího 

č čným přimísením plynného paliva a spalovacího vzduchu 

úplným předmísením plynného paliva a spalovacího vzduchu 

Podle teploty spalovacího vzduchu na: 

áky se studeným spalovacím vzduchem 

áky se spalovacím vzduchem předehřátým ve společném rekuperátoru nebo 

ční hořáky 

ční hořáky 

ční plynové hořáky 

ní plynové hořáky jsou hořáky, u nichž se spalovací vzduch nasává do 

čním účinkem plynného paliva, které vytéká z trysky, a proto ty ho

ebují pro svou funkci zdroj spalovacího vzduchu. U ejekčních ho

čitým přetlakem ∆p1p a rychlostí w1p a vytváří ve sm

Vlivem tohoto podtlaku je nasáván spalovací vzduch z okolního prost

Obr. 3.1 Schéma ejekčního hořáku [11] 

ešení alternativního spalování syntézního plynu 

ívody plynného paliva a spalovacího 

imísením plynného paliva a spalovacího vzduchu  

edmísením plynného paliva a spalovacího vzduchu  

čném rekuperátoru nebo 

vací vzduch nasává do 

trysky, a proto ty hořáky 

čních hořáků vytéká plynné 

ří ve směšovači podtlak 

okolního prostředí do 
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Energetická bilance ejekčního hořáku [11] 

Ep = Ev + Ez + Eu ± E4 [J] 
kde: 

• Ep je kinetická energie plynného paliva při výtoku z plynové trysky. 

E� = E� ∙ m� ∙ wE��  [J]  
mp - hmotnostní tok plynného paliva [kg/s] 

w1p - výtoková rychlost plynného paliva z trysky [m/s] 

• Ev je kinetická energie spalovacího vzduchu. 

Ez = E� ∙ mz ∙ wz� [J] 
mv – hmotnostní tok spalovacího vzduchu [kg/s] 
wv – rychlost spalovacího vzduchu v sání směšovače [m/s] 

• Ez je energie potřebná pro překonání aerodynamických odporů v hořáku. 
• Eu je energie potřebná pro výtok směsi plynu a vzduchu z hořáku. 

E� = E� ∙ �m� + mz� ∙ w9� [J] 
w4 – výtoková rychlost směsi plynu a vzduchu z ústí hořáku [m/s] 

• E4 je energie závislá na tlaku ve spalovacím prostoru spotřebiče, kdy při přetlaku ve 

spalovacím prostoru (∆p4 >0) je hodnota energie kladná a při podtlaku (∆p4 < 0) je 

energie záporná. 

  Z energetické bilance ejekčního hořáku je zřejmé, že aktivním činitelem k vyvození 

ejekčního účinku tedy k nasání spalovacího vzduchu do směšovače hořáku, je kinetická 

energie plynného paliva, což je v podstatě výtoková rychlost plynného paliva z trysky w1p . 

3.2. Teoretické porovnání stability spalování při změně složení výstupního 

syntézního procesního plynu a změně průtoku 

 Pro stabilitu spalování proudící směsi plynného paliva se vzduchem je příznačné stálá 

poloha čela plamene vzhledem k ústí hořáku naopak nestabilní spalování směsi plynného 
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paliva se vzduchem se projevuje utržením plamenem při maximálních výkonech nebo 

zhašením plamene při minimálních výkonech. Stabilita spalování je úzce spjata se 

spalovací rychlostí plynných paliv. Zjednodušeně lze podmínku stabilního definovat jako 

rovnost spalovací rychlosti a výtokové rychlosti z ústí hořáku [10]. V praxi však na 

stabilitu spalování působí více činitelů. Pásmo stabilního spalování směsi paliva se 

vzduchem je tedy vymezeno podmínkou, že výtoková rychlost nemůže být nižší než 

průměrná rychlost, aby nedocházelo ke zhašení plamene a dále, že výtoková rychlost 

nemůže být výrazně vyšší, než je průměrná rychlost, aby nedocházelo k utržení plamene. 

 Stabilita spalování při změně složení výstupního syntézního procesního plynu je 

ovlivněna především tím, že dochází ke změně poměrů jednotlivých složek plynu, jak 

hořlavých tak nehořlavých. S těmito změnami jednotlivých poměrů složek plynu se pak 

mění například výhřevnost plynu, teplota směsi plynu se vzduchem a také průměrné 

rychlosti plynu pro maximální i minimální objemové toky. Velký vliv na stabilitu pak mají 

především změněné průměrné spalovací rychlosti, které souvisí se zhašením a utržením 

plamene, jak bylo uvedeno v předchozím odstavci. Co se týče změny průtoku syntézního 

plynu, tak změněný průtok nám ovlivňuju spotřebu spalovacího vzduchu pro spalování a 

při nárůstu průtoku plynu nám posouvá osovou výtokovou rychlost k vyšším hodnotám, 

kdy tato výtoková rychlost je hlavním parametrem k posouzení stability spalování, jak již 

bylo řečeno. 

3.3. Materiál použitý na výrobu hořáku 

    Jelikož bude v oblasti hořáku a spalovací komory dosahováno poměrně vysokých 

teplot kolem 600 až 800 °C je nutno pro toto konstrukci použít žáropevný materiál. 

Žárupevný materiál je materiál, který musí při dosahování těchto vysokých teplot 

zachovávat svoje mechanické vlastnosti, což je také základním požadavkem kladeným na 

tyto materiály. Žárupevné materiály musí tedy splňovat následující požadavky, a to: 

• vysokou a dlouhodobou pevnost při tečení 

• vysokou mez kluzu a pevnost v tahu 

• dobrou tvárnost, tažnost a odolnost proti křehkému porušení 

• vysokou odolnost proti tepelné a tepelně-mechanické únavě během explotace 

• stabilitu struktury a vlastností, což je nízká náchylnost jak k poklesu zpevnění, tak 

k nárůstu zpevnění a provozní křehkosti 

• výhodné fyzikální vlastnosti a to vysoký součinitel tepelné vodivosti a nízký 

součinitel tepelné roztažnosti 
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• dobrou žáruvzdornost a korozní odolnost v prostředí spalin a vodní páry 

• dobré technologické vlastnosti – vhodnost ke svařování 

    Vhodným materiálem pro konstrukci hořáku a spalovací komory je tedy  Cr-Ni 

austenitická nerezová ocel Avesta 253 MA (EN 1.4835), jelikož tato ocel odolává teplotám 

až do výše 850 až 1100°C. Další výhodou této oceli je, že je dobře svařitelná, má vysokou 

odolnost proti vysokoteplotní korozi a vysokou mechanickou pevnost při vysokých 

teplotách. 

    Pro konstrukci částí, které nejsou přímo ovlivněny vysokými teplotami, se může použit 

ocel, která nemusí tolik odolávat vysokým teplotám. Pro tyto části jsem vybrala 

konstrukční nelegovanou ušlechtilou ocel 12010.0, jejíž dobrou vlastností je dobrá 

svařitelnost. 

3.4. Konstrukční řešení a výpočet by-passového hořáku 

 Na hořáku bude spalován plyn o přibližném složení: 

• CO=24,4 % 

• CO2=12,8% 

• H2=33,6 % 

• CH4=8,7% 

• CmHn=20,5% 

 Tento plyn po průchodu sériově řazenými chladiči bude ochlazen z teploty 1200°C na 

800°C a jeho průtok se bude pohybovat v rozmezí od 10 m�� /h do 30 m�� /h. Celkový tlak 

plynu bude přibližně rovný tlaku normálnímu tedy p≈pn. 

3.4.1. Výpočtové hodnoty pro syntézní plyn 

Výhřevnost suchého syntézního plynu 

Složení syntézního plynu r�  [%] Q�,�  [MJ/m3] 

CO 24,4 12,663 

CO2 12,8 0 

H2 33,6 10,783 

CH4 8,7 35,883 

CmHn 20,5 64,345 

Tab. 3.1 Výhřevnosti jednotlivých složek plynu 

Q� = ∑ >�, ∙� EFF    [MJ/m�] (16) 



Bc. Martina Plháková                                    Návrh řešení alternativního spalování syntézního plynu 

32 

 

Q� = �9,9∙E�,jj��E�,D∙F���,j∙EF,CD��D,C∙�I,DD���F,I∙j9,�9IEFF = 23,03 [MJ/m�]  
Molová hmotnost plynu 

Složení syntézního plynu r�  [%]  M� [kg/kmol] 

CO 24,4 28,01 

CO2 12,8 44,01 

H2 33,6 2,016 

CH4 8,7 16,04 

CmHn 20,5 38 

Tab. 3.2 Molové hmotnosti jednotlivých složek plynu 

M = ∑ M� ∙ � EFF   [kg/kmol]    (17) 

M = 28,01 ∙ �9,9EFF + 44,01 ∙ E�,DEFF + 2,016 ∙ ��,jEFF + 16,04 ∙ D,CEFF + 38 ∙ �F,IEFF  = 22,32 [kg/kmol] 
Hustota syntézního plynu v normálním stavu 

ρ� = ¡��,9      [kg/m�� ]  (18) 

kde: 

• M= 22,32 kg/kmol je molová hmotnost plynu (viz vzorec 17) 

ρ� = ��,����,9 = 0,996 [kg/m�� ]   
Hustota suchého syntézního plynu v provozním stavu 

ρ� = ρ� ∙ ��� ∙ �¢�     [kg/m�]  (19) 

kde: 

• ρ� = 0,996 kg/m��   hustota syn. plynu v normálním stavu (viz vzorec 18) 

• p = 101325 Pa je celkový zvolený tlak plynu 

• T =  1073,15 K je teplota plynu 

ρ� = 0,996 ∙ EFE��IEFE��I ∙ �C�,EIDFF��C�,EI = 0,25 [kg/m�] 
Hustota vlhkého plynu v provozním stavu 

ρ�,z = ρ� ∙ b�1 − ν!�� + ν!� ∙ 0,804f ∙ ��� ∙ �¢�     [kg/m�] (20)   
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kde: 

• ρ� = 0,996 kg/m��   hustota syn. plynu v normálním stavu (viz vzorec 18) 

• ν!� = 0,023 m�/m� je zvolená hodnota vlhkosti topného plynu 

• p = 101325 Pa je celkový zvolený tlak plynu 

• T =  1073,15 K je teplota plynu 

ρ�,z = 0,996 ∙ �(1 − 0,023) + 0,023 ∙ 0,804� ∙ EFE��IEFE��I ∙ �C�,EI(DFF��C�,EI)  = 0,252 [kg/m� ]       
Střední měrná tepelná kapacita syntézního plynu 

c�,�£c�,¤¥ + c�,¤¥¦ + c�,�¦ + c�,¤�H + c�,¤§��     [kJ/m� ∙ K]  (21)  

kde: 

c�,¤¥ = (1,264 − 0,003589 ∙ t +  0,000006885 ∙ t� − 0,000000006741 ∙ t� +               +0,000000000002512 ∙t4∙rCO100 [kJ/m3∙K]   (22) 

c�,¤¥ = (1,264 − 0,003589 ∙ 800 +  0,000006885 ∙ 800� − 0,000000006741 ∙               8003+0,000000000002512 ∙8004∙24,4100=0,092 [kJ/m3∙K]   
c�,¤F¦ = (1,615 − 0,003507 ∙ t +  0,000006186 ∙ t� − 0,000000005959 ∙ t� +               +0,000000000002213 ∙t4∙rCO2100 [kJ/m3∙K]   (23) 

c�,¤F¦ = (1,615 − 0,003507 ∙ 800 + 0,000006186 ∙ 800� − 0,000000005959 ∙                ∙8003 +0,000000000002213 ∙8004∙12,8100=0,08 [KJ/m3∙K]  
c�,�¦ = (1,276 − 0,003892 ∙ t +  0,0000076 ∙ t� − 0,000000007465 ∙ t� +               +0,000000000002785 ∙t4∙rH2100 [kJ/m3∙K]   (24) 

c�,�¦ = (1,276 − 0,003892 ∙ 800 +  0,0000076 ∙ 800� − 0,000000007465 ∙ 800� +               +0,000000000002785 ∙8004∙33,6100 =0,116 [KJ/m3∙K]     
c�,¤�H = (1,523 − 0,002579 ∙ t +  0,000004974 ∙ t� − 0,00000000499 ∙ t� +               +0,000000000001855 ∙t4∙rCH4100 [kJ/m3∙K]   (25) 
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c�,¤�H = (1,523 − 0,002579 ∙ 800 + 0,000004974 ∙ 800� − 0,00000000499 ∙ 800� +                 +0,000000000001855 ∙8004∙8,7100 =0,074 [KJ/m3∙K]  
c�,¤§�� = (2,302 − 0,002715 ∙ t +  0,000005385 ∙ t� − 0,000000006285 ∙ t� +               +0,000000000002631 ∙t4∙rCmHn100 [kJ/m3∙K]   (26) 

c�,¤§�� = (2,302 − 0,002715 ∙ 800 +  0,000005385 ∙ 800� − 0,000000006285 ∙                    ∙8003+0,000000000002631 ∙8004∙20,5100=0,294 [KJ/m3∙K]  
c�,� = 0,092 + 0,08 + 0,116 + 0,074 + 0,294 = 0,656 [kJ/m� ∙ K] 
Průměrná rychlost hoření 

Složení suchého syntézního plynu r� [%]  wΦ  [cm/s] 

CO 24,4 30 

CO2 12,8 _ 

H2 33,6 160 

CH4 8,7 28 

CmHn 20,5 35 

Tab. 3.3 Průměrné rychlosti jednotlivých složek plynu 

w© = cª,«¬∙�«¬�cª,¦ ∙�¦�cª,«H ∙�«H�cª,«§� ∙�«§�®«¬¯®«¬¦¯®¦¯®«H ¯®«§��ee  [m/s]                         (27) 

w© = �F∙�9,9�EjF∙��,j��D∙D,C��I∙�F,I¦H,H¯°°,�¯±,²¯¦e,T�ee = 0,811 [m/s]  
Maximální spalovací rychlost 

w³´µ = 0,5909 ∙ w©� + 0,6311 ∙ w© + 0,1434   [m/s]                                (28) 

kde: 

• w© = 0,811 m/s je průměrná rychlost hoření (viz vzorec 27) 

w³´µ = 0,5909 ∙ 0,811� + 0,6311 ∙ 0,811 + 0,1434 = 1,043 [m/s] 
3.4.2. Výpočtové hodnoty pro spalovací vzduch 

 Teplota spalovacího vzduchu, účastnící se spalování je tv = 20°C, přebytek spalovacího 

vzduchu je volená hodnota n = 1,3 a relativní vlhkost spalovacího vzduchu je φ = 50 %. 
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Střední měrná tepelná kapacita spalovacího vzduchu 

c�,z� = (1,267 − 0,003629 ∙ tz +  0,000006991 ∙ tz� − 0,000000006851 ∙ tz� +               +0,000000000002552 ∙tv4 [kJ/m3∙K]   (29) 

kde: 

• tv = 20°C je teplota spalovacího vzduchu 

c�,z� = (1,267 − 0,003629 ∙ 20 +  0,000006991 ∙ 20� − 0,000000006851 ∙ 20�   + 0,000000000002552 ∙ 209)  = 1,197 [kJ/m� ∙ K] 
Vlhkost spalovacího vzduchu 

v = ��T�T¯¦°,T�∙¶·¦°�¯¶·�d ∙ φ     [m�/m�]   (30) 

kde: 

• pP = 98500 Pa  je barometrický tlak 

• tv = 20°C je teplota spalovacího vzduchu 

• φ = 50 % je relativní vlhkost spalovacího vzduchu 

v = ��T�T¯¦°,T�∙¦e¦°�¯¦ekDIFF ∙ IFEFF = 0,012 [m�/m�]  
Součinitel zvětšení objemu vlhkostí vzduchu 

ν = 1 + v    [1]      (31) 

kde: 

• v = 0,012 m�/m� je vlhkost spalovacího vzduchu (viz vzorec 30) 

¸ = 1 + 0,012 = 1,012 [1] 
Hustota vlhkého spalovacího vzduchu 

ρz�z = bρ�,z� ∙ �d�� ∙ �¢�·f ∙ (1 − v) + v ∙ 0,804    [kg/m�]     (32) 

kde: 

• ρ�,z� = 1,293 kg/m� je hustota vzduchu v normálním stavu 
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• pP = 98500 Pa  je barometrický tlak 

• T¹ = 293 K je teplota spalovacího vzduchu 

• v = 0,012 m�/m� je vlhkost spalovacího vzduchu (viz vzorec 30) 

ρz�z = b1,293 ∙ kDIFFEFE��I ∙ �C��C���Ff ∙ (1 − 0,012) + 0,012 ∙ 0,804 = 1,167 [kg/m�]  
Stechiometrické množství kyslíku 

V¥¦,¶ = ∑ bx + �9f ∙ CµH� + 0,5 ∙ CO + 0,5 ∙ H� + 1,5 ∙ H�S + 3,8 ∙ C�H³ − O� [m�/m�]   (33)           

V¥¦,¶ = 0,5 ∙ CO + 0,5 ∙ H� + 2 ∙ CH9 + 3,8 ∙ C�H³ [m�/m�]                         
kde: 

• CO=24,4 % 

• H2=33,6 % 

• CH4=8,7% 

• CmHn=20,5% 

V¥¦,¶ = 0,5 ∙ 0,244 + 0,5 ∙ 0,336 + 2 ∙ 0,087 + 3,8 ∙ 0,205 = 1,24 [m�/m�] 
Množství teoretického vzduchu suchého 

Vvz!,» = ¹¬¦,¶F,�E      [m�/m�]                                                                                  (34) 

kde: 

• V¥¦,¶ = 1,24 m�/m� stechiometrické množství kyslíku (viz vzorec 33) 

Vvz!,» = 1,240,21 = 5,92 [m�/m�] 
Množství skutečného vzduchu suchého 

Vvz»¼,» = Vvz!,» ∙ n    [m�/m�]  (35) 

kde: 

• Vvz!,» = 5,92 m�/m� je množství teoretického vzduchu suchého (viz vzorec 34) 

• n = 1,3 je zvolený přebytek vzduchu 

Vvz»¼,» = 5,92 ∙ 1,3  = 7,69 [m�/m�] 
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  Množství skutečného vzduchu vlhkého 

Vvz»¼,z = ¹z��½,�E8z    [m�/m�]       (36) 

kde: 

• Vvz»¼,» = 7,69 m�/m� množství skutečného vzduchu suchého (viz vzorec 35) 

• v = 0,012 m�/m� je vlhkost spalovacího vzduchu (viz vzorec 30) 

Vvz»¼,z = C,jkE8F,FE�   = 7,79 [m�/m�]   
3.4.3. Konstrukční hodnoty hořáku 

   Navržený hořák pro syntézní plyn je navržen tak, aby byla možnost regulace výtokové 

rychlosti plynu a regulace přívodu spalovacího vzduchu. Tato výtoková rychlost musí být 

při daném rozsahu podmínek takové velikosti, aby nedocházelo ke zhašení plamene 

v případě, že tato výtoková rychlost bude nižší než průměrná normálová rychlost plamene 

nebo k utržení plamene v případě, že tato výtoková rychlost bude výrazně vyšší než 

průměrná normálová rychlost plamene. Součástí hořáku je regulační kužel s výstupním 

úhlem plynu α= 22,35°,určený pro regulaci zmíněné výtokové rychlosti. Průměr 

regulačního kužele je D0 = 100 mm. Změnou výstupní rychlosti lze regulovat i délku 

plamene hlavně při vyšších výkonech.  

 Hořák je zasunut do spalovací komory. Výška spalovací komory je H = 2 m a vnitřní 

průměr spalovací komory je Dv= 0,5 m. Délka zasunutí hořáku do spalovací komory je h = 

0,19 m. 

  Regulace přívodu spalovací vzduchu je řešena pomocí regulačního věnce. Po obvodu 

spalovací komory je umístěno 6 otvorů s průměrem otvoru ds= 0,09 m. Tyto nasávací 

otvory jsou podle potřeby spalovacího vzduchu zakrývány a otevírány pomocí regulačního 

věnce. 

Průřez regulačního kužele 

SF = π∙�e¦H�eeeeee     [m�]                     (37) 

kde: 

• D0 = 100 mm je průměr regulačního kužele 
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SF = π∙EFF¦H�eeeeee  = 0,00785 [m� ]    
3.4.4. Výpočty pro hořák při minimálním objemovém toku plynu 

Minimální objemový tok plynu 

Qp ³�� = 10 [m�� /h] 
Minimální objemový tok plynu při 800 °C 

Qp ³��,DFF°¤ = >� § ��jFF ∙ ���¢ ∙ ��     [m�/s]  (38) 

kde: 

• Qp ³�� = 10 m�� /h  je min. objemový tok plynu 

• p = 101325 Pa je celkový zvolený tlak plynu 

• T =  1073,15 K je teplota plynu 

Qp ³��,DFF°¤ = EF�jFF ∙ EFE��I�C� ∙ DFF��C�EFE��I = 0,01 [m�/s]  
Výkon hořáku pro min. objemovém toku 

P³�� = >� § �∙>��,j     [kW]    (39) 

kde: 

• Qp ³�� = 10 m�� /h  je min. objemový tok plynu 

• Q� = 23,03 MJ/m� je výhřevnost plynu (viz vzorec 16) 

P³�� = EF∙��,F��,j = 63,96 [kW]  
Hmotnostní tok vytékající plynu při min. objemovém toku plynu 

m ��,³�� = Qp ³��,DFF°¤ ∙ ρ�,z [kg/s]  (40) 

kde: 

• Qp ³��,DFF°¤ = 0,01 m�/s minimální objemový tok plynu při 800°C (viz vzorec 38) 

• ρ�,z = 0,252 kg/m� hustota vlhkého plynu v provozním stavu (viz vzorec 20) 

m ��,³�� = 0,01 ∙ 0,252 = 0,0028 [kg/s]  



Bc. Martina Plháková                                    Návrh řešení alternativního spalování syntézního plynu 

39 

 

Střední průřez výtoku plynu 

d»! = �eEFFF − š    [m]       (41) 

kde: 

• D0 = 100 mm je průměr regulačního kužele 

• š = 0,0125 m je šířka výstupní štěrbiny při min. objemovém toku plynu, kde šířka 

výstupní štěrbiny je regulovaná hodnota 

d»! = EFFEFFF − 0,0125 = 0,0875 [m]     
Výtokový průřez pro plyn 

Sz = π ∙ d»! ∙ š ∙ cosα    [m�]     (42) 

kde: 

• d»! = 0,0875 m střední průřez výtoku plynu (viz vzorec 41) 

• š = 0,0125 m je šířka výstupní štěrbiny při min. objemovém toku plynu 

• α= 0,039 rad = 22,35° výstupním úhlem proudu plynu 

Sz = π ∙ 0,0875 ∙ 0,0125 ∙ cos0,39 = 0,0032 [m� ] 
Rychlost plynu na výstupu pro min. objemový tok 

w»,³�� = ¿À § �,±ee°«
πÁe�eeeGš

š∙Â?�α
    [m/s] (43) 

kde: 

• Qp ³��,DFF°¤ = 0,01 m�/s je min. objemový tok plynu při 800°C (viz vzorec 38) 

• D0 = 100 mm je průměr regulačního kužele 

• š = 0,0125 m je šířka výstupní štěrbiny při min. objemovém toku plynu 

• α= 0,039 rad = 22,35° je výstupním úhlem proudu plynu 

w»,³�� = e,e�
π�ee�eeeGe,e�¦Te,e�¦T∙Â?�e,°Ã

  = 3,44 [m/s]   
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Diferenční tlak na výstupu z hořáku pro min. objemový tok 

∆p³�� = 89∙³ ÀÄ,§ �∙c�,§ �
š

    [Pa]    (44) 

kde: 

• m ��,³�� = 0,0028 kg/s je hmotnostní tok vytékající plynu při min. objemovém 

toku plynu  (viz vzorec 40) 

• w»,³�� = 3,44 m/s je rychlost plynu na výstupu pro min. objemový tok (viz vzorec 

43) 

• š = 0,0125 m je šířka výstupní štěrbiny při min. objemovém toku plynu 

∆p³�� = −4 ∙ 0,0028 ∙ 3,440,0125 = −3,03 [Pa] 
Teplota směsi syntézního plynu a spalovacího vzduchu při min. objemovém toku plynu 

t»,³�� = �>� § �,±ee°«∙ÅÀ,À∙!�>·,§Æ� ∙ÅÀ,·Ç∙!·��>� § �,±ee°«∙ÅÀ,À�>·,§Æ� ∙ÅÀ,·Ç�     [°C]     (45) 

kde: 

• Qp ³��,DFF°¤ = 0,01 m�/s je minimální objemový tok plynu při 800 °C (viz vzorec 

38) 

• c�,� = 0,656 KJ/m� ∙ K   je st. měrná tep. kapacita syn. plynu (viz vzorec 21) 

• t= 800 °C je teplota syn. plynu 

• Qz,³È� = 0,0239 m�/s  je požadovaná spotřeba vlhkého spal. vzduchu pro min. 

objemový tok plynu (viz vzorec 56 ) 

• c�,z� = 1,197 kJ/m� ∙ K  je st. měrná tep. kapacita spal. vzduchu (viz vzorec 29) 

• tz = 20°C je teplota spal. vzduchu 

t»,³�� = (F,FE∙F,jIj∙DFF�F,F��k∙E,EkC∙�F)(F,FE∙F,jIj�F,F��k∙E,EkC) = 176,2[°C]  
Osová výtoková rychlost plynu při min. objemovém toku plynu 

w/»,³�� = w»,³�� ∙ cosα    [m/s] (46) 
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kde: 

• w»,³�� = 3,44 m/s rychlost plynu na výstupu pro min. objemový tok (viz vzorec 

43) 

• α= 0,039 rad = 22,35° výstupním úhlem proudu plynu 

w/»,³�� = 3,44 ∙ cos0,39 = 3,18 [m/s]    
Průměrná rychlost hoření při min. objemovém toku plynu 

wΦ,³�� = wΦ ∙ Éb�C��!�,§ ��C��!· fE,C� − 2 ∙ b�C��!�,§ ��C��!· f ∙ Ê E�¹z�¶,��¯�∙Ë·Ç¶,�Ì·,§ �¦
− 1Í�Î    [m/s]   (47) 

kde: 

• wΦ = 0,811 m/s je prům. rychlost hoření (viz vzorec 27) 

• t»,³�� = 176,2°C je teplota směsi (viz vzorec 45) 

• tz = 20°C je teplota sp. vzduchu 

• Vvz!,» = 5,92 m�/m� množství teoretického vzduchu suchého (viz vzorec 34) 

• n= 1,3 je přebytek vzduchu 

• Kz,³�� = 1,52 je konstanta vlivu zavíření sp. vzduchu (viz vzorec 62) 

wΦ,³�� = 0,811 ∙ Éb�C��ECj,��C���F fE,C� − 2 ∙ b�C��ECj,��C���F f ∙ Ê E�I,k��¯�,°∙T,Ã¦�,T¦¦
− 1Í�Î  = 1,69 [m/s]     

Ekvivalentní průměr výtoku plynu pro min. objemový tok plynu 

d�¼,³�� = Ï 9∙>� § �,±ee°«
πÐ?�,§ � ÑF,I     [m] (48) 

kde: 

• Qp ³��,DFF°¤ = 0,01 m�/s je min. objemový tok plynu při 800°C (viz vzorec 38) 

• w/»,³�� = 3,18 m/s je osová výtoková rychlost plynu (viz vzorec 46) 

d�¼,³�� = Ê4 ∙ 0,01
π3,18 ÍF,I = 0,066 [m]      
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Délka plamene na ose při min. objemovém toku plynu 

 Tento vztah pro délku plamene na ose platí pro zatopený proud tedy pro průběžný 

přívod spalovacího vzduchu po délce plamene. Délka plamene je závislá i na koeficientu 

rozvíření plynu a vzduchu. Pro dané konstrukční provedení hořáku je nutné měření. 

l³´µ,³�� = j∙c?�,§ �Ò��ÐΦ,§ �ÐΦ Ò ∙ d�¼,³��     [m] (49) 

kde: 

• w/»,³�� = 3,18 m/s je osová výtoková rychlost plynu (viz vzorec 46) 

• wΦ,³�� = 1,69 m/s  průměrná rychlost hoření při min. objem. toku plynu (viz 

vzorec 47) 

• wΦ = 0,811 m/s je prům. rychlost hoření (viz vzorec 27) 

• d�¼,³�� = 0,066 m ekvivalentní průměr výtoku plynu pro min. objem. tok (viz 

vzorec 48) 

l³´µ,³�� = j∙�,EDÓ�� �,�Ãe,±��Ó ∙ 0,066 =1,71 [m]  

• Stanovení meze zápalnosti 

Složení syntézního plynu  ri  [%] LD  [%]  LH  [%] 

CO 24,4 12,5 74,2 

CO2 12,8 _ _ 

H2 33,6 4 74,2 

CH4 8,7 5 15 

CmHn 20,5 3,5 24 

Tab. 3.4 Meze zápalnosti jednotlivých složek plynu 

 Pro výpočet meze zápalnosti s obsahem inertních složek vyšším než 10% se meze 

zápalnosti stanoví: 

Dolní mez zápalnosti 

L� = bE� §�eeG§f∙EFFEFF�ÔÁÕ ∙ §�eeG§     [%] (50) 

kde: 

• m je součet podílů inertních složek m= 12,8% 
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• L��  je dolní mez zápalnosti hořlavých složek bez inertních složek 

L�� = EFF«¬∙ �ee�eeG§×Á,«¬ �¦∙ �ee�eeG§×Á,¦ �«H∙ �ee�eeG§×Á,«H �«§�∙ �ee�eeG§×Á,«§�
   [%]                                          (51) 

L�� = EFF¦H,H∙ �ee�eeG�¦,±�¦,T �°°,�∙ �ee�eeG�¦,±H �±,²∙ �ee�eeG�¦,±T �¦e,T∙ �ee�eeG�¦,±°,T
 = 4,86 [%]    

L� = bE� �¦,±�eeG�¦,±f∙EFFEFF�9,Dj∙ �¦,±�eeG�¦,± = 5,53 [%] 
Horní mez zápalnosti 

L� = bE� §�eeG§f∙EFFEFF�ÔÕ ∙ §�eeG§     [%] (52) 

kde: 

• m je součet podílů inertních složek m= 12,8% 

• L��  je horní mez zápalnosti hořlavých složek bez inertních složek 

L�� = EFF«¬∙ �ee�eeG§×,«¬ �¦∙ �ee�eeG§×,¦ �«H∙ �ee�eeG§×,«H �«§�∙ �ee�eeG§×,«§�
   [%]                                          (53) 

L�� = EFF¦H,H∙ �ee�eeG�¦,±²H,¦ �°°,�∙ �ee�eeG�¦,±²H,¦ �±,²∙ �ee�eeG�¦,±�T �¦e,T∙ �ee�eeG�¦,T¦H
= 39,35 [%]    

L� = bE� �¦,±�eeG�¦,±f∙EFFEFF��k,�I∙ �¦,±�eeG�¦,± = 42,67 [%]  
Dolní mez hoření při ts,min pro min. objemový tok 

L�,³�� = L� ∙ Ï1 − b��C�,EI�!�,§ ��8�k�fE�jF Ñ    [%]        (54) 

kde: 

• t»,³�� = 176,2°C je teplota směsi (viz vzorec 45) 

• L� = 5,53 % dolní mez zápalnosti (viz vzorec 50) 

L�,³�� = 5,53 ∙ b1 − �(�C�,EI�ECj,�)8�k��E�jF f  = 4,85 [%]     
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Horní  mez hoření při ts,min pro min. objemový tok 

L�,³�� = L� ∙ Ï1 + b��C�,EI�!�,§ ��8�k�fDFF Ñ    [%]        (55) 

kde: 

• t»,³�� = 176,2°C je teplota směsi (viz vzorec 45) 

• L� = 42,67 % je horní mez zápalnosti (viz vzorec 52) 

L�,³�� = 42,67 ∙ b1 + �(�C�,EI�ECj,�)8�k��DFF f  = 50,99 [%]     
• Výpočty pro spalovací vzduch-regulační věnec 

Požadovaná spotřeba vlhkého spalovacího vzduchu pro min. objemový tok plynu 

Qz,³È� = ¿À,§Æ� ∙Ë·Ç¶,�∙�(�G·) ∙À�Ø�∙ ØÀd�jFF     [m�/s]  (56) 

kde: 

• Qp ³�� = 10 m�� /h  je min. objemový tok plynu 

• Vvz!,» = 5,92 m�/m� je množství teoretického vzduchu suchého (viz vzorec 34) 

• n = 1,3 je přebytek spal. vzduchu 

• v = 0,012 m�/m� je vlhkost spalovacího vzduchu (viz vzorec 30) 

• Tz = 293 K je teplota spalovacího vzduchu 

• pP = 98500 Pa je barometrický tlak 

Qz,³È� = �e∙T,Ã¦∙�,°(�Ge,e�¦) ∙�e�°¦T¦²° ∙¦²°¯¦eÃ±Tee�jFF = 0,0239 [m�/s]  
Celkový vztlak v komoře při min. objemovém toku plynu 

∆p¼,³�� = (H − h) ∙ 9,81 ∙ �ρz�z − ρ»,��� − ∆p³��    [Pa]  (57) 

kde: 

• H = 2 m je výška spalovací komory 

• h = 0,19 m je zasunutí hořáku do spalovací komory 

• ρz�z = 1,167 kg/m� je hustota vlhkého spal. vzduchu (viz vzorec 32) 

• ρ»,�� = 0,283 kg/m� je průměrná hustota vlhkých spalin (viz vzorec 77) 
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• ∆p³�� = −3,03 Pa je dif. tlak na výstupu z hořáku (viz vzorec 44) 

∆p¼,³�� = (2 − 0,19) ∙ 9,81 ∙ (1,167 − 0,283) − (−3,03) = 18,72 [Pa]  
Plný vstupní průřez spalovacího vzduchu do komory 

S¼ = N ∙ π ∙ ��¦9     [m�]                  (58) 

kde: 

• N = 6 je počet sacích otvorů 

• d» = 0,09 m je průměr sacího otvoru 

S¼ = 6 ∙ π ∙ F,Fk¦9 = 0,0382 [m�]  
Hodnota m*αmin  při min. objemovém toku plynu 

m ∗ α³�� = 9∙>·,§Æ�¢ÚÛ�¦
Ê¦∙∆À½,§ �Ü·Ç·Ý Í

     [1]     (59) 

kde: 

• Qz,³È� = 0,0239 m�/s je požadovaná spotřeba vlh. sp. vzduchu (viz vzorec 56) 

• N = 6 je počet sacích otvorů 

• d» = 0,09 m je průměr sacího otvoru 

• ∆p¼,³�� = 18,72 Pa  je celkový vztlak v komoře (viz vzorec 57) 

• ρz�z = 1,167 kg/m� je hustota vlhkého spal. vzduchu (viz vzorec 32) 

• ζ = 1,1 je zvolená hodnota součinitele místního odporu 

m ∗ α³�� = 9∙F,F��k�Úe,eÃ¦
Ê¦∙�±,²¦�,��²�,� Í

   = 0,116 [1]   

Poměrné otevření nasávacích otvorů pro min. objemový tok plynu z/ds 

 Se stanoví z odporové charakteristiky, tato charakteristika byla zpracovaná podle 

podnikové normy VŽ. 
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Þ ∗ ß =  à b áâãf =  0,08777 ∙ b áâãf� + 0,2166 ∙ áâã + 0,0105 
Z této odporové charakteristiky se vyjádří z/ds pomocí kvadratické rovnice. 

��� = ä8F,�Ejj�(F,�Ejj¦89∙F,FDEC∙(F,FEFI8³∗å))�∙F,FDCC     [1]   (60) 

kde: 

• m ∗ α = 0,116 [1] (viz vzorec 59) 

��� = ä8F,�Ejj�(F,�Ejj¦89∙F,FDEC∙(F,FEFI8F,EEj))�∙F,FDCC  = 0,42 [1]     
Otevření nasávacích otvorů při min. objemovém toku 

z = ��� ∙ d»        [m]         (61) 

kde: 

• 

��� = 0,42  je poměrné otevření nasávacích otvorů (viz vzorec 60) 

• d» = 0,09 m průměr nasávacího otvoru 

z = 0,42 ∙ 0,09 = 0,037 [m] 
Konstanta vlivu zavíření spalovacího vzduchu při min. objemovém toku plynu 

Kv³�� = e æÛ�     [1]                                                                                             (62) 

kde: 

• 

��� = 0,42  je poměrné otevření nasávacích otvorů (viz vzorec 60) 

Kv³�� = eF,9�   = 1,52 [1]  
3.4.5. Výpočtové hodnoty pro spaliny 

Množství oxidu uhličitého 

V¤¥¦ = CO + CO� + ∑ x ∙ CµH� +  2,6 ∙ C�H³    [m�/m�]  (63) 

V¤¥¦ = CO + CO� + CH9 + 2,6 ∙ C�H³  [m�/m�]   
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kde: 

• CO=24,4 % 

• CO2=12,8% 

• CH4=8,7% 

• CmHn=20,5% 

V¤¥¦ = �9,9EFF + E�,DEFF + D,CEFF + 2,6 ∙ �F,IEFF   = 0,99 [m�/m� ]   
Množství spalin teoretických suchých 

Vsp!,» = V¤¥¦ + V�¦     [m�/m�]    (64) 

Vsp!,» = V¤¥¦ + 0,79 ∙ Vvz!,» [m�/m�]         

kde: 

• V¤¥¦ = 0,99 m�/m� je množství oxidu uhličitého (viz rovnice 63) 

• Vvz!,» = 5,92 m�/m� je množství teoretického vzduchu suchého (viz vzorec 34) 

Vsp!,» = 0,99 + 0,79 ∙ 5,92 = 5,67 [m�/m�] 
Množství spalin skutečných suchých 

Vsp»¼,» = Vsp!,» + (n − 1) ∙ Vvz!,»    [m�/m�]  (65) 

kde: 

• Vsp!,» = 5,67 m�/m� je teoret. množství spalin suchých (viz vzorec 64) 

• n = 1,3 je zvolený přebytek vzduchu 

• Vvz!,» = 5,92 m�/m� je množství teoretického vzduchu suchého (viz vzorec 34) 

Vsp»¼,» = 5,67 + (1,3 − 1) ∙ 5,92 = 7,44 [m�/m�] 
Množství vodní páry 

V�¦¥ = H� + ∑ �� CµH� + 2,4 ∙ C�H³ + H�S + (ν − 1) ∙ Vvz!,»    [m�/m�]   (66) 

V�¦¥ = H� + 2 ∙ CH9 + 2,4 ∙ C³H� + (ν − 1) ∙ Vvz!,»   [m�/m�]     
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kde: 

• H2=33,6 % 

• CH4=8,7% 

• CmHn=20,5% 

• ¸ = 1,012 je součinitel zvětšení objemu vlhkostí vzduchu (viz vzorec 31) 

• Vvz!,» = 5,92 m�/m� je množství teoretického vzduchu suchého (viz vzorec 34) 

V�¦¥ = 0,336 + 2 ∙ 0,087 + 2,4 ∙ 0,205 + (1,012 − 1) ∙ 5,92 = 1,07 [m�/m�] 
Množství spalin skutečných vlhkých 

Vsp»¼,z = V�¦¥ + Vsp»¼,»    [m�/m�] (67) 

kde: 

• V�¦¥ = 1,07 m�/m�  je množství vodní páry (viz vzorec 66) 

• Vsp»¼,» = 7,44 m�/m� je množství spalin skutečných suchých (viz vzorec 65) 

Vsp»¼,z = 1,07 + 7,44 = 8,52 [m�/m�] 
Množství kyslíku 

VF¦ = 0,21 ∙ (n − 1) ∙ Vvz!,»    [m�/m�]   (68) 

kde: 

• n = 1,3 je zvolený přebytek vzduchu 

• Vvz!,» = 5,92 m�/m� je množství teoretického vzduchu suchého (viz vzorec 34) 

VF¦ = 0,21 ∙ (1,3 − 1) ∙ 5,92 = 0,37 [m�/m�] 
Množství dusíku 

V�¦ = N� + 0,79 ∙ Vvz!,»     [m�/m�]   (69) 

kde: 

• Vvz!,» = 5,92 m�/m� je množství teoretického vzduchu suchého (viz vzorec 34) 

V�¦ = 0,79 ∙ 5,92 = 4,68 [m�/m�] 
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Vlhké spaliny – oxid uhličitý  

CO� = ¹«¬¦¹»��½,· ∙ 100    [%]                                       (70) 

kde: 

• V¤¥¦ = 0,99 m�/m� je množství oxidu uhličitého (viz rovnice 63) 

• Vsp»¼,z = 8,52 m�/m� je množství spalin skutečných vlhkých (viz vzorec 67) 

CO� = F,kkD,I� ∙ 100  = 11,65 [%]  
 Vlhké spaliny – kyslík  

O� = ¹¬¦¹»��½,· ∙ 100    [%]                                       (71) 

kde: 

• VF¦ = 0,37 m�/m� je množství kyslíku (viz rovnice 68) 

• Vsp»¼,z = 8,52 m�/m� je množství spalin skutečných vlhkých (viz vzorec 67) 

O� = F,�CD,I� ∙ 100 = 4,38 [%]      
Vlhké spaliny – vodní pára  

H�O = ¹¦¬¹»��½,· ∙ 100    [%]                                       (72) 

kde: 

• V�¦¥ = 1,07 m�/m�  je množství vodní páry (viz vzorec 66) 

• Vsp»¼,z = 8,52 m�/m� je množství spalin skutečných vlhkých (viz vzorec 67) 

H�O = E,FCD,I� ∙ 100 = 12,59 [%]   
Vlhké spaliny – dusík 

N� = F,Ck∙¹z�¶,��F,Ck∙¹z�¶,�∙(�8E)¹»��½,·  ∙ 100   [%]    (73) 

kde: 

• Vvz!,» = 5,92 m�/m� je množství teoretického vzduchu suchého (viz vzorec 34) 
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• n = 1,3 je přebytek vzduchu 

• Vsp»¼,z = 8,52 m�/m� je množství spalin skutečných vlhkých (viz vzorec 67) 

N� = F,Ck∙I,k��F,Ck∙I,k�∙(E,�8E)D,I�  ∙ 100 = 71,38 [% ]     
Teoretická (adiabatická) spalovací teplota 

t´� = >��!∙ÅÀ,À��∙¹z�¶,�∙ÅÀ,·Ç∙!·¹«¬¦ ∙ÅÀ,«¬¦�¹¦¬∙ÅÀ,¦¬�ç¹¢¦�F,Ck∙(�8E)∙¹z�¶,�è∙ÅÀ,¢¦�F,�E∙(�8E)∙¹z�¶,�∙ÅÀ,¬¦   [°C] (74)  

1. přiblížení - 800 °C 

• Q� = 23,03 MJ/m� je výhřevnost plynu (viz vzorec 16) 

• t = 800°C je teplota plynu 

• c�,� = 0,656 KJ/m� ∙ K   je st. měrná tep. kapacita syn. plynu (viz vzorec 21) 

• n = 1,3 je přebytek vzduchu 

• Vvz!,» = 5,92 m�/m� je množství teoretického vzduchu suchého (viz vzorec 34) 

• c�,z� = 1,197 kJ/m� ∙ K  je st. měrná tep. kapacita spal. vzduchu (viz vzorec 29) 

• tz = 20°C je teplota spal. vzduchu 

• V¤¥¦ = 0,99 m�/m� je množství oxidu uhličitého (viz rovnice 63) 

• V�¦¥ = 1,07 m�/m�  je množství vodní páry (viz vzorec 66) 

• V�¦ = 4,68 m�/m� je množství dusíku (viz vzorec 69) 

• c�,¤¥¦ = 2,153  kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita oxidu uhličitého 

• c�,�¦ = 1,373 kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita dusíku 

• c�,¥¦ = 1,452 kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita kyslíku 

• c�,�¦¥ = 1,746 kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita vodní páry 

t´�E = ��F�I�DFF∙F,jIj�E,�∙I,k�∙E,EkC∙�FF,kk∙�,EI��E,FC∙E,C9j�[9,jD�F,Ck∙(E,�8E)∙I,k�]∙E,�C��F,�E∙(E,�8E)∙I,k�∙E,9I� = 1842 [°C]  
2. přiblížení – 1842 °C 

 Vzorec a veličiny stejné, kromě středních měrných tep. kapacit. 

• c�,¤¥¦ = 2,42888  kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita oxidu uhličitého 

• c�,�¦ = 1,47958 kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita dusíku 

• c�,¥¦ = 1,55901 kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita kyslíku 

• c�,�¦¥ = 2,001856 kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita vodní páry 
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t´�� = 1680 [°C] 
3. přiblížení - 1680 °C 

Vzorec a veličiny stejné, kromě středních měrných tep. kapacit. 

• c�,¤¥¦ = 2,4002  kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita oxidu uhličitého 

• c�,�¦ = 1,47529 kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita dusíku 

• c�,¥¦ = 1,54629 kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita kyslíku 

• c�,�¦¥ = 1,98163 kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita vodní páry 

t´�� = 1690 [°C] 
4. přiblížení - 1690 °C 

Vzorec a veličiny stejné, kromě středních měrných tep. kapacit. 

• c�,¤¥¦ = 2,4022  kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita oxidu uhličitého 

• c�,�¦ = 1,46728 kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita dusíku 

• c�,¥¦ = 1,54719 kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita kyslíku 

• c�,�¦¥ = 1,98393 kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita vodní páry 

t´�9 = 1696 [°C] 
5. přiblížení - 1696 °C 

Vzorec a veličiny stejné, kromě středních měrných tep. kapacit. 

• c�,¤¥¦ = 2,4034  kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita oxidu uhličitého 

• c�,�¦ = 1,46776 kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita dusíku 

• c�,¥¦ = 1,54773 kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita kyslíku 

• c�,�¦¥ = 1,98531 kJ/m� ∙ K je st. měrná tep. kapacita vodní páry 

t´�I = 1695 [°C] 
Skutečná (průměrná) teplota spalin 

t»¼ = t´�I ∙ η���   [°C]                                                                                     (75) 
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kde: 

• t´�I = 1695 °C je teoretická (adiabatická) teplota (viz vzorec 74) 

• η��� = 0,55  je zvolená hodnota pyrometrické účinnosti spalování 

t»¼ = 1695 ∙ 0,55 = 932 [°C] 
Hustota vlhkých spalin 

ρ» = ��∙¥¦�99∙¤¥¦��D∙�¦�ED∙�¦¥��9F       [kg/m�]    (76) 

kde: 

• O� = 4,38 % jsou vlhké spaliny-kyslík (viz vzorec 71) 

• CO� = 11,65 % jsou vlhké spaliny-oxid uhličitý (viz vzorec 70) 

• N� = 71,38 % jsou vlhké spaliny-dusík (viz vzorec 73) 

• H�O = 12,59 % jsou vlhké spaliny-vodní pára (viz vzorec 72) 

ρ» = ��∙9,�D�99∙EE,jI��D∙CE,�D�ED∙E�,Ik��9F = 1,285 [kg/m�]  
Průměrná hustota vlhkých spalin 

ρ»�,� = ρ»∙ �d�� ∙ �¢��½     [kg/m�] (77) 

kde: 

• ρ» = 1,285 kg/m� je hustota vlhkých spalin (viz vzorec 76) 

• pP = 98500 Pa je barometrický tlak 

• T»¼ = 1250 K je skutečná teplota spalin (viz vzorec 75) 

ρ»�,� = 1,285 ∙ kDIFFEFE��I ∙ �C��C��k��  = 0,283 [kg/m�]     
• Výpočty pro spaliny při min. objemovém toku plynu 

Objemový tok vlhkých spalin při min. objemovém toku plynu 

Q»�,z,³È� = Q�,³È� ∙ �Vsp!,» + (n − 1) ∙ Vvz!,» + ν!� + V�¦¥ + v� [m�� /h]     (78) 

kde: 

• Qp ³�� = 10 m�� /h  je min. objemový tok plynu 

• Vsp!,» = 5,67 m�/m� je teoret. množství spalin suchých (viz vzorec 64) 
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• Vvz!,» = 5,92 m�/m� je množství teoretického vzduchu suchého (viz vzorec 34) 

• n = 1,3 je přebytek spal. vzduchu 

• v = 0,012 m�/m� je vlhkost spalovacího vzduchu (viz vzorec 30) 

• V�¦¥ = 1,07 m�/m�  je množství vodní páry (viz vzorec 66) 

• ν!� = 0,023 m�/m� je zvolená hodnota vlhkosti topného plynu 

Q»�,z,³È� = 10 ∙ (5,67 + (1,3 − 1) ∙ 5,92 + 0,023 + 1,07 + 0,012) = 85,5 [m�� /h] 
Emise CO2 při min. objemovém toku plynu 

ω¤¥¦ = >�À,·,§Æ� ∙¤¥¦∙99¦¦,H�eeee      [t/h]                                                                       (79) 

kde: 

• Q»�,z,³È� = 85,5 m�� /h je objem. tok vlhkých spalin (viz vzorec 78) 

• CO� = 11,65 % jsou vlhké spaliny-oxid uhličitý (viz vzorec 70) 

ω¤¥¦ = DI,I∙EE,jI∙99¦¦,H�eeee = 0,02 [t/h]       
Emise H2O  při min. objemovém toku plynu 

ω�¦¥ = >�À,·,§Æ� ∙�¦¥∙ED¦¦,H�eeee      [t/h]                (80) 

kde: 

• Q»�,z,³È� = 85,5 m�� /h je objem. tok vlhkých spalin (viz vzorec 78) 

• H�O = 12,59 % jsou vlhké spaliny-vodní pára (viz vzorec 72) 

 ω�¦¥ = DI,I∙E�,Ik∙ED¦¦,H�eeee  = 0,009 [t/h]                                        
3.4.6. Výpočty pro hořák při maximálním objemovém toku 

 Uvedené výpočty byly vypočítány stejným způsobem jako výpočty pro hořák při 

minimálním objemovém toku. Hodnoty těchto výpočtů jsou v tabulce 3.5. 
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Max. objemový tok plynu Qp³´µ    [m3/h] 30 

Max. objemový tok plynu při 800°C Qp³´µ  ,800°C   [m3/s] 0,03 

Výkon hořáku pro max. objem. průtok Pmax  [kW] 191,88 

Hmot. tok vytékajícího plynu při max. objem. průtoku m��,³´µ   [kg/s] 0,0083 

Šířka výstupní štěrbiny š  [m] 0,02 

Střední průřez výtoku plynu dst  [m] 0,0800 

Výtokový průřez pro plyn Sv  [m2] 0,0046 

Rychlost plynu na výstupu pro max. objem. tok ws,max  [m/s] 7,05 

Diferenční tlak na výstupu z hořáku pro max. objem. tok ∆pmax [Pa] -11,64 

Teplota směsi ts,max [°C] 176,2 

Osová výtoková rychlost plynu při max. objem. toku wos,max  [m/s] 6,52 

Prům. rychlost hoření při max. objem. toku wΦ, max [m/s] 1,35 

Ekvivalentní průměr výtoku plynu pro max. objem. tok dek,max  [m] 0,080 

Délka plamene na ose při max. objem. toku lmax,max  [m] 6,10 

D. mez hoření při ts,max pro max. objem. tok Ld,max [%] 4,85 

H. mez hoření při ts,max pro max. objem. tok Lh,max  [%] 50,99 

Požad. spotřeba vlhkého spal. vzduchu pro max. objem. tok Qz,³´µ   [m3/s] 0,0716 

Celkový vztlak v komoře při max. objem. toku ∆pk,max  [Pa] 27,34 

Hodnota m*α při max. objem. toku m*α max [1] 0,288 

Poměrné zakrytí nasávacích otvorů pro max. objem. tok z/ds [1] 0,93 

Otevření nasávacích otvorů při max. objem. toku z [m] 0,084 

Konstanta vlivu zavíření sp. vzduchu při min. objem. toku Kvmax [1] 2,53 

Objem. tok vlhkých spalin při max. objem. toku Q»�,z,³´µ   [mN
3/h] 256,5 

Emise CO2 při max. objem. toku ω CO2  [t/h] [t/h] 0,059 

Emise H2O při max. objem. toku ω H2O  [t/h] [t/h] 0,026 

 Tab. 3.5 Hodnoty výpočtů při maximálním objemovém toku  

4. Srovnání fyzikálních a spalovacích vlastností syntézního plynu s běžně 

používanými plyny  

 Obsahem této kapitoly je srovnání fyzikálních a spalovacích vlastností syntézního 

plynu s běžně používanými plyny. Srovnání syntézního plynu bylo provedeno s dvěma 

běžně používanými plyny a to s vysokopecním plynem a zemním plynem ruským. 

• Vysokopecní plyn 

 Vysokopecní plyn vzniká jako vedlejší produkt při redukčním procesu ve vysokých 

pecích, nedokonalým spalováním koksu a uvolněním CO2 z vápence. Tento plyn se 

používá při vlastním technologickém procesu výroby surového železa pro ohřev vzduchu a 

pro otop koksárenských baterií. Nyní se používá obvykle ve směsi s koksárenským plynem 

i pro otop plynových pecí v hutích. 
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Složení vysokopecního plynu [%] 

CO 26 

CO2 12 

H2 2 

CH4 0,4 

N2 59,6 

Tab. 4.1 Složení vysokopecního plynu 

Spalovací vlastnosti plynu 

   Při výpočtech bylo uvažováno se stejným přebytkem vzduchu a vlhkostí spalovacího 

vzduchu. 

Stechiometrické množství kyslíku 

V¥¦,¶ = 0,15 [m�/m�]  (dle 33) 

Množství teoretického vzduchu suchého 

Vvz!,» = 0,7 [m�/m�]  (dle 34) 

Množství skutečného vzduchu suchého 

Vvz»¼,» = 0,92 [m�/m�]  (dle 35) 

Množství skutečného vzduchu vlhkého 

Vvz»¼,z = 0,93 [m�/m�]  (dle 36) 

Množství oxidu uhličitého 

V¤¥¦ = 0,38 [m�/m�]  (dle 63) 

Množství dusíku 

V�¦ = 1,15 [m�/m�]  (dle 69) 

Množství spalin teoretických suchých 

Vsp!,» = 1,54 [m�/m�]  (dle 64) 

Množství spalin skutečných suchých 

Vsp»¼,» = 1,75 [m�/m�]  (dle 65) 
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Množství vodní páry 

V�¦¥ = 0,04 [m�/m�]   (dle 66) 

Množství spalin skutečných vlhkých 

Vsp»¼,z = 1,78 [m�/m�]  (dle 67) 

Množství kyslíku 

VF¦ = 0,04 [m�/m�]  (dle 68) 

Vlhké spaliny – oxid uhličitý  

CO� = 21,52 [%] (dle 70) 

Vlhké spaliny – kyslík  

O� = 2,49 [%]  (dle 71) 

Vlhké spaliny – vodní pára  

H�O = 2,04 [%]  (dle 72) 

Vlhké spaliny – dusík 

N� = 73,96 [%]  (dle 73) 

Výhřevnost vysokopecního plynu 

Složení vysokopecního plynu r�  [%]  Q�,�  [MJ/m3] 

CO 26 12,663 

CO2 12 0 

H2 2 10,783 

CH4 0,4 35,883 N� 59,6 0 

Tab. 4.2 Výhřevnosti jednotlivých složek plynu 

Q� = 3,65 [MJ/m�]  (dle 16) 
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Spalné teplo vysokopecního plynu 

Složení vysokopecního plynu r�  [%]  Qz,�  [MJ/m3] 

CO 26 12,663 

CO2 12 0 

H2 2 12,745 

CH4 0,4 39,819 N� 59,6 0 

Tab. 4.3 Spalná tepla jednotlivých složek plynu 

Qz = ∑ >· ∙� EFF    [MJ/m�] (81) 

Qz = �j∙E�,jj��E�∙F��∙E�,C9I�F,9∙�k,DEk�Ik,j∙FEFF = 4 [MJ/m�]  
Fyzikální vlastnosti plynu 

Molová hmotnost plynu  

Složení suchého syntézního plynu r�  [%]  M� [kg/kmol] 

CO 26 28,01 

CO2 12 44,01 

H2 2 2,016 

CH4 0,4 16,04 N� 59,6 28 

Tab.4.4 Molové hmotnosti jednotlivých složek plynu 

M = 29,36 [kg/kmol]  (dle 17) 

Hustota vysokopecního plynu v normálním stavu 

ρ� = 1,311 [kg/m�� ]  (dle 18) 

Střední měrná tepelná kapacita při 20°C 

Složení suchého syntézního plynu r�  [%]  c�,� [kJ/m� ∙ K] 

CO 26 0,311 

CO2 12 0,186 

H2 2 0,024 

CH4 0,4 0,006 N� 59,6 0,711 

Tab. 4.5 Střední měrné tepelné kapacity jednotlivých složek plynu 

c�,� = 1,237 [kJ/m� ∙ K]  (dle 21) 
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Rychlost hoření 

Průměrná rychlost hoření 

Složení suchého syntézního plynu r� [%]  wΦ  [cm/s] 

CO 26 30 

CO2 12 _ 

H2 2 160 

CH4 0,4 28 N� 59,6 _ 

Tab. 4.6 Průměrné rychlosti jednotlivých složek plynu 

w© = 0,319 [m/s]                                                                                              (dle 27) 

Maximální spalovací rychlost 

w³´µ = 0,481 [m/s] (dle 28) 

Meze zápalnosti 

Složení vysokopecního plynu [%] r� [%] Ld [%] Lh [%] 

CO 26 12,5 74,2 

CO2 12 - - 

H2 2 4 74,2 

CH4 0,4 5 15 N� 59,6 - - 

Tab. 4.7 Meze zápalnosti jednotlivých složek plynu 

Dolní mez zápalnosti 

L� = 29,62 [%]    (dle 51,52) 

Horní  mez zápalnosti 

L� = 89,28 [%]    (dle 53,54) 

• Zemní plyn ruský 

 Zemní plyn řadíme mezi nejvýznamnější plynné palivo jak pro technologické účely, 

tak i pro domácnosti a komunální spotřebu. Tento zemní plyn dovážený prostřednictvím 

soustavy tranzitních plynovodů z Ruska je hlavním používaným druhem zemního plynu. 
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Složení zemního plynu [%] C�Hj 0,44 

CO2 0,07 C9HEF 0,07 

CH4 98,39 

N2 0,84 C�HD 0,16 C�H³ 0,03 

Tab. 4.8 Složení zemního plynu ruského 

Spalovací vlastnosti plynu 

   Při výpočtech bylo uvažováno se stejným přebytkem vzduchu a vlhkostí spalovacího 

vzduchu. 

Stechiometrické množství kyslíku 

V¥¦,¶ = 2 [m�/m�]  (dle 33) 

Množství teoretického vzduchu suchého 

Vvz!,» = 9,51[ m�/m�]  (dle 34) 

Množství skutečného vzduchu suchého 

Vvz»¼,» = 12,36 [m�/m�] (dle 35) 

Množství skutečného vzduchu vlhkého 

Vvz»¼,z = 12,51 [m�/m�]  (dle 36) 

Množství oxidu uhličitého 

V¤¥¦ = 1 [m�/m�]  (dle 63) 

Množství dusíku 

V�¦ = 7,52 [m�/m�]  (dle 69) 

Množství spalin teoretických suchých 

Vsp!,» = 8,52 [m�/m�]  (dle 64) 
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Množství spalin skutečných suchých 

Vsp»¼,» = 11,37 [m�/m�]  (dle 65) 

Množství vodní páry 

V�¦¥ = 1,99 [m�/m� ] (dle 66) 

Množství spalin skutečných vlhkých 

Vsp»¼,z = 13,37 [m�/m�]  (dle 67) 

Množství kyslíku 

VF¦ = 0,6 [m�/m�]  (dle 68) 

Vlhké spaliny – oxid uhličitý  

CO� = 7,49 [%]  (dle 70) 

Vlhké spaliny – kyslík  

O� = 4,48 [%]  (dle 71) 

Vlhké spaliny – vodní pára  

H�O = 14,9 [%]  (dle 72) 

Vlhké spaliny – dusík 

N� = 73,12 [%]  (dle 73) 

Výhřevnost zemního plynu 

Složení zemní plynu r�  [%]  Q�,�  [MJ/m3] C�Hj 0,44 64,345 

CO2 0,07 0 C9HEF 0,07 123,81 

CH4 98,39 35,883 

N2 0,84 0 C�HD 0,16 93,215 C�H³ 0,03 64,345 

Tab. 4.9 Výhřevnosti jednotlivých složek plynu 

Q� = 35,84 [MJ/m�]  (dle 16) 
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Spalné teplo zemního plynu 

Složení zemní plynu r�  [%]  Qz,�  [MJ/m3] C�Hj 0,44 70,293 

CO2 0,07 0 C9HEF 0,07 134,061 

CH4 98,39 39,819 

N2 0,84 0 C�HD 0,16 101,242 C�H³ 0,03 70,293 

Tab. 4.10 Spalná tepla jednotlivých složek plynu 

Qz = 40 [MJ/m�]     (dle 81) 

Fyzikální vlastnosti plynu 

Molová hmotnost plynu  

Složení zemního plynu r�  [%]  M� [kg/kmol] C�Hj 0,44 30,7 

CO2 0,07 44,01 C9HEF 0,07 58,12 

CH4 98,39 16,04 

N2 0,84 28,015 C�HD 0,16 44 C�H³ 0,03 38 

Tab.4.11 Molové hmotnosti jednotlivých složek plynu 

M = 16,03 [kg/kmol]  (dle 17) 

Hustota zemního plynu v normálním stavu 

ρ� = 0,728 [kg/m�� ]  (dle 18) 
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Střední měrná tepelná kapacita při 20°C 

Složení zemního plynu r�  [%]  c�,� [kJ/m� ∙ K] C�Hj 0,44 0,0098 

CO2 0,07 0,0011 C9HEF 0,07 0,0030 

CH4 98,39 1,4496 

N2 0,84 0,0100 C�HD 0,16 0,0050 C�H³ 0,03 0,0007 

Tab. 4.12 Střední měrné tepelné kapacity jednotlivých složek plynu 

c�,� = 1,479 [kJ/m� ∙ K]  (dle 21) 

Rychlost hoření 

Průměrná rychlost hoření 

Složení zemního plynu r� [%]  wΦ  [cm/s] C�Hj 0,44 - 

CO2 0,07 - C9HEF 0,07 - 

CH4 98,39 28 

N2 0,84 - C�HD 0,16 - C�H³ 0,03 35 

Tab. 4.13 Průměrné rychlosti jednotlivých složek plynu 

w© = 0,28 [m/s]                                                                                             (dle 27) 

Maximální spalovací rychlost 

w³´µ = 0,366 [m/s] (dle 28) 
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Meze zápalnosti 

Složení zem. plynu [%] r� [%]  Ld  [%]  Lh [%] C�Hj 0,44 3 12,5 

CO2 0,07 _ _ C9HEF 0,07 1,86 8,41 

CH4 98,39 5 15 

N2 0,84 _ _ C�HD 0,16 2,12 9,35 C�H³ 0,03 3,5 24 

Tab. 4.14 Meze zápalnosti jednotlivých složek plynu 

Dolní mez zápalnosti 

 Pro výpočet meze zápalnosti s nízkým obsahem inertních složek do 10% se používá: 

L� = EFF∑® ,Õ× Á� §�ee      [%]   (82) 

kde: 

• ri,h  je objemový podíl hořlavých složek 

• m je součet objemových podílů inertních složek 

m = 0,07 + 0,84 = 0,91 [%] 

L� = EFFe,HH° �e,e²�,±��Ã±,°ÃT �e,��¦,�¦�e,e°°,T �e,Ã��ee = 5,01  [%] 
Horní mez zápalnosti 

 Pro výpočet meze zápalnosti s nízkým obsahem inertních složek do 10% se používá: 

L� = EFF∑® ,Õ× Á� §�ee      [%]   (83) 

kde: 

• ri,h  je objemový podíl hořlavých složek 

• m je součet objemových podílů inertních složek 

m = 0,07 + 0,84 = 0,91 [%] 

L� = EFFe,HH�¦,T�e,e²±,H��Ã±,°Ã�T �e,��Ã,°T�e,e°¦H �e,Ã��ee = 15,08  [%]  
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Zhodnocení 

 Spalného teplo syntézního plynu 

Složení syntézního plynu r�  [%]  Qz,�  [MJ/m3] 

CO 24,4 12,633 

CO2 12,8 0 

H2 33,6 12,745 

CH4 8,7 39,819 

CmHn 20,5 70,293 

Tab. 4.15 Spalná tepla jednotlivých složek plynu 

Qz = �9,9∙E�,jj��E�,D∙F���,j∙E�,C9I�D,C∙�k,DEk��F,I∙CF,�k�EFF = 25,24 [MJ/m�]  (dle 81) 

 Syntézní plyn se svým spalným teplemQz = 25,24 MJ/m�patří podle ČSN 38 5502 do 

skupiny plynů, které jsou velmi výhřevné nebo také “bohaté” stejně jako zemní plyn se 

spalným teplem Qz = 40 MJ/m�. Tato skupina zahrnuje plyny se spalným teplem od 20 

do 50  MJ/m� . Naproti tomu vysokopecní plyn řadíme se svým spalným teplem                Qz = 4 MJ/m� do skupiny plynů, které jsou málo výhřevné nebo též “chudé” plyny. Tato 

skupina zahrnuje plyny se spalným teplem nižším než Qz = 16,8 MJ/m�. Další rozdíly 

mezi veličinami těchto plynů lze pak vidět v tabulce 4.16. 

Název 
Veličina 

 
Synt. 
plyn 

Vysok. 
plyn 

Zemní plyn 
ruský 

Stechiometrické množství kyslíku V O2,t    [m3/m3] 1,24 0,15 2,00 

Množství teoretického vzduchu V vzt,s  [m3/m3] 5,92 0,70 9,51 

Množství skutečného vzduchu V vzsk,s  [m3/m3] 7,69 0,92 12,36 

Množství skutečného vzduchu V vzsk,v  [m3/m3] 7,79 0,93 12,51 

Množství oxidu uhličitého V CO2  [m3/m3] 0,99 0,38 1,00 

Množství dusíku V N2  [m3/m3] 4,68 1,15 7,52 

Množství spalin teoretických V spt,s   [m3/m3] 5,67 1,54 8,52 

Množství spalin skutečných V spsk,s   [m3/m3] 7,44 1,75 11,37 

Množství vodní páry V H2O  [m3/m3] 1,07 0,04 1,99 

Množství spalin skutečných V spsk,v  [m3/m3] 8,52 1,78 13,37 

Množství kyslíku VO2  [m3/m3] 0,37 0,04 0,60 

Vlhké spaliny-oxid uhličitý CO2  [%] 11,65 21,52 7,49 

Vlhké spaliny-kyslík 02  [%] 4,38 2,49 4,48 

Vlhké spaliny-vodní pára H20 [%] 12,59 2,04 14,90 

Vlhké spaliny-dusík N2  [%] 71,38 73,96 73,12 

Výhřevnost suchého plynu Qn   [MJ/m3] 23,03 3,65 35,84 

Spalné teplo suchého plynu Qv   [MJ/m3] 25,24 4 40 
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Molová hmotnost plynu M  [kg/kmol] 22,32 29,36 16,30 

Hustota  v normálním stavu ρn  [kg/m3
N] 0,996 1,311 0,728 

Střední měrná tepelná kapacita při cp,p   [kJ/m3K] 1,483 1,237 1,479 

Prům. rychlost hoření při 20°C wΦ  [m/s] 0,811 0,391 0,280 

Max.spalovací rychlost při 20°C wmax  [m/s] 1,043 0,481 0,366 

Dolní mez hoření při 20°C Ld  [%] 5,53 29,62 5,01 

Horní mez hoření při 20°C Lh  [%] 42,67 89,28 15,08 

Tab. 4.16 Srovnání syntézního plynu s vysokopecním a zemním plynem  

5. Praktické měření 

 Tato kapitola je věnována praktickému měření na hořáku, které je typově stejný jako 

navržený hořák v této diplomové práci. Spalovaný plyn na hořáku byl produkován 

pyrolýzním zařízením. Odlišností tohoto hořáku je způsob přívodu a regulace spalovací 

vzduchu (Obr. 5.1). Měření bylo provedeno analyzátorem spalin T335 a Prandlovou trubicí 

(Obr. 5.2). Pomocí této měřící soustavy byla měřena koncentrace CO, koncentrace O2, 

rychlosti prodění spalin, teplota spalin a diferenční tlaky v různých výškách spalovací 

komory hořáku. Měření teploty spalin, koncentrace O2 a koncentrace CO bylo v různých 

výškách provedeno čtyřikrát. Měření diferenčního tlaku a rychlosti spalin bylo pak 

provedeno v různých bodech dané výšky (označeno a až f). Výsledky tohoto měření jsou 

uvedeny v tabulce 5.1 a 5.2 a z naměřených koncentrací CO je zřejmé, že tyto naměřené 

hodnoty jsou nízké a jde tedy o dokonalé spalování. 

 

Obr. 5.1 Hořák 

 

Obr. 5.2 Analyzátor spalin a Prandlova trubice 
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Údaje týkající se měření 

• Datum: 14/5/2011      

• Číslo měření: 2       

• Průměrná teplota okolního vzduchu: 22 °C   

• Absolutní tlak okolního vzduchu: 99 150 Pa   

• Vlhkost okolního vzduchu: 31 %  

• Druh vstupního materiálu: peletky    

•  Hmotový příkon vstupního materiálu: 30 kg. hod-1   

•  Doba zdržení vstupního materiálu v retortě: 45 min. 

• Teplota pyrolýzního procesu: 500 °C    

•  Otáčky dmychadla: 2800 ot.min-1     

•  Celková výška hořáku: 326 cm   

•  Úroveň otevření přívodu pyrolýzního plynu: 100 %   

• Přívod vzduchu 100% (bez regulace) 

 

 

Tab. 5.1 Naměřené hodnoty na hořáku 
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Tab. 5.2 Naměřené hodnoty na hořáku 
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6. Závěr 

 Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout záložní hořák syntézního plynu 

vyprodukovaného molekulárním destruktorem, protože tento plyn nemůže být vypuštěn do 

volného prostoru z důvodu obsahu nebezpečných látek. Tento produkovaný plyn má 

nestálou výhřevnost a objemové toky, proto musel být navržen takový hořák s možností 

regulace výtokové rychlosti a regulací přívodu spalovacího vzduchu. Tyto podmínky byly 

splněny a popsány v této diplomové práci. Konstrukční řešení těchto podmínek bylo 

provedeno pomocí regulačního kužele pro regulaci výtokové rychlosti a regulačního věnce 

pro regulaci přívodu spalovacího vzduchu. Součástí této diplomové práce bylo i srovnání 

syntézního plynu s běžně užívanými plyny. Z tohoto srovnání je zřejmé, že tento 

vyprodukovaný plyn z molekulárního destruktoru patří do skupiny velmi výhřevných 

plynů a využití tohoto plynu k výrobě elektrické či tepelné energie je na dobré cestě. 

Z tohoto důvodu by měli být i v budoucnu tyto technologie z mého pohledu podporovány a 

nadále tak hledány nové cesty k získávání elektrické a tepelné energie. 
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