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Anotace 

Disertační práce se v úvodu zabývá současnými teoretickými poznatky o procesu 

vyhořívání uhelných částic a základy kinetiky spalování. Tato část popisuje hlavní vlivy 

na průběh spalování uhelného prášku a nastiňuje moţnosti řešení problematiky s vyuţitím 

matematického modelování. 

 V praktické části práce je popsána metodika stanovení termokinetických vlastností 

uhelného prášku počínaje navrţením a vybudováním experimentálního zařízení, 

vytvořením metodiky a sestavení křivky vyhořívání. Za tímto účelem bylo na pracovišti 

vybudováno unikátní experimentální zařízení, tzv. Pádová trubka, která umoţňuje 

nastavit prostředí podobné podmínkám v reakčním prostoru kotlů velkých uhelných 

bloků spalujících uhelný prášek volbou teploty, koncentrace kyslíku a rychlosti proudění 

reakčního plynu v reakční komoře.  

Experimentální část popisuje výsledky experimentálních zkoušek a jejich vyhodnocení.  

Podstatnou částí této práce je nově navrţený matematický model vyhořívání uhelných 

částic v Pádové trubce, k jehoţ definici byl pouţit program Fluent Ansys 12.1. Tento 

model je zpřesněn na základě dat získaných při zkouškách na Pádové trubce.  

 

Klíčová slova: kinetika, spalovací proces, termokinetické vlastnosti, uhelný prášek, 

matematické modelování 
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Annotation 

This thesis, at the beginning, deals with actual theoretical knowledge about coal particle 

burnout and also fundamental principles of combustion kinetics. It also describes the 

main factors which influence combustion of pulverized coal and suggests possibilities of 

solving this issue by using mathematical modeling.  

The practical part of this work describes methodology to determine pulverized coal 

thermokinetic properties. It starts with the design and construction of an experimental 

facility and the creation of new methodology which leads to obtaining the coal burnout 

curve. It was developed for this purpose of constructing a new unique experimental 

facility called a Drop tube testing facility (DTTF).  The DTTF simulates conditions 

occurring in a pulverized coal fired boiler by emulating oxygen concentration, 

temperature, and reaction gas velocity.  

The experimental part of the thesis contains results of experimental tests and their 

evaluation.  

This thesis plays a significant role in a new mathematical model of pulverized coal 

burnout in the DTTF. This has been defined in code Fluent 12.1. This model was refined 

by using the results obtained from the experimental tests of the DTTF.  

 

Key words: Kinetics, combustion process, thermokinetic properties, pulverized coal, 

mathematical modeling 
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4. Seznam použitého označení  

Seznam zkratek  

VEC Výzkumné energetické centrum 

CFD computational fluid dynamics 

CFC chlor-fluorované uhlovodíky 

EFR entrained flow reactor – reaktor s unášivým proudem 

MW megawatt 

PLC programmable logic controller – programovatelná řídící jednotka 

PT pádová trubka 

RK reakční komora 

CNT Centrum nanotechnologií VŠB-TU Ostrava 

VÚH

U 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí 

VZ vzorek 

Latinská abeceda 

A předexponenciální faktor  [s
-1

] 

A obsah popela ve vzorku [%] 

A
a
 hmotnostní podíl popela v analytickém vzorku [%hm.] 

A
d
 hmotnostní podíl popela v bezvodém vzorku [%hm.] 

Ag specifická vnitřní plocha povrchu částice [m
2
.kg

-1
] 

Ap plocha povrchu částice  [m
2
] 

C1 difúzní konstanta [1] 

c1 hmotnostní koncentrace kyslíku v reakčním plynu [%hm.] 

c2 hmotnostní koncentrace kyslíku za zachycovačem [%hm.] 

CD koeficient hydrodynamického odporu  [1] 

C
d
 obsah uhlíku v bezvodém vzorku [%hm.] 

C
daf

 obsah uhlíku v hořlavině [%hm.] 

C
fix

 obsah fixního uhlíku ve vzorku [%hm.] 

CO2 objemová koncentrace kyslíku v reakčním plynu [%obj.] 

cp,c měrná tepelná kapacita částice [J.kg
-1

.K
-1

] 

d vnitřní průměr trubičky [m] 

D0 rychlostní konstanta [1] 
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Di,m difúzní koeficient [m
2
.s

-1
] 

Dp průměr částice [m] 

ds střední průměr částice [m] 

E aktivační energie [J.Kmol
-1

] 

F1, F2 třecí síla kladek [N] 

fcomb podíl fixního uhlíku [1] 

Fp  odlehčovací síla protizávaţí [N] 

Fpr  síla protaţení trubky [N] 

fv,0 podíl prchavé hořlaviny [1] 

fw,0 podíl vody  [1] 

Gm  hmotnost modulu [g] 

Gm  hmotnost modulu [g] 

Gp  hmotnost protizávaţí [g] 

Gp  hmotnost protizávaţí [g] 

h entalpie [J.kg
-1

] 

H
d
 obsah vodíku v bezvodém vzorku [%hm.] 

hvz hmotnost hořlaviny v odebraném vzorku [g] 

j difúzní tok  [kg.m
-3

.s
-1

] 

k rychlostní konstanta [s
-1

] 

m1 hmotnost filtru [g] 

m2 hmotnost kelímku [g] 

m3 hmotnost kelímku s naváţkou [g] 

m4 hmotnost kelímku s naváţkou po vyţíhání [g] 

m5 hmotnost odebraného vzorku [g] 

m6 hmotnost vzorku po ţíhání [g] 

Mi molová hmotnost plynné sloţky  [kg.Kmol
-1

] 

mp hmotnost částice [kg] 

mp,0 hmotnost částice před odplyněním [kg] 

mub,fr hmotnost úbytkové frakce [g] 

mvz,0 hmotnost nadávkovaného vzorku před vstupem do RK [g] 

n distribuční parametr  [1] 

p relativní tlak (tlak v buňce)  [Pa] 

pop operační tlak  [Pa] 
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pox parciální tlak oxidantu  [Pa] 

Qm hmotnostní průtok plynné směsi kg.s
-1
 

Qm,uhlí hmotnostní průtok uhelného prášku kg.s
-1
 

R univerzální plynová konstanta  [J.K
-1

.mol
-1

] 

Re Reynoldsovo číslo  [1] 

Ri´ rychlost produkce příměsí [-] 

ṝp střední poloměr póru [m] 

Sb stechiometrický koeficient O2 [1] 

Sc Schmidtovo číslo [1] 

Si´ zdrojový člen [-] 

t čas [s] 

T teplota  [°C] 

T∞ lokální teplota spojité fáze  [K] 

Tp teplota částice [°C] 

Tuhlí teplota uhelného prášku [°C] 

Tvap teplota odplynění prchavé látky  [°C] 

Tw teplota stěny  [°C] 

u sloţka rychlosti m.s
-1
 

U úbytek hmotnosti [1] 

U nespálená frakce  [%hm.] 

up rychlost částice  m.s
-1
 

v rychlost reakce [s
-1

] 

v rychlost reakčního plynu [m.s-1] 

V
a
 obsah prchavé hořlaviny ve vzorku [%hm.] 

W
a
 obsah vody ve vzorku [%hm.] 

x souřadnice v kartézském systému x1, x2, x3 nebo x, y, z  

xi objemový zlomek plynné sloţky  [1] 

Yi´ hmotnostní zlomek plynné sloţky [-] 

Yox lokální hmotnostní zlomek kyslíku ve směsi plynů [1] 
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Řecká abeceda 

 součinitel přestupu tepla [W.m
-2

.K
-1

)] 

ρ hustota [kg.m
-3

] 

λ tepelná vodivost [W.m
-1

.K
-1

] 

µt turbulentní viskozita  [m
2
.s

-1
] 

µ molekulová viskozita [m
2
.s

-1
] 

g vnější (gravitační) zrychlení  [m.s
-2

] 

λef efektivní tepelná vodivost  [W.m
-1

.K
-1

] 

λt turbulentní tepelná vodivost  [W.m
-1

.K
-1

] 

ρp hustota částice  [kg.m-3] 

θ pórovitost [1] 

τ zvlnění pórů [1] 

Indexy 

0 původní stav (před reakcí) 

a analytický vzorek 

i´ sčítací index  

j, k, l sumační Einsteinův index 
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5. Úvod 

Po jistém vystřízlivění z velkého snu o pokrytí energetické spotřeby vyuţíváním 

obnovitelných zdrojů došlo lidstvo k závěru, ţe je potřeba vyuţít všechny moţnosti 

k zajištění dodávky dostatečného mnoţství elektřiny k uspokojení stále narůstající 

spotřeby této pro dnešní civilizaci nezbytné hybné síly. V současnosti světová ekonomika 

řeší problém s nestabilním vývojem ceny ropy a zemního plynu na světových trzích. 

Hlavním důvodem je jiţ tolikráte opakovaná pravda, ţe většina loţisek ropy (vnímaného 

jako hlavní zdroj energie) se nachází v politicky nestabilních oblastech světa. Dalším 

problémem, který v současnosti řeší národní vlády evropských zemí je narůstající 

závislost na dovozu energetických surovin z Ruska, které v poslední době nabírá druhý 

dech a snaţí se vyuţívat své surovinové základny jako páky při boji o vliv na poli 

světových velmocí. Nedávné „přiškrcení“ kohoutků od potrubí se zemním plynem 

proudícího na Ukrajinu bylo nepříjemnou připomínkou závislosti evropských zemí 

našeho východního souseda, který hodlá pomocí svých zásob získat zpět ztracenou moc 

ve světě. Jako další řešení se nabízí vyuţití poměrně spolehlivého, levného a relativně 

bezpečného zdroje v podobě vyuţití jaderného paliva. Energie získaná štěpením je 

v současnosti v podstatě jedinou „bezemisní“ moţností výroby významného mnoţství 

elektřiny. Tolik diskutované globální oteplování a potřeba hledání zdrojů, které zastaví 

další vypouštění skleníkových plynů do ovzduší hovoří pro další výstavbu jaderných 

elektráren. Odborníci jsou ovšem v tomto pohledu rozděleni na dva tábory, které se jiţ 

několik let mezi sebou přou o vlivu emisí CO2 na globální oteplování [6]. Proti výstavbě 

jaderných zdrojů je také široká veřejnost obávající se moţné havárie zařízení a také je zde 

problém uskladnění vyhořelého radioaktivního paliva, pro které zatím technický pokrok 

nenalezl uplatnění. Zde se jeví jako logický důsledek úvahy potřeba vyuţití 

energetických zásob uhlí k uspokojení potřeb rozvíjející se civilizace.  

V současnosti čelí uhelný průmysl mnohým výzvám. Tyto v principu vznikají z potřeby 

sniţování emisí vznikajících při těţbě uhlí, jeho dopravě a následně energetického 

vyuţití. Uhlí je charakteristické obsahem síry, dusíku, minerálních látek  jiných pro 

ţivotní prostředí neţádoucích prvků. Jeho spalování má za následek vznik emisí 

znečišťujících látek do atmosféry, půd, vod a velkého mnoţství odpadů. Velkým 

konkurentem mezi fosilními palivy je z energetického hlediska zemní plyn, jehoţ 
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spalování méně zatěţuje ţivotní prostředí. Jsou zde také bouřlivě se rozvíjející 

obnovitelné zdroje a v neposlední řadě „čistá“ jaderná energetika. Pokud má být uhlí 

konkurenceschopné a zůstat v této soutěţi hlavním zdrojem energie, pak je nutno vyřešit 

velké mnoţství technických problémů. 

Cílem této práce je přispět k lepšímu pochopení tak sloţitého procesu, jakým je 

spalování uhlí a tím následně umoţnit dosaţení vyšší účinnosti spalování a sníţení 

mnoţství vznikajících emisí škodlivin. 

V posledních letech je také z důvodu rostoucích cen surovinových vstupů vyvíjen stále 

větší tlak na zvyšování účinnosti v oblasti energetiky a to ve všech směrech od dobývání, 

přes dopravu, skladování a výrobu elektřiny aţ po samotné vyuţití konečnými 

spotřebiteli. Zvyšování účinnosti, a s tím související sníţení negativních dopadů výroby 

elektřiny na ţivotní prostředí, je hlavním mottem současné moderní energetiky.  

Světoví prognostici jiţ delší dobu varují, ţe se neodvratně blíţí doba, kdy dojde 

k vyčerpání zásob tzv. ušlechtilých zdrojů energie – ropy a zemního plynu, a upozorňují, 

ţe přibliţně 65 % zásob ropy a 40 % zásob zemního plynu je navíc soustředěno na 

Středním východě (v Saudské Arábii, Íránu a Iráku), tedy v oblastech z geopolitického 

hlediska nestabilních. 

Vzhledem k těmto problémům v posledních letech opět nabývá na významu uhlí jako 

spolehlivého a dostupného zdroje pro výrobu elektřiny [3]. Vzrůstající ceny těchto zdrojů 

energie způsobí, ţe roli strategické energetické suroviny postupně převezme uhlí, jehoţ 

světové zásoby, větší neţ jeden bilion tun, umoţňují těţbu po dobu více neţ 230 let [1], 

[7]. Je zřejmé, ţe uhlí bude nejvýznamnější energetickou surovinou 21. a 22. století a 

státy, na jejichţ území se nacházejí loţiska černého a hnědého uhlí, budou méně závislé 

na dovozu energetických surovin, často z nestabilních oblastí. Výrazné sníţení závislosti 

na dovozu drahých energetických surovin je také jednou z priorit EU, která nabádá své 

členy k maximálnímu vyuţívání vlastních zdrojů prvotní energie. Podíl hnědého a 

černého uhlí na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů v Evropě činí 18 % a 

na celkové výrobě energie dokonce 29 % [2].  

Jedním z pilířů české i světové energetiky budou ještě dlouho uhelné elektrárenské 

bloky. Poţadavky, kladené na jejich provoz, jsou stále tvrdší, zejména díky těm, které 

souvisejí s ochranou ţivotního prostředí. Společným řešením všech z toho vyplývajících 
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zadání je zvyšování účinnosti transformace energie, coţ vede k zlepšování stávajících a 

vývoji nových technologií. Tento vývoj je navzdory obecně rozšířenému odmítání uhelné 

energetiky a současně právě díky němu pozoruhodný. Příkladem rozvoje moderních 

technologií mohou být bloky s nadkritickými parametry páry, tlakové fluidní kotle, či 

bloky s integrovaným zplyňovacím kombinovaným cyklem. Má-li kotel s nadkritickými 

parametry a tedy vysokou účinností bloku plnit poţadované technické, emisní 

a ekonomické ukazatele, musí jeho konstrukce (a nejen kotel, ale celý systém přípravy 

paliva) vycházet z dokonalé znalosti relevantních vlastností uhlí. 

V České republice pokrývají domácí zdroje ropy a zemního plynu necelé 1 % celkové 

spotřeby všech zdrojů energie a jediným významným domácím prvotním energetickým 

zdrojem je hnědé uhlí, těţené v severočeské a sokolovské pánvi, a černé uhlí, těţené 

na Ostravsku. Spalování uhlí hraje mezi primárními energetickými zdroji v České 

republice nezastupitelnou roli. Zejména spalováním uhelného prášku v elektrárnách 

a teplárnách získáváme významný podíl elektřiny a tepla do našich domácností 

a průmyslu. Tyto zdroje energie jsou ovšem zastaralé a proto bylo nutno přistoupit 

k jejich obnově a výstavbě nových. Moderní energetika musí splňovat vysoké nároky na 

účinnost, spolehlivost, dostupnost a v neposlední řadě také na minimalizaci dopadů 

provozu těchto velkých zdrojů emisí a odpadu na ţivotní prostředí. Aby bylo těchto 

poţadavků dosaţeno, je potřeba mimo jiné správně pochopit a popsat chování uhelného 

prášku během spalovacího procesu ve velkých zdrojích a tyto poznatky vyuţít při 

navrhování nových uhelných bloků. Česká uhlí se například liší od německých svými 

termokinetickými vlastnostmi, významně ovlivňujícími spalovací proces, chemickým 

sloţením hořlaviny (téměř dvojnásobným obsahem dusíku v hořlavině) a niţší 

výhřevností, danou vysokým obsahem popeloviny.  

Zdroje o výkonu v řádu stovek aţ jednoho tisíce MW jsou v současnosti navrhovány 

s vyuţitím moderních technologií, mezi které patří i CFD simulace. Matematické 

modelování potřebuje k výpočtům přesná vstupní data, která lze získat pouze 

experimentální cestou. Není proto překvapující, ţe studiem kinetiky hoření paliv se 

zabývají stovky prací, řešících dílčí části na teoretickém základě nebo vyhodnocením 

experimentálních dat. Cílem této disertační práce je vytvoření metody stanovení 

termokinetických vlastností uhelného prášku spalovaného ve velkých zdrojích výroby 
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tepla a elektřiny. Tyto vlastnosti jsou charakterizovány kinetickými parametry, jakými 

jsou aktivační energie a předexponenciální faktor a zejména průběh vyhořívání uhelných 

částic. Toto povede k lepšímu pochopení celého procesu s vyuţitím nejnovějších 

dostupných technologií a to jak za pomoci nového experimentálního zařízení, tak také 

matematického modelování procesu vyhořívání uhelných částic. 

Nové technologie spalování budou také diskutovány z hlediska jejich robustnosti, 

dodávek paliva a situace na trhu. Odhady emisních faktorů pro celý nebo části celého 

procesu získávání energie z uhlí budou určeny těmito technologiemi, kde hlavní 

pozornost bude věnována čistějšímu a efektivnímu procesu spalování uhlí.  

 Klíčovými parametry retrofitovaných bloků jsou vysoká čistá účinnost, blíţící se 

41 % a emisní koncentrace oxidů dusíku vyhovující limitu 200 mg.m
-3

 (s platností od 

roku 2016 pro všechny elektrárenské kotle). Podrobné kalkulace ukázaly, ţe pro česká 

uhlí a místní podmínky je s ohledem na reálnou výši výrobních nákladů dosaţitelná čistá 

účinnost bloku na úrovni 38 – 39 % a to i při volbě bloku s nadkritickými parametry, kdy 

je případné další zvýšení účinnosti ekonomicky nepřijatelné. Dosaţení tak vysoké 

účinnosti vyţaduje v první řadě zajistit co nejdokonalejší vyhoření paliva – uhelného 

prášku v ohništi a stejně tak minimalizace produkce oxidů dusíku je otázkou vhodného 

řízení spalovacího procesu. A protoţe jsou poţadované parametry extrémní, je zapotřebí 

všechny prvky spalovacího systému „ušít na míru“ spalovanému uhlí. Týká se to přípravy 

uhelného prášku (tj. mletí a třídění), jeho dopravy a distribuce do hořáků (i s pouţitím 

koncentrátorů), práškových hořáků (včetně regulace provozních reţimů) a ohniště jako 

celku.  

Z toho vychází koncepce této práce, která z celého řetězce spalovacího systému vybírá 

proces spalování uhlí ve spalovací komoře kotlů velkých výkonů, prvek, který zásadním 

způsobem ovlivňuje a určuje celý další průběh spalovacího procesu.  

Práce je součástí řešení projektu „Progresivní technologie a systémy pro energetiku“ – 

1M 06059 programu MŠMT „Výzkumná centra“. Výsledky budou vyuţity při 

modernizaci uhelných bloků ČEZ mimo jiné také v rámci projektu FR-TI3/140 s názvem 

„Moderní práškový hořák“. Postup prací je diskutován s pracovníky MORE a IVITAS, 

kteří pro Vítkovice Power Engineering zajišťují výzkum a vývoj spalovací komory.  
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6. Uhlí 

Uhlí je přirozeně se vyskytující uhlovodík, skládající se ze zkamenělých zbytků 

pohřbených rostlinných pozůstatků, které během geologického času prodělaly postupné 

fyzikální a chemické změny, zvané zuhelnatění. Zuhelnatění je proces metamorfózy 

probíhající za podmínek zvýšené teploty a tlaku a je výsledkem přeměny původní 

rašeliništní baţiny skrze postupné fáze od hnědých uhlí přes černá uhlí aţ k antracitu. 

Míra prouhelnění jej pak řadí do určité třídy [5]. Tento proces trvající miliony let byl 

ovlivňován řadou faktorů, co mělo za následek přimíšení různých nečistot, zejména 

popelovin.  

Uhlí se v první řadě skládá z uhlíku, vodíku, kyslíku a malých mnoţství síry a dusíku 

a je převáţně ve formě polykondenzovaných aromatických řetězců. Vyskytuje se ve 

spojení s minerální matricí, která spolu s jeho třídou určuje jeho pouţitelnost 

v energetice.  

V posledních 140 letech se průmysl vyznačoval značným nárůstem spotřeby uhlí. 

Velkou výhodou uhlí (na rozdíl od ostatních zdrojů jako ropa, zemní plyn, uran 

a obnovitelné zdroje) je, ţe jsou jeho prokázané zásoby poměrně rovnoměrně rozloţeny 

 a napříč všemi světovými regiony. Můţe být relativně snadno transportováno, coţ z něj 

činí poměrně levný zdroj energie. Uhlí je vhodné k dobývání, transportu a vyuţití 

v pevném stavu. Lze ho poměrně snadno nadrtit popř. namlít na prášek. Má vysokou 

energetickou hustotu (cca 30 MJ.kg
-1

), coţ je méně neţ ropa (cca 40 MJ.kg
-1

), ale 

mnohem více, neţ jiné druhy paliv.   

Hlavním problémem uhlí (hlavně v posledních letech), jsou environmentální problémy 

a s tím spojené dodatečné náklady. Nejprve byl velkým problémem kouř, který je nyní 

spolehlivě vyřešen, poté obsah acidických sloţek ve spalinách (SO2 a NO2), které 

prokazatelně způsobují kyselé deště. Toto bylo z technologického hlediska vyřešeno. 

V poslední době se do popředí dostává problém globálního oteplování, které je podle 

části odborné veřejnosti způsobeno vlivem vypouštěných emisí CO2, CH4 a N2O.  

6.1.  Uhlí jako heterogenní materiál  

Sloţité podmínky vzniku uhlí mají za následek velkou různorodost vlastností tohoto 

paliva, coţ sebou nese velké problémy při snaze pochopit procesy hoření tohoto materiálu 
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v oxidačním prostředí. Uhlí (obr. č. 1) se dnes povaţuje za komplikovaný, dosud ne zcela 

objasněný polymerní systém se sloţitými vnitřními vazbami [4]. Kromě uhlíku v nich 

mohou být zabudovány i další prvky, např. vodík, kyslík, síra, dusík, fosfor a jiné. Při 

ohřevu dochází k pyrolýzním pochodům, kdy vznikají různé kapalné i plynné produkty 

jako výsledek tepelné degradace polymeru.  

 

OBR. Č. 1   PŘÍKLAD MOŢNÉHO SLOŢENÍ UHLÍ [11] 

6.1.1. Hrubý rozbor uhlí 

Vzhledem k heterogenitě vlastností uhlí se pouţívá jako první obecné určení jeho kvality 

a typu hrubý rozbor. Stanoveny jsou vlhkost, obsah popel a prchavé hořlaviny (obr. č. 2).  

voda hrubá voda zbylá

popel ∆ prchavá hořlavina tuhý uhlík

zdánlivá hořlavina

surové uhlí

aktivní složky

hořlavina

sušina

voda

pasivní složky

popelovina

 

OBR. Č. 2   SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ HRUBÉHO SLOŢENÍ UHLÍ [9] 

Vlhkost v uhlí sniţuje jeho výhřevnost a tím také jeho hodnotu a vlastnosti při jeho 

spalování. Obecně obsah vlhkosti klesá s rostoucí třídou uhlí. Uhlí je porézní uhlíkatý 

materiál a obsahuje významné mnoţství vody. Navíc se obsah vlhkosti mění v závislosti 

na obsahu vlhkosti v atmosféře. V případě experimentálních zkoušek bylo proto 

přistoupeno k co nejvyššímu vysušení vzorku při teplotě 105 °C. Obsah vlhkosti činil 

méně neţ 1 %hm.. 
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Obsah popela je stanovován ţíháním vzorku o známé hmotnosti při teplotě cca 815 °C 

v ţíhací peci aţ do konstantní hmotnosti. Tento zbytek je váţen jako popel ve vzorku. 

Popel je odvozen z minerální matrice v uhlí, ale neexistuje v něm ve formě, ve které je 

stanoven při experimentu. Minerální matrice v uhlí se vyskytuje jako hydratované 

silikáty, pyrit, vápenné a hořečnaté uhličitany, alkalické chloridy a různé ostatní 

anorganické sloţky ve stopových mnoţstvích.  

Vlhkost a popel jsou nespalitelné materiály a jsou tedy tzv. balastní sloţkou v palivu, 

kterou je nutno při spalování ohřát, ale sama ţádné reakční teplo nevydá. Proto je snahou 

jejich podíl sníţit na minimum.  

Obsah prchavé hořlaviny klesá postupně s rostoucí třídou uhlí. Obsah prchavé 

hořlaviny dává jasnou představu o koksovatelnosti uhlí, kdy její niţší obsah dává dobré 

předpoklady pro koksování a naopak uhlí s vyšším obsahem prchavé hořlaviny (hnědá 

uhlí) jsou vyuţívána pro energetické účely. Mnoţství uvolňované prchavé hořlaviny je 

závislé také na experimentálních podmínkách. Prchavá hořlavina je směsicí par a plynů 

uvolňovaných během pyrolýzy uhlí. Hlavními sloţkami je oxid uhličitý, oxid uhelnatý, 

voda a uhlovodíky, zahrnující dehty vzniklé během rozkladu makromolekulární struktury 

uhlí.  

Nejvýznamnější sloţkou uhlí jako paliva je fixní uhlík. Hrubý rozbor jej stanovuje podle 

následující rovnice.  

)%(%100Cfix aaa AVW    ( 1 ) 

Vzhledem k významu fixního uhlíku obsaţeného v palivu je mu věnována samostatná 

kapitola dále.  

6.2.  Spalování uhlí a jeho vliv na životní prostředí  

Škodliviny vznikající při spalování v práškových ohništích lze, podle podmínek jejich 

vzniku, rozdělit na spalitelné, které lze způsobem řízení spalovacího procesu ovlivnit 

a na nespalitelné, které je nutno odstraňovat externími zařízeními. Do spalitelných 

znečišťujících látek patří zejména oxid uhelnatý, polycyklické aromatické uhlovodíky 

a ostatní organické sloučeniny. Do nespalitelných pak tuhé znečišťující látky, oxidy síry 

a dusíku. 
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Energetické vyuţívání uhlí je jedním z nevýznamnějších zdrojů emisí znečišťujících 

látek, počínaje jeho těţbou přes úpravu, dopravu, spálení a vyčištění a odstranění 

vzniklých emisí a odpadů.  Vliv spalování uhlí na ţivotní prostředí je krátce popsán v této 

kapitole spolu s přehledem dostupných technologií sniţování emisí. Mezi hlavní opatření 

se řadí správné řízení spalovacího procesu, které podstatnou měrou sniţuje emise 

spalitelných škodlivin do ovzduší a zároveň zvyšuje účinnost spalování uhlí, coţ má za 

následek celkové sníţení ekologické zátěţe našeho ţivotního prostředí. Přesnější znalost 

vlastností uhelného prášku umoţní zdokonalit metody CFD a poté navrhnout moderní 

ohniště s minimální produkcí škodlivin. 

6.2.1. Kyselé plyny 

Jako hlavní problém znečištění atmosféry při spalování je spojován s emisemi kyselých 

sloučenin oxidů dusíku NOx a oxidů síry SOx a v poslední době je pozornost zaměřena 

na plyny s tzv. skleníkovým efektem jako je oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Emise 

NOx a SOx vznikajících při spalování fosilních paliv jsou spojeny řadou neţádoucích 

důsledků, zahrnujících kyselý déšť, fotochemický smog a vlivy na zdraví z důvodu 

sníţení kvality ovzduší. Jednotka o výkonu 600 MWe  produkuje cca 20 Kt SO2 ročně na 

kaţdé 1 % síry v uhlí a okolo 10 tis. tun NOx  ročně na kaţdé 1 % dusíku v uhlí.  

6.2.2. Ostatní škodliviny 

Ostatní produkty částečně nedokonalého spalování jsou také přítomny v nízkých 

koncentracích, zejména oxid uhelnatý (CO) a nespálené uhlovodíky (častěji nazývané 

jako tekavé organické sloţky VOC – volatile organic compounds) jsou také zapleteny do 

vlivů zmíněných v předchozí kapitole. Zejména přízemní ozón (O3), který vzniká jako 

produkt reakcí NOx, CO a nespálených uhlovodíků za asistence přímého slunečního 

záření. Toxické organické mikro-polutanty vznikají také a zahrnují polycyklické 

aromatické uhlovodíky, dioxiny a furany a znovu jsou výsledkem nedokonalého 

spalování a interakce s chlorovanými sloučeninami. Dále se tvoří aerosolové částice, 

které zahrnují saze, jejich předchůdce a aerosoly polétavého prachu.  

K tomu navíc vzniká hlavní část velká část odloučeného popílku – tuhého odpadu. 

Typický blok o výkonu 660 MWe spotřebuje kolem 6 miliónů tun uhlí za rok 

a vyprodukuje cca 200 000 tun popela ročně (v případě obsahu 10 % minerální sloţky 
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v uhlí). Tento je ve velkém odstraňován deponováním nebo je pouţíván ve stavebním 

průmyslu. Nicméně část popela uniká do ovzduší spolu s vyčištěnými spalinami ve formě 

jemných a ultrajemných částic, které přispívají do celkové bilance znečištění ovzduší. 

Obecně je popílek povaţován za inertní (ačkoli neţádoucí), ale obsahují stopové prvky, 

které mohou být povaţovány za potenciálně „environmentálně nepřátelské“.  

6.2.3. Skleníkové plyny 

Skleníkový efekt, při kterém je odraţené (infračervené) sluneční záření zachyceno 

zemskou atmosférou, je jiţ dlouho znám, ale aţ v poslední době se stal předmětem 

intenzivní mezinárodní debaty a také politickým tématem. Ačkoli se většina hlavních 

druhů skleníkových plynů (s výjimkou chlor-fluorovaných uhlovodíků CFC) běţně 

vyskytuje v přírodě, je vyuţívání fosilních paliv hlavním zdrojem těchto „škodlivin“. 

Mezi skleníkovými plyny produkovanými lidskou činností je bezpochyby oxid uhličitý 

tím hlavním, ale metan a oxidy dusíku mohou také významně přispívat. Příspěvek těchto 

plynů je ovšem diskutabilní a je ponechán k úvahám jiným pracím.  

6.3.  Vlivy na kvalitu spalovacího procesu  

Vlivy na kvalitu spalovacího procesu lze rozdělit do dvou hlavních skupin: 

Fyzikální vlastnosti, mezi které patří zrnitost, vláknitost, tepelná vodivost, štěpnost, 

hustota (dělící se na štěpnou, sypnou a skutečnou hustotu), lom, křehkost, pevnost, 

otěruvzdornost, tvrdost, tepelná kapacita, barva, hydrofilnost, smiřitelnost povrchu, 

hydrofobnost, drtitelnost a konečně zápalnost (teplota zápalnosti).  

S fyzikálními vlastnostmi úzce souvisí technologické vlastnosti, mezi které patří obsah 

prchavé hořlaviny, výhřevnost (případně spalné teplo), obsah popela a jeho sloţení, 

tavitelnost popela (kde se stanovuje teplota tečení, měknutí, deformace a tání popela), 

obsah síry a koksovatelnost (která závisí na dilatačních schopnostech uhlí, kontrakčních 

schopnostech a indexu puchnutí).  

Z těchto vlivů lze vybrat jako jeden ze zásadních faktorů zrnitost uhlí.  

6.3.1. Zrnitost 

Zrnitost uhlí má zásadní vliv na celý spalovací proces. Je charakterizována hmotnostními 

podíly zrn určité velikosti [9]. Obecně je snahou získat mletím uhlí co nejmenší frakci, 
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která má největší povrchovou plochu a tím nejvyšší rychlost reakce. Zrnitost uhlí můţe 

být vyjádřena několika způsoby: 

- frakční charakteristikou, která představuje hmotnostní podíl Yx zrn o určitém 

velikostním rozsahu x1 aţ x2, 

- zbytkovou charakteristikou, která představuje hmotnostní podíl zbytku Rx na sítech 

s odstupňovanými rozměry ok x,  

- propadovou charakteristikou, která představuje hmotnostní podíl propadu Dx síty 

s odstupňovanými rozměry ok x. 

Popsané charakteristiky zachycuje obr. č. 3. 
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OBR. Č. 3   PRŮBĚH CHARAKTERISTIK ZRNITOSTI UHLÍ[8] 

6.4.  Kinetika a mechanismus oxidace uh elného prášku  

Uhelný prášek je v současnosti nejvíce vyuţívanou energetickou surovinou při výrobě 

elektřiny v tepelných elektrárnách a zejména pro velké výkony jsou prášková ohniště 

jediným moţným řešením. Aby bylo moţné jej efektivně spalovat a co moţná nejvíce 

vyuţít energetický potenciál v něm obsaţený, je třeba detailně a s vysokou přesností 

poznat jeho termokinetické vlastnosti. Na základě těchto hodnot je moţné navrhnout 

(například za pomoci matematického modelování a počítačových simulací s vyuţitím 

CFD technologií) práškové ohniště „na míru“ danému typu uhlí tak, aby bylo dosaţeno 

co nejvyšší účinnosti spalovacího procesu a omezena tvorba škodlivin na minimum.  



Ing. Radim Paluska: Stanovení termokinetických vlastností uhelného prášku 

 

 

 

2011    -28- 

Analýza spalování uhelných částic v topeništi vyţaduje znalost rychlostí uvolňování 

prchavé hořlaviny a oxidace jak plynných produktů hoření uhlí tak také fixního uhlíku, 

obvykle prezentovaných Arrheniovým zákonem [12], viz rovnice ( 2 ). Nejpodstatnějšími 

daty pro určení průběhu spalování jsou kinetické parametry heterogenní oxidace 

polokoksu, protoţe je nejpomalejším procesem při spalování a tudíţ je nejsnáze 

popsatelným.  











 RT

Ea

Aek  

( 2 ) 

Tato rovnice obsahuje dva parametry: předexponenciální faktor A a aktivační energii Ea. 

Rovnice vystihuje pozoruhodným způsobem převáţnou část experimentálních údajů 

o reakčních rychlostech a dodnes se jí pouţívá pro první zachycení rychlostní konstanty 

s tím, ţe oba parametry se povaţují za empirické. Na této teorii je nejpodstatnější 

představa o aktivační energii, která říká, ţe nereagují všechny přítomné molekuly, nýbrţ 

pouze ty, které byly přivedeny do „aktivovaného stavu“, v němţ mají energii větší neţ je 

určitá minimální hodnota E. 

6.4.1. Teorie chemické kinetiky 

Reakční kinetika (chemická kinetika, kinetika chemických reakcí) studuje rychlost 

chemických reakcí, vliv podmínek na rychlost chemických reakcí a snaţí se objasnit 

reakční mechanismy (komplexní popis postupných chemických změn při chemických 

reakcích a souvislosti se strukturami reagujících částic). Reakčním mechanismem 

rozumíme řadu dílčích reakcí, které ve svém součtu vedou k výsledné chemické reakci. 

Základní pojmy 

Reakční rychlost je definována úbytkem látkového mnoţství některé z výchozích látek 

v závislosti na čase nebo přírůstkem látkového mnoţství některého z produktů reakce 

v závislosti na čase děleným stechiometrickým faktorem této látky. Probíhá-li reakce 

za konstantního objemu, můţeme reakční rychlost definovat také úbytkem molární 

koncentrace některé výchozí látky nebo přírůstkem koncentrace některého z produktů 

reakce [12].  
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Pro obecnou reakci popsanou rovnicí 

dDcCbBaA    ( 3 ) 

můţeme zavést okamţitou rychlost v definici 

   
dt

Cd

c

1

dt

Ad

a

1
v   

( 4 ) 

kde:  d[A],d[C] ..... změna koncentrace látky A resp. C 

Aby došlo k reakci v homogenní fázi, musí se molekuly srazit. Číslo, které udává počet 

sráţejících se molekul, se nazývá molekularita reakce. Nejčastější jsou reakce 

bimolekulární.  

produktyBA    ( 5 ) 

Matematickým vyjádřením Guldberg - Waageova zákona, který říká, ţe rychlost reakce 

je přímo úměrná součinu okamţitých koncentrací výchozích látek, je kinetická rovnice: 

    B Ak v   ( 6 ) 

Řada reakcí je popsána reakcemi, kde počet molekul je větší neţ tři. Pokud z obecné 

rovnice vyplývá vyšší molekularita reakce neţ dvě, probíhá reakce sloţitějším 

mechanismem (zpravidla se děj skládá z více následných reakcí). Chemická rovnice 

v tomto případě popisuje pouze konečný efekt řady reakcí. 

Pro popis mechanismu přeměny výchozích látek na produkty se nejčastěji pouţívá 

sráţková teorie. Podle této teorie mohou dvě molekuly zreagovat jen tehdy, mají-li při 

vzájemné sráţce dostatečnou kinetickou energii. Energetické poměry při reakci lze 

vyjádřit diagramem na obr. č. 4, kde na vodorovné ose je schematicky znázorněn průběh 

reakce (reakční koordináta) a na svislé ose potenciální energie v příslušném stádiu reakce. 

Z uvedeného diagramu je zřejmé, ţe zreagovat mohou jen ty molekuly, jejichţ kinetická 

energie postačuje na překonání potenciální bariéry, jejíţ výška je dána hodnotou 

aktivační energie EA. 



Ing. Radim Paluska: Stanovení termokinetických vlastností uhelného prášku 

 

 

 

2011    -30- 

 

                                            

                              E            

        

                                                               EA 

       

                     A + B 

     

                                                                                                  AB 

     

     

                                                   reakční koordináta  

OBR. Č. 4   SCHEMATICKÝ DIAGRAM ENERGETICKÝCH ZMĚN BĚHEM CHEMICKÉ 

REAKCE[12] 

Během přibliţování molekul se mezi atomy dvou různých molekul začínají vytvářet 

nové vazby za současného oslabování původních vazeb – přechodně vzniká nový nestálý 

celek zvaný aktivovaný komplex (s vyšší energií neţ výchozí látky), který se v dalším 

průběhu reakce rozpadne. 

DCABBA *    ( 7 ) 

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí 

Z řady faktorů jsou nejdůleţitější vliv koncentrace, teploty a přítomnost katalyzátorů. 

a) Vliv koncentrace 

Závislost rychlosti reakce na koncentraci reaktantů vystihuje Guldberg-Waagův zákon 

uvedený v rovnici ( 6 ). 

b) Vliv teploty 

Závislost rychlosti reakce na teplotě je velmi výrazná a při zvýšení teploty o 10 °C se 

rychlost reakce zvyšuje dvoj- aţ čtyřnásobně. Uvedená závislost se nejčastěji vyjadřuje 

jako závislost rychlostní konstanty k na teplotě T ve formě Arrheniovy rovnice, viz rov. 

( 2 ).  

c) Katalýza a katalyzátory 

Katalyzátor je látka, která zdánlivě nevstupuje do reakce (nevyskytuje se v souhrnné 

rovnici reakce), výrazně však ovlivňuje její rychlost a často také vznik specifických 
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produktů na úkor jiných prostřednictvím dílčích reakcí, které mají menší aktivační energii 

neţ původní reakce bez katalyzátoru. Význam katalyzátoru je v tom, ţe reakci vede jiným 

reakčním mechanismem.  

Obecně probíhá reakce s katalyzátorem tak, ţe některá z reagujících látek tvoří 

s katalyzátorem meziprodukt (aktivovaný komplex s katalyzátorem), který dále reaguje 

na konečný produkt za současné regenerace katalyzátoru.  

Obecný průběh reakce: 

ABBA    ( 8 ) 

Průběh reakce s katalyzátorem: 

KABBAKAKKA    ( 9 ) 

Celkový energetický efekt reakce se vlivem katalyzátoru nezmění, pouze se výrazně 

ovlivní její rychlost tím, ţe vede reakci jiným mechanismem, u něhoţ je aktivační energie 

obou dílčích reakcí niţší, neţ je aktivační energie původní nekatalyzované reakce 

(viz obr. č. 5) Podle toho, v jaké fázi jsou katalyzátor a reagující látky, rozlišujeme 

katalýzu homogenní (nejběţnější homogenní katalýza je katalýza acidobazická) 

a heterogenní (katalyzátorem je obvykle pevná látka s velkým měrným povrchem). 

 

OBR. Č. 5   SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮBĚHU REAKCE BEZ KATALYZÁTORU A 

S KATALYZÁTOREM [12] 

      Vedle katalyzátorů jsou známy i látky, které reakce zpomalují. Jsou to inhibitory 

a lze je rozdělit na stabilizátory a katalytické jedy. Stabilizátory jsou látky, které reagují 
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s radikály, a tím řetězovou reakci zastaví. Katalytické jedy (četné organické sloučeniny 

obsahující síru) zabraňují působení katalyzátorů. 

Srážková teorie 

Sráţková teorie přijala Arrheniův názor, ţe molekuly musí přijmout určité mnoţství 

energie, aby mohly zreagovat. Zpřesnila jej v tom, ţe zavedla pojem účinné sráţky. 

Vychází z předpokladu, ţe molekula se při svém chaotickém pohybu musí srazit s jinou 

molekulou (atomem, iontem, radikálem), aby mohlo dojít k reakci. Mezimolekulární síly 

však brání těsnému přibliţování částic a vytvářejí mezi nimi energetickou bariéru, kterou 

částice překonají jen tehdy, srazí-li se s dostatečnou energií. Minimální energie, potřebná 

k překonání této bariéry je i zde nazývána aktivační energie. 

Rychlost reakce je zde dána frekvencí účinných sráţek mezi molekulami. Molekuly jsou 

povaţovány za tuhé kulovité částice, které mají pouze translační energii. Energií sráţky 

se přitom rozumí jen ta část energie obou molekul, kterou by si molekuly vyměnily mezi 

sebou při pruţné sráţce, tj. část energie uloţená do translačního pohybu podél spojnice 

jejich těţiště v okamţiku sráţky. Tyto představy byly pak kvantitativně zpracovány 

metodami kinetické teorie ideálního plynu. 

Pro rychlostní konstantu za těchto předpokladů byl odvozen vztah 
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kde je na rozdíl od Arrheniovy původní rovnice předexponenciální faktor závislý 

na teplotě.  

6.4.2. Kinetika spalování uhlí 

Kinetika spalování uhlí je ovlivněna řadou faktorů, z nichţ těmi hlavními jsou 

koncentrace reagujících látek, teplota, tlak, rychlost zapálení, povrchová plocha, vliv 

katalyzátorů aj. Rychlost spalování je ovlivněna také obsahem anorganických částic 

(obsaţené v popelu), které mohou mít jak inhibující tak také katalytický účinek. Dalším 

faktorem je jev vyhasínání nebo stav blízký vyhasínání, který můţe způsobit sníţení 

oxidační rychlosti, coţ v konečném důsledku ovlivňuje celkovou rychlost hoření. 
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Pro lepší pochopení celého procesu vyhořívání částic se sestavují tzv. „Křivky 

vyhořívání“ (viz obr. č. 6) na základě výpočtu nevyhořelé sloţky U [12]. Získaná data 

jsou platná pro černé uhlí o parametrech uvedených v obr. č. 7. Nevyhořelá sloţka 

(unburnt fraction), se vypočítá z přibliţných analýz vzorků paliva a polokoksu pomocí 

metody „ash-as-tracer“ („popel jako stopovací prvek“), jak je uvedeno v rovnici ( 11 ). 
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OBR. Č. 6   KŘIVKY VYHOŘÍVÁNÍ UHELNÉHO PRÁŠKU V PÁDOVÉ TRUBCE[13] 

 

OBR. Č. 7   CHARAKTERISTIKY SPALOVANÉHO UHLÍ, ROZSEVOVÁ KŘIVKA[13] 

Spalování částic uhelného prášku v prostředí, které probíhá v průmyslových topeništích 

je charakterizováno dvoustupňovým procesem [7]. Nejprve dojde k tepelné 
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dekompozici (pyrolýze) uhlí, která sestává z náhlého uvolnění prchavé hořlaviny spojené 

s drastickými změnami v morfologii a molekulové struktuře zbývající tuhé části zvané 

polokoks. Poté dochází k chemické reakci kyslíku s oběma sloţkami, tedy prchavou 

hořlavinou (homogenní spalování) a tuhým polokoksem (heterogenní spalování).  

Obecně přijatým a podporovaným faktem je, ţe pyrolýza a heterogenní spalování 

následují po sobě a v menší míře, pokud k nějakým dochází, se vyskytují interakce mezi 

sebou, které vedou k úvahám, ţe částice polokoksu jsou opravdovými meziprodukty 

spalovacího procesu. 

Analýzy prezentované několika výzkumnými týmy ukazují, ţe významným faktorem 

ovlivňujícím výsledky je nemoţnost přesného oddělení zrn o stejné granulometrii 

(zrnitosti) od prosévaného vzorku uhlí. Analyzovaný vzorek vţdy vykazuje jistou 

disperzi. Měření ukazují významný pokles oxidační rychlosti při zvyšující se době 

setrvání ve spalovacím prostoru [12]. Tento poznatek je vysvětlován prvotní spotřebou 

jemnějších frakcí, charakterizovaných vyšší specifickou rychlostí oxidace, zatímco 

spalitelné matrice ve vzorcích s vysokou úrovní vyhoření se většinou nacházejí 

v hrubších částicích, které uvolňují prchavou hořlavinu mnohem pomaleji z důvodu jejich 

menšího specifického reakčního povrchu.  

Autoři článku [16] upozorňují na fakt, ţe konstanty reakční rychlosti pro uhelný 

polokoks získané z na inertinit bohatého (76-80 %) proplástku byly rozdílné v porovnání 

s výsledky publikovanými v literatuře a ţe skutečné reakční rychlosti se odlišovaly pouze 

nepatrně pro uhelný polokoks s podobným sloţením uhlí a při různém obsahu uhlíku. 

Také se ukázalo, ţe přítomné minerály mohou zvýšit rychlosti zplyňování (skutečné 

rychlosti) skrze jejich katalytický efekt při nízkých teplotách, coţ obzvlášť platí pro 

polokoks získaný z méněhodnotných uhlí. Huttinger a Nattermann [17] ve své zprávě 

píšou o katalytickém vlivu na zplyňovací rychlosti, zejména u vápníku a ţeleza 

(přítomných v minerálech), v reakční atmosféře sloţené z CO2 a vodní páry.  

Obecně přijatým faktem je, ţe termická historie částic uhelného prášku v průmyslovém 

kotli prochází nejprve pyrolýzou, při které jsou z náhle ohřáté částice odpařeny těkavé 

sloţky v atmosféře chudé na kyslík, s následným vznikem polokoksu bohatým na uhlík. 

Dalším krokem je heterogenní reakce s kyslíkem, která probíhá v řádu několika sekund 

[23]. Výsledky pyrolýz polokoksů prováděných při teplotách nad 1000 °C ukázaly, ţe 
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vyšší teploty a rychlosti ohřevu, niţší reaktivita částic polokoksu ovlivňují vzrůst 

rychlosti odpařování, zlepšení tepelného vyţíhání a sníţení koncentrace aktivních míst. 

Autoři práce pracovali při teplotách 1000 °C a 1300 °C. Rozdíl 300 °C v pyrolýzní 

teplotě zajistil různé vlivy na polokoks závislé na vlastnostech původního uhelného 

prášku. Polokoks niţší třídy bohatý na vitrinit získaný při obou teplotách se odlišoval jen 

velmi málo ve své morfologii, reflektanci a reaktivitě, zatímco vysokoteplotní polokoks 

z uhlí o vysokém obsahu inertinitu a nízkém procentu hořlaviny ve srovnání 

s nízkoteplotním polokoksem ukázal vyšší odrazivost a strukturální uspořádání 

a v důsledku toho také niţší skutečnou reaktivitu. Zvýšená porozita pozorovaná 

u vysokoteplotního polokoksu ve srovnání s nízkoteplotním ukázala pozitivní vliv na 

reaktivnost v případě, ţe reakce probíhá za Reţimu II (teploty nad 600 °C). Navzdory 

niţší skutečné reaktivitě polokoksu bohatého na inertinit, toto hoří za Reţimu II 

podobnou rychlostí jako polokoks s vyšším podílem vitrinitu, coţ by mohlo vysvětlit 

dosaţené vysoké vyuţití těchto uhlí v průmyslovém měřítku.  

Sloţky uhlí přítomné v původním uhlí hrají také významnou roli při určování aktivity 

polokoksu. Je dobře známo, ţe polokoks z uhlí bohatých na vitrinit je z důvodu tvorby 

vysoce porézní struktury mnohem aktivnější neţ polokoks z uhlí bohatých na inertinit.  

V práci [16] byly vyhodnoceny rovnice pro reakční rychlosti pro zplyňování uhelného 

polokoksu získaného z typického jihoafrického uhlí za přítomnosti CO2 a páry a při 

teplotách 1073 a 1223 K a atmosférického tlaku. Pro práškový uhelný polokoks, který se 

skládal z velké části z frakcí bohatých na uhlík, byl zjištěn vhodný model smršťování 

nereagovaného jádra s kontrolou povrchové reakce spolu s reakcí Langmuir-Hinselwood. 

Tento model naznačuje, ţe při zplyňovací reakci uhelného polokoksu získaného z výše 

uvedeného uhlí s vysokým obsahem inertinitu (částice bohaté na uhlík) není podstatná 

změna vnitřní porozity a vnitřní povrch a ţe zmenšující se vnější povrch částice určuje 

strukturní vlastnosti. Také bylo zjištěno na základě porovnání dvou druhů polokoksu 

lišících se v obsahu minerálů se stejným obsahem inertinitu, ţe vliv minerálů na reakční 

rychlosti je minimální. Spalovací experimenty provedené za atmosférického tlaku na 

TGA a při různých koncentracích kyslíku a dusíku a skládajících se v podstatě 

z generování výsledků potřebných pro validaci všeobecného modelu na reakční rychlosti 

a přidruţených kinetických konstant provedli také autoři článku [18]. Na základě pokusů 
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při ověřování modelu spalování došli k zajímavému výsledku - uhelný polokoks 

obsahující inertinit téměř z 80 % a vysokým obsahem popela (48-67 %) má velmi nízkou 

porozitu (< 5%).  

Autoři článku [20] brali jako první v úvahu interakci mezi konstrukčním řešením pece 

a vlastnostmi uhlí při určování konverze uhlíku, analyzovali vlivy mletí, reaktivity, 

teploty, přebytku vzduchu a doby setrvání na úbytek nevyhořelého uhlíku. Popsali moţné 

mechanismy, při kterých můţe popel omezovat rychlost spalování polokoksu, a vzali také 

v úvahu efektivitu vyuţití celého objemu spalovací komory.  

Vlivy na úbytek nevyhořelého uhlíku mohou být rozděleny do tří kategorií: 

Příprava uhlí a mletí (změny v popelovině a uhelných sloţkách, tzn. standardní a vyšší 

odchylky v distribuci velikosti částic, vlhkost zbývající v uhelném prášku) 

Vlastnosti uhlí a polokoksu (výhřevnost, výtěţnost polokoksu při pyrolýze, struktura 

polokoksu, reaktivita polokoksu, obsah a sloţení popela) 

Charakteristiky a úpravy hořáků a topeniště (předehřev vzduchu, přebytek vzduchu, 

promíchání, doba setrvání, teplota v ohništi) 

 

OBR. Č. 8   DIAGRAM VZTAHŮ MEZI ZRNITOSTÍ A HUSTOTOU UHLÍ A POLOKOKSU[19] 

Diagram na obr. č. 8 ukazuje typické vztahy mezi zrnitostí uhlí polokoksu, který se 

zformoval v plameni a nevyhořelým uhlíkem v popílku u středně prchavého černého uhlí 

v parním kotli na výrobu 136 t páry za hodinu. Rozsevová křivka polokoksu byla získána 

na základě rozsevové křivky uhlí znásobením hustoty pravděpodobnosti v kaţdé zrnitosti 

průměrným obsahem popela a výtěţku pevného uhlíku (suchého) a přidělením výsledné 
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hustoty pravděpodobnosti velikosti částice polokoksu určené koeficientem puchnutí nebo 

zmenšení. Tento model předpokládá, ţe obsah popela, těkavá sloţka a hustota polokoksu 

jsou nezávislé na velikosti částice. Těkavá sloţka v plameni kotle je rovna 1,9 násobku 

ASTM těkavé matrice, hodnota je odvozena podle [21]. 

Matematické modelování hraje důleţitou roli při optimalizaci spalovacích systémů. 

Moderní spalovací úpravy (modifikace) vyţadují přítomnost zón s určenými 

podstechiometrickými podmínkami. Detailní kinetické modely jsou potřebné při 

matematickém modelování nutného k přesnému popisu tzv. „carbon in ash”, zbytkového 

nevyhořelého uhlíku, nacházejícím se v popelu [22]. Oxidace polokoksu je nejpomalejší 

fází spalovacího procesu. Rychlost, při které probíhá heterogenní reakce má významný 

vliv na stupeň vyhoření uhlíku. Protoţe je spalování polokoksu velmi komplexní reakcí 

závisející na mnoha strukturních vlastnostech částice, je nutné celý proces popsat 

za pomocí 3D modelování beroucího v potaz různé spalovací reţimy a vyuţívající 

jednoduchých semi-empirických modelů. Hodnověrnost kinetiky závislé na velikosti 

částic musí být ověřována pomocí 3D technologií. Modely, které jsou v současnosti 

uţívány v 3D modelování jsou zatím velmi vzdáleny reálným naměřeným hodnotám. Jiné 

výzkumy mimoto ukázaly, ţe jednostupňové koeficienty nepopisují adekvátně spalovací 

proces pro všechna uhlí pro velkou míru vyhoření.  

Velikost částic má vliv na fyzikální strukturu a spalovací výkon práškovaného paliva, 

ovšem nikdo se detailně nezabýval studiem vlastností super jemných částic. Tímto se 

zabývali aţ autoři článku [23]. Pokud se zmenší velikost částice uhlí (pod 20 µm), můţe 

být značně zlepšen průběh spalovacího procesu, sníţí se teplota vznícení a také emise 

SO2 ze spalování uhlí jsou niţší. Experimentální výsledky potvrzují, ţe velikost částic 

uhelného prášku a jejich distribuce ovlivňují teplotu vznícení, vyhoření polokoksu, 

stabilitu plamene, emise NOx a SOx a celkové provozní náklady. Fyzikální struktura 

částic je klíčovým faktorem při spalovacím procesu, protoţe ovlivňuje rychlost přenosu 

tepla a hmoty a také reakční povrch. obr. č. 9 ukazuje vztah mezi průměrem póru v částici 

a její velikostí (pro čínské uhlí Heshan-Hs a Jincheng-Jc). Je zde vidět, ţe s velikostí 

částice se zmenšuje průměrný průřez póru, tzn., ţe při zmenšení částice lze dosáhnout 

většího specifického (reakčního) povrchu. Důvodem je nejen zvětšení vnějšího povrchu, 

ale také odhalení většího mnoţství pórů o malých průřezech uvnitř částic. Například při 
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zmenšení velikosti částice uhlí typu Jc z 83,77 µm na 19,30 µm je zmenšena 4,34krát, 

ovšem specifický povrch částice se zvětší 20,81krát, objem pórů se zvětší 7,18krát 

a povrch pórů se zvětší 10,81krát.  

 

OBR. Č. 9   PRŮMĚRNÝ PRŮŘEZ PÓRŮ VERSUS VELIKOST ČÁSTICE[23] 

Objem a povrch pórů jsou důleţitými faktory pro spalování uhelného prášku se zřejmým 

vlivem na přenos tepla a hmoty, a rolí nahrazující reakční povrch během spalování. 

Obr. č. 10 ukazuje závislost teploty vznícení na velikosti částic, kdy mohou být vyvozeny 

podobné závěry. Výsledky ukazují, ţe zmenšení velikosti částic můţe urychlit spalovací 

proces při niţší spalovací teplotě.  

 

OBR. Č. 10   TEPLOTA VZNÍCENÍ V ZÁVISLOSTI NA VELIKOSTI ČÁSTIC[23] 

Reaktivita uhelného polokoksu se odlišuje v závislosti na původním uhlí. Důvodem je 

rozdílnost ve specifickém povrchu, který určuje jak vlastní dosaţitelný specifický povrch 

a počet aktivních míst, tak také rozdílnost obsahu a původu anorganických sloţek které 

mohou inhibovat spalovací proces nebo působit jako katalyzátory [25]. Při hoření 
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původní částice polokoksu se mění jeho struktura a nakonec dojde k jeho vyţíhání. Toto 

sniţuje reaktivitu zbývajícího polokoksu, coţ můţe vést k tendencím vytváření 

nespáleného uhlíku. Navíc vrůstá obsah popela, který můţe mít také inhibující vliv na 

reaktivitu polokoksu. S klesající teplotou směrem ke konci spalovací komory se mění 

reakční reţim ze zóny II do zóny I. Při těchto sníţených reakčních teplotách můţe 

docházet k většímu katalytickému účinku kovů v popelu, coţ můţe v případě přítomnosti 

nebo nepřítomnosti těchto katalyzátorů hrát významnou roli. Vlivy anorganických sloţek 

v popelovině nejsou dosud dostatečně prozkoumány. Prvky jako ţelezo a vápník jsou 

přirozenou sloţkou v uhlí a často nemají ţádný vliv na spalovací reakce, přesto se kovy 

někdy přidávají ke zlepšení průběhu spalování, ovšem jejich vliv nebyl dosud řádně 

popsán.  

 Katalyzátory mohou ovlivnit jak odpařování tak také vyhořívání polokoksu. Je známo, 

ţe kovy katalyzují oxidaci uhlíku při teplotě kolem 500 °C. Kovy se mohou vyskytovat 

při spalování uhlí buď jako součást matrice polokoksu nebo jako samostatné shluky 

kovových oxidů nebo v případě těkavých kovů také jako zkondenzovaná pára. Jsou 

definovány tři třídy katalýzy: 

Třída 1.   Distribuované kovy: Pouze malá část minerální matrice je přítomna ve formě 

sloučenin organometalického typu, které mohou působit v distribuované formě kovů 

podél reakčního rozhraní. Několik prací se tímto problémem zabývalo, ale svědectví 

těchto studií [26] zahrnující ţelezo a vanad ukazují, ţe efektem není změna aktivační 

energie oxidace polokoksu, ale změna „předexponenciálního“ faktoru, který způsobuje 

urychlení reakce.  

Třída 2.   Shluky atomů kovů vzniklé při kondenzaci: Tato třída katalyzátorů účinně 

působí při jejich vypuštění do plynné fáze odpařením, jejich typickými kovy by byly 

draslík a sodík. Kov se můţe usadit dvěma cestami. První je ve formě shluků a druhá je 

připojením skrze C - O vazbu, která můţe působit také jako zárodek pro shluk. Zde je 

důkaz, ţe v případě shluků je aktivační energie reakce teplot. niţší [28], kdy tento 

mechanismus probíhá spíše za nízkých teplot.  

 Třída 3.   Shluky popela: Přítomnost shluků popela nemá zřejmě takový vliv na reakční 

rychlost, protoţe stupeň kontaktu s uhlíkem na rozhraní je malý.  
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 Ve snaze pochopit moţné mechanismy vznícení částice uhlí provedli autoři článku [27] 

pokusy s laserovým zařízením o výstupním výkonu 150 mW (coţ je ekvivalent náhodné 

hustoty toku - 1.8 kW.cm-2). Byl 

proveden záţeh šesti typů uhlí o 

stejné zrnitosti (75-90 µm).  Byly 

zjištěny tři různé jevy vzněcování, 

jak je zobrazeno na obr. č. 11. 

Uhlí 3 s největším obsahem 

hořlaviny potřebovalo ke vznícení 

nejkratší čas (cca 10 ms).  Brzy po 

spuštění laseru byl zaznamenán dým, 

coţ je patrně způsobeno zpětnou 

kondenzací prchavé hořlaviny, která 

se ochladila při smíšení s okolními 

plyny. Kouř byl následován tvorbou 

ţlutého dýmu zahalujícího částici. 

Ţlutý plamen a částice se staly jasnou 

hořící koulí.   

Uhlí 1 a 2 se chovaly jinak oproti 

uhlí 3. Kdyţ byly vystaveny paprsku 

laseru, uvolnilo se malé mnoţství kouře, obvykle následovaného jasným zábleskem 

(po 10 ms), povaţovaného za heterogenní vznícení povrchu částice. Pak vzrostla emise 

kouře (homogenní vznícení hořlaviny) obklopující částici. Poté se kouř a plamen 

zmenšily a zbylo pouze jasné hoření na vlákně, dokud nedošlo k úplnému vyhoření.  

Pro koks a polokoksy 1 a 2, s obsahem prchavé hořlaviny < 3 %, byl nutný delší čas 

ohřevu (cca 20 ms) do vzniku záblesku. Nebyly zaznamenány emise kouře. Po prvním 

záţehu hořely částice zářivě aţ do jejich úplného vyhoření.  

 

 

 

OBR. Č. 11   RŮZNÉ JEVY VZNĚCOVÁNÍ UHLÍ[27] 



Ing. Radim Paluska: Stanovení termokinetických vlastností uhelného prášku 

 

 

 

2011    -41- 

6.5.  Popis vlastností  uhelného prášku křivkou vyhořívání  

Analyticky stanovený obsah hořlaviny v jednotlivých vzorcích umoţňuje graficky určit 

křivku vyhoření a její derivací pak křivku rychlosti hoření. Tyto křivky pak velice přesně 

popisují průběh hoření při konkrétních podmínkách experimentu, tj. pro sloţení uhlí, 

velikost částic, reakční teplotu a obsah kyslíku 

 

OBR. Č. 12   PRŮBĚH VYHOŘENÍ A RYCHLOST HOŘENÍ UHELNÉ ČÁSTICE [9] 

Obecně platné závislosti významných parametrů paliva na podmínkách hoření 

(termokinetické vlastnosti) lze získat opakovanými zkouškami při vhodně zvolených 

parametrech experimentu – teplota, obsah kyslíku a rozměr částice. Bezprostřední 

výsledky experimentu bude moţné porovnat s jiţ dříve zjištěnými průběhy hoření 

uhelného prášku v ohništích reálných kotlů, získaných provozním měřením. Ukázkou 

výsledků provozního měření v ohništi 200 MW uhelného bloku je obr. č. 13. 

 

OBR. Č. 13   PRŮBĚH VYHOŘÍVÁNÍ A RYCHLOST HOŘENÍ UHELNÉHO PRÁŠKU V OHNIŠTI 

BLOKU 200 MW, VPRAVO ZRNITOST SPALOVANÉHO UHLÍ[9] 
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7. Cíle práce 

Předchozí kapitola nastiňuje částečně současný stav vědění o uhlí pouţívaného jako 

zdroj energie při spalovacích procesech. Uhlí se dnes povaţuje za sloţitý, dosud ne zcela 

objasněný polymerní systém se sloţitými vnitřními vazbami, v nichţ kromě uhlíku 

mohou být zabudovány i další prvky, např. vodík, kyslík, síra, dusík, fosfor a jiné. Při 

ohřevu dochází k pyrolýzním pochodům, kdy vznikají různé kapalné i plynné produkty 

jako výsledek tepelné degradace polymeru. Není proto překvapující, ţe studiem kinetiky 

hoření paliv se zabývají stovky prací, řešících dílčí části na teoretickém základě nebo 

vyhodnocením experimentálních dat. Tato práce si klade za cíl přispět k lepšímu 

pochopení celého procesu s vyuţitím moderních postupů, a to jak za pomoci nového 

experimentálního zařízení, tak také matematického modelování procesu vyhořívání 

uhelných částic. 

Zde jsou dílčí cíle: 

- teoretický rozbor problematiky a zpracování rešerše o současném stavu vědění 

o průběhu vyhořívání uhelných částic ve světě. Tento cíl je popsán v předchozích 

kapitolách.  

- stěţejním cílem této práce je návrh a konstrukce zařízení pro experimentální stanovení 

termokinetických vlastností uhelného prášku a metodika stanovení termokinetických 

vlastností uhelného prášku. Tímto cílem se zabývá kapitola následující.  

- experimentální část a sestavení křivek vyhořívání částic jednotlivých druhů uhlí 

navazuje na předchozí cíl. Obsahuje ověření provozu experimentálního zařízení během 

reálných zkoušek.  

- výsledky zkoušek jsou vyuţity pro sestavení matematického modelu spalování 

uhelných částic za účelem získání kinetických konstant. 
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8. Metoda stanovení křivky vyhořívání  

Průběh vyhořívání uhelného prášku a kinetické parametry Ac a Ec pro heterogenní 

spalování uhelného prášku musí být získány na základě dat z experimentálních zkoušek. 

Jako jedno z nejvhodnějších zařízení se jeví reakční komora známá pod názvem pádová 

trubka, která simuluje podmínky panující v reálných systémech a přitom umoţňuje 

poměrně jednoduché nastavení okrajových podmínek procesu, kterými jsou koncentrace 

kyslíku reakčního plynu a jeho teplota, velikost částic uhelného prášku a doba zdrţení 

v reakčním prostoru v závislosti na délce trajektorie částice a rychlosti proudění 

reakčního plynu. Cílem je přitom dosáhnout co nejniţšího ovlivnění reakčního prostředí 

reagujícími látkami a jeho produkty. Jinými slovy řečeno, snahou je dávkovat uhelný 

prášek do reakční komory po jednotlivých částicích tak, aby nebyly ovlivněny okrajové 

podmínky (teplota reakčního plynu a koncentrace kyslíku v něm obsaţená) spalovacího 

procesu, viz kapitola - Zajištění podmínek pro průběh reakce 1. řádu. 

8.1.  Popis experimentálního zařízení  

Za účelem získání křivky vyhořívání uhelného prášku za předem stanovených reakčních 

(okrajových) podmínek jsem pracoval na vývoji a zprovoznění unikátního 

experimentálního zařízení – Pádové trubky. Během celého období jsem spolupracoval jak 

na návrhu koncepce samotného experimentálního zařízení, tak jeho uvedení do provozu, 

jeho odladění a tvorbě ovládacího softwaru, který je nedílnou součástí celého zařízení. 

V této kapitole je stručně popsáno celé zařízení včetně pomocných agregátů a ovládacího 

programu.  

Experimentální zařízení s unášivým proudem (EFR), tzv. Pádová trubka (obr. č. 14) 

umoţňuje nastavit prostředí podobné podmínkám panujícím v reakčním prostoru kotlů 

velkých uhelných bloků spalujících uhelný prášek volbou teploty, koncentrace kyslíku 

a rychlosti proudění reakčního plynu v reakční komoře. Parametry plynu jsou 

nastavovány a řízeny v plně automatickém reţimu. Systém je řízen PLC jednotkou 

s vizualizační PC stanicí.  

8.1.1. Princip Pádové trubky 

Připravený vzorek uhelného prášku je pneumaticky vstřikován chlazenou dávkovací 

sondou rovnoběţně s osou reakční komory do vertikálního proudu reakčního plynu 
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o známé teplotě, koncentraci kyslíku a rychlosti proudění. Během „pádu“ částic uhelného 

prášku směrem k bodu prudkého zchlazení kapalným dusíkem dochází k postupnému 

zahřátí částic, jejich vysušení, uvolnění a vyhoření prchavé hořlaviny a následně 

(resp. souběţně s homogenním spalováním) probíhá vyhořívání fixního uhlíku. Vzorek 

zachycený na bezpopelovém filtru se poté analyzuje, kdy se stanoví nedopal (mnoţství 

nevyhořelého uhlíku) v závislosti na době setrvání v reakční komoře. Postupným 

zvyšováním místa injektáţe se prodluţuje doba hoření a tak lze zajistit dobu, potřebnou 

pro dokonalé vyhoření. Na základě těchto výsledků se sestaví křivka vyhořívání, která 

charakterizuje palivo o určité zrnitosti pro dané okrajové podmínky reakce. Analyticky 

stanovený obsah hořlaviny (nedopalu) v jednotlivých vzorcích pak umoţní graficky určit 

křivku vyhoření, která charakterizuje vlastnosti daného paliva při procesu hoření 

v oxidačním prostředí uhelných částic v čase a slouţí k nastavení matematického modelu 

Pádové trubky.  

 

OBR. Č. 14   PÁDOVÁ TRUBKA - HLAVNÍ ČÁSTI 
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Parametry Pádové trubky: 

- koncentrace O2 v reakčním plynu 0 - 21 %, koncentrace CO2 a N2 se mění v závislosti 

na změně koncentrace kyslíku 

- provozní teplota v reakční komoře 600 aţ 1200 °C 

- rychlost reakčního plynu v reakční komoře 1 - 4 m.s-1 v závislosti na ostatních 

parametrech (koncentrace kyslíku v reakčním plynu a jeho teplota) 

- délka reakční komory 4800 mm, vnitřní průměr 66 mm 

- počet vstřiků – 8 

- doba setrvání uhelných částic v závislosti na délce trajektorie v reakčním prostoru 

a rychlosti proudění reakčního plynu 

Zařízení se skládá z několika po sobě jdoucích sekcí (viz obr. č. 15), a to: 

I. příprava směsi plynu o poţadovaném mnoţství a koncentraci kyslíku  

II. ohřev směsi plynu na poţadovanou teplotu 

III. reakční komora 

IV. dávkování paliva do reakční komory 

V. odběr vzorku z reakční komory spolu se současným prudkým ochlazením 

vzorku na teplotu pod 50 °C 

PLC jednotka s vizualizační PC stanicí  

V následujících podkapitolách jsou popsány jednotlivé sekce systému Pádové trubky. 

Celé zařízení je nakresleno v 3D kreslicím programu Inventor professional verze 11.0. 

Výkresová dokumentace je uloţena v elektronické podobě v přílohách na CD.  
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OBR. Č. 15   ZJEDNODUŠENÉ TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA PÁDOVÉ TRUBKY 

8.1.2. Příprava směsi plynu na požadované množství a koncentraci kyslíku 

V sekci I (obr. č. 16) probíhá směšování plynů za účelem dosaţení poţadované 

koncentrace kyslíku v rozmezí 0 – 21 %obj.. K namíchání směsi dochází ve směšovači, 

do kterého je vháněn ventilátorem atmosférický vzduch, který je na vstupu do dmychadla 

zbaven tuhých částic pomocí předřazeného filtru. Za ventilátorem je napojen odfuk 

umoţňující ochlazování dmychadla z důvodu jeho přehřívání způsobeného vysokou 

tlakovou ztrátou na celé trati. Sníţení koncentrace kyslíku je docíleno přiváděním CO2 

z vysokotlakého svazku lahví umístěného v blízkosti pádové trubky. Do směšovače plynů 

dále vede přívod pro alternativní plyn (např. N2), který lze také v případě potřeby pouţít. 

Přívody plynů (vzduchu a CO2) jsou opatřeny redukčními ventily za účelem nastavení 

poţadovaného tlaku plynu vstupujícího do směšovače. Smíšený reakční plyn poté 

pokračuje směrem do ohříváku plynu, přičemţ se změří jeho tlak, teplota, průtok 

a koncentrace kyslíku. Teplota je měřena snímačem teploty PT100, průtok 
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elektromagnetickým průtokoměrem MECON FVA 252 CF-S, statický tlak snímačem 

tlaku SAR DMP 343 a koncentrace kyslíku PMA 30. 

Na základě těchto údajů se řídí regulace směšování vzduchu s CO2 a rychlost proudění 

ohřátého reakčního plynu v reakční komoře. 

 

OBR. Č. 16   PŘÍPRAVA REAKČNÍHO PLYNU 

Výpočet rychlosti proudění plynu v reakční komoře v závislosti na teplotě reakčního 

plynu: 

Vzhledem k teplotě panující v reakční komoře (aţ 1200 °C) je měření rychlosti proudění 

plynu uvnitř reakční komory velmi obtíţné. Proto je jeho rychlost spočítána pomocí 

stavové rovnice na základě údajů změřených před vstupem do reakční komory.  

Hustota plynu se s jeho zvyšující teplotou sniţuje. Z tohoto faktu vyplývá, ţe při 

stoupající teplotě se hmotnostní tok plynu sniţuje a tudíţ se sniţuje mnoţství potřebného 

plynu na vstupu do komory a také mnoţství energie nutné k jeho ohřevu (viz příloha A).  

Výpočet doby setrvání vzorku v reakční komoře v závislosti na rychlosti proudění 

reakčního plynu a délce trajektorie obsahuje tab. č. 1.  
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TAB. Č. 1   VÝPOČET DOBY SETRVÁNÍ VZORKU V REAKČNÍ KOMOŘE V ZÁVISLOSTI NA 

RYCHLOSTI REAKČNÍHO PLYNU A DÉLCE TRAJEKTORIE 

1 m/s 2 m/s 2,4 m/s 3 m/s

[m] [ms] [ms] [ms] [ms]

0 0,53 530 265 221 177

1 0,8 800 400 333 267

2 1,3 1300 650 542 433

3 1,8 1800 900 750 600

4 2,3 2300 1150 958 767

5 2,8 2800 1400 1167 933

6 3,3 3300 1650 1375 1100

7 3,8 3800 1900 1583 1267

8 4,3 4300 2150 1792 1433

B
o
d

T
ra

je
k
to

ri
e
 

č
á
s
ti
c

Doba setrvání v reakční komoře PT v 

závislosti na rychlosti reakčního plynu

 

8.1.3. Ohřev směsi reakčního plynu na požadovanou teplotu 

Reakční plyn o poţadované koncentraci kyslíku je poté přiváděn do elektrického 

ohříváku reakčního plynu (obr. č. 17), kde je ve dvou stupních ohříván na poţadovanou 

teplotu. První stupeň ohřevu je elektronicky omezen na maximální teplotu ohřevu 600 °C. 

Druhý stupeň, zvaný dohřev, poté dohřívá reakční plyn na poţadovanou teplotu aţ 

1200 °C. Obě sekce ohřevu reakčního plynu jsou regulovány na základě teplot 

naměřených termočlánkem typu K u předehřevu a termočlánku typu S u dohřevu. 

Z ohříváku reakčního plynu poté reakční plyn proudí směrem dolů do reakční komory. 

Na konci ohříváku reakčního plynu je umístěna homogenizační mříţka, která slouţí 

k usměrnění proudu plynu do reakční komory [29].  

 

OBR. Č. 17   OHŘÍVÁK REAKČNÍHO PLYNU 
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8.1.4. Reakční komora 

Vertikálně zavěšená plynotěsná reakční komora (viz obr. č. 18) – vlastní pádová trubka 

je vyrobena ze speciální slitiny KANTHAL APM (Fe75Al20Cr5), která můţe být 

dlouhodobě provozována aţ do teploty 1300 °C [30]. Její délka je 4800 mm a vnitřní 

průměr trubky činí 66 mm při 

tloušťce stěny 4,5 mm. Komora je 

připevněna přírubou s těsněním 

k ohříváku reakčního plynu. Materiál 

reakční komory obsahuje cca 20 % 

hliníku, který během provozu reaguje 

s kyslíkem a vytváří na povrchu 

vrstvičku korundu (Al2O3) chránící 

vnitřní povrch reakční komory před 

další oxidací. Reakční komora je 

zvenčí otápěna elektrickými topnými 

moduly – 19x FIBROTHAL RAC 

150/200, max. teplota 1300 °C, max. 

výkon 5955W/70,1 V na 1 modul. 

Moduly mají 40 mm silnou tepelnou 

izolaci z materiálu FIBROTHAL a 

opláštění z nerezového plechu o 

tloušťce 1 mm. Do reakční komory je 

našroubováno 8 uzavíratelných 

vstřiků (o Ø 19,1/1,3 mm, rozteč 250 

mm, délka 133 mm (zakončení 

50 mm od vnějšího pláště z 

nerezového plechu, materiál 

KANTHAL AF (1400 °C). 

Vzhledem k problémům s tepelnou dilatací kovové trubice (prodlouţení reakční komory 

je při ohřátí na 1200 °C cca 80 mm) jsou topné moduly zavěšeny na systému protizávaţí 

obr. č. 19.  

  směr proudění reakčního plynu

1

- 650 mm

      zasunutá odběrová sonda

      zachycovač

     

OBR. Č. 18   REAKČNÍ KOMORA PÁDOVÉ TRUBKY 
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OBR. Č. 19   SYSTÉM VYVAŢOVÁNÍ DILATAČNÍCH POSUVŮ 

Správná funkce celého systému protizávaţí je podmíněna následující rovnicí: 

2Fp ≈ Gm 

Fp= Gp – (F1, F2) 

Na vnější stěně reakční komory je v ochranných jímkách z KANTHALU A1 umístěno 

10 kusů termočlánků typu “S“ (termočlánkový drát Pt/PTRh10) rozloţených rovnoměrně 

po výšce ve 3 sekcích. Termočlánky slouţí ke snímání povrchové teploty stěny reakční 

komory, na jejichţ základě je regulováno otápění reakční komory.  

8.1.5. Dávkování paliva do reakční komory 

Pro dávkování uhelného prášku do reakční komory slouţí plynotěsný vibrační 

elektromagnetický dávkovač M6 – 230 umístěný na vertikálně posuvném pojezdu. Pojezd 

je moţno plynule posunovat po celé výšce reakční komory, kdy jej lze po umístění 

k poţadovanému vstřiku aretovat, coţ zamezí přenosu vibrací na nosnou konstrukci 

pádové trubky. Dávkování paliva je zaloţeno na principu dopravy materiálu mikrovrhem, 

coţ umoţňuje kontinuální dávkování paliva (cca 5 gramů za 15 minut, viz následující 

podkapitola s názvem Zajištění podmínek pro průběh reakce 1. řádu) do vodou chlazené 

sondy o vnitřním průměru 5 mm. Chladicí voda se přivádí hadicemi z vodovodního řádu 

na zdi budovy zkušebny.  

 

Gm 

Fp 

Gp 

Fpr 

F2 F1 
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Gumové 

polštářky    

OBR. Č. 20   VIBRAČNÍ DÁVKOVAČ VZORKU PALIVA 

Dávkovač je vybaven regulátorem umoţňujícím plynulé nastavení mnoţství 

dávkovaného vzorku [31]. Uhlí je kontinuálně sypáno násypkou do proudu reakčního 

plynu odváděného v malém mnoţství z místa před ohřívákem reakčního plynu (viz 

obr. č. 20). Plyn proudící skrze vodou chlazenou sondu z ušlechtilé oceli unáší částice 

uhelného prášku do reakční komory zvoleným vstřikem, kde je následně spalován 

v proudu ohřátého reakčního plynu. Rychlost plynu proudícího z chlazené sondy je 

shodná s rychlostí plynu v reakční komoře. Kontrola se provádí plováčkovým 

průtokoměrem zavěšeným pod vibračním dávkovačem. V případě potřeby se pouţije 

pomocné čerpadlo pro rovnoměrné dávkování nosného plynu do reakční komory. 

Výpočet průtoku dopravního plynu je na přiloţeném CD.  

Zajištění podmínek pro průběh reakce 1. řádu 

Zachování prvního řádu reakce je nutné pro zjednodušení stanovení kinetických 

konstant, které tuto reakci charakterizují. Pokud by byl řád reakce vyšší, musely by se 

nastavit uţivatelské funkce v CFD modelu, coţ by zkomplikovalo celý proces získávání 

těchto konstant. V případě niţšího (nultého) řádu chemické reakce by byl celý proces 

snadněji popsatelný, ovšem v tomto případě toho nelze dosáhnout.  Poměr palivo-oxidant 

1:100 je chemiky obecně přijatý úzus pouţívaný u tohoto typu reakcí a má zajistit právě 

řád reakce na úrovni jedna.  
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Pádová trubka funguje jako reakční komora s kontinuálním prouděním reakčního plynu 

o známé (nastavené) rychlosti reakčního plynu, jeho teplotě a koncentraci kyslíku. Do 

tohoto reakčního prostoru je kontinuálně dávkováno palivo o známém (nastavitelném) 

hmotnostním toku a to ve směru proudění reakčního plynu přibliţně stejnou rychlostí, 

jakou proudí reakční plyn.  

Hmotnostní průtok reakčního plynu v pádové trubce je počítán pomocí stavové rovnice 

v závislosti na poţadované rychlosti, teplotě a koncentraci kyslíku reakčního plynu 

proudícího v reakční komoře pádové trubky. Vypočtený hodinový hmotnostní průtok 

reakčního plynu o známé hmotnostní koncentraci kyslíku lze pak jednoduše pouţít pro 

výpočet hodinového mnoţství dávkovaného paliva do reakční komory tak, aby bylo 

dosaţeno hmotnostního poměru 1:100.  

V tab. č. 2 jsou uvedeny pouze výsledky výpočtu potřebného „naředění“ vzorku 

v reakčním prostoru PT. Veškeré výpočty a jednoduchý program (soubor ve formátu 

Excel) jsou uloţeny ve sloţce výpočty na přiloţeném CD nosiči. 

TAB. Č. 2   MNOŢSTVÍ DÁVKOVANÉHO PALIVA V ZÁVISLOSTI NA KONCENTRACI KYSLÍKU, 

TEPLOTĚ A RYCHLOSTI REAKČNÍHO PLYNU  
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1 0,3 0,4 0,5 0,0 0,4 0,4 0,0 0,3 0,4

4 1,1 1,6 2,2 0,8 1,2 1,5 0,7 1,0 1,3

6 1,6 2,5 3,3 1,2 1,8 2,3 1,0 1,5 2,0

10 2,8 4,0 5,5 2,0 3,0 4,0 1,6 2,5 3,3

12 3,3 4,9 6,5 2,4 3,5 4,8 2,0 3,0 4,0

15 4,1 6,2 8,3 3,0 4,5 6,0 2,5 3,7 4,8

21 5,8 8,6 11,5 4,2 6,3 8,3 3,4 5,0 6,8

g/odběr 15 min

dávkování paliva

O2 

%obj.

 

8.1.6. Odběr vzorku z reakční komory a jeho ochlazení 

Velkou výzvou během ladění stabilního provozu PT (a tím stabilního a hladkého 

průběhu vyhořívání bez výrazných odchylek mezi jednotlivými odběry) bylo ustálení 

otáček rootsova dmychadla, které má na starosti odsávání ochlazeného reakčního plynu 

z reakční komory spolu se zreagovaným vzorkem. Na jedné straně je potřeba udrţet 

teplotu reakčního plynu pod 50 °C aby nedošlo ke spálení filtru zachycujícího vzorek 
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a na druhé straně je potřeba udrţet stabilní otáčky dmychadla. Tento proces komplikuje 

kapalný dusík pouţívaný k ochlazování horkého plynu, který se odpařuje ještě před 

dosaţením místa zchlazení. Vznikají bubliny plynného dusíku způsobující rozkmitání 

regulace otáček dmychadla a tím dojde k velkým výkyvům v rychlosti reakčního plynu 

v RK (statický tlak v reakční komoře kolísá v řádu stovek Pa). K odpařování dusíku 

dochází zejména v místě „škrcení“ průtoku na výstupu kapalného dusíku z kryogenní 

nádoby, tedy na ventilu odběru kapaliny z této nádoby. Tady je nutno zdůraznit, ţe tlak 

v kryogenní nádobě musí být sníţen alespoň pod 5 bar, aby nedocházelo k velkým 

tlakovým rozdílům při vypouštění kapaliny do chladicí sondy, a tím vývinu 

významnějšího mnoţství bublin. Dalším problémem je ohřev kapaliny o teplotě -196 °C 

okolní atmosférou s teplotou cca 20 °C.  

Za tímto účelem jsem podal projekt na zpřesnění metodiky stanovení termokinetických 

vlastností uhelného prášku, který momentálně řeším. Celkové výsledky budou aţ po 

odevzdání této práce, ale jiţ dílčí data naznačují, ţe je celý proces stabilnější a tím 

dochází ke zpřesnění metodiky a získání kvalitnějších dat ze zkoušek na PT.  

Vzorek je z reakční komory odebírán společně s reakčním plynem pomocí speciální 

sondy z ušlechtilé oceli (obr. č. 21), která má vnější části pláště přívod kapalného dusíku. 

Kapalný dusík je přiváděn do sondy z kryogenní nádoby o objemu 520 dm
3
, která 

postačuje na cca čtyřdenní provoz pádové trubky (cca 40 odběrů vzorku v závislosti na 

nastavených provozních podmínkách-teplotě, rychlosti a koncentraci kyslíku reakčního 

plynu). Dusík v kapalném stavu má teplotu varu 77,35 K (-195,80 °C), coţ umoţňuje 

velmi rychlé zchlazení reakčního plynu se vzorkem paliva na poţadovanou teplotu pod 

50 °C. Ochlazením na tuto teplotu pomocí kapalného dusíku se zaručí velmi rychlé 

zastavení oxidačních reakcí zkoumaného vzorku, a také se zajistí dostatečně nízká teplota 

pro provoz vývěvy odsávající reakční plyn se vzorkem a odpařeným dusíkem. Další 

výhodou této metody je, ţe během promíchání reakčního plynu s odpařeným dusíkem 

dochází k inertizaci vzorku.  
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OBR. Č. 21   ODBĚROVÁ SONDA SE ZACHYCOVAČEM VZORKU 

Po zchlazení proudí směs plynů se vzorkem do zachycovače tuhých částic z nerezové 

oceli, ve kterém je na podpůrném sítku umístěný bezpopelový filtr o průměru 300 mm se 

schopností zachytit částice průměru 1-3 μm. Vlastností tohoto filtru je téměř nulová 

zbytková hmotnost po jeho spálení (pod 0,01 % původní hmotnosti) umoţňující 

stanovení nedopalu vyţíháním.  

Jako vývěva slouţí Rootsovo dmychadlo (obr. č. 22).  

 

OBR. Č. 22   ROOTSOVO DMYCHADLO 

Objem odebíraného plynu se s odpařeným kapalným dusíkem přibliţně ztrojnásobí. 

Parametry dmychadla jsou uvedeny v [32]. Výpočty hmotnostních a objemových průtoků 

v závislosti na nastavených parametrech reakčního plynu jsou uvedeny v příloze C. 

Otáčky dmychadla jsou řízeny frekvenčním měničem na základě tlakových poměrů 

uvnitř reakční komory. Tlak je snímán na jednom ze vstřiků v blízkosti odběrové sondy 
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(obr. č. 15). Signál ze snímače tlaku (CRESSTO s nastaveným měřicím rozsahem 

-50 aţ 50 Pa) jde přímo do frekvenčního měniče ovládajícího otáčky pohonu dmychadla 

a tím reguluje právě tlakové poměry v reakční komoře tak, aby v ní byl stále udrţován 

mírný přetlak v řádu jednotek Pa. Mírný přetlak zajistí odsátí reakčního plynu včetně 

vzorku z reakční komory a zároveň nebude přisáván vzduch z okolí, který by mohl 

ovlivnit výsledek měření.  

Dmychadlo je umístěno do protihlukového krytu v místnosti skladu paliv, jeho bliţší 

specifikace a provozní podmínky jsou uvedeny v [32].  

Za účelem udrţování teploty niţší neţ 50 °C je v propojovacím koleně mezi 

zachycovačem tuhých částic a plastovou hadicí napojenou do dmychadla, vytvořen 

prostor pro snímání teploty termočlánkem typu K. Snímaná teplota tímto termočlánkem 

slouţí obsluze jako kontrolní hodnota pro ruční regulaci mnoţství vstřikovaného 

kapalného dusíku do sondy. Teplota se zobrazuje měřicím softwarem nainstalovaným na 

PC se zabudovanou měřicí ústřednou.  

8.1.7. PLC jednotka s vizualizační PC stanicí 

Celý systém přípravy reakčního plynu v závislosti na poţadavcích obsluhy, jeho ohřev 

a udrţování poţadované teploty v reakční komoře je řízen pomocí PLC jednotky 

umístěné vedle pádové trubky. Součástí PLC jednotky je vizualizační PC stanice, ve které 

je nainstalována vizualizace [34] pro ovládání systému pádové trubky (obr. č. 23). Toto 

okno zároveň slouţí k monitorování všech relevantních veličin slouţících k výpočtu 

poţadovaných parametrů plynu před vstupem do reakční komory PT. Jsou zde umístěny 

všechny ovládací prvky pro nastavení poţadovaného průtoku, teploty a koncentrace 

kyslíku v reakčním plynu.  
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OBR. Č. 23   HLAVNÍ OVLÁDACÍ OKNO VIZUALIZACE PC STANICE 

Celý proces vedoucí k získání křivky vyhořívání vyţaduje další zařízení při přípravě 

vzorku a vyhodnocení výsledků experimentů. Popsány jsou v následující kapitole.  

8.2.  Metodika stanovení úbytkové složky ve vzorku získaného 

z Pádové trubky  

Stěţejní částí celého procesu stanovení termokinetických vlastností práškového uhlí jsou 

experimentální zkoušky. Získání jednoho bodu na křivce vyhořívání pro dané uhlí 

za předem zvolených parametrů plynu předchází celá řada úkonů, které jsou popsány 

v této kapitole. Metodika začíná jiţ při samotném odběru vzorku, jeho úpravě a přípravě, 

analýze relevantních parametrů před vlastní zkouškou, experimentální část a vyhodnocení 

výsledků s vyuţitím dalšího přístrojového vybavení VEC.  
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8.2.1. Příprava vzorku 

Pokud vzorek nesplňuje poţadavky na granulometrii 

(zrnitost vzorku musí být v rozmezí 0 - 300 μm), je 

nutné tento na poţadovanou zrnitost upravit. Před 

vlastním mletím je zpravidla potřeba vzorek vysušit na 

vlhkost pod 3 %hm., aby bylo moţné jej namlít ve 

vibračním mlýnku (z důvodu předcházení slepování 

hmoty vzorku v mlýnku). Vysušení vzorku se provádí 

v prostoru zkušebny VEC na vysoušecím platu 

umístěném ve skladu paliv. Po vysušení se vzorek 

upraví drcením na analytický vzorek pomocí 

laboratorního vibračního mlýnu.  

obr. č. 24   Analytická síta      

8.2.2. Dosažení požadované zrnitosti vzorku 

Vzorek namletý na vibračním mlýnu je připraven na sítování na analytických ASTM 

sítech RETSCH AS 300 CONTROL (obr. č. 26). aby byly sítováním získány vzorky 

v následujících čtyřech rozmezích zrnitosti: 

 < 56 μm 

56 – 63 μm 

80 – 90 μm 

> 90 μm 

Poté se spustí vlastní sítování, které v závislosti na typu vzorku, poţadované 

granulometrii a vizuální kontrole trvá cca půl hodiny. Sítovací stroj je nastaven na 

parametry sítování: Amplitude 1.2 mm, interval 10 sec. U sít s průměrem oka menším 

neţ 90 μm se musí pouţít podpůrné řetízkové prstence (chain rings). Vzorek musí být 

dostatečně „ostře“ nasítován, to znamená, ţe nesmí být ve vzorku patrný významný podíl 

menších neţ poţadovaných částic, jak je uvedeno na fotografiích z elektronového 

mikroskopu PHILIPS SEM 515 (obr. č. 25). 
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OBR. Č. 25   NEDOSTATEČNĚ VYTŘÍDĚNÉ UHLÍ A SPRÁVNĚ NASÍTOVANÝ VZOREK O 

ZRNITOSTI 80-90 µM 

Po nasítování vzorku se provede stanovení distribuce velikosti částic na přístroji 

MALVERN MASTERSIZER 2000. Jako příklad je uvedena analýza vzorku pouţitého 

při experimentálních zkouškách VZ 013/10 sítovaného na zrnitost 80 - 90 µm 

(obr. č. 26).  

 

OBR. Č. 26   STANOVENÍ DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC UHELNÉHO PRÁŠKU VZ 013/10 

SÍTOVANÉHO NA ZRNITOST 80 - 90 µM 

Z obrázku je patrný ostrý vrchol u frakční charakteristiky (viz kapitola 6.3.1 Zrnitost) 

značící velmi dobré nasítování vzorku. Toto je také potvrzeno na obr. č. 26. Následně se 

provede stanovení hrubého rozboru daného uhlí a to pro kaţdou zrnitost. Výsledek 

hrubého rozboru je podstatnou sloţkou výpočtu a zásadně ovlivňuje přesnost stanovení 

nedopalu jednotlivých odběrů (podrobněji bude popsáno v další kapitole). Obsah popela 

narůstá s rostoucí velikostí distribuce částic, jak ukazuje graf č. 1. Zajímavou výjimkou je 
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niţší obsah popela ve vzorku o zrnitosti 90 – 200 µm, u kterého byla stanovena jedna 

křivka vyhořívání (viz kap. 9.1 Vyhodnocení provedených spalovacích zkoušek).  

Obsah popela v závislosti na velikosti distribuce částic vzorku VZ 

013/10
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GRAF Č. 1 OBSAH POPELA V ZÁVISLOSTI NA ZRNITOSTI VZORKU VZ 013/10 

8.2.3. Vážení filtrů 

Před vlastními experimentálními zkouškami je potřeba zváţit dostatečné mnoţství filtrů 

pro odběr vzorku. Vzhledem k velkému vlivu na konečnou přesnost stanovení nedopalu 

ve vzorcích získaných z PT je zde detailněji popsána metoda jejich váţení, která značně 

závisí na technické vybavenosti laboratoře VEC.  

K odlučování vzorku reagovaného uhelného prášku z reakční komory PT se pouţívá 

bezpopelový filtr Munktell Grade 391 o průměru 300 mm. Na obr. č. 27 jsou pro ilustraci 

zobrazeny zachycené vzorky uhlí na bezpopelovém filtru při zkouškách prováděných na 

PT. 
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OBR. Č. 27   FILTRY SE ZACHYCENÝM VZORKEM PŘI ZKOUŠKÁCH NA PT (VLEVO VYHOŘELÝ 

VZ 001/08, VPRAVO ČÁSTEČNĚ VYHOŘELÝ VZ 013/10) 

Filtry se váţí na laboratorních vahách OHAUS v laboratoři VEC I. Váţení filtrů se 

provádí vţdy po sušení v sušárně MEMMERT UFE 400 trvajícím cca půl dne a to 

minimálně 3x pro kaţdý filtr. Váţení filtrů je stále povaţováno za nejcitlivější část 

stanovení úbytkové sloţky, protoţe filtry velmi rychle absorbují vzdušnou vlhkost 

(viz příloha F) a proto je potřeba provádět váţení velmi rychle. Je také nutno zajistit 

bezvětří v místnosti, protoţe z důvodu velikosti filtru (průměr 300 mm) musí být 

otevřeny horní dvířka váţícího prostoru váhy (obr. č. 28). 

  

OBR. Č. 28   VÁŢENÍ FILTRU NA ANALYTICKÉ VÁZE OHAUS 

Příklad naváţky pouţitých filtrů obsahuje příloha D. V těchto tabulkách jsou zobrazeny 

hmotnosti filtrů při jednotlivých váţeních a odchylky od průměru (v absolutní 

i procentuální hodnotě). V zeleně podbarveném sloupci jsou uvedeny pouţité hmotnosti 
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filtrů pro následný výpočet úbytkové frakce. V odchylkách od průměru jsou červeně 

podbarvené hodnoty, které se odlišují o více neţ 10 mg od průměru vybraných hodnot. 

Stanovená hmotnost a číslo filtru jsou také zapsány na váţeném filtru. Pro další výpočet 

je pak pouţit průměr z naměřených hodnot, které se od sebe navzájem významně 

neodchylují.  

8.2.4. Náběh a provoz pádové trubky a vlastní experimentální zkoušky 

Spouštění systému pádové trubky je popsáno v návodu na obsluhu a údrţbu [34], na 

kterém jsem pracoval ve spolupráci s dodavatelskou firmou. Vzhledem k obsáhlosti 

a sloţitosti celého systému budou v této kapitole popsány pouze některé důleţité prvky.  

Během najíţdění na poţadovanou teplotu se nastaví dmychadlo na minimální otáčky 

(50 %) a otevře ventil odfuku na 100 %. Tím se docílí minimální průtok plynu a sníţí 

provozní náklady při ohřevu. Před vlastním spuštěním ohřevu PT je potřeba očistit vnitřní 

stěnu reakční komory upraveným ocelovým kartáčem aby nedošlo k ovlivnění výsledků 

odpadávajícími částicemi popela, které se nalepují během zkoušek na vnitřní stěny RK.  

Zapojí se analyzátor kyslíku, zapne a provede kalibrace. Vzorek paliva o známé 

granulometrii se nasype do vibračního elektromagnetického dávkovače (obr. č. 20) 

v mnoţství cca 0,5 dm
3 

(v závislosti na dostupném mnoţství vzorku), plynotěsně se 

uzavře víkem a napojí na dávkovací sondu. Dávkovač se umístí do poţadované výšky 

tak, aby byla dopravní hadička pro uhlí napojovaná na dávkovací sondu zhruba v úrovni 

dávkovacího místa - vstřiku a zaaretuje se. Frekvenční měnič dmychadla se zapojí do 

elektřiny a zapne dmychadlo, které začne implicitně odsávat při nízkých otáčkách cca 

150 otáček/min.  

Po spuštění PT a ustálení poţadovaných hodnot (teplota reakčního plynu a reakční 

komory, koncentrace kyslíku a rychlost proudění reakčního plynu v reakční komoře) lze 

započít vlastní experimentální část. 

Do zachycovače se vloţí pečlivě filtr a zašroubuje. Vkládání filtru a zašroubování 

zachycovače je nutné provádět opatrně, aby nedošlo k přetrţení filtru a přitom se zajistila 

plynotěsnost odběrového systému.  

Před zasunutím chlazené dávkovací sondy se spustí její chladicí okruh, který je napojen 

na vodovodní řád v blízkosti Pádové trubky. Pouţitá chladicí voda se odvádí hadičkou do 
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odpadního kanálku vedle PT. Poté se dávkovací sonda zasune do dávkovacího otvoru. 

Otevře se ventil s hnacím dopravním reakčním plynem přiváděným ze zkratu před 

ohřívákem plynu, zapne pomocné čerpadlo pod dávkovačem a ověří se, zda je dodrţen 

poţadovaný průtok v závislosti na nastavených parametrech v reakční komoře PT.  

Pak se zasune odběrová sonda do výstupu reakční komory (pádové trubky) a začne dle 

potřeby pouštět kapalný dusík, aby nedošlo k přehřátí dmychadla (teplota nasávaného 

ochlazeného reakčního plynu musí být niţší neţ 50 °C. Tato teplota nesmí být 

dlouhodobě překročena. Tlak v kryogenní nádobě se před vlastním pouţitím při 

zkouškách na PT sníţí na 3-5 bar pomocí ventilu odfuku na nádobě (viz schéma na 

kryogenní nádobě). 

Po ustálení tlakových poměrů uvnitř pádové trubky na mírném přetlaku v řádu Pascalů 

a teploty ochlazovaného odsávaného reakčního plynu na teplotě cca 30 °C lze začít 

s vlastním dávkováním vzorku paliva do reakční komory. To se provede spuštěním 

vibračního dávkovače pomocí hlavního vypínače na ovladači dávkovače umístěného 

v prvním patře nosné konstrukce PT. Intenzita dávkování se nastaví tak, aby hmotnostní 

tok uhlí činil cca 5 g/15 min trvající zkoušku (viz kapitola Zajištění podmínek pro průběh 

reakce 1. řádu). 

Při vlastním spuštění dávkování paliva do reakční komory, která je faktickým počátkem 

experimentu, se musí zapsat do checklistu (tab. č. 3) datum měření, číslo odběru, bod 

v RK, míra zasunutí odběrové sondy do RK v milimetrech, okrajové podmínky, za jakých 

byl experiment proveden, číslo filtru, čas odběru a také případné poznámky 

z průběhu měření. 

TAB. Č. 3   CHECKLIST PRO MĚŘENÍ NA PT 
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[mm]  [°C] [m/s] [%]

Provedl (jméno, podpis):

poznámkyčas odběru

Poř. č. checklistu:         /09

Vzorek dle knihy vzorků VEC:   VZ      670 /09, 80-90 µm

Stanovení úbytku

D
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tu
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ě
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filtru
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Po uplynutí potřebné doby se ukončí dávkování paliva vypnutím vibračního dávkovače 

a pomocného čerpadla. Poté se vysune odběrová sonda z reakční komory, sníţí se otáčky 
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vývěvy spolu se sníţením mnoţství vstřikovaného kapalného dusíku při neustálém 

hlídání teploty plynu a provede se výměna filtru v zachycovači. Filtr se zachyceným 

vzorkem se umístí do sáčku, řádně se označí (číslo odběru, čas a parametry plynu) a je 

připraven na stanovení nedopalu. Po výměně filtru se celý cyklus opakuje ještě jednou na 

stejném vstřiku. 

 Poté se posunuje dávkování na další body po výšce PT do té doby, neţ je nasbíráno 

dostatečné mnoţství vzorků (bodů) pro stanovení křivky vyhořívání uhelného prášku.  

8.3.  Zpracování a vyhodnocení výsledků -vzorků  získaných z  PT 

Výsledky z vlastních experimentálních zkoušek jsou zapisovány do hlavní výpočtové 

tabulky v Excelu a obsahují data z Checklistu měření a další data nashromáţděná při 

vyhodnocování zkoušek. Jako příklad je v příloze E uvedena hlavní výpočtová tabulka ze 

zkoušek se vzorkem VZ 013/10 ze dne 20. 4. 2010. Modře jsou podbarveny buňky, které 

se zapisují ručně, bílé pozadí mají buňky s vypočtenými hodnotami a ţlutě jsou 

podbarveny výsledky analýzy, které se potom pouţívají pro sestavení křivek vyhořívání 

(doba setrvání vzorku v RK a procento úbytkové sloţky). Sloupeček pouţitelnost 

oznamuje, zda je vzorek pouţitelný do výsledků analýzy. Pokud celý proces proběhl 

v pořádku, je podbarvený zeleně. V případě malých nedostatků, kdy lze výsledek ještě 

pouţít (například odebraný vzorek měl méně neţ 0,5 gramu) je tento odběr označený 

oranţově (např. odběr č. 31). Pokud se při celém procesu stala nějaká závaţná chyba 

(změny v nastavení okrajových podmínek při zkoušce, vysypaný vzorek, poškozený filtr, 

nedostatečné mnoţství vzorku pro analýzu apod.), která zabraňuje pouţití tohoto vzorku 

do výsledků, pak má červenou značku (zde např. odběr č. 38). V posledním sloupci jsou 

uvedeny poznámky z měření a analýz.  

8.3.1. Žíhání a vážení vzorků 

Bezpopelový filtr i se zachyceným reagovaným vzorkem se vkládá do kónického 

ţíhacího kelímku o výšce H=70 mm, průměru u dna d=35 mm a průměru v korunce 

D=60 mm a objemu 120 ml.  

Kaţdý ţíhací kelímek je označen a vyţíhán před prvním pouţitím v muflové peci 

(obr. č. 30). Kelímky v jednotlivých fázích zkoušky jsou na obr. č. 29. 
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OBR. Č. 29   ŢÍHACÍ KELÍMKY V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH POUŢITÍ ZLEVA: 1. VYSUŠENÝ ČISTÝ 

KELÍMEK (M2), 2. KELÍMEK S NAVÁŢKOU (M3), 3. KELÍMEK S NAVÁŢKOU PO ŢÍHÁNÍ 

Vzorek s filtrem se vzhledem k pomalému procesu vyhořívání v kelímku (filtr je 

přeloţený několikrát přes sebe a uvnitř pece nedochází k proudění vzduchu) ţíhají při 

teplotě 815 °C aţ do konstantní hmotnosti (zpravidla po dobu 24 hodin). Po vychladnutí 

se vzorek zváţí a promíchá kovovou nebo skleněnou tyčinkou a vizuálně ověří, zda ještě 

neobsahuje nespálené zbytky. V opačném případě se opětovně provede ţíhání.  

     

OBR. Č. 30   MUFLOVÉ PECE POUŢÍVANÉ K VYŢÍHÁNÍ VZORKU 

Kaţdé váţení (kelímku prázdného i se vzorkem, případně filtru) předchází vysušení 

a vychladnutí v exsikátoru, aby se zamezila absorpce vzdušné vlhkosti.  

8.3.2. Stanovení úbytkové frakce ve vzorku 

Procentuální zastoupení úbytkové frakce U (nedopalu) v zachyceném vzorku je 

základem pro sestavení křivky vyhořívání. Z výsledku stanovení nedopalu se poté 

sestaví křivky vyhořívání uhelných částic v čase, které slouţí k nastavení matematického 

modelu Pádové trubky. Hodnota U značí obsah úbytkové frakce skládající se z vody, 

prchavé hořlaviny a fixního uhlíku, které jsou obsaţeny ve zkoušeném palivu. To 

znamená, ţe je z celkového sloţení vyloučen obsah popela a tudíţ se hodnota U v čase 

(během vyhořívání) pohybuje od 100 % do 0 %, kdy dojde k úplnému vyhoření vzorku 

a zůstane pouze popel.  
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Výpočet se provádí v Excelu na základě výsledku hrubého rozboru vzorku, měření na PT 

a hodnot získaných při stanovení nedopalu. Nejprve je pomocí rovnice ( 12 ) dopočítán 

do 100 % obsah fixního uhlíku podle výsledku stanovení hrubého rozboru vzorku.  

)( aaa VAWC
fix

100 , [%] ( 12 ) 

Poté se zadává hmotnost odebraného vzorku a hmotnost vzorku po vyţíhání, které se 

vypočítají automaticky v programu Excel (příloha E). Hmotnost nadávkovaného vzorku 

před vstupem do reakční komory se vypočítá podle rovnice ( 13 ) 

1006

0


aA

m
m

vz,
, [g] ( 13 ) 

poté se vypočítá podíl úbytkové frakce ze vzorku před ţíháním ( 14 ) 

60
mmm

vzfrub 
,, , [g] ( 14 ) 

hmotnost hořlaviny v odebraném vzorku se vypočítá podle rovnice ( 15 ) 

65 mmhvz  , [g] ( 15 ) 

Poslední fází je výpočet nespálené frakce, která je podílem nespálené hořlaviny ve 

vzorku (hořlavina vzorku) k celkovému obsahu hořlaviny a vody v zachyceném vzorku 

(úbytková frakce) dle rovnice ( 16 ). Výpočet je vlastně mírou úbytku úbytkové frakce 

vzorku za určitou dobu setrvání v reakční komoře, násobená 100 je rovna procentuálnímu 

úbytku, dle rovnice ( 17 ).  

frubm

h
U vz

,

 , [1] ( 16 ) 

%
,

100
frubm

h
U vz

 [%] ( 17 ) 



Ing. Radim Paluska: Stanovení termokinetických vlastností uhelného prášku 

 

 

 

2011    -66- 

Stanovení obsahu nespálené frakce ve vzorku získaného z experimentální zkoušky 

provedené na Pádové trubce se tedy provede podle následujícího vzorce obsahujícího 

všechny kroky ( 18 ) 

100

100 24
24

413 







mm
A

mm

mmm
U

a

, 

[%] ( 18 ) 

8.3.3. Nejistota měření 

Celý proces stanovení termokinetických vlastností uhelného prášku je poměrně sloţitý 

a z toho důvodu narůstá celková nejistota měření. V zásadě se jedná o soubor nejistot 

vzniklých při přípravě paliva, při nastavení okrajových podmínek experimentu (teplota, 

koncentrace kyslíku a doba setrvání částic v reakčním prostoru v závislosti na rychlosti 

reakčního plynu a způsobu odběru a ochlazení vzorku) a dále nejistoty vzniklé při 

stanovení nedopalu. 

Nejistota měření je parametr přidruţený k výsledku měření - střední hodnotě. 

Charakterizuje rozptyl hodnot, které jsou přisuzovány naměřené veličině s určitou 

pravděpodobností. Označuje se symbolem u z anglického uncertainty. 

Výpočet nejistot se provádí s pomocí vzorců blíţe popsaných v [38]. Vzhledem k tomu, 

ţe vzorec obsahuje více členů a dochází zde k dělení a násobení, bylo nutno přistoupit 

k výpočtu parciálních derivací podle jednotlivých členů vzorce ( 18 ), čímţ byly získány 

tzv. koeficienty citlivosti vyjadřující vliv jednotlivých poloţek na konečný výsledek.  

Příloha G shrnuje dílčí nejistoty ovlivňující standardní kombinovanou nejistotu 

stanovení obsahu nespálené frakce pro konkrétní výsledek měření na PT. Příloha H uvádí 

vypočtenou celkovou nejistotu u a koeficienty citlivosti dílčích nejistot při výpočtu 

obsahu nespálené frakce U. 

Jednotlivé dílčí nejistoty (m1, m2, m3, m4 a A) jsou počítány v Excelu, přičemţ nejistota 

typu B vzniklá váţením na laboratorních vahách OHAUS je vypočtena na základě 

kalibračního protokolu kalibrační laboratoře. Nejistota typu A je zjištěna výpočtem 

výběrové směrodatné odchylky, jak je uvedeno v [38]. Nejistota typu B je oficiální 

nejistota stanovení obsahu popela ve vzorku této laboratoře VÚHU.  
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Výpočet absolutní standardní kombinované nejistoty stanovení nespálené frakce 

nedopalu se poté provede podle vzorce ( 19 ). 

         22

44

2

33

2

22

2

11 AAmmmmmmmmabs AuAuAuAuAuu    ( 19 ) 

Výsledek ke kaţdému odběru je poté uveden v předposledním sloupci (příloha E) jako 

rozšířená absolutní standardní kombinovaná nejistota.  

Stanovená rozšířená standardní nejistota U je součinem standardní nejistoty a koeficientu 

rozšíření k=2, coţ pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 % 

[38]. 
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8.3.4. Sestavení křivek vyhořívání 

Na základě výsledků měření a výpočtů v předchozí kapitole se sestavují křivky 

vyhořívání uhelného prášku v reakční komoře PT (graf č. 2) v závislosti na době setrvání 

uhelných částic v reakční komoře a nastavených okrajových podmínkách (rychlost 

reakčního plynu, jeho teplota a koncentrace kyslíku). Body jednotlivých odběrů jsou 

proloţeny křivkou naznačující průběh vyhořívání uhlí v reakční komoře.  

Jako příklad lze uvést křivku vyhořívání získanou při zkouškách na PT se vzorkem 

hnědého uhlí těţeného v dole ČSA v severních Čechách. Parametry plynu jsou uvedeny 

v grafu.  

Z grafu je patrný průběh vyhořívání fixního uhlíku (nejdelší a nejdůleţitější části 

spalovacího procesu). Ohřev částice a vyhořívání prchavé hořlaviny jsou dokresleny dle 

teoretických předpokladů a matematického modelu vyhořívání uhelných částic.  

průběh vyhořívání při rychlosti reakčního plynu 3 m/s, teplotě 800 °C a koncentraci 

kyslíku 6,8 %obj., VZ  001/08 - hnědé uhlí důl ČSA, granulometrie 90-200 µm  
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GRAF Č. 2 KŘIVKA VYHOŘÍVÁNÍ UHELNÉHO PRÁŠKU (HNĚDÉ UHLÍ) SESTAVENÁ NA 

ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ ZÍSKANÝCH Z MĚŘENÍ NA PT 
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9. Experimentální část  

Experimentální zkoušky mají za úkol ověřit funkčnost zařízení v celém jeho provozním 

rozsahu a poskytnout první výsledky pro nastavení matematického modelu v programu 

Fluent.  

Pro experimentální část práce byly zvoleny dva typy uhlí lišící se svou reaktivností. 

První zkoušky byly provedeny s hnědým uhlím, jehoţ hrubý rozbor obsahuje tab. č. 4. 

Hlavní série zkoušek byla provedena s černým uhlím VZ 013/10 (tab. č. 5).  

 Koncentrace jednotlivých sloţek se mírně liší (v řádu jednotek procent) v závislosti na 

jemnosti mletí jednotlivých frakcí (viz graf č. 1 Obsah popela v závislosti na zrnitosti 

vzorku VZ 013/10). Pro vlastní zkoušky byly zvoleny vzorky získané při sítování na 

těchto sítech: 

< 56 µm 

56-63 µm 

80-90 µm 

90-200 µm 

V tab. č. 4 jsou uvedeny parametry vzorku VZ 001/08 (hnědé uhlí) ve formě, v jaké jsou 

zapisovány do výpočtového sešitu v programu Excel. Zadávají se modře podbarvené 

buňky. Obsah fixního uhlíku se dopočítává do 100 % dle rovnice ( 1 ). Uveden je hrubý 

rozbor pro zrnitost vzorku pouţitého při experimentálních zkouškách a prezentovaného 

v této práci.  

TAB. Č. 4   PARAMETRY VZORKU VZ 001/08 PŘEPOČTENÉ NA AKTUÁLNÍ VLHKOST 

SPALOVANÉHO VZORKU 

uhlí dávkované do RK VZ 001/08

granulometrie 90 - 200 µm

voda W
a

6,4 %

popel A
a

26,62 %

prchavá hořlavina V
a

34,69 %

fixní uhlík C fix 32,29 %

suma 100 %  

Hrubý rozbor vzorku VZ 013/10 (černé uhlí) v tab. č. 5 obsahuje shrnutí jednotlivých 

sloţení paliv dle zrnitosti, přičemţ se pouţívá k přepočtům stanovení popela ve vzorku 
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jeho vyţíhání. Opět jsou pouţity hrubé rozbory pro zrnitosti, které byly pouţity při 

vlastních experimentálních zkouškách. 

 TAB. Č. 5   HRUBÝ ROZBOR VZORKU VZ 013/10 

23,2 29,5 0,5 46,8 100

23,9 29,4 0,5 46,3 100

26,6 28,5 0,5 44,4 100

19,2 28,5 0,5 51,8 100

Suma [%]

56- 63

80- 90
90<

Cfix [%]Zrnitost [µm] A
a 

[%] V
a 
[%] W

a
 [%]

<56

 

9.1.  Vyhodnocení provedených spalovacích zkoušek  

Experimentální zkoušky byly provedeny pro 2 typy uhlí, jak je popsáno v úvodu kapitoly 

9. Jako první vzorek bylo pouţito hnědé uhlí z dolu Nástup Tušimice, Severočeských 

dolů, a.s o zrnitosti 90-200 µm.  

9.1.1. Zkoušky s hnědým uhlím VZ 001/08  

Uhlí, jehoţ hrubý rozbor je uveden v tab. č. 4, bylo přijato v surovém stavu. Hrubý 

rozbor byl proveden v laboratořích Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. se sídlem 

v Mostě. Palivo bylo zasláno ve formě, v jaké bylo dodáno na VEC a následně upraveno 

na analytický vzorek v laboratořích VÚHU.  

Vzorek obsahuje větší mnoţství prchavé hořlaviny a popelovin. To má za následek 

rychlý pokles hodnoty U pod 50 % . Z grafu je patrný rozdílný průběh vyhořívání 

uhelného prášku o stejném sloţení, zrnitosti a při stejné teplotě, ale při rozdílné 

koncentraci kyslíku v reakčním plynu. Počáteční strmý úbytek obsahu úbytkové sloţky je 

vystřídán pozvolným vyhoříváním fixního uhlíku, který obsaţeného v palivu. 

U koncentrace kyslíku v reakčním plynu rovné 6 %obj. dochází k prakticky úplnému 

vyhoření během 1 sekundy, zatímco při niţší koncentraci kyslíku rovné 2 %obj k úplnému 

vyhoření úbytkové sloţky během setrvání částic v reakční komoře nedošlo. Z tohoto 

příkladu je jasně patrný zásadní vliv koncentrace oxidačního činidla v reakčním prostoru 

na průběh a rychlost vyhořívání uhelných částic.  
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srovnání průběhu vyhořívání při rychlosti reakčního plynu 3 m/s, teplotě 800 °C a koncentraci kyslíku 6 %obj. 

a 2 %obj., VZ  001/08 - hnědé uhlí důl ČSA, granulometrie 90-200 µm  
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GRAF Č. 3 POROVNÁNÍ KŘIVEK VYHOŘÍVÁNÍ UHELNÉHO PRÁŠKU (HNĚDÉ UHLÍ) 

V ZÁVISLOSTI NA JEDNOTLIVÝCH REŢIMECH 

9.1.2. Zkoušky s černým uhlím VZ 670/09  

Zkoušky s černým uhlím byly provedeny s úmyslem vyuţít vyššího obsahu fixního 

uhlíku, který zaručuje dostatečně dlouhou dobu vyhořívání uhelného prášku v celém 

provozním rozsahu PT. Byly získány následující křivky vyhořívání. 

Zkoušky s uhlím o zrnitosti menší než 56 µm 

Během zkoušek bylo zjištěno tzv. hrudkování vzorku uhlí, které je způsobeno 

shlukováním částic vlivem elektrostatického povrchového napětí. To mělo za následek 

vytváření kompaktních kuliček uhlí o průměru cca 1 mm, které paradoxně v reakční 

komoře vyhořívají mnohem pomaleji, neţ ostatní nasítované vzorky (viz graf č. 4). 

Během vyhořívání došlo prakticky pouze k odplynění prchavé hořlaviny a fixní uhlík 

vyhořel jen povrchově. Získání dalších výsledků po vyřešení tohoto problému bude 

moţné aţ po odevzdání disertační práce, proto zde pouze nastíním moţná řešení. 

Povrchové napětí částic vzniká během jejich vzájemného tření během dopravy vibračním 

dávkovačem do proudu dávkovacího plynu. Tyto vibrace hodlám vyuţít také k rozbití 

shluků přidáním korundových kuliček do ţlábku vibračního dávkovače. To by mělo 

zajistit dostatečné oddělení částic od sebe a tím vytvořit podmínky pro spalování i tak 

malých a problematických částic.  
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s rovnání průběhu vyhořívání při ryc hlos ti reakč ního plynu 3 m/s , konc entrac i kys líku 6 % obj., 

teplotě 800 °C , 1000 °C  a 1200 °C , VZ   013/10- g ranulometrie < 56  μm
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GRAF Č. 4 KŘIVKY VYHOŘÍVÁNÍ VZORKU VZ 670/09 PRO ZRNITOST MENŠÍ NEŢ 56 µM 

Zkoušky s uhlím o zrnitosti 56 - 63 µm 

Tato druhá nejjemnější frakce ze zkoušených vzorků jiţ nemá problém se shlukováním 

částic, a tudíţ lze získat pouţitelná data pro následné modelování. Byly provedeny 

zkoušky pro teploty 800 °C, 1000 °C a 1200 °C při různých koncentracích kyslíku, viz 

následující grafy.  

Pří teplotě 800 °C (graf č. 5) prakticky nedochází u černého uhlí k vyhořívání fixního 

uhlíku, proto byla provedena zkouška pro jednu koncentraci kyslíku a to 6 %obj.. Její 

průběh je velmi plochý právě v závislosti na nízké reakční teplotě.  

Další graf (graf č. 6) ukazuje vliv koncentrace kyslíku na průběh vyhořívání částic, kdy 

je jasně patrné, ţe čím niţší koncentrace kyslíku je v reakčním plynu obsaţena, tím je 

niţší rychlost vyhořívání paliva.  

V posledním grafu této zrnitosti (graf č. 8) je vidět porovnání křivek vyhořívání při 

koncentraci kyslíku 6 %obj. a 4 %obj. při stejné teplotě 1200 °C. Je zde vidět menší vliv 

koncentrace kyslíku na průběh vyhořívání, protoţe dominantním vlivem se stává právě 

vysoká teplota reakčního plynu.  
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průběh vyhořívání při ryc hlos ti reakč ního plynu 3 m/s , teplotě 800 °C  a konc entrac i kys líku 6 % obj.,

VZ  013/10, 56- 63  μm
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GRAF Č. 5 KŘIVKA VYHOŘÍVÁNÍ VZORKU VZ 670/09, 56 - 63  µM PŘI TEPLOTĚ 800 °C 

KONCENTRACI KYSLÍKU 6 %OBJ. 

S rovnání průběhu vyhořívání při ryc hlos ti reakč ního plynu 3 m/s , teplotě 1000 °C  a konc entrac i 

kys líku 6 % obj., 4 % obj. a 2 % obj., VZ  013/10, zrnitos t 56-63  μm
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GRAF Č. 6 KŘIVKY VYHOŘÍVÁNÍ VZORKU VZ 670/09, 56 - 63  µM PŘI TEPLOTĚ 1000 °C 

KONCENTRACÍCH KYSLÍKU 6 %OBJ., 4 %OBJ. A 2 %OBJ. 
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s rovnání průběhu vyhořívání při ryc hlos ti reakč ního plynu 3 m/s , teplotě 1200 °C  a  konc entrac i 

kys líku 6 % obj. a 4 %  obj.,VZ   013/10- g ranulometrie 56-63  μm
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GRAF Č. 7 KŘIVKY VYHOŘÍVÁNÍ VZORKU VZ 670/09, 56 - 63  µM PŘI TEPLOTĚ 1200 °C 

KONCENTRACÍCH KYSLÍKU 6 %OBJ. A 4 %OBJ.  

Zkoušky s uhlím o zrnitosti 80 - 90 µm 

U této zrnitosti je při nejniţší teplotě reakčního plynu při experimentálních zkouškách 

s černým uhlím, která činila 800 °C, patrný velmi pozvolný náběh křivky vyhořívání, 

charakterizovaný pomalým ohřevem částice a uvolněním prchavé hořlaviny a následně 

velmi pomalým úbytkem hmotnosti, která představuje vyhořívání fixního uhlíku. Průběh 

je rychlejší, neţ u zrnitosti 56 - 63 µm, coţ v tomto případě přičítám chybě měření, kdy 

zkoušky neprobíhaly úplně ideálně (vliv rozkolísaného odsávacího dmychadla, kvůli 

kterému docházelo ke změnám rychlosti proudění reakčního plynu a tím k prodlouţení 

doby setrvání částic v RK). Nepříznivý průběh zkoušky s těmito parametry plynu jsou 

vidět i na samotných odběrech získaných z PT (graf č. 8).  

V následujícím grafu (graf č. 9) jiţ jednotlivé odběry v čase na sebe navazují podle 

předpokladu a proto lze tyto křivky povaţovat za pouţitelné pro matematický model 

a stanovení termokinetických parametrů uhelného prášku pro dané parametry plynu. 

Strmost křivky odpovídá zrnitosti vzorku a malý rozdíl v rychlosti vyhořívání v závislosti 

na koncentraci kyslíku lze přičíst teplotě 1000 °C a velkému průměru částic, který sniţuje 

rozdíly v průběhu vyhořívání. 
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průběh vyhořívání při ryc hlos ti reakč ního plynu 3 m/s , teplotě 800 °C  a konc entrac i kys líku 6 % obj.,

VZ  013/10, 80- 90  μm
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GRAF Č. 8 KŘIVKA VYHOŘÍVÁNÍ VZORKU VZ 670/09, 80 - 90 µM PŘI TEPLOTĚ 800 °C 

KONCENTRACI KYSLÍKU 6 %OBJ. 

srovnání průběhu vyhořívání při rychlosti reakčního plynu 3 m/s, teplotě 1000 °C a koncentraci 

kyslíku 6 %obj. a 4 %obj. , VZ  013/10 - černé uhlí, granulometrie 80-90 µm   
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GRAF Č. 9 KŘIVKA VYHOŘÍVÁNÍ VZORKU VZ 670/09, 80 - 90 µM PŘI TEPLOTĚ 1000 °C 

KONCENTRACI KYSLÍKU 6 %OBJ. A 4 %OBJ. 

V následujícím grafu (graf č. 10) je patrný zásadní vliv rozdílu teploty reakčního 

prostředí, kdy vzorek při teplotě 800 °C vyhořívá velmi pozvolna a při teplotě 1200 °C 

vyhoří zcela jiţ během cca 1,2 s.  
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s rovnání průběhu vyhořívání při ryc hlos ti reakč ního plynu 3 m/s , konc entrac i kys líku 6 % obj. 

a teplotě 800 °C  a 1200 °C , obj.,VZ   013/10- g ranulometrie 80-90 μm
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GRAF Č. 10 POROVNÁNÍ KŘIVEK VYHOŘÍVÁNÍ VZORKU VZ 670/09, 80 - 90 µM PŘI 

KONCENTRACI KYSLÍKU 6 %OBJ. A TEPLOTÁCH 800 °C A 1200 °C  

Zkouška s uhlím o zrnitosti 90 – 200 µm 

Pro ověření vlivu velikosti povrchové plochy na rychlost vyhořívání fixního uhlíku byla 

provedena také jedna zkouška s uhlím o této zrnitosti. Zvolil jsem nejvyšší provozní 

teplotu PT 1200 °C a nejvyšší koncentraci kyslíku 6 %obj. V tomto grafu je vidět dobře 

odhadnutelný průběh vyhořívání a také velký vliv vysoké reakční teploty, která 

způsobuje rychlý pokles hmotnosti částice.   

průběh vyhořívání při ryc hlos ti reakč ního plynu 3 m/s , teplotě 1200 °C  a konc entrac i kys líku 6 % obj.,

VZ  013/10, 90<  μm
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GRAF Č. 11 KŘIVKA VYHOŘÍVÁNÍ VZORKU VZ 670/09, 90 - 200 µM PŘI KONCENTRACI 

KYSLÍKU 6 %OBJ. A TEPLOTĚ A 1200 °C  
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10. Model vyhořívání uhelného prášku v  PT  

Numerické modelování programem Fluent umoţňuje řešení mnoha technických aplikací 

včetně problematiky vyhořívání částic práškového uhlí v pádové trubce. Korektnost 

výstupů z numerických simulací ovlivňuje vhodně definovaný matematický model včetně 

reálných okrajových podmínek. V této kapitole jsou definovány modely odplynění 

prchavé hořlaviny a spalování spalitelné frakce. Výstupy numerické simulace jsou 

vyhodnoceny pomocí spotřeby kyslíku v průběhu vyhořívání částic práškového uhlí 

v pádové trubce a změnou průměru částic. Výhodou pouţití programového vybavení 

programu Fluent je modelování sloţitých fyzikálně-chemických procesů s tím, ţe se 

ušetří čas i peníze, které by byly potřeba při náročném provozu takového zařízení, jakým 

je Pádová trubka. Toto zařízení tedy slouţí jako výchozí etalon pro sestavení modelu 

vyhořívání částic práškového uhlí o daných parametrech, na jehoţ základě lze získat 

relevantní konstanty určující průběh hoření práškového uhlí v reálném provozu. 

10.1.  Fyzikální model a výpočetní síť pádové trubky  

Problematiku proudění v pádové trubce lze charakterizovat jako vícefázové proudění 

směsi plynů a dispergované fáze (uhelné částice), kdy dochází ke spalování uhelných 

částic v průběhu pohybu vyhřívanou pádovou trubkou [39]. 

Definovaný matematický model představuje soustavu parciálních diferenciálních rovnic, 

které lze řešit programem ANSYS FLUENT 12.1 [40], který je zaloţen na metodě 

konečných objemů, kdy výpočetní oblast (v tomto případě pádová trubka) se vyplní 

elementy konečných prvků, ve kterých se provádí numerická simulace níţe definovaného 

modelu. Na vstupu do pádové trubky se přivádí směs plynů (kyslík, oxid uhličitý a dusík) 

při daném mnoţství a teplotě a hmotnostním průtoku. 

Model pádové trubky (obr. č. 31). Celková délka RK je L=4900mm a vnitřní průměr 

D=66mm. Oproti reálné  PT je delší o 100 mm, kdy je ponechána delší dráha pro ustálení 

plynu přes hranu počátku reakční komory. Smyslem numerické simulace je definování 

odpovídajícího matematického modelu proudění a spalování uhelného prášku v pádové 

trubce V prvním kroku je nutné vytvořit model pádové trubky včetně výpočetní sítě, která 

je tvořena objemy konečných tvarů (šestistěny, pětistěny, čtyřstěny) uvnitř pádové 

trubky. Uvnitř jednotlivých konečných objemů dochází k bilancování základních veličin 

proudového pole pomocí různých diferenčních schémat. Druhým krokem před samotnou 
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numerickou simulací je definování okrajových podmínek na jednotlivých hranicích 

výpočetní oblasti (RK pádové trubka). Charakteristika jednotlivých hranic oblasti 

vyplývá z experimentálních dat. Cílem výsledné numerické simulace je dosáhnout 

uspokojivé shody s experimentálním měřením. Porovnávání matematického modelování 

s experimentálním měřením zároveň vede ke korekci přednastavených modelů a následné 

pouţitelnosti v modelech pádové trubky o jiných rozměrech a jiných okrajových 

podmínkách.  

 

OBR. Č. 31   MODEL PÁDOVÉ TRUBKY 

Z obr. č. 31 je patrný vstup uhelného prášku trubičkou o vnitřním průměru d=5 mm 

v ose reakční komory pádové trubky ve vzdálenosti 600mm od vstupu plynné směsi do 

pádové trubky. Kontinuálně je dávkován uhelný prášek o definovaném hmotnostním 

průtoku. Následně je zřejmé, ţe teplota stěny pádové trubky je vyhřívána na konstantní 

teplotu stejnou, jako je vstupní teplota plynné směsi. Plynná směs je definována sloţením 

(koncentrace O2, CO2, N2). Charakteristika fyzikálního modelu pádové trubky slouţí 

k definici okrajových podmínek modelu pádové trubky pro CFD analýzu. Výpočetní síť 

pádové trubky byla vytvořena v programu GAMBIT 2.4.6 s celkovým počtem buněk 

604796, viz obr. č. 32. Jedná se o nestrukturovanou výpočetní síť vytvořenou pomocí 

mnohostěnu různých tvarů. V oblasti předpokládaného proudění uhelného prášku je 

výpočetní síť zhuštěna jak je vidět na obr. č. 34. 
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OBR. Č. 32   VÝPOČETNÍ SÍŤ PÁDOVÉ TRUBKY   

    

OBR. Č. 33   DETAIL VÝPOČETNÍ SÍTĚ, VPRAVO OBLAST ZHUŠTĚNÍ 

Následně byla výpočetní síť načtena do programu ANSYS FLUENT 12.1, kde byla 

provedena dodatečná adaptace sítě v oblasti vstupu uhelného prášku do pádové trubky. 

Schéma adaptované sítě je znázorněno v podélném řezu na obr. č. 34. Výsledný počet 

buněk k numerické simulaci je 1040227. 

 

OBR. Č. 34   DETAIL ADAPTOVANÉ VÝPOČETNÍ SÍTĚ 
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Adaptace (zhušťování) výpočetní sítě byla provedena s ohledem na předpokládané 

změny základních veličin (jejich gradienty) v reakční oblasti s cílem zachytit tyto změny, 

které probíhají na velmi krátké vzdálenosti (např. odplynění prchavé hořlaviny)  

10.2.  Charakteristika matematického modelu pádové trubky a 

okrajové podmínky  

Numerické modelování proudění v pádové trubce je úzce spojeno s modelováním určité 

formy pohybu matematickými prostředky. Pohyb plynů a pevných částic v pádové trubce 

souvisí s řešením několika problémů současně, daných fyzikálním modelem. 

Matematický model spočívá v definici rovnic popisujících výše uvedené děje. Vzhledem 

k tomu, ţe se jedná o děj trojrozměrný a časově nezávislý, je popsán soustavou 

parciálních diferenciálních rovnic, kterou je nutné řešit numerickými metodami. Jejich 

vyuţívání je podmíněno znalostí z oblasti proudění, turbulence, numerických metod, 

výpočetní techniky. Pokud se hovoří o matematických modelech, které jsou zaloţeny na 

numerickém řešení systému parciálních diferenciálních rovnic tak vyţadují zadání 

odpovídajících okrajových podmínek. 

Pohyb plynné směsi a pevných částic v pádové trubce souvisí s řešením problémů, 

daných fyzikálním modelem: 

 turbulentní proudění s modifikací turbulentní viskozity s ohledem na nízké 

Reynoldsovo číslo, kdy proudění se nachází v přechodové oblasti 

 stlačitelné, nestacionární a neizotermní proudění 

 vícefázové proudění s pevnými částicemi (uhelný prášek)  

 přenos tepla mezi částicemi a plynnou směsí včetně definování chemických reakcí 

spalování pevných částic  

10.2.1. Okrajové podmínky 

Na jednotlivých hranicích výpočetní oblasti je nutné definovat odpovídající okrajové 

podmínky specifikující fyzikální veličiny na základě fyzikálního experimentu. Korektnost 

a správnost zadání okrajových podmínek má významný vliv na následnou numerickou 

simulaci definovaného matematického modelu. Definované typy okrajových podmínek 

jsou znázorněny na obr. č. 35, který představuje podélný řez pádovou trubkou 
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OBR. Č. 35   TYPY OKRAJOVÝCH PODMÍNEK 

Typy okrajových podmínek: 

INLET 1 (mass flow rate): Definice hmotnostního průtoku plynné směsi na vstupu do 

pádové trubky. Plynná směs je sloţena s kyslíku (O2), dusíku (N2) a oxidu uhličitého 

(CO2). Parametry plynné směsi na vstupu jsou definovány na základě fyzikálního 

experimentu, tedy v závislosti na nastavených parametrech (koncentracích sloţek) 

reakčního plynu v PT. 

INLET 2 

Hmotnostní průtok uhelného prášku na vstupu: skgQ
uhlim

 6105555.5  

Teplota uhelného prášku na vstupu: CT
uhli

 20  

Průměr částic uhelného prášku je definován podle Rosin-Rammlerovy distribuční 

křivky, která byla vyhodnocena na základě měření. Vyhodnoceny jsou následující 

parametry: 

střední průměr částic md
s

510987.3    

distribuční parametr 26.1n  

Nulová počáteční hybnost uhelného prášku na vstupu. 

OUTLET (pressure outlet) 

Definovaný nulový přetlak  

WALL 

Definovány konstantní teploty povrchu pádové trubky stejná jako vstupní teplota plynné 

směsi, tedy CCTw  1100927 , . 
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10.3.  Fyzikální vlastnosti  reakčních složek  

Fyzikální vlastnosti jsou definovány pro plynnou směs (O2, N2, CO2), uhelný prášek 

(černé a hnědé uhlí) a vodu (H2O). V případě fyzikálních vlastností plynné směsi je 

výpočet jednotlivých vlastností definován s ohledem na uvaţování stlačitelného proudění 

a s ohledem na vysoké teploty proudícího média ( 1000°C) 

Hustota plynné směsi je definována: 

 






i

i

i

op

M

Y
TR

pp


 

[%] ( 20 ) 

kde 
 Pap

op
101325

 a  
11314.8   molKJR  . 

Měrná tepelná kapacita směsi je počítána na základě směšovacího zákona: 

   
i

ipip
cwc

,

 
[%] ( 21 ) 

Tepelná vodivost a viskozita plynné směsi jsou definovány pomocí kinetické teorie pro 

stlačitelné plyny [36]. Difúzní koeficient směsi 
 smD

mi
/1088.2 25

,


 je pouţit k výpočtu 

difúzního toku příměsi ve směsi podle následujícího tvaru: 

 

i

t

t

mii
Y

Sc
DJ 











m
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[%] ( 22 ) 

kde t
Sc

 je definováno vztahem: 
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Fyzikální vlastnosti černého uhlí  

Základní fyzikální vlastnosti vzorku černého uhlí jsou definovány takto: 

TAB. Č. 6   FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI UHLÍ PRO MATEMETICKÝ MODEL 

Hustota [kg.m
-3

] 1400

Měrná tepelná kapacita [J.kg
-1

.K
-1
] 1680

Tepelná vodivost [W.m
-1
.K

-1
] 0,0454

základní fyzikální vlastnosti uhlí

 

Sloţení vzorku VZ670/09 černého uhlí je stanoveno na základě laboratorního rozboru 

v laboratoři VUHU, který vyhodnocuje procentuální podíl jednotlivých sloţek černého 

uhlí Hrubý rozbor pouţitého vzorku je uveden v následující tabulce: 

TAB. Č. 7   PARAMETRY VZORKU VZ 670/09 

uhlí dávkované do RK VZ 670-09

voda W
a

1,23 %

popel A
a

21,27 %

prchavá hořlavina V
a

26,27 %

fixní uhlík C fix 51,23 %

suma 100 %  

Základní fyzikální vlastnosti vody obsaţené v palivu jsou definovány takto: 

TAB. Č. 8   FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VODY PRO MATEMETICKÝ MODEL 

Hustota [kg.m
-3

] 998.2

Měrná tepelná kapacita [J.kg
-1

.K
-1
] 4182

Tepelná vodivost [W.m
-1
.K

-1
] 0.6

základní fyzikální vlastnosti vody

 

10.4.  Matematický model proudění v  pádové trubce  

Základní charakteristika matematického modelu proudění plynné fáze a pevných částic 

uhelného prášku je definována na začátku kapitoly 10.2. Problematika je matematicky 

charakterizována jako vícefázové proudění směsi plynů (O2, CO2, N2) a dispergované 

fáze (uhelné částice), kdy dochází ke spalování uhelných částic v průběhu pohybu 

pádovou trubkou. Plynná fáze (primární fáze) je definována jako základní spojité 

médium. Sekundární fázi jsou pevné uhelné částice jako dispergovaná fáze. Pohyb 

pevných uhelných částic (dispergovaná fáze) je modelován v pojetí vícefázového modelu 

zaloţeného na Lagrangeově přístupu. V Lagrangeově přístupu je plynná uvaţována jako 

kontinuum, zatímco dispergovaná fáze (částice) je řešena stopováním velkého počtu 
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částic v proudovém poli. Tato dispergovaná fáze můţe definovat vzájemnou výměnu 

hybnosti, hmoty a energie se spojitou fází. Následně je zahrnut hydrodynamický odpor 

dispergované fáze v primární fázi a gravitační síly. Samostatnou oblastí je definování 

matematického modelu odplynění prchavé hořlaviny s odpařením vody a následným 

vyhoříváním fixního uhlíku. 

10.4.1. Matematický model primární fáze  

Model uvaţuje proudění skutečných plynů s uvaţováním viskozity včetně přenosu tepla 

a hmoty mezi jednotlivými plynnými sloţkami v rámci plynné fáze. Soustava 

matematického modelu je tvořena rovnicí kontinuity, Navier-Stokesovými rovnicemi, 

rovnicí energie a rovnicemi pro hmotnostní zlomky.  

Základní bilanční rovnice proudění primární fáze v pádové trubce jsou následující: 

Rovnice kontinuity: 

  
0

j

j

x

u

t 







 

 









 sm

kg
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( 24 ) 

Navier-Stokesovy rovnice [2]:  
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Bilanční rovnice přenosu příměsi je definována vztahem: 

    
iij

ij

iji RJ
xx

Yu

t

Y


 













,



 

 









 sm

kg
3

 
( 26 ) 

Rovnice energie je definována vztahem: 

 
   

 




















j

eff

jl

jlj

j

j
x

T

xx

u

t

p
Eu

x
E

t 






















 

 









 sm

J
3

 
( 27 ) 

 



Ing. Radim Paluska: Stanovení termokinetických vlastností uhelného prášku 

 

 

 

2011    -85- 

kde 

 
2

2

1
j
uUE 

 je celková energie, která je součtem vnitřní a kinetické energie. 

Efektivní teplotní vodivost je definována vztahem 
 

teff
 

. 

Zavede-li se entalpie, definovaná vztahem: 

 



p
Uh 

 
[J.kg

-1
] ( 28 ) 

pak 

 
2

2

1
j
u

p
hE 

 . Entalpie je definovaná pro ideální plyny jako

 

T

T
p

ref

dTch

. Ve výše 

uvedených rovnicích pro entalpie je výpočet definován pro referenční teplotu 

(např. Tref = 298,15 K). 

10.4.2. Matematický model sekundární fáze 

Kromě pohybu pevných částic (uhelné částice), hydrodynamického odporu 

a gravitačních sil je definován také ohřev a spalování uhelných částic v pádové trubce. 

Spalování částic je rozděleno na dva procesy, které postupně probíhají. V první fázi 

dochází k odplynění prchavé hořlaviny a vody. V druhé fázi dochází k spalování fixního 

uhlíku.  

Rovnice pohybu částic je definována rovnováhou sil při pouţití Lagrangeova přístupu 

a je dána vztahem: 

 
   ρρ

ρ

g
uuF

dt

du
P

P

x

PD

P 

 

 








2s

m

 
( 29 ) 

kde FD(u - up) je síla hydrodynamického odporu vztaţená na jednotku hmotnosti částice 

a je definována vztahem:  

 

24

Re18
2

D

PP

D

C

Dρ

μ
F 

 
 ( 30 ) 

Reynoldsovo číslo je definováno vztahem 

 

μ

uuρD
PP


Re

          ( 31 ) 
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koeficient hydrodynamického odporu: 

 
2

32
1

ReRe

aa
aCD 

         ( 32 ) 

kde 
 

3,2,1a  jsou konstanty pro určitý rozsah Re čísla, definované Morsi a Alexandrem [41].  

Výsledný matematický model spalování uhelného prášku je rozdělen na 3 zákony (ohřev 

částice, odplynění prchavé hořlaviny a spalování fixního uhlíku). Jednotlivé fáze definují 

odpovídající matematické modely. 

Ohřev částic 

Tento zákon je aplikován, pokud teplota částice je menší neţ teplota odplynění prchavé 

látky, která je definována ve fyzikálních vlastnostech materiálu uhelných částic 

Tvap = 127 °C (Hodnota je definována ANSYS Fluentem 12.1). Platí podmínka: 

 
vapp
TT 

              

Teplota částice je definována na základě tepelné rovnováhy vedením tepla podle vztahu: 

 
 

pp

p

pp
TThA

dt

dT
cm

c




 
 ( 33 ) 

 Odplynění prchavé hořlaviny 

Odplynění prchavé látky začne, kdy teplota částice dosáhne teploty odplynění a probíhá, 

dokud nedojde ke spotřebování prchavé hořlaviny a vody. Tyto podmínky lze vyjádřit: 

  a  
   

0,0,,
11

pwovp
mffm 

  

MODEL KINETIKY ODPLYNĚNÍ („single kinetic rate model“)  

Model kinetiky odplynění předpokládá, ţe rychlost spotřebování prchavé hořlaviny 

(a tedy i hmotnosti částice) je prvního řádu a závisí na Arrheniově rovnici [42]. 

 
   

0,0,0,
11

pwvp

p
mffmk

dt

dm


 
 ( 34 ) 
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kde 
  1sk  je rychlostní konstanta a je definována na základě Arhheniova vztahu pomocí 

následujícího vztahu ( 2 ) uvedeného v kapitole 6.4, kde 
131200  sA  

a 
17104.7  KmolJE . 

Přenos tepla mezi částicí a plynnou fází během procesu odplynění je definován 

následujícím vztahem: 

  
 

pp

p

pp TThA
dt

dT
cm

c
 

 
 ( 35 ) 

Spalování fixního uhlíku 

Po uvolnění prchavé hořlaviny z částice následuje spalování (vyhořívání) fixního uhlíku 

z částice. Tento proces je započat po odplynění prchavé látky následující podmínkou: 

   
0,0,,

11
pwovp
mffm 

         

a probíhá aţ do spotřebování fixního uhlíku: 

  
0,0,

1
pcombvp
mfm 

      

Po spálení fixního uhlíku obsahuje částice pouze zbytkový popel. Spalováním fixního 

uhlíku je spotřebována reaktivní sloţka částice pomocí stechiometrické rovnice. 

Vyţaduje definování stechiometrického koeficientu pro kyslík (přebytek vzduchu) 

v reakci povrchového spalování částice.  

 )()()( gproductsgoxSschar b 
  

kde 
67.2

b
S

. Produktem spalování fixního uhlíku je oxid uhličitý (CO2). 

DIFÚZNĚ KINETICKÝ MODEL SPALOVÁNÍ FIXNÍHO UHLÍKU 

(„kinetic/diffusion-limited rate model“)  

Tento model předpokládá, ţe rychlost spotřebování fixního uhlíku je definována buď 

kineticky, nebo difúzně [43], [44]. Rychlostní konstanta difúze je definována: 

   
p
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kde 
12

1
105 C   

Spotřebování fixního uhlíku pomocí kinetiky je definováno rychlostní konstantou k 

podle Arrheniova vztahu, kde 00035.0A  a 
7

1 104.7 E . 

Rychlost spotřebování fixního uhlíku (a tedy i hmotnosti částice) je definována 

kombinací kinetiky a difúze na základě následujícího vztahu:  

 

RD

RD
pA

dt

dm
OXp

p




0

0

 

 ( 37 ) 

Uvedené parametry (zejména parametry kinetiky odplynění prchavé hořlaviny 

a spalování fixního uhlíku) výše definovaných modelů spalování uhelných částic jsou 

korigovány s ohledem na experimentální měření provedené na pádové trubce.  

Zásadní oblasti z hlediska spalování uhelného prášku v pádové trubce je oblast spalování 

fixního uhlíku, proto následující kapitoly vyhodnocují vliv parametrů 

A- před-exponenciální faktor a E - aktivační energie za stejných podmínek. 

10.5.  Vliv aktivační energie difúzně kinetického modelu 

spalování fixního uhlíku na průběh úbytku hmotnosti   

Parametry plynné fáze jsou definovány takto: 

 Vstupní teplota plynné fáze a teplota stěny pádové trubky je definována pro teplotu 

T = 927 °C. Vliv aktivační energie kinetiky spalování fixního uhlíku na průběh úbytku 

hmotnosti částice (prchavá hořlavina + fixní uhlík) po délce pádové trubky je definován 

pro hodnoty 
 )(;;;; 1

1 9989796959  molKJE . 

Úbytek hmotnosti (prchavá hořlavina + fixní uhlík) po délce pádové trubky je 

vyhodnocen na základě následujícího tvaru: 

 
  100100/

100
00
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 ( 38 ) 

Hodnota hmotnosti částice mp je vyhodnocena numerickou simulací v programu ANSYS 

Fluent 12.1. 
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GRAF Č. 12   PRŮBĚH ÚBYTKU HMOTNOSTI ČÁSTICE V ČASE PRO RŮZNÉ HODNOTY 

AKTIVAČNÍ ENERGIE  

Z průběhu úbytku hmotnosti je patrná oblast odplynění prchavé hořlaviny a oblast 

spalování fixního uhlíku. Výsledky numerické simulace programem ANSYS Fluent 12.1 

jsou porovnány s experimentálním měřením. Z výsledků je patrné, ţe čím je aktivační 

energie niţší tím se výrazně prodluţuje doba vyhořívání fixního uhlíku. Zároveň čím je 

aktivační energie niţší tím se výrazně zkracuje doba vyhořívání fixního uhlíku.  

10.6.  Vliv před-exponenciálního faktoru difúzně kinetického 

modelu spalování fixního uhlíku na průběh úbytku hmotnosti  

U této varianty je vstupní teplota plynné fáze a teplota stěny pádové trubky definována 

pro teplotu T = 927 °C. Model odplynění prchavé hořlaviny včetně specifikovaných 

parametrů a model spalování fixního uhlíku jsou rovněţ definovány dle kap. 10.5. Vliv 

před-exponenciálního faktoru kinetiky spalování fixního uhlíku na průběh úbytku 

hmotnosti částice po délce pádové trubky je definován pro hodnoty  

A=0,00015; 0,00025; 0,00035; 0,00045; 0,00055 

Úbytek hmotnosti částice po délce pádové trubky je vyhodnocen na základě vztahu 

( 38 ).  
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GRAF Č. 13   PRŮBĚH ÚBYTKU HMOTNOSTI ČÁSTICE V ČASE PRO RŮZNÉ HODNOTY PŘED-

EXPONENCIÁLNÍHO FAKTORU 

Z průběhu úbytku hmotnosti jsou patrné obdobné závěry jako v předchozí kapitole. Se 

zvyšující se hodnotou před-exponenciálního faktoru se zkracuje doba vyhořívání fixního 

uhlíku a se sniţující se hodnotou naproti tomu se doba vyhořívání fixního uhlíku 

prodluţuje.  

10.7.  Porovnání matematických modelů spalování fixního uhlíku 

práškového uhlí  v programu ANSYS Fluent 12.1  

ANSYS Fluent 12.1 nabízí tři modely definování rychlosti heterogenních povrchových 

reakcí pro spalování fixního uhlíku práškového uhlí: 

Difúzní model spalování fixního uhlíku („diffusion-limited rate model“) 

Difúzně kinetický model spalování fixního uhlíku („kinetic/diffusion-limited rate 

model“) 

„Intrinsic“ model 

Difúzní model spalování fixního uhlíku („diffusion-limited rate model“) 

Tento model předpokládá, ţe rychlost reakce (spalování fixního uhlíku) je definována 

difúzí oxidantu do povrchu částice pomoci následujícího vztahu: 
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Rovnice ( 39 ) je odvozena z modelu „Baum and Street“ [45]. 

 

Difúzně kinetický model spalování fixního uhlíku („kinetic/diffusion-limited rate 

model“) je podrobně popsán v kapitole 10.4.2. 

„Intrinsic“ model 

Tento model předpokládá, ţe rychlost reakce je prvního řádu. Model je podrobně popsán 

v příspěvku [44]. Obdobně jako model („kinetic/diffusion-limited rate model“) zahrnuje 

„Intrinsic“ model vliv kinetiky rychlosti reakce a účinek objemové difúze. Rychlostní 

konstanta difúze je definována pomoci vztahu ( 36 ), ale rychlostní konstanta R je 

definována pomoci následujícího vztahu:  

  
igp

p
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d
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 ( 40 ) 

kde η je efektivní faktor, který je podrobně specifikován v literatuře [46]. 
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kde    je „Thiele modulus“: 
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kde 
 
ox

 je hustota oxidantu De je koeficient efektivní difúze v pórech částice definován 

jako: 
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kde θ je pórovitost zuhelnatěné částice: 

 

t

p




 1

 

 ( 44 ) 

Předdefinovaná hodnota τ je 
 2 , která odpovídá střední hodnotě úhlu mezi póry (45°), 

viz [46]. „Kundsen difúzní koeficient“ je definován jako: 
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 ( 45 ) 

kde rp je střední poloměr póru zuhelnatěné částice, který můţe být měřen porosimetry. 

Pro makropóry ( Arp 150 ) je dominantní nízký rozsah zuhelnatění. Zatímco pro 

mikropóry ( Arp 150 ) je dominantní vyšší rozsah zuhelnatění [46]. 

Specifickou vnitřní plochu povrchu zuhelnatěné částice model během spalování 

(zuhelnatění) uvaţuje konstantní. Střední hodnota vnitřní plochy povrchu během 

zuhelnatění je větší neţ při pyrolýze. Např. pro kamenné uhlí je to 300 m
2
/g.   

Vstupní parametry „Intrinsic“ modelu jsou uvedeny v následující tabulce:  

TAB. Č. 9   VSTUPNÍ PARAMETRY „INTRINSIC“ MODELU 

Difúzní konstanta 5*10
-12

Před-exponenciální faktor 0.030198

Aktivační energie 1.794*10
8

Pórovitost 0.5

Střední poloměr póru 6*10
-8

Specifická vnitřní plocha povrchu zuhelnatěné částice 300000

Zvlnění pórů 1.414214

Vstupní parametry „Intrinsic“ modelu 
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GRAF Č. 14   POROVNÁNÍ ÚBYTKU HMOTNOSTI ČÁSTICE PRO JEDNOTLIVÉ MODELY 

SPALOVÁNÍ FIXNÍHO UHLÍKU 

10.8.  Vliv „indexu puchnutí“  na úbytek hmotnosti  uhelného 

prášku  

Průměr částice se během procesu odplynění prchavé hořlaviny mění v závislosti na 

velikosti indexu puchnutí (swelling coefficient csw) podle následujícího vztahu: 
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Na základě výsledků numerické simulace v porovnání s experimentálním měřením byl 

vyhodnocen významný vliv indexu puchnutí na průběh úbytku hmotnosti částice. 

Z výsledků byla vyhodnocena optimální hodnota csw = 2,5.   
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GRAF Č. 15    PRŮBĚH ÚBYTKU HMOTNOSTI ČÁSTICE V ČASE PRO RŮZNÉ HODNOTY 

„INDEXU PUCHNUTÍ“  

10.9.  Vliv přebytku vzduchu definovaného pomocí 

stechiometrického koeficientu kyslíku  

Vliv velikosti přebytku kyslíku je nepodstatný na samotný průběh úbytku hmotnosti 

částice během procesu vyhořívání fixního uhlíku, jak je patrné z následujícího grafu:  

 

GRAF Č. 16    VLIV PŘEBYTKU KYSLÍKU NA PRŮBĚH ÚBYTKU HMOTNOSTI ČÁSTICE 
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10.10.  Porovnání různých turbulentních matematických modelů 

proudění na průběh úbytku hmotnosti  částice práškového uhlí  

Numerickou simulaci byly porovnány různé turbulentní modely proudění ( k  

Standard, k  RNG, k  Standard, k  SST, Transition SST, Transition k-kl). 

Jednotlivé matematické modely se odlišují v definování výpočtu turbulentní viskozity tm , 

která je funkcí kinetické energie k , rychlosti disipace   nebo specifické disipace   . 

Matematické modelování turbulentního proudění představuje samostatnou oblast 

mechaniky tekutin. Detailnější popis jednotlivých modelů turbulence je k dispozici v 

[36], [47]. Na základě výsledků numerické simulace různých turbulentních modelů 

vychází v porovnání s experimentálním měřením nejlépe turbulentní model k  RNG. 

Tento model je vhodný pro niţší Reynoldsova čísla, tzn. pro přechodové proudění (mezi 

laminárním a turbulentním), coţ odpovídá předpokladům z hlediska vyhodnoceného 

Reynoldsova čísla v oblasti proudění. 

Výpočet Reynoldsova čísla pro parametry plynu v PT: 

 
5462

10625.3

066.03
Re
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dv
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GRAF Č. 17    VLIV TURBULENTNÍCH MATEMATICKÝCH MODELŮ PROUDĚNÍ NA ÚBYTEK 

HMOTNOSTI ČÁSTICE PRÁŠKOVÉHO UHLÍ 
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10.11.  Úprava „Intrinsic“ modelu spalování fixního uhlíku  

Tento matematický model umoţňuje detailněji simulovat proces spalování fixního uhlíku 

ve srovnání s modelem („kinetic/diffusion-limited rate model“). Rychlost spotřebování 

fixního uhlíku je definována buď kineticky, nebo difúzně pro oba modely shodně. 

V modelu „Intrinsic“ lze detailněji charakterizovat strukturu částic uhlí, kterou by bylo 

vhodné získat na základě experimentální analýzy vzorku částic uhlí. Rozšiřujícími 

parametry jsou pórovitost (θ), střední poloměr póru (ṝp), specifická vnitřní plocha 

povrchu částice (Ag). Detailnější popis modelu „Intrinsic“ včetně parametrů 

charakterizujících strukturu částic uhlí je uvedeno v kap. 10.7 Následující výsledky 

numerických simulací představují vlivy jednotlivých parametrů na průběh vyhořívání 

fixního uhlíku. Kromě výše uvedených parametrů (θ,ṝp,Ag) byl vyhodnocen i vliv Difúzní 

konstanty C1. Všechny níţe vyhodnocené parametry jsou porovnány s přednastaveným 

modelem „Intrinsic“ a upraveným modelem „kinetic/diffusion-limited rate model“ podle 

experimentálního měření.  

10.11.1. Vliv změny pórovitosti částic uhlí na úbytek hmotnosti 

Pórovitost částic uhlí byla vyhodnocena pro hodnoty θ =0.2,0.3,0.4,0.5.0.8. Vliv změny 

pórovitosti částic uhlí na úbytek hmotnosti částic ukazuje graf č. 18. Z vyhodnocených 

výsledků je patrný významný vliv pórovitosti na průběh úbytku hmotnosti částic.  

 

GRAF Č. 18    VLIV PÓROVITOSTI ČÁSTIC UHLÍ NA ÚBYTEK HMOTNOSTI 
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10.11.2. Vliv změny středního poloměru póru a specifické vnitřní 

plocha povrchu částice na úbytek hmotnosti  

Střední poloměr póru částic uhlí byl vyhodnocen pro hodnoty 

 mrp
987 10.6,10.6,10.6 

. Vliv specifické vnitřní plochy povrchu částic byl definován 

pro hodnoty 
  123000000,300000,30000  kgmAg . Vliv změny těchto parametrů částic 

uhlí na úbytek hmotnosti částic zobrazuje graf č. 19. Z vyhodnocených výsledků je patrný 

významný vliv těchto parametrů na průběh úbytku hmotnosti částic. 

 

GRAF Č. 19    VLIV STŘEDNÍHO POLOMĚRU PÓRU ČÁSTIC UHLÍ A SPECIFICKÉ VNITŘNÍ 

PLOCHY POVRCHU ČÁSTIC NA ÚBYTEK HMOTNOSTI 

10.11.3. Vliv změny difúzní konstanty na úbytek hmotnosti částice  

Difúzní konstanta byla vyhodnocena pro hodnoty 

 1413121110

1 105,105,105,105,105  C . Vliv změny difúzní konstanty na úbytek 

hmotnosti částic znázorňuje graf č. 20.  
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GRAF Č. 20    VLIV ZMĚNY DIFÚZNÍHO KOEFICIENTU NA PRŮBĚH ÚBYTKU HMOTNOSTI 

 

V kapitole 10 a jejích podkapitolách jsou podrobně popsány matematické modely 

odplynění prchavé hořlaviny a spalování fixního uhlíku. Na základě numerického 

výpočtu programem ANSYS Fluent12.1 v porovnání s experimentálním měřením byly 

vyhodnocené optimální parametry odplynění (předexponenciální faktor, aktivační 

energie) a spalování fixního uhlíku (předexponenciální faktor, aktivační energie) pro 

„kinetic/diffusion-limited rate model“. Následně byl vyhodnocen vliv 

předexponenciálního faktoru a aktivační energie na průběh úbytku hmotnosti částice 

v pádové trubce. Dalšími vyhodnocenými faktory ovlivňujícími průběh úbytku hmotnosti 

částice je teplota plynné fáze, teplota stěny pádové trubky, vliv „indexu puchnutí“ 

a přebytku kyslíku. Posledním testovaným parametrem modelu vyhořívání fixního uhlíku 

„kinetic/diffusion-limited rate model“ je ověření turbulentních modelů. 

V druhé fázi je podrobně definován „Intrinsic“ matematický model vyhořívání fixního 

uhlíku v porovnání s „kinetic/diffusion-limited rate model“ a experimentálním měřením 

úbytku hmotnosti částice uhlí. V jednotlivých kapitolách jsou prezentovány vlivy 

jednotlivých parametrů charakterizujících strukturu částic uhlí (pórovitost, střední 

poloměr póru, specifická vnitřní plocha povrchu částic). Dalším parametrem 

vyhodnocujícím vliv úbytku hmotnosti částice uhlí je difúzní konstanta.  
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Tato část představuje moţnosti stanovení kinetických konstant postupem vycházejícím 

z výsledků experimentu a vyuţívajícím dostupných moţností matematického 

modelování. 

Matematický model lze dále upřesňovat tak, aby bylo moţné získat co nejpřesněji 

poţadované kinetické (před-exponenciální faktor a aktivační energii) pro konkrétní uhlí 

spalované v daných podmínkách.  
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11. Závěr 

Experimentální stanovení kinetických parametrů uhelného prášku, doplněné 

matematickým modelem, rozšíří poznatky o kvalitativních parametrech uhlí ve vztahu 

k průběhu a kvalitě spalovacího procesu a umoţní dále upřesnit metodiku matematického 

modelování ohnišť. Současné úsilí o minimalizaci dopadů energetického průmyslu na 

ţivotní prostředí a zlepšení ekonomiky provozu velkých uhelných bloků vede ke snahám 

zvýšit účinnost spalování. Dosaţení vysoké účinnosti vyţaduje v první řadě zajistit co 

nejdokonalejší vyhoření paliva – uhelného prášku v ohništi a stejně tak minimalizace 

produkce oxidů dusíku a CO + dalších spalitelných látek je otázkou vhodného řízení 

spalovacího procesu. A protoţe jsou poţadavky na kvalitu spalovacího procesu a s tím 

související sníţení emisí škodlivin vysoké, je zapotřebí všechny prvky spalovacího 

systému „ušít na míru“ spalovanému uhlí. Týká se to přípravy uhelného prášku (tj. mletí 

a třídění), jeho dopravy a distribuce do hořáků (i s pouţitím koncentrátorů), práškových 

hořáků (včetně regulace provozních reţimů) a ohniště jako celku.  

Cílem této práce bylo navrhnout novou a přesnější metodiku stanovení termokinetických 

vlastností uhelného prášku s vyuţitím moderních technologií a metod. Toho je docíleno 

přesným řízením provozní teploty a průtoku reakčního plynu, který je na konci reakční 

komory PT okamţitě zchlazen vstřikováním kapalného dusíku do horkých spalin 

reakčního plynu obsahujícího vyhořívající vzorek uhelného prášku. Metoda je zaloţena 

na principu co nejmenšího ovlivnění reakčních podmínek vlastním reagujícím vzorkem 

dosaţením takového naředění vzorku v reakčním plynu aby poměr byl cca 1:100, coţ 

zajišťuje získání reakce pseudoprvního řádu. Díky tomu lze poměrně snadno získat 

termokinetické parametry uhelného prášku o známé zrnitosti a sloţení pro dané reakční 

podmínky (teplota, koncentrace kyslíku).  

K získání termokinetických konstant je v tomto případě vyuţito matematického 

modelování v programu Ansys Fluent aktuálně nejnovější verze 12.1. Program umoţňuje 

vlastním odladěním relevantních konstant (zejména před-exponenciálního faktoru, 

aktivační energie a pórovitosti) daného vzorku se známými vlastnostmi jako je obsah 

vody, prchavé hořlaviny, popela a fixního uhlíku, získání poţadovaných konstant, které 

jsou dále pouţity při navrhování nových prvků spalovací komory. S pomocí těchto 

parametrů lze ušít na míru takové součásti spalovacího procesu u kotlů velkých výkonů 

(v řádu stovek MWe), jako je práškový hořák s emisemi oxidů dusíku niţšími neţ 
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200 mg.m
3
. S vyuţitím těchto parametrů je moţné lépe odladit jejich počet a uspořádání 

hořáků nebo tvar a rozměry spalovací komory. Díky těmto úpravám lze nahradit stávající 

nevyhovující provozy novými s lepšími parametry, zejména vyšší účinností spalování 

(tedy lepším vyuţitím chemicky vázaného tepla v palivu) a niţšími emisemi všech 

emitovaných škodlivin jak tuhých (popílku obsahujícího fibrogenní a karcinogenní těţké 

kovy a toxické sloučeniny) tak plynných, včetně těch nejvýznamnějších mezi které patří 

například oxidy dusíku, oxid uhelnatý a další spalitelné sloţky.  

Nově navrţená metoda je základem pro další výzkum a vývoj zařízení na spalování 

uhelného prášku, kdy je potřeba zahrnout do matematického modelu další ze 

zmiňovaných vlastností uhlí, kterých je vzhledem k heterogennímu charakteru uhlí velké 

mnoţství. Toto však jiţ není cílem této práce, můţe však být vhodným tématem dalších 

prací. 

Proces vyhořívání uhelných částic je vzhledem k jeho sloţitosti popsán jiţ v mnohých 

publikacích, které přinášejí poznatky směřující ke zvýšení účinnosti spalování uhelného 

prášku v kotlích velkých výkonů. Cílem této práce bylo stanovit termokinetické vlastnosti 

uhelného prášku za pomoci moderních experimentálních a matematických metod. 

Matematický model je definován na základě dat získaných z experimentálních zkoušek, 

které byly provedeny na unikátním zařízení zvaném Pádová trubka, které bylo nově 

vybudováno na pracovišti Výzkumného energetického centra a jehoţ konstrukci 

a zprovoznění jsem zajišťoval. Během modelování byly vyhodnoceny vlivy dalších 

parametrů uhlí na průběh vyhořívání uhelných částic, které jsou návodem na další 

pokračování výzkumu v oblasti spalování uhelného prášku.  

Získané první výsledky budou uţitečné při návrhu konstrukčního řešení nových ohnišť 

a zejména budou velice kvalitními zadávacími parametry pro matematické modelování 

ohnišť.  
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13. Přílohy 

 

Výpočet potřebného výkonu pro ohřev směsi plynů (vzduchu) na vstupu do pádové trubky s 

efektivní rychlostí 3 m/s, průměrem 66 mm, 10% tepelných ztrát a přetlakem 1000 Pa
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rychlost 

plynu

Obsah 

O2

Obsah 

CO2

600 °C 800 °C 1000 °C 600 °C 800 °C 1000 °C 600 °C 800 °C 1000 °C 600 °C 800 °C 1000 °C 600 °C 800 °C 1000 °C 600 °C 800 °C 1000 °C 600 °C 800 °C 1000 °C 600 °C 800 °C 1000 °C 600 °C 800 °C 1000 °C

3 2 90 1,181 1,181 1,181 0,209 0,170 0,143 0,399 0,325 0,274 5,0 5,7 6,4 0,580 0,472 0,398 0,725 0,590 0,498 0,934 0,760 0,641 1,347 1,097 0,924 1,886 1,536 1,294

3 4 81 1,176 1,176 1,176 0,209 0,170 0,143 0,386 0,325 0,265 4,8 5,5 6,1 0,559 0,470 0,383 0,698 0,588 0,479 0,907 0,758 0,622 1,309 1,093 0,898 1,832 1,531 1,257

3 6 71 1,170 1,170 1,170 0,209 0,170 0,143 0,372 0,302 0,255 4,6 5,3 5,9 0,536 0,435 0,367 0,669 0,543 0,459 0,878 0,713 0,602 1,267 1,029 0,868 1,774 1,441 1,216

3 8 62 1,164 1,164 1,164 0,209 0,170 0,143 0,359 0,292 0,246 4,4 5,1 5,6 0,514 0,418 0,352 0,643 0,523 0,440 0,852 0,693 0,583 1,229 1,000 0,842 1,720 1,399 1,178

3 10 52 1,158 1,158 1,158 0,209 0,170 0,143 0,344 0,280 0,236 4,2 4,8 5,3 0,490 0,399 0,336 0,613 0,499 0,420 0,822 0,669 0,563 1,186 0,965 0,813 1,660 1,351 1,138

3 12 43 1,153 1,153 1,153 0,209 0,170 0,143 0,331 0,270 0,227 4,0 4,6 5,1 0,469 0,383 0,322 0,587 0,479 0,403 0,796 0,649 0,546 1,148 0,936 0,787 1,608 1,311 1,102

3 14 33 1,147 1,147 1,147 0,209 0,170 0,143 0,317 0,258 0,217 3,8 4,4 4,8 0,448 0,364 0,306 0,560 0,455 0,383 0,769 0,625 0,526 1,109 0,902 0,759 1,553 1,263 1,062

3 16 24 1,141 1,141 1,141 0,209 0,170 0,143 0,304 0,247 0,208 3,6 4,2 4,6 0,426 0,347 0,292 0,533 0,433 0,365 0,742 0,603 0,508 1,070 0,871 0,733 1,498 1,219 1,026

3 18 14 1,135 1,135 1,135 0,209 0,170 0,143 0,290 0,234 0,198 3,4 3,96429 4,3 0,405 0,327 0,277 0,506 0,409 0,346 0,715 0,579 0,489 1,032 0,836 0,706 1,444 1,170 0,989

3 20 5 1,130 1,130 1,130 0,209 0,170 0,143 0,276 0,223 0,189 3,2 3,7 4,0 0,384 0,309 0,263 0,480 0,387 0,328 0,689 0,557 0,471 0,994 0,803 0,680 1,391 1,125 0,952

Spotřeba kapalného dusíku

 (v plynném stavu)

Celkový průtok při tlaku 

50 kPaabs

[m
3
.min

-1
]

Celkový průtok při tlaku 

70 kPaabs

[m
3
.min

-1
]

predikce

průtok reakčního plynu

[kg.min
-1

] [kW]

Chladicí výkon dusíku 

potřebný k ochlazení plynu

[kJ.kg
-1.

K
-1

]

tepelná kapacita směsi
Celkový průtok za norm. 

podmínek (plyn + dusík)

[m
3

N.min
-1

]

Spotřeba kapalného dusíku

Průtok před dmychadlem (za zachycovačem)Parametry směsi reakčního plynu v PT Kapalný dusík 

[m.s
-1

] [%obj.] [%obj.]
[kg.min

-1
]

průtok reakčního plynu

[m
3

N.min
-1

] [m
3

N.min
-1

]

 

 

 

PŘÍLOHA C   PRŮTOK OCHLAZENÉHO REAKČNÍHO PLYNU V ZÁVISLOSTI NA PARAMETRECH REAKČNÍHO PLYNU PŘED ZCHLAZENÍM A 

PARAMETRY DMYCHADLA ODSÁVAJÍCÍHO ZCHLAZENÝ REAKČNÍ PLYN 
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24.11.2009 25.11.2009 26.11.2009 27.11.2009

1. vážení 2. vážení 3. vážení 4. vážení
počítaná 

hmotnost
průměr

[g] [g] [g] [g] [g] [g] [mg] [mg] [mg] [mg]

x8.1 5,4453 5,4512 5,4348 5,4668 5,4438 5,4438 -1,5 -0,03% -7,4 -0,14% 9,0 0,16% -23,0 -0,42%

x8.10 5,4006 5,5112 5,3878 5,3787 5,3890 5,3890 -11,6 -0,21% -122,2 -2,27% 1,2 0,02% 10,3 0,19%

x8.11 5,4652 5,4662 5,4428 5,4565 5,4577 5,4577 -7,5 -0,14% -8,5 -0,16% 14,9 0,27% 1,2 0,02%

x8.12 5,6724 5,6618 5,6491 5,6531 5,6591 5,6591 -13,3 -0,24% -2,7 -0,05% 10,0 0,18% 6,0 0,11%

x8.13 5,5901 5,5927 5,5672 5,5742 5,5811 5,5811 -9,0 -0,16% -11,6 -0,21% 13,9 0,25% 6,9 0,12%

x8.14 5,4612 5,4412 5,4344 5,4348 5,4429 5,4429 -18,3 -0,34% 1,7 0,03% 8,5 0,16% 8,1 0,15%

x8.15 5,6256 5,6320 5,6012 5,5964 5,6138 5,6138 -11,8 -0,21% -18,2 -0,32% 12,6 0,22% 17,4 0,31%

x8.16 5,4302 5,4108 5,4042 5,3993 5,4111 5,4111 -19,1 -0,35% 0,3 0,01% 6,9 0,13% 11,8 0,22%

x8.17 5,6134 5,5950 5,5837 5,5773 5,5924 5,5924 -21,0 -0,38% -2,6 -0,05% 8,7 0,15% 15,1 0,27%

x8.18 5,6312 5,6315 5,6072 5,5972 5,6168 5,6168 -14,4 -0,26% -14,7 -0,26% 9,6 0,17% 19,6 0,35%

x8.19 5,6715 5,6820 5,6448 5,6278 5,6565 5,6565 -15,0 -0,26% -25,5 -0,45% 11,7 0,21% 28,7 0,51%

x8.2 5,6452 5,6538 5,6326 5,6584 5,6475 5,6475 2,3 0,04% -6,3 -0,11% 14,9 0,26% -10,9 -0,19%

x8.20 5,6161 5,5918 5,5901 5,5642 5,5906 5,5906 -25,6 -0,46% -1,2 -0,02% 0,5 0,01% 26,4 0,47%

x8.21 5,6330 5,6289 5,6113 5,6307 5,6260 5,6260 -7,0 -0,12% -2,9 -0,05% 14,7 0,26% -4,7 -0,08%

x8.22 5,6648 5,6521 5,6439 5,6612 5,6555 5,6555 -9,3 -0,16% 3,4 0,06% 11,6 0,21% -5,7 -0,10%

x8.23 5,3761 5,3570 5,3539 5,3571 5,3610 5,3610 -15,1 -0,28% 4,0 0,08% 7,1 0,13% 3,9 0,07%

x8.24 5,6537 5,6277 5,6283 5,6282 5,6345 5,6345 -19,2 -0,34% 6,8 0,12% 6,2 0,11% 6,3 0,11%

x8.25 5,6587 5,6352 5,6530 5,6351 5,6455 5,6455 -13,2 -0,23% 10,3 0,18% -7,5 -0,13% 10,4 0,18%

x8.26 5,3914 5,3657 5,3666 5,3672 5,3727 5,3727 -18,7 -0,35% 7,0 0,13% 6,1 0,11% 5,5 0,10%

x8.27 5,6882 5,6558 5,6622 5,6502 5,6641 5,6641 -24,1 -0,43% 8,3 0,15% 1,9 0,03% 13,9 0,25%

x8.28 5,6211 5,5906 5,5946 5,5822 5,5971 5,5971 -24,0 -0,43% 6,5 0,12% 2,5 0,05% 14,9 0,27%

x8.29 5,4268 5,3832 5,3992 5,3843 5,3984 5,3984 -28,4 -0,53% 15,2 0,28% -0,8 -0,02% 14,1 0,26%

x8.3 5,6473 5,6512 5,6367 5,6558 5,6478 5,6478 0,4 0,01% -3,4 -0,06% 11,1 0,20% -8,0 -0,14%

x8.30 5,7326 5,6854 5,6970 5,6712 5,6966 5,6966 -36,1 -0,63% 11,1 0,20% -0,5 -0,01% 25,3 0,45%

x8.31 5,5611 5,5822 5,5622 5,6185 5,5685 5,5685 7,4 0,13% -13,7 -0,25% 6,3 0,11% -50,0 -0,90%

x8.32 5,3516 5,3640 5,3491 5,3972 5,3549 5,3549 3,3 0,06% -9,1 -0,17% 5,8 0,11% -42,3 -0,79%

x8.33 5,5789 5,5912 5,5842 5,6273 5,5848 5,5848 5,9 0,11% -6,4 -0,12% 0,6 0,01% -42,5 -0,76%

x8.34 5,6001 5,6036 5,5971 5,6432 5,6003 5,6003 0,2 0,00% -3,3 -0,06% 3,2 0,06% -42,9 -0,77%

x8.35 5,3764 5,3778 5,3748 5,4164 5,3763 5,3763 -0,1 0,00% -1,5 -0,03% 1,5 0,03% -40,1 -0,75%

x8.36 5,5957 5,5936 5,5956 5,6367 5,5950 5,5950 -0,7 -0,01% 1,4 0,02% -0,6 -0,01% -41,7 -0,75%

x8.37 5,6032 5,5983 5,6041 5,6389 5,6019 5,6019 -1,3 -0,02% 3,6 0,06% -2,2 -0,04% -37,0 -0,66%

x8.38 5,4148 5,4002 5,4039 5,4381 5,4063 5,4063 -8,5 -0,16% 6,1 0,11% 2,4 0,04% -31,8 -0,59%

x8.39 5,6232 5,6128 5,6258 5,6532 5,6206 5,6206 -2,6 -0,05% 7,8 0,14% -5,2 -0,09% -32,6 -0,58%

x8.4 5,4542 5,4630 5,4398 5,4572 5,4536 5,4536 -0,7 -0,01% -9,5 -0,17% 13,7 0,25% -3,7 -0,07%

x8.40 5,5803 5,5541 5,5804 5,5985 5,5783 5,5783 -2,0 -0,04% 24,2 0,43% -2,1 -0,04% -20,2 -0,36%

x8.5 5,6308 5,6448 5,6173 5,6338 5,6317 5,6317 0,9 0,02% -13,1 -0,23% 14,4 0,26% -2,1 -0,04%

x8.6 5,6402 5,6437 5,6252 5,6370 5,6365 5,6365 -3,7 -0,07% -7,2 -0,13% 11,3 0,20% -0,5 -0,01%

x8.7 5,4270 5,4258 5,4144 5,4282 5,4239 5,4239 -3,1 -0,06% -1,9 -0,04% 9,5 0,17% -4,4 -0,08%

x8.8 5,6148 5,6183 5,6011 5,6070 5,6103 5,6103 -4,5 -0,08% -8,0 -0,14% 9,2 0,16% 3,3 0,06%

x8.9 5,6282 5,6268 5,6186 5,6192 5,6232 5,6232 -5,0 -0,09% -3,6 -0,06% 4,6 0,08% 4,0 0,07%

max 7,4 0,13% 24,2 0,43% 14,9 0,27% 28,7 0,51%

min -36,1 -0,63% -122,2 -2,27% -7,5 -0,13% -50,0 -0,90%

Průměr -9,1 -0,16% -0,9 -0,01% 6,5 0,12% -3,8 -0,07%

odchylka od průměru

Označení 

filtru

1. vážení  4. vážení2. vážení

datum vážení

 3. vážení
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hmotnost 

filtru

m1

 

hmotnost 

kelímku

 m2

hmotnost 

kelímku s 

navážkou

m3

hmotnost 

po 

vyžíhání I

m4,I

A
a

hmotnost 

odebraného 

vzorku 

m5

hmotnost 

vzorku po 

žíhání

m6

hm. 

nadávk. 

vzorku

mvz,0

z toho 

úbytková 

frakce 

mub,fr

hořlavina 

vzorku

hvz

čas 

setrvání 

v RK

obsah 

úbytkové 

složky

U

[°C] [m/s] [%obj] [mm] [g] [g] [g] [g] [%hm.] [g] [g] [g] [g] [g] [ms] [%hm.] [%hm.]

10:13 22 1000 3 4 0 100 36 x1.1 5,6212 66,9950 75,5695 67,8652 26,58 2,9533 0,8702 3,2739 2,4037 2,0831 217 86,66 ± 2,02

10:30 23 1000 3 4 1 - 36 x1.2 5,5823 66,9944 74,8425 67,7101 26,58 2,2658 0,7157 2,6926 1,9769 1,5501 267 78,41 ± 2,63

10:48 24 1000 3 4 2 - 14 x1.3 5,5758 64,2763 70,9670 64,6142 26,58 1,1149 0,3379 1,2713 0,9334 0,7770 433 83,25 ± 5,34

11:06 25 1000 3 4 3 - 9 x1.4 5,3692 69,9302 77,5114 70,6773 26,58 2,2120 0,7471 2,8108 2,0637 1,4649 600 70,99 ± 2,69

11:24 26 1000 3 4 4 - 35 x1.5 5,4098 65,0203 71,7740 65,5074 26,58 1,3439 0,4871 1,8326 1,3455 0,8568 767 63,68 ± 4,43

11:43 27 1000 3 4 5 - 8 x1.6 5,5862 75,1543 81,9914 75,6627 26,58 1,2509 0,5084 1,9127 1,4043 0,7425 933 52,88 ± 4,76

12:01 28 1000 3 4 6 - 1 x1.7 5,5482 71,9399 78,4363 72,3604 26,58 0,9482 0,4205 1,5820 1,1615 0,5277 1100 45,43 ± 6,28

12:20 29 1000 3 4 7 - 35 x1.8 5,3946 65,0207 71,9131 65,6896 26,58 1,4978 0,6689 2,5166 1,8477 0,8289 1267 44,86 ± 3,98

12:40 30 1000 3 4 8 - 33 x1.9 5,5777 79,3029 86,6874 80,1540 26,58 1,8068 0,8511 3,2020 2,3509 0,9557 1433 40,65 ± 3,30

13:42 31 1000 3 2 8 - 22 x1.10 5,6021 72,1840 79,4061 72,7810 26,58 1,6200 0,5970 2,2460 1,6490 1,0230 1433 62,04 ± 3,68

14:02 32 1000 3 2 7 - 13 x1.11 5,4027 67,0523 75,0214 67,9951 26,58 2,5664 0,9428 3,5470 2,6042 1,6236 1267 62,35 ± 2,32

14:23 33 1000 3 2 6 - 9 x1.12 5,6031 69,9301 77,3156 70,5707 26,58 1,7824 0,6406 2,4101 1,7695 1,1418 1100 64,53 ± 3,34

14:43 34 1000 3 2 5 - 11 x1.13 5,6468 65,1838 72,9927 65,9340 26,58 2,1621 0,7502 2,8224 2,0722 1,4119 933 68,13 ± 2,76

15:02 35 1000 3 2 4 - 16 x1.14 5,3980 65,6809 73,4591 66,4561 26,58 2,3802 0,7752 2,9165 2,1413 1,6050 767 74,96 ± 2,50

15:23 36 1000 3 2 3 - 2 x1.15 5,5801 66,1765 73,5695 66,7476 26,58 1,8130 0,5711 2,1486 1,5775 1,2419 600 78,72 ± 3,29

15:44 37 1000 3 2 2 - 1 x1.16 5,6595 71,9296 79,3547 72,4914 26,58 1,7656 0,5618 2,1136 1,5518 1,2038 433 77,57 ± 3,37

16:05 38 1000 3 2 1 - 10 x1.17 5,3734 63,4818 70,3685 63,9806 26,58 1,5133 0,4988 1,8766 1,3778 1,0145 267 73,63 ± 3,94

16:24 39 1000 3 2 1 - 23 x1.18 5,5979 69,7446 78,8146 70,7932 26,58 3,4721 1,0486 3,9451 2,8965 2,4235 267 83,67 ± 1,72

16:42 40 1000 3 2 0 100 20 x1.19 5,7017 72,3416 80,5263 73,0869 26,58 2,4830 0,7453 2,8040 2,0587 1,7377 217 84,41 ± 2,40
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absorpce vlhkosti s časem

y = 0,0002x + 5,932
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označení

Hmotnost filtru m1 5,626 g ± 2,846 % ± 0,020 g ± 0,020 g ± 0,001 g

Hmotnost kelímku m2 63,4834 g ± 0,201 % ± 0,001 g ± 0,001 g ± 0,001 g

Hmotnost kelímku s navážkou m3 69,813 g ± 0,201 % ± 0,001 g ± 0,001 g ± 0,001 g

Hmotnost po žíhání m4 63,6754 g ± 0,318 % ± 0,002 g ± 0,002 g ± 0,001 g

Obsah popela A 26,36 % ± 0,040 % ± 0,0003 g ± 0,000 g ± 0,0003 g

Hmotnost odebraného vzorku m5 0,7036 g

Hm. vzorku po žíhání m6 0,192 g

hodnota nejistota um nejistota um Nejist. um,BNejist. um,A

-

-

-

-

-

-

-

-
 

PŘÍLOHA G   TABULKA DÍLČÍCH NEJISTOT PŘI VÝPOČTU OBSAHU NESPÁLENÉ FRAKCE U PRO KONKRÉTNÍ VZOREK Z PT HLAVNÍ  

 

uabs. Uabs. Am1 Am2 Am3 Am4 AA

U 95,38 % ± 4,30 ± 8,60 -1,38 3,67 0,05 -5,04 2,68

83,1 2,94 0,00 13,9 0,06Procentuální podíl dílčích nejistot na u [%]

koeficienty citlivostinejistoty
Nespálená frakce

 

PŘÍLOHA H   VYPOČTENÁ CELKOVÁ NEJISTOTA, KOEFICIENTY CITLIVOSTI DÍLČÍCH NEJISTOT PŘI VÝPOČTU OBSAHU NESPÁLENÉ FRAKCE U PRO 

KONKRÉTNÍ VÝSLEDEK Z PT A PROCENTUÁLNÍ PODÍL DÍLČÍCH NEJISTOT NA CELKOVÉ NEJISTOTĚ  
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