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Spalování paliv

Spalování je fyzikálně – chemický pochod, při 
kterém probíhá 

 řízená příprava hořlavé směsi paliva a 
okysličovadla 

 jejich slučování (hořením) za intenzivního 
uvolňování tepla => prudké stoupnutí teploty

 vznik spalin jakožto produktu spalování 
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Hoření
je možné pouze mezi elementárními složkami 
v atomárním stavu

 hořlaviny (C, H, S)
 okysličovadla (nejčastěji O2 ze vzduchu). 

Pracovními látkami spalovacích procesů jsou 
 palivo  
 okysličovadlo
 spaliny - jsou produktem spalování a nositelem 

uvolněného chemicky vázaného tepla

Spaliny
 plynné = směs převážně nehořlavých plynů (N2, CO2, 

SO2+SO3, NOX, O2) a par (H2O)
 pevné spaliny z popelovin (škvára, struska, popílek)
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Model dokonalého spalování
pevných a kapalných paliv

C     +     O2 →      CO2

1 kmol      1 kmol              1 kmol

12,01 kg      22,39 Nm3          22,27 Nm3

1 kg                   Nm3                            Nm3

+ 406 MJ

+ 33,8MJ
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2 H2 +     O2 →     2 H2O

2 kmoly 1 kmol 2 kmoly

4,032 kg      22,39 Nm3           44,81 Nm3

1 kg                    Nm3                           Nm3

S    +     O2 →      SO2

1 kmol 1 kmol 1 kmol

32,06 kg    22,39 Nm3           21,89 Nm3

1 kg                    Nm3                          Nm3

+ 29,7 MJ

+ 142 MJ
(+ 119,6 MJ)

+ 572 MJ

+ 9,25 MJ
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Stechiometrické výpočty

= objemové výpočty
 potřebného množství spalovacího vzduchu

 objem vzniklých spalin

 objemové složení vzniklých spalin

Dva základní modely spalování
 dokonalé spalování

 nedokonalé spalovaní
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Min. objem kyslíku potřebný pro dokonalé spálení 1 kg paliva

Min. objem suchého vzduchu potřebný pro dok. spálení 1 kg paliva

Min. objem vlhkého vzduchu potřebný pro dok. spálení 1 kg paliva

a objem vodní páry v tomto objemu

v = 1,016

Potřeba spalovacího vzduchu pro tuhá/kapalná paliva

1 2

3 4

5 6



28.02.2020

2

7

Součinitel v [-] respektující zvětšení objemu vzduchu v důsledku vlhkosti

kde  [%] je relativní vlhkost vzduchu, 

p” [MPa] je parciální tlak vodní páry na mezi sytosti pro danou 
teplotu vzduchu tv,

pc [MPa] je celkový tlak – obvykle 0,1 MPa

obvyklá hodnota pro pc = 0,101325 MPa, tv = 20 °C,  = 70 %

v = 1,016
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Minimální objem suchých spalin při dokonalém spálení 1 kg paliva

objem oxidu uhličitého

objem oxidu siřičitého

objem dusíku

objem argonu

Produkce spalin při dokonalém spalování tuhých/kap. paliv
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Objem vodní páry ve spalinách

Minimální objem vlhkých spalin při dokonalém spálení 1 kg paliva 

Součinitel přebytku vzduchu

definice

Objem vlhkých spalin při dokonalém spálení 1 kg paliva 
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Přibližné určení spotřeby vzduchu
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Přibližné určení množství spalin
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Stechiometrické výpočty
pro plynná paliva

 složení plynných paliv se udává výčtem 
objemových podílů jednotlivých plynných složek

 jednotkovým množstvím plynných paliv je 1 Nm3

 základní hořlavou složkou zemního plynu je 
metan CH4 a další uhlovodíky – obecně 
definované jako CmHn
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Min. objem kyslíku potřebný pro dok. spálení 1 Nm3 paliva

Min. objem suchého vzduchu potřebný pro dok. spálení 1 Nm3 paliva

Min. objem vlhkého vzduchu potřebný pro dok. spálení 1 Nm3 paliva

a objem vodní páry v tomto objemu

v = 1,016

Potřeba spalovacího vzduchu pro plynná paliva
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Minimální objem suchých spalin při dokonalém spálení 1 Nm3 paliva

objem oxidu uhličitého

objem oxidu siřičitého

objem dusíku

objem argonu

Produkce spalin při dokonalém spalování plynných paliv
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Objem vodní páry ve spalinách

Minimální objem vlhkých spalin při dokonalém spálení 1 Nm3 paliva 

Součinitel přebytku vzduchu

definice:

Objem vlhkých spalin při dokonalém spálení 1 Nm3 paliva 
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Tepelný obsah vzduchu a spalin

 tepelný příkon v palivu

 tepelný příkon ve spalovacím vzduchu

 tepelný výkon ve spalinách
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Měrná tepelná kapacita vzduchu a spalin
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Entalpie vzduchu a spalin

 tepelný příkon ve spalovacím vzduchu

 tepelný výkon ve spalinách
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Měrná entalpie složek spalin
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I-t diagram vzduchu a spalin
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Skutečný průtok vzduchu a spalin

Pro získání skutečných průtoků je nutno provést 
korekci objemů v Nm3 na skutečnou teplotu a tlak 

podle stavové rovnice
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