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Abstrakt  

Adam Letkovský: Rôzne metódy spaľovania vodíka [bakalárska práca] 

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 

Katedra experimentálnej fyziky, Školiteľ: Michal Stano, PhD. Bratislava, 2015, 48 strán 

Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. 

Bakalárska práca je venovaná štúdiu spaľovania vodíka rôznymi metódami. V práci sú 

ozrejmené jednotlivé metódy spaľovania vodíka, ich aplikácie a posúdenie ich výhod 

a  nevýhod.  Teoretická časť popisuje základné termodynamické veličiny, následne sa 

venuje popisu základných charakteristík spaľovania palív v plameni a pri katalytickom 

spaľovaní, pričom porovnáva vlastnosti vodíka s uhľovodíkovými palivami. Taktiež sa 

zaoberá spaľovaním vodíka v palivovom článku. Experimentálna časť práce sa 

detailnejšie zameriava na spaľovanie vodíka v difúznom plameni. Skúma emisiu 

nespáleného vodíka a množstvá vytvoreného NO v tomto type plameňa. 

Kľúčové slová: Vodík, spaľovanie v plameni, Obnoviteľné zdroje energie, katalytické 

spaľovanie, palivový článok, difúzny plameň 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract 

Adam Letkovský : Various methods of hydrogen combustion [bachelor thesis] 

Comenius University in Bratislava. Faculty of mathematics, physics and informatics, 

Department of Experimental Physics, Supervisor: Michal Stano, PhD. Bratislava, 2015, 

48 pgs 

Degree of qualification: Bachelor 

The bachelor thesis is aimed at the study of various methods of hydrogen combustion. 

Particular processes and methods for hydrogen combustion are described, we are also 

discussing about their advantages and disadvantages. The theoretical part describes the 

basic thermodynamic quantities, subsequently, it describes the basic characteristics  

of combustion in flames and of catalytic combustion and compares the properties  

of hydrogen with hydrocarbon fuels. It also deals with the combustion of hydrogen in 

the fuel cells. Experimental part of work is focused on hydrogen combustion in a 

diffusion flame. It examines the emissions of unburned hydrogen and of NO from this 

type of flame. 

 

Keywords: Hydrogen, combustion flame, renewable energy, catalytic combustion, fuel 

cell, diffusion flame 

 

 



  

 

Predhovor 

 Možná vyčerpateľnosť fosílnych palív v dohľadnej budúcnosti zapríčinila rozvoj 

obnoviteľných zdrojov energie. Práve vďaka tomuto rozvoju obnoviteľných zdrojov 

energie a aplikáciou elektrolýzy je technologicky nenáročné vyrábať vodík bez 

negatívneho vplyvu na životné prostredie. Takto vytvorený vodík je ďalej možné 

využívať rôznymi spôsobmi.  

 Spaľovanie palív má najväčší podiel na získavaní energie, ktoré ľudstvo ďalej 

používa.  Zatiaľ čo prevláda aplikácia využitia vodíku v palivovom článku, táto 

bakalárska práca sa zaoberá aj inými možnosťami. Práve spaľovanie vodíka  

v difúznom plameni pre svoju technologickú nenáročnosť v budúcnosti môžeme využiť 

pre rôzne aplikácie, tak ako v súčasnosti využívame fosílne palivá pre tieto účely.  Táto 

práca je prvým krokom k uchopeniu týchto poznatkov. 
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Úvod 

 Dnešný stav problematiky energetického hospodárstva krajín, ktoré fosílne 

palivá dovážajú, je vyhľadávanie a budovanie takých  aplikácií, ktorých zavádzanie by 

postupne nahradilo používanie zužujúcich sa zásob fosílnych palív.                

Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie predovšetkým slnečných a veterných elektrárni  

ma za následok nerovnomernú distribúciu energie. Optimálnou zástavbou takýchto 

elektrárni a využitím následného uskladnenia energie je možné vyriešiť tento problém. 

Najbežnejšie je takto vyrobenú elektrickú energiu možné uskladniť vo forme  nabíjania 

a vybíjania akumulátorov , využitím gravitačného potenciálu v prečerpávacích vodných 

nádržiach a  pomocou elektrolýzy výrobou vodíka. Zatiaľ čo v malých ostrovných 

systémoch je ekonomicky vhodnejšie uskladňovať prebytočnú energiu zo solárnych 

a veterných zdrojov v akumulátoroch, pre dlhodobé uskladnenie väčšieho množstva 

enerigie je výhodnejšie uskladňovať túto energiu vo forme vodíka. Práve v prvej časti 

práce sa zameriavame na súčasný pohľad využitia vodíka. V nasledujúcej kapitole  

objasníme  základné  termodynamické veličiny. Tretia kapitola vysvetľuje pojmy 

výhrevnosti a spalného tepla a porovnáva tieto veličiny pre vodík a uhľovodíky. Štvrtá 

kapitola sa zaoberá rôznymi metódami spaľovania, niektorých ich  aplikácií, ktoré 

využívajú vodík a porovnáva vlastnosti paliva vodíka s uhľovodíkmi. Experimentálna 

časť sa zaoberá spaľovaním vodíka v difúznom plameni a meraním emisie NO. 
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1 Súčasný pohľad na vodík 

Svetová výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov bola v roku 2014 okolo 4% [1]. 

Výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov energie, ďalej používajme skratku OZE, je 

prevažné ovplyvnená cenou energie produkovanej OZE. Vďaka súčasnému rozvoju 

OZE dochádza k zníženiu výkupných cien za elektrinu z OZE. Názorné zníženie vidíme 

na obrázku 1 zobrazujúcu výkupné ceny elektrickej energie vytvorenej malými 

slnečnými kolektormi (do 5kW) v Nemecku. Môžeme pozorovať, že ceny z roku 2014 

poklesli až na ¼ ceny z roku 2004. Je pravdepodobné, že ak fosílne palivá budú čoraz 

viac nedostupnejšie, potom môže byť cena vodíka vytvorená z OZE  konkurencie 

schopná. 

 

Obr. 1  
Výkupná cena za kWh energie zo slnečného kolektora (do 5kW)  

v Nemecku [2] 

Rozšíreniu OZE v súčasnosti bráni najmä to, že výroba elektrickej energie z týchto 

zdrojov slabo koleruje so spotrebou. Tento problém by bolo možné vyriešiť vhodným 

uskladnením  energie v časoch, keď výroba prevyšuje spotrebu. Jedným so spôsobov 

ako túto energiu môžeme uskladniť, je výroba plynného paliva, vodíka elektrolýzou 

vody. Takto uskladnený vodík môžeme konvertovať na elektrickú energiu pomocou 

palivových článkov alebo na výrobu tepla rôznymi spôsobmi spaľovania.   

Porovnajme koľko kWh je možné uskladniť v olovenom akumulátore a vo forme 

vodíka v štandardnej flaši pre stlačené plyny. Parametre akumulátorovej batérie sú: 
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napätie 12V, kapacita 230Ah [3]. Hodnota uskladnenej energie je 1,65kWh, za 

predpokladu 60% vybitia batérie. Pre uskladnenie vo vodíku budeme uvažovať 

vodíkovú fľašu s objemom 50 l a nalakovanú na 200 atm. Hodnota takto uskladnenej 

energie je 26,5kWh. Vzhľadom na to, že cena uvedenej batérie a fľaše je podobná, 

okolo 300 eur, môžeme konštatovať, že uskladnenie energie vo forme vodíka je cenovo 

výhodnejšie. V praxi pre uskladnenie energie vo forme vodíka potrebujeme ďalšie 

súčasti systému ako elektrolyzér, čistenie vodíka, kompresor, palivový článok, prípadne 

iné spotrebiče. Výhodnosť uskladnenia energie vo forme vodíka môžeme očakávať 

v systémoch od istej veľkosti, kde predpokladáme dlhodobé uskladnenie energie 

a v systémoch, kde uskladnenú energiu využijeme bez nákladného konvertovania späť 

na elektrickú v palivových článkoch. Väčšina energie sa v domácnostiach spotrebuje vo 

forme tepla. Je preto vhodné zaoberať sa využitím vodíka pre tieto aplikácie.   
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2 Termodynamika 

Táto kapitola ma za úlohu  objasniť základné termodynamické veličiny chemických 

reakcií, ktoré budeme používať pri popise proces spaľovania. 

2.1 Vnútorná energia 

Vnútornú energiu U definujeme ako celkovú kinetickú a potenciálnu energiu 

molekúl systému. V ideálnom plyne za vnútornú energiu považujeme len kinetickú 

energiu častíc, pretože vzájomné pôsobenie medzi časticami a teda ich potenciálne 

energie považujeme za nulové. Za vnútornú energiu nepovažujeme napríklad kinetickú 

energiu systému ako celku ak sa systém pohybuje, táto kinetická energia už nie je pre 

systém vnútorná. Zmenu vnútornej energie pri určitom procese predstavuje rozdiel 

medzi vnútornou energiou koncového Uf a počiatočného Ui stavu systému.  

  (2.1)  

Zmenu vnútornej energie je kladná ak počiatočná hodnota vnútornej energie systému je 

menšia ako finálna hodnota vnútornej energie systému. Zmenu vnútornej energie  

môžeme dosiahnuť dvoma spôsobmi, a to výmenou tepla q s okolím alebo konaním  

práce w. Zmenu vnútornej energie môžeme vyjadriť: 

  (2.2)  

Ak hodnota symbolu q je kladná, tak systém prijal teplo od okolia. Záporná hodnota 

znamená, že systém odovzdal teplo. Ak hodnota w je kladná, na systéme sme konali 

prácu, ak záporná systém  konal prácu.  

 

  

 

Pokiaľ systém zachováva svoj objem a neprijíma ani nekoná prácu , teda w=0, zmena 

vnútornej energie systému je daná len prijatým teplom 

  (2.3)  

 

 

Obr. 2  Súvislosť parametrov rovnice 2.2 
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2.2 Tepelná kapacita 

Tepelnú kapacita je definovaná ako miera schopnosti telesa prijať teplo, teda ako  

množstvo tepla v jouloch, ktoré treba telesu dodať, aby sa jeho teplota zvýšila o 1 K  

 
 (2.4)  

Pokiaľ sa objem systému  nemení a nie je konaná práca na systéme, zmena vnútornej 

energie zodpovedá zmene množstvu prijatého tepla, hovoríme o tepelnej kapacite pri 

konštantnom. objeme. 

 
 (2.5)  

Zmenu vnútornej energie v dôsledku tepla prijatého pri konštantnom objeme vyjadríme 

pomocou tepelnej kapacity zo vzťahu  (2.3): 

 
 (2.6)  

Integrál sme použili, pretože hodnota cV sa môže s teplotou meniť.  

2.3 Entalpia 

Pri spaľovaní sa často stretávame so situáciou, že systém, v ktorom dochádza 

k zmene, neudržiavame pri stálom objeme ale pri stálom tlaku. Tento tlak býva často 

atmosférický. Ak je systému umožnené meniť svoj objem, systém koná prácu pri 

expanzii proti vonkajšiemu tlaku. Časť dodaného tepla sa v takej situácii využije na 

konanie práce a neprispieva k zvýšeniu vnútornej energie. Odmerať prácu, ktorú systém 

pri expanzii koná je v praxi podstatne náročnejšie než určiť uvoľnené alebo dodané 

teplo. Z praktických dôvodov preto používame ďalšiu stavovú veličinu entalpiu H, 

definovanú : 

  (2.7)  

Keďže p, V a U sú stavové funkcie tak aj H je stavová funkcia, preto zmena entalpie ΔH 

nezávisí od cesty medzi počiatočným a koncovým stavom. Pre infinitezimálne  zmeny 

v systéme platí : 

 

 

Keďže zmeny sú veľmi malé, súčin dpdV a tak ich  možno zanedbať.  
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S využitím rovnosti (2.7) dostaneme : 

 

Pre dU platí :  

  (2.8)  

V tomto prípade (2.8), je vhodné rozlíšiť expanznú prácu dwexp a neexpanznú(extra) 

prácu dwe. Pod pojmom expanzná práca rozumieme prácu, ktorá súvisí so zmenou 

objem systému. Akákoľvek iná práca, ktorá nespadá do wexp, označujeme ako  

extra prácu[atkins]. Tá  môže byť (mechanická, elektrická, ...).Budeme ďalej uvažovať,  

že v systéme nedôjde k žiadnej extra(neexpanzej) práci dwe = 0.   

 

Ak je systém v rovnováhe s okolím za určitého tlaku p a systém  pri konaní  práce 

zväčšuje svoj objem  potom  platí dwexp =- pdV  a rovnicu  upravíme na tvar 

 

Zaoberajme sa systémom, v ktorom je konštantný tlak potom dostaneme zmenu entalpie 

rovnú teplu. 

  (2.9)  

Po integrovaní dostávame: 

  (2.10)  

Tepelná kapacita za konštantného tlaku je definovaná: 

 
 

(2.11)  

Zmenu entalpie systému, za konštantného tlaku,  vyjadríme pomocou tepelnej kapacity 

  

 
(2.12)  
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2.4 Tvorná entalpia a entalpia reakcie 

 Entalpie rôznych látok sa udávajú pri štandardných podmienkach: hodnota tlaku 

je 1atmosféra a teplota 298,15 K. Tieto entalpie sa nazývajú tvorné entalpie (enthalpy  

of formation) a značíme ich ΔfH. 

Aby bol systém tvorných entalpií konzistentný, pre každý prvok musela byť 

entalpia v určitom stave zadefinovaná. Z praktických dôvodov bola pre každý prvok 

zadefinovaná nulová entalpia v jeho najbežnejšej čistej forme. Tvornú entalpiu 

v štandardných podmienkach zapisujeme ako ΔfH
0
. Tvorná entalpia ostatných  zlúčením 

bola určená z tepla, ktoré je nutné dodať, alebo je uvoľnené pre reakciách, ktorými sa 

vytvorí 1 mol danej zlúčeniny z prvkov v ich najbežnejšej čistej forme. 

prvky ΔfH
0
 (kJmol

-1
) 

H2 (g) 0 

O2(g) 0 

H2O (l) -285,83 

H2O (g) -241,82 

  Tabuľka 1  Tvorné entalpie niektorých prvkov, dáta podľa[4] 

Zmenu entalpie pri určitom procese môžeme určiť experimentálne ako množstvo tepla 

dodaného systému z okolia. Pri chemických reakciách zavádzame veličinu entalpiu 

reakcie (enthalpy of reaction) a označujeme ju  ΔrH
0
.  Entalpiu reakcie môžeme taktiež 

určiť ako rozdiel medzi tvornými entalpiami čistých produktov a reaktantov reakcie.   

 
 (2.13)  

Uveďme si zmeny entalpie niektorých fyzikálnych a chemických zmien. 

vyparovanie:  = 44,01 kJmol
-1

 2.13a 

horenie: 

 =   -285,83 kJmol
-1

 2.13b 

 =  - 241,82 Jmol
-1

 2.13c 

Entalpia je stavová veličina, nezáleží teda na zvolenej ceste medzi stavmi.  

  

2.5 Spontánne zmeny 

Zo skúseností vieme, že mnohé procesy prebiehajú len určitým smerom. 

Napríklad ak máme v kontakte 2 telesá s rôznou teplotou, teplo sa bude spontánne 
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prenášať z telesa s vyššou teplotou na teleso s  nižšou teplotou. Proces v opačnom smere 

síce neodporuje Zákonu zachovania energie ale spontánne nikdy neprebieha. Spontánne 

zmeny sú definované ako reakcie, ktoré prebiehajú  len určitým smerom. Dôležité je 

poznať smer zmeny spontánnych zmien, ktorého podmienku možno vyjadriť druhým 

termodynamickým zákonom: zmena celkovej entropii narastá v smere spontánnych 

zmien. 

2.6 Entropia 

Potrebujeme si zadefinovať veličinu, ktorá nám umožňuje určiť smer,  

v ktorom daný proces prebieha spontánne, túto veličinu nazývame entropia systému. 

Entropia vyjadruje mieru neusporiadanosti systému. Entropia systému narastá napríklad 

s rastúcou teplotou, s rastúcim množstvom molekúl v systéme, tiež aj prechodom 

z pevného do kvapalného alebo z kvapalného do plynného skupenstva. Entropiu 

systému môžeme zvýšiť dodaním tepla do systému. Zvýšenie neusporiadanosti systému 

však závisí okrem dodaného tepla aj od teploty, pri ktorej sa systém práve nachádza. 

Predstavme si izolované telesa s rôznymi teplotami, pričom telesám dodáme rovnaké 

množstvo tepla. Ak telesu s  menšou teplotou dodáme takéto teplo, výraznejšie tým 

ovplyvníme usporiadanosť systému v telese a entropia daného telesa sa zvýši o väčšiu 

hodnotu v prípade, keď rovnaké množstvo tepla dodáme telesu s väčšou počiatočnou 

teplotou. V diferenciálnom tvare zmenu entropie opisujeme:  

 
 (2.14)  

Rovnosť platí za predpokladu, že teplo dq bolo dodané(alebo odovzdané) systému 

vratným procesom. Vzťah (2.14)  má v integrálnej formu tvar: 

 

 

2.7 Štandardná entropia 

Niekedy je pri reakciách nutné uvádzať hodnoty entropií. Podobne ako v časti 2.4 

máme pre entalpiu látok zadefinovanú tvornú entalpiu látok, za štandardných 

podmienok a v ich najbežnejšej forme, máme pre entropiu zadefinovanú štandardnú 

entropiu látok .  

 
 (2.15)  



   

 18 

  S
0
 (J K

-1
 mol

-1
) 

H2 (g) 130,684 

O2(g) 205,138 

H2O (l) 188,83 

H2O (g) 69,91 

  Tabuľka 2  Štandardné entropie niektorých látok [4] 

Pre výpočet hodnôt entropie pre určité procesy zavádzame veličinu entropia reakcie 

(standard reaction entropy) jeho matematický zápis: 

 
 (2.16)  

Vypočítajme si hodnoty zmeny entropie pri niektorých reakciách. 

horenie: 

  = - 44,4 J K
-1

 mol
-1

 (2.16a) 

 = - 163,3 J K
-1

 mol
-1

 (2.16b) 

Záporná hodnota entropie naznačuje, že reakcie sú spontánne v opačnom smere,  

zo skúsenosti vieme, že obe reakcie prebiehajú spontánne vo vyznačenom smere. 

Spôsobené je to zvýšením entropie okolia, ktorému reakcia odovzdá teplo . Ak 

chceme predpovedať smer spontánneho procesu, musíme uvažovať o zmene  celkovej 

entropie.  

  (2.17)  

Z tohto vzťahu vyplývajú podmienky medzi ΔScelk a spontánnymi zmenami.  

Ak ΔScelk > 0 reakcia je spontánna 

Ak ΔScelk < 0 reakcia je spontánna v opačnom smere 

Ak ΔScelk = 0 reakcia je v rovnováhe 

Vzťah (2.17) nekladie pre samotné ΔSsys a samotné ΔSokolie  žiadnu podmienku. 

 

Obr. 3  Grafické zobrazenie pojmov (2.17) 



   

 19 

2.8 Gibbsova voľná energia 

Pri predpovedaní  smeru, v ktorom bude proces prebiehať spontánne, musíme 

uvažovať okrem zmeny entropie systému aj zmenu entropie okolia. Praktickejšie je však 

určovať smer spontánnej zmeny len na základe vlastností samotného systému, bez 

uvažovania zmien v okolí.  

Predpokladajme., že všetká energia, ktorá sa pri reakcii uvoľní, sa odovzdá okoliu 

vo forme tepla, teda sa zvýši entropia okolia. Taktiež predpokladáme, že systém v inej 

forme neprijíma a neodovzdáva energiu, teda we=0. Potom môžeme do vzťahu (2.17) 

dosadiť za ΔSokolie 

 

  
 (2.18)  

Rovnicu upravíme prenásobením T. 

 

Dostali sme kritérium pre spontánnu reakciu, ktorá závisí len od hodnôt systému. 

Prenásobením -1a zohľadnením nerovnosti (2.17) dostaneme. 

  (2.19)  

Zavedieme si novú veličinu Gibbsovu voľnú energiu G. Zmena Gibbsovej voľnej 

energie ΔG, je vyjadrená vo vzťahu (2.19) výrazom –TΔScelk. 

  (2.20)  

Z tohto vzťahu vychádzajú podmienky pre spontánne procesy takto 

Ak ΔG < 0 reakcia prebieha spontánne v danom smere 

Ak ΔG > 0 reakcia prebieha spontánne v opačnom smere 

Ak ΔG = 0 systém sa nachádza v rovnováhe 

Vypočítajme akú časť energie uvoľnenej  reakciou môžeme vo forme užitočnej práce we  

odobrať zo systému, aby bola stále splnená podmienka zaručujúca spontánnu reakciu. 

Príkladom, môže byť mechanická práca (tepelný stroj) alebo elektrická práca(palivový 

článok). Takto odobraná energia neprispieva k zvýšeniu entropie okolia, pretože sa 

neodovzdá okoliu vo forme tepla.  

Zvýšenie entropie okolia bude dané . 
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(2.21)  

Pripomeňme, že we<0 pretože prácu koná systém a taktiež ΔG<0. Aby sme v nerovnosti 

porovnávali kladné hodnoty, vyjadríme ju v tvare 

 

Vidíme, že maximálne množstvo energie, ktoré možno pri reakcii odobrať vo forme 

užitočnej práce je dané zmenou voľnej energie ΔG. 

 

 

horenie: 

  = -237,13 kJmol
-1

 (2.22 a) 

 = -228,58 kJmol
-1

 (2.22b) 

Z hodnôt reakcií usudzujeme, aká je teoretická hodnota energie, ktorú môžeme pri 

spálení 1 mólu H2 získať vo forme užitočnej práce, inej forme ako teplo.   

2.9 Kinetika chemických reakcií 

Doteraz sme sa zaoberali iba energetickou bilanciou reakcie a smerom akým 

reakcia mohla prebiehať. Súčasťou termodynamického popisu spaľovania palív  je aj 

popis rýchlosti, akou  sa chemické reakcie dostávajú z počiatočného stavu  

do konečného. Rýchlosť reakcie závisí od teploty a túto závislosť vyjadruje 

Arrheniusov zákon.  

  (2.23)  

Rýchlostná konštanta reakcie k závisí od teploty T a aktivačnej energie Ea. 

Koeficient A predstavuje mieru frekvencie molekulových zrážok bez ohľadu na ich 

   (kJ mol
-1

) 

H2 (g) 0 

O2(g) 0 

H2O (l) -237,13 

H2O (g) -228,58 

Tabuľka 3  Hodnoty Gibbsovej voľnej energii niektorých látok[4] 
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energiu. Hodnota parametra početnosti molekulových zrážok  A je experimentálne 

určená. Pre zvyšovanie rýchlostnej konštanty reakcie k môžeme v tomto vzťahu 

zvyšovať teplotu T alebo pomocou katalyzátora znížiť aktivačnú energiu Ea.. Obidva 

prístupy majú pri reakciách spaľovania veľký praktický význam. 
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3 Výhrevnosť, spalné teplo 

3.1 Výhrevnosť 

Jeden zo základných fyzikálnych parametrov hodnotiacich palivá je výhrevnosť. 

Výhrevnosť  definujeme ako množstvo tepla , ktoré sa uvoľní počas spálenia 

jednotkového množstva paliva .Výhrevnosť najbežnejšie udávame v jednotkách:  

J.kg
-1

,J.m
3
 alebo J.mol

-1
. Hodnoty výhrevnosti zodpovedajú entalpii  reakcie oxidácie 

palív za štandardných hodnôt tlaku a teploty a ak predpokladáme, že voda, ako produkt 

reakcie, je v plynnom skupenstve.   

palivo 
výhrevnosť 

poznámka 
kJ/mol MJ/kg MJ/m3 

vodík 241,82 119,6 
10,8 1atm, 298K 

2160 200atm,298K 

 8500 kvapalné, 20K, [5] 

metán 802,34 50 
33,8 1atm, 298K 

6760 200atm,298K 

 20300 kvapalné,111K, [6] 

propán 2044,2 46,4 
88,5 1atm, 298K 

 22800 kvapalné, 300K, [7] 

Tabuľka 4  Výhrevnosti niektorých palív, dáta podľa [8] 

3.2 Spalné teplo 

Je také množstvo tepla, ktoré sa uvoľní z reakcie ak voda ako produkt reakcie je 

v kvapalnom skupenstve. Hodnoty spalného tepla sú vzhľadom na hodnoty výhrevnosti 

väčšie o hodnoty kondenzačného tepla vzniknutej vody. 

palivo 
spalné teplo 

kJ/mol MJ/kg MJ/m3 

vodík 286 142 13 

metán 889 56 38 

propán 2220 50 96 

 

 
Tabuľka 5  Spalné teplo niektorých palív [8] 



   

 23 

4 Rôzne metódy spaľovania 

Približne 80% energie, ktorú využívame  pochádza zo spaľovania palív [9]. Máme 

niekoľko spôsobov ako látky spaľovať. Pre vodík sú najbežnejšie spôsoby: 

 Plameň 

 Katalytické spaľovanie 

 Palivový  článok 

V tejto kapitole sa im budeme  venovať. 

4.1 Spaľovanie v plameni 

Spaľovanie palív v plameni je veľmi bežná metóda spaľovania. Je potrebné 

objasniť základné pojmy analyzujúce spaľovanie v plameni.   

4.1.1 Medze horľavosti 

Pre všetky zmesi paliva a vzduchu, existuje interval koncentrácií, keď palivo  

so vzduchom  vytvára horľavú zmes. Ak je v takejto zmesi práve toľko vzduchu, ako je 

potrebné na spálenie všetkého prítomného paliva, je zmes v stechiometrickej 

rovnováhe. Pokiaľ máme zmes, ktorá obsahuje viac paliva a menej vzduchu ako je 

stechiometrická rovnováha, teda v zmesi  máme prebytok paliva hovoríme o bohatej 

zmesi. Chudobnú zmes máme vtedy, ak je v zmesi prebytok vzduchu.   

  Najchudobnejšia zmes, ktorá je ešte horľavá  udáva spodný limit horľavosti. 

najbohatšia zmes, ktorá je ešte horľavá udáva vrchný limit. Zmes mimo týchto limitov  

nie je horľavá, teda plameň, alebo reakcia horenia s v nej nemôže samovoľne šíriť. 

Obrázok 3 ukazuje  limity horenia niektorých plynných palív vo vzduchu. Horné 

a dolné hodnoty záležia na faktoroch ako je tlak a teplota zmesi. Na obrázku 4 sú limity 

zobrazené za tlaku 1atm. a 295K. 
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Body označujú stechiometrické zmesi. 

4.1.2 Koeficienty pre vyjadrenie zloženia zmesi 

Na zistenie relatívnej koncentrácie paliva vo vzduchu a odchýlok od hodnoty pre 

stechiometrickú zmes, zadefinujeme koeficienty pre vyjadrenie zloženia zmesi: 

koeficient Φ a koeficient λ. Koeficient Φ sa v angličtine volá equivalence ratio 

a vyjadruje pomer paliva (F, fuel) a vzduchu (A, air) vzhľadom k stechiometrickému 

pomer (F/A)st. Matematický zápis koeficientu Φ: 

 
 (4.1)  

Hodnota Φ môže nadobudnúť hodnoty Φ =1 pre zmes v stechiometrcikej reakcii a , Φ 

<1 označujeme ako chudobnú zmes , Φ >1 pre bohatú zmes. 

Niekedy je vhodné používať koeficient  λ nazývaný súčiniteľ prebytku vzduchu. Jeho 

matematický zápis 

 
 (4.2)  

Medzi koeficientmi λ a Φ je vzťah Φ=1/ λ. Hodnoty koeficientov λ,Φ sú bezrozmerné 

a tak nezávisia od toho, či udávame pomer paliva v hmotnostných alebo objemových 

jednotkách. 

Obr. 4  Limity horľavosti niektorých palív, dáta podľa [10]  
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Význam hodnôt koeficientov λ a Φ je zobrazený v tabuľke 6. 

koeficient 
zmes 

chudobná stechiometrická bohatá 

λ >1 =1 <1 

Φ <1 =1 >1 

 

4.1.3 Zápalná teplota 

Ak máme za štandardných podmienok zmes paliva a vzduchu, tak molekuly 

tvoriacu zmes majú rôzne kinetické energie, rozdelené Maxwellovo-Boltzmanovou 

distribúciou. Aby sa zmes vznietila je  potrebné zohriať ju na dostatočnú teplotu.  

Závislosť rýchlosti reakcii od teploty je popísaná Arreniusovým vzťahom 

(2.23).Pokiaľ je teplota zmesi hlboko pod zápalnou teplotou, len veľmi málo molekúl 

presahuje aktivačnú energiu reakcie a reakcia ide veľmi pomaly. S rastúcou teplotou 

však rastie množstvo molekúl presahujúcich aktivačnú energiu a rýchlosť reakcie sa 

zvyšuje. Tým sa zvyšuje aj tepelný výkon uvoľnený pri reakcii a zmes sa ešte viac 

zohrieva, čo spôsobí ďalšie zvýšenie rýchlosti reakcie. Dochádza teda k prudkému 

nárastu rýchlosti reakcie horenia, teda k vznieteniu.  

prvky  
minimálna zápalná 

teplota (K) 

vodík 773 
metán 853 
propán 743 

acetylén 578 

 Tabuľka 7  Minimálna zápalná teplota vybraných palív [11] 

4.1.4 Šírenie plameňa 

Ak zapálime plynnú horľavú zmes, bude sa ňou šíriť oblasť, v ktorej prebieha 

horenie. Túto oblasť nazývame čelo alebo front plameňa. Šírenie plameňa môže 

prebiehať formou deflagrácie alebo detonácie. To, ktorý s týchto dejov bude prebiehať 

závisí najmä od situácie ktorá im predchádzala. Čelo plameňa sa pri deflagrácií šíri 

podzvukovou rýchlosťou a s jeho prechodom sa nespája výrazná zmena tlaku, pretože 

rozdiely tlaku pred a za čelom plameňa sa stihnú pri týchto rýchlostiach vyrovnať. 

Pokiaľ dôjde k sformovaniu rázovej vlny, šírenie horenia sa spojí so šírením rázovej 

vlny a dochádza k detonácii. Hlavným prejavom detonácii je výrazná zmena tlaku 

Tabuľka 6  Význam hodnôt koeficientov λ a Φ 
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a šírenie nadzvukovou rýchlosťou. V nasledujúcom popise sa budeme zaoberať len 

deflagráciou.   

Plameň sa šíri do oblasti nespálenej zmesi určitou vlastnou rýchlosťou Su, ktorú 

nazývame rýchlosť šírenia plameňa. Pri teoretickom popise je však vhodné spojiť 

vzťažnú sústavu s čelom plameňa, ktoré v tejto sústave stojí a nespálená zmes postupuje 

proti čelu. Táto situácia je načrtnutá na obr., potom rýchlosť v tomto prípade je rýchlosť 

prichádzajúcej nespálenej zmesi v tryske u je rýchlosť postupu čela plameňa .  Za čelom 

sa tvoria spaliny. 

 

Obr. 5  Náčrt pohybu čela plameňa 

Na obr. 6 zobrazujeme rýchlosť šírenia plameňa pre vodík a niektoré uhľovodíky v 

závislosti od množstva vzduchu v zmesi. Vodík ma rádovo vyššie rýchlosti postupu čela 

plameňa.  
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Obr. 6  

Rýchlosť šírenia plameňa v zmesiach niektorých plynov od jej 

koncentrácií vo vzduchu, dáta podľa [12] 

(1-vodík, 2- propán, 3- metán) 
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4.1.5 Minimálna zápalná energia 

Ak zmes paliva a vzduchu spĺňa limit horľavosti, tak to ešte neznamená, že 

takáto zmes sa samovoľne vznieti. Pre zapálenie  zmesi je nutné dodať určitú energiu 

určitému objemu zmesi, aby sme v tom istom objeme dosiahli zápalnú teplotu zmesi. 

Zhorením takéhoto objemu sa uvoľní teplo, ktoré zohreje susediace vrstvy zmesi, ich 

následným zhorením sa uvoľní ďalšie teplo a horenie sa bude postupne šíriť do 

susediacich oblastí. Minimálne množstvo energie s ktorým môžeme danú zmes 

v daných podmienkach zapáliť, sa nazýva minimálna zápalná energia. Potom už v zmesi 

bude prebiehať reakcia spontánne.  
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Obr. 7  

Závislosť medzi  minimálnou zápalnou energiou  

a množstvom vzduchu[12]  

(1-vodík, 2- propán, 3- metán) 

Obrázok 8 zobrazuje náčrt plameňa v kanáli. Za zhášaciu vzdialenosť označujeme 

minimálnu šírku kanála/trysky v ktorom je plameň schopný sa šíriť. V angličtine sa 

tento parameter nazýva quenching distance. Kontaktom so stenou kanála je odoberané 

teplo z plameňa. Pokiaľ je kanál úzky, v plameni sa nevytvára dostatok tepla na 

pokrytie týchto strát a plameň zhasne.  Môžeme teda očakávať, že minimálna šírka 

kanála, v ktorom  pre dané palivá sa môže plameň šíriť, závisí od hrúbky čela plameňa 

a so zmenšujúcou sa hrúbkou čela plameňa klesá.  
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Obr. 8  Čelo plameňa, zakreslenie pojmu quenching 

distance – zhášacia vzdialenosť 

Podobne, aj rozmery objemu, ktorý musíme pre zapálenie zohriať na zápalnú teplotu, 

súvisia s hrúbkou čela plameňa. Obr. 9 ukazuje koreláciu medzi minimálnou zápalnou 

energiou a zhášacou vzdialenosťou v stechiometrickom pomere vzduchu a paliva. 

Z obr. 9 vidíme, že vodík a acetylén majú rádovo nižšie hodnoty minimálnej zápalnej 

energie a zhášacej vzdialenosti ako ostatné uhľovodíky. 

 

Obr. 9  Korelácia medzi minimálnou zápalnou energiou 

a zhášacou vzdialenosťou [13] 
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4.1.6 Výpočet adiabatickej teploty plameňa 

Na výpočet adiabatickej teploty plameňa vychádzame zo vzťahu (2.13), ktorý 

udáva hodnotu ΔrH
0
 uvoľnenú počas reakcie. Predpokladáme, že toto uvoľnené teplo 

adiabaticky ohreje produkty(obr. 10). Teplotu plameňa Tad následne určíme z integrálu:  

 
 (4.3)  

Pričom cp je tepelná kapacita plynnej zmesi, ktorá vzniká po reakcii. Predpokladáme, že 

reaktanty majú štandardnú teplotu T0. Hodnota tepelnej kapacity sa môže v závislosti od 

teploty meniť. Obvykle tepelná kapacita plynov s teplotou narastá. Pri teplotách vyšších 

ako 2000K sa prejavuje aj tepelný rozklad vody a tvorba ďalších produktov, vo vzduchu 

napríklad oxidov dusíka. Energia, ktorá je potrebná na tieto endotermické reakcie už 

neprispieva k ohriatiu produktov. Výpočet teploty plameňa sa pri teplotách nad 2000K 

komplikuje, pretože je nutné poznať koncentrácie všetkých novovzniknutých produktov 

vytváraných  pri danej teplote.   

 

Obr. 10  
Náčrt hodnôt hladín entalpii produktov a 

reaktantov 
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Obr. 11  
Graf hodnôt teplôt pre niektoré plyny zmesi so 

vzduchom [13] 

Na obr. 11 vidíme, že vodík má vyššiu teplotu plameňa pričom jeho výhrevnosť 

je menšia(tabuľka 4) ako majú uhľovodíky. Je to spôsobené tým, že pre reakcie vodíka 

s kyslíkom je spotrebované menej kyslíka ako pre reakcie uhľovodíkov s kyslíkom. 

4.1.7 Difúzny plameň 

Štruktúru difúzneho plameňa máme načrtnutú na obr.12. Do reakčnej oblasti 

vstupuje palivo bez predmiešania so vzduchom. V centrálnej oblasti plameňa sa vytvorí 

oblasť s čistým palivom. V istej vzdialenosti od centrálnej oblasti sa vďaka difúzii 

vytvára oblasť s horľavou zmesou paliva a vzduchu. Rýchlosť horenia je limitovaná 

tempom difúzie.  

V prípade spaľovania uhľovodíkov je potrebné dodávať relatívne veľké 

množstvá vzduchu (obr. 4), spaľovanie uhľovodíkov v difúznom plameni je preto 

náchylné na nedokonalé spaľovanie.  

Jedna z vlastností difúzneho plameňa uhľovodíkov je, že veľmi dobre svieti. Je 

to z toho dôvodu, v plameni sa nachádza väčšie množstvo nespálených zvyškov (sadzí), 

ktoré sú následne ohriate na takú teplotu, pri ktorej nastáva efekt žiarenia čierneho 
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telesa. Spaľovanie uhľovodíkov v difúznom plameni využívame najmä na svietenie a z 

dôvodu náchylnosti na nedokonalé spaľovanie sa im v iných aplikáciách vyhýbame. 

V prípade vodíka však vzhľadom na neprítomnosť uhlíka k tvorbe sadzí 

dochádzať nemôže. Vodíkový plameň preto svieti omnoho menej a vidieť ho môžeme 

prakticky len potme. Pretože vodík tvorí so vzduchom horľavú zmes vo veľmi širokom 

intervale koncentrácií, je jeho spaľovanie dokonalejšie. Podmienky na dokonalé 

spaľovanie vodíka v difúznom plameni dosiahneme ľahšie, pretože do reakcie 

nemusíme dodávať také množstvá vzduchu aké vyžadujú uhľovodíky.  Na obrázku 

nižšie je zobrazené spaľovania v difúznom plameni. 

 

 

Obr. 12  Náčrt difúzneho plameňa 
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Obr. 13  porovnáva svietivosť plameňa sviečky a vodíka 

 

 

 

 

 

4.1.8 Predmixovaný plameň 

K zmiešaniu paliva a vzduchu dochádza  pred reakčnou zónou v tryske. Na obr. 

14 je náčrt trysky, v ktorej je zmes paliva a vzduchu prúdiacou v tryske rýchlosťou u. 

Rýchlosť postupu čela plameňa v reakčnej zóne je v obrázku označená  su. Práve tam 

prebieha spaľovanie zmesi a za ňou sa tvoria produkty spaľovania. Rýchlosť postupu 

čela plameňa su vieme vypočítať z rýchlosti prúdenia v tryske a z tvaru plameňa: 

   (4.4)  

 

Obr. 13  Porovnanie svietivosti difúzneho plameňa parafínu a vodíka 
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Obr. 14  Náčrt predmixovaného plameňa 

Spaľovanie v predmixovanom plameni sa používa pre spaľovanie uhľovodíkov, 

pretože sa vyznačuje tým, že spaľovanie zmesi je dokonalé, plameň dosiahne vyššie 

teploty a  produkuje menej spalín, z čoho vyplýva,  že je menej svietivý.  

 Pre spaľovanie vodíka v predmixovanom plameni musíme zabezpečiť vyššie 

rýchlosti výtoku zmesi z trysky, pretože vodík má rádovo rýchlejší postup plameňa ako 

uhľovodíky. Ak rýchlosť výtoku z trysky nebude dostatočná tak môže nastať vniknutie 

plameňa do trysky anglicky flashback. Vodík má taktiež, v porovnaní s uhľovodíkmi, 

rádovom menšiu zhášaciu vzdialenosť. Pre zamedzenie flashbacku preto musíme 

používať výrazne menšie priemery výtokových trysiek. Spaľovanie vodíka 

v predmixovanom plameni je vzhľadom na jeho vlastnosti viac podobné spaľovaniu 

acetylénu  než metánu alebo propánu.  

 Vodíkový plameň sa využíva ak je pri spaľovaní nežiaduca prítomnosť 

uhľovodíkov a je potrebná vysoká teplota plameňa. Takýmto procesom je napríklad 

spracovanie kremenného skla, výroba syntetických kryštálov ang. Verneuil process[14],   

vlastný vyvíjač stechiometrickej zmesi H2/O2 elektrolýzou bez uskladnenia plynov [15], 

vodík sa používa ako palivo pre raketový motor nosiča raketoplánov[16], pretože 

vzhľadom na hmotnosť má vodík vysokú výhrevnosť. 
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4.2 Katalytické spaľovanie 

Pre spaľovanie palív môžeme využiť procesu katalytického spaľovania. V tomto 

procese dochádza k spaľovaniu bez prítomnosti plameňa, za výrazne nižších teplôt, čo 

sa prejavuje veľmi nízkymi emisiami NOx.    

4.2.1 Teoretický princíp 

Na katalytické spaľovanie paliva sa používa  katalyzátor. Katalyzátor je látka,  

ktorá  urýchľuje reakciu  ale samotná sa neviaže na chemickú zmenu. Katalyzátor  

pôsobí na zníženie hladiny aktivačnej energie (obr.15) tým, že umožní molekulám 

zmesi vytvorením alternatívnej cesty medzi zmenou z reaktantov na produkty. Reakcia 

tak môže prebiehať aj za nižších teplôt. To vyplýva z Arrheniovho vzťahu(2.23), 

v ktorom pri znížení aktivačnej energie sa zvýši rýchlostná konštanta  reakcie.   

 

 
Obr. 15  

Náčrt zmeny pôvodnej  hladiny aktivačnej energie po 

dodaní katalyzátora 

4.2.2 Rôzne materiály využité na katalytické spaľovanie vodíka 

 Vodík môžeme katalyticky spaľovať pomocou rôznych materiálov. Obrázok 16 

ukazuje aktivitu rôznych materiálov pre katalytické spaľovanie vodíka a v závislosti od 

teplôt. Zaujímavý interval teplôt má platina, pretože na jej povrchu môžeme katalyticky 

spaľovať už pri nízkych teplotách. S narastajúcou teplotou sa môžu ako katalyzátory 

používať aj iné materiály. Zaujímavý materiál je Hopcalit I jeho zloženie je  

(MnO2 50%, CuO 30%, Co2O3 15%, AgO2 5%) a Hopcalite II (Mn02 60%, CuO 40%) 

[17]. Z rastúcou teplotou  je možné používať mnoho ďalších materiálov. 
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4.2.3 Využite katalityckého spaľovania vodíka 

Spaľovať vodík katalyticky sa používa v prípadoch, keď nepotrebujeme tak 

vysokú teplotu ako je teplota plameňa. Pretože pri katalytickom spaľovaní nedochádza 

k tak vysokým teplotám, nedochádza ani k tvoreniu NOx. Bez prítomnosti 

plameňa  nemôže dôjsť k flashbacku. To sa môže využiť  pri domácich aplikáciách ako 

varič [19]. Vlastnosť spaľovania zmesi, ktorá sa nenachádza v medziach horľavosti,  

sa môže využiť ako senzor pre vodík[20]. Katalyzátor Hopkalit I, II sa používa najme 

na oxidáciu CO v dýchacích prístrojoch. 

4.3 Palivový článok 

Uskladnená energia vo forme vodíka,  môže byť pomocou elektrochemickej 

konverzie v palivovom článku ďalej využitá ako elektrická energia. Pretože táto reakcie  

je chemická, majú palivové články v porovnaní s tepelnými strojmi veľkú účinnosť. 

Využitie palivových článkov môže byť  v  statických  aj v  dynamických aplikáciách.  

4.3.1 Teoretický princíp 

Základom palivového článku sú elektródy. Medzi elektródami sa nachádza 

elektrolyt, ktorý je priepustný pre kladné alebo pre záporne ióny, čím je 

sprostredkovaný prenos náboja. Palivo (vodík) sa privádza na anódu, na katódu 

prinášame okysličovadlo(kyslík). Medzi elektródami vzniká napätie, následným 

prepojením elektród je uzatvorený elektrický obvod a následne dôjde k toku náboja 

elektrolytom.  

Obr. 16  Úspešnosť spaľovania vodíka pre rôzne materiály ako funkcia teploty[18] 
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Obr. 17  Náčrt palivového článku 

Teoretická hodnota elektromotorického napätia εid za štandardných podmienok , 

je daná ako pomer Gibsovej voľnej energie reakcie ΔG a a náboja, ktorý prechádza 

vonkajším obvodom. Tento náboj je daný súčinom Faradayovej konštanty F  s počtom 

elektrónov prechádzajúcich vonkajším obvodom  na jednu molekulu z. V prípade 

vodíka z=2. 

  (4.5)  

Hodnota tohto napätia pre reakciu vodíka s kyslíkom (2.22a) je rovná 1,229V.  

V kapitole 2.8 sme vypočítali akú časť energie uvoľnenej  reakciou môžeme vo 

forme práce zo systému odobrať, aby bola stále splnená podmienka zaručujúca 

spontánnu reakciu. Dopracovali sme k hodnote rovnej Gibbsovej voľnej energie ΔG   

Pre reakciu vodíka s kyslíkom pri vzniku vody v kvapalnom skupenstve (2.22a) je 

hodnota tejto energie -237 kJmol
-1

 (tabuľka 3). Na vypočítanie maximálnej teoretickej 

účinnosti palivového článku  použijeme pomer ΔG
0
 k zmene entalpie pri rovnakej 

reakcii ΔrH
0
 (tabuľka 5) 

  (4.6)  

Vzťah 4.6 udáva maximálnu energetickú účinnosť palivového článku. V praxi je však 

táto hodnota v dôsledku rôznych strát menšia. 
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4.3.2 Rôzne typy palivových článkov a ich následne využitie 

V tabuľke 8 si uvedieme  rôzne typy palivových článkov a ich základné 

charakteristiky. 

 

Alkalické palivové články patria k nízkoteplotným palivovým článkom. 

Vyznačujú sa vysokou elektrickou účinnosťou a možno ich zostaviť aj bez použitia 

vzácnych materiálov. Ich hlavnou nevýhodou je netolerancia na CO2, ktorý v reakcii 

s elektrolytom vytvára nerozpustné uhličitany. Ako okysličovadlo preto nemožno 

použiť vzdušný kyslík. Alkalický palivový článok bol použitý napríklad pri kozmických 

letoch Apollo [16].  

Palivové články s elektrolytom priepustným pre protóny (PEFC) majú 

elektrolyt tvorený membránou na báze organického polyméru (PEM, ang. polymer 

electrolyte membrane). Uzavretím obvodu molekula H2 disociuje, atomárny vodík 

odovzdáva elektróny anóde a protón prechádza cez elektrolyt ku katóde. Elektróny pod 

vplyvom elelektrického poľa konajú v obvode elektrickú prácu pri toku z anódy na 

katódu, kde následne umožnia zlúčenie protónov prenesených cez elektrolyt s 

molekulárnym kyslíkom za vzniku vody. Keďže disociácia molekulárneho vodíka 

vyžaduje dodanie energie, je nutné pokryť elektródy katalyzátorom, napr. Pt. PEFC sa 

vyznačujú nízkoteplotnými prevádzkovými teplotami a dobrou účinnosťou. Palivo 

nesmie obsahovať CO ani v stopových množstvách, pretože dochádza k znefunkčneniu 

katalyzátora. Sú pomerne drahé, pretože elektródy používajú vzácne kovy. Tento typ 

palivového článku sa môže využiť v malých prenosných aplikáciách [22], v dopravných 

prostriedkoch [23] a v stacionárnych kogenerečných jednotkách [24]. 

Tabuľka 8  Charakteristiky rôznych palivových článkov, dáta z [21] 

typ palivového 

článku 
elektrolyt 

nosič 

náboja 

prevádzková 

teplota (°C) 

elektrická 

účinnosť 

(%) 

výkon 

alkalický KOH OH
-
 60 - 120  35- 55 < 5 kW 

PEFC PEM H
+
 50-100 35-45 

5-250 

kW 

s tavenými 

uhličitanmi 

(MFCF) 

tavenina 

alkalických 

uhličitanov 

 600- 700 >50 
200kW 

- 1MW 

s tuhými oxidmi 

(SOFC) 

keramické 

membrány 

(Zr, Y2) 

O
2-

 800-1000 >50 
2kW - 

1MW 
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Palivové články s tavenými uhličitanmi (MCFC) a palivové články s tuhými 

oxidmi (SOFC) sa radia medzi vysokoteplotné články. Vyznačujú sa vysokou 

elektrickou účinnosťou, ktorú možno ešte zvýšiť ich kombináciou s tepelným strojom. 

Sú vhodné najmä na stacionárne aplikácie, napríklad pre kogeneračné jednotky. 

Vzhľadom na vysoké teploty však kladú vysoké nároky na stabilitu použitých 

materiálov. 

Rozšíreniu palivových článkov do každodenných aplikácií bráni najmä ich 

vysoká cena a obmedzená životnosť. Cena narozšírenejšieho typu palivového článku, 

PEM, sa pohybuje okolo 5000$/kW [25]  a životnosť je v rozmedzí od 1000-13000 

hodín[26].  
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5 Meranie emisií z difúzneho plameňa vodíka vo vzduchu 

V kapitole 4.1 sme opísali rozdiely spaľovania vodíka od uhľovodíkov  

v difúznom a predmixovanom plameni. Spaľovať vodík v predmixovanom plameni je 

technologicky náročnejšie než spaľovanie uhľovodíkov, pretože vodík má rádovo 

vyššiu rýchlosť šírenia plameňa a menšiu zhášaciu vzdialenosť, vďaka čomu je 

náchylnejší na vniknutie plameňa do trysky než uhľovodíky. Difúzny plameň, ktorý je 

v prípade uhľovodíkov náchylný na nedokonale spaľovanie, však v prípade H2 prináša 

určité výhody. Spaľovanie H2 nevyžaduje  také množstva vzduchu ako uhľovodíky, 

taktiež je zmes horľavá v širšom intervale koncentrácií. To vytvára lepšie predpoklady 

pre dokonale spálenie H2 než v prípade uhľovodíkov.  

V tejto časti sa budeme zaoberať spaľovaním H2 v difúznom plameni.  Budeme 

skúmať úspešnosť spaľovania, teda množstvo nespáleného H2 emitovaného z difúzneho 

plameňa H2. Pri vysoké teplotách plameňa nad 2000K dochádza k tvorbe nežiaducich 

oxidov dusíka NOx, najmä NO. Tvorba NOx pri spaľovaní rastie s teplotou 

exponenciálne [27], aj pomerne malé zvýšenie teploty plameňa môže spôsobiť výrazný 

nárast koncentrácie emisii NOx . V kapitole 4.1.6 sme ukázali, že adiabatická teplota 

plameňa H2 je vyššia než adiabatická teplota propánu alebo metánu. Obrázok 18 

popisuje hrubý odhad koncentrácie NOx v spalinách v závislosti od teploty plameňa.  
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Obr. 18  Závislosť emisii NOx od teploty, zdroj dát [27]  
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5.1 Vodíkové senzory 

Oba vodíkové senzory použité na určovania koncentrácií sú identického typu 

MQ-8, výrobca je Hanwei Electronics. Senzory MQ-8 sú odporové, obsahujú citlivú 

vrstvu SnO2, ktorá v prítomnosti H2 výrazne znižuje svoj odpor. Keďže senzory neboli 

okalibrované výrobcom, pred samotným meraním sme ich museli okalibrovať. 

Kalibráciu sme uskutočnili  podľa schémy na obr. 19. Elektronickým regulátorom 

prietoku 2 sme nastavili prietok vzduchu 1l/min. Regulátorom 1 sme menili prietok 

vodíka od 0,1ml/min – 1ml/min. Pripravili sme tak zmes vodíka a vzduchu v rozsahu 

100 až 1000 ppm vodíka.  Na vodíkových senzoroch sme merali napätie. Pretože pri 

spaľovaní vodíka vzniká veľké množstvo vodnej pary, ktoré by mohlo ovplyvniť 

senzory H2 [28], tak kalibráciu a samotné meranie urobíme so suchým vzduchom, ktorý 

zbavíme vlhkosti pomocou silikagelu.  

 

Obr. 19  Schéma pre kalibráciu vodíkových senzorov 
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Obr. 20  Kalibračná krivka(senzor1 čierny, senzor 2 červený) 

Na obr. 20 sú zobrazené kalibračné krivky oboch senzorov. Kalibráciu sme uskutočnili 

od 100 až po 1000ppm a taktiež pre nulovú koncentráciu. Keďže odozva senzorov na 

zmeny koncentrácia bola spojitá, na základe kalibračnej krivky sa domnievame, že 

senzorom sme schopní detegovať prítomnosť H2 aj v menšej koncentrácie ako 100ppm. 

Vzhľadom na citlivosť merania napätia sa domnievame, že prítomnosť H2 vieme 

spoľahlivo detegovať už pri 10ppm. 

5.2 Popis merania koncentrácií  

Pokus sme zostavili podľa schémy obr. 21. Na meranie koncentrácie NO sme 

používali pristroj KM 9106, ktorého súčasťou je aj takýto senzor . Rozsah senzora bol 

0-5000 ppm a presnosť merania v rozsahu 0-100 ppm bola podľa technickej 

špecifikácie ±5 ppm [29].  

Pre určenie koeficientu λ sme použili kyslíkový senzor KE-25, ktorý koncentráciu 

kyslíka zisťuje elektrochemickým procesom [30]. Tento senzor sa vyznačuje vysokou 

linearitou, vďaka čomu ho je možné kalibrovať pri jednej koncentrácii. Kalibráciu sme 

uskutočnili podľa známej koncetracie O2 vo vzduchu 20,95% [31]. 

Pre vytvorenie plameňa sme použili  horák, ktorý  pozostáva z jednej trysky  

s priemerom 0,5mm jeho výkon je maximálne 100W. 
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Obr. 21  schéma pre spálenie vodíka v difúznom plameni 

 

5.3 Výsledky 

Pre  úspešnosť spálenia vodíka si na začiatok uveďme tabuľku. 

prietok 
H2 

výkon koncentrácia 

O2(%) 
λ koncentrácia 

H2 (ppm) 

úspešnosť 
spálenia 

H2(%) ml/min W 

150 24,63 19,89 19,7 <10 99,953 

300 49,26 19,13 11,5 <10 99,9726 

450 73,9 18,52 8,6 <10 99,9794 

600 98,5 17,66 6,4 <10 99,9848 

0 0 20,95 -------------- 0 ------------------- 

 tabuľka 9  Namerané a vypočítané hodnoty pre určenie úspešnosti spálenia  H2 

Z koncentrácií kyslíka urobíme výpočet λ urobíme  

  (5.1)  

Množstvo vzduchu a paliva vyjadríme pomocou objemových prietokov.  

 
 

(5.2)  

 označujeme  nami nameraný prietok vodíka a   je objemový prietok 

vzduchu. . Hodnota stechiometrického pomeru  je 2,38.  Objemový prietok 

nespáleného  vypočítame, ako prietok vzduchu  a koncentrácií 

nespáleného [H2]. 

  (5.3)  
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Úspešnosť spálenia vodíka v plameni η, potom určíme ako pomer objemového prietoku 

nespáleného H2 k objemovému prietoku H2 v tryske. 

  (5.4)  

 

Po vypočítaní úspešnosti spaľovania pre namerané prietoky vodíka v tryske uvedieme 

graf na obr. 22. 

 

 

 

 

Pre výpočet prietoku novovytvoreného NO postupujeme obdobne. Najprv si 

uvedieme tabuľku s nameranými veličinami. 

prietok H2 výkon koncentrácia 

O2(%) 
λ koncentrácia  

NO(ppm) 

mol NO/mol H2 

ml/min W 10^(-5) 

300 49,26 19,8 18.3 2 8.87 

450 73,9 19,4 13.7 4 13 

600 98,5 19,1 11.3 8 21.7 

0 0 20,95 ----------- 1 -------------------- 

 tabuľka 10  Namerané koncentrácie NO  

Podobne ako pre nespálený vodík, prietok emisii NO určíme podľa vzťahu 

  (5.5)  

Obr. 22  graf úspešnosti spálenia vodíka 
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Z tohto vzťahu potom určíme pomer novovytvoreného NO vzhľadom na množstvo H2 

spáleného v plameni 

  (5.6)  

Výsledky týchto hodnôt uvedieme v grafe na obr. 23 

 

Obr. 23  Pomer koncentrácií NO v spalinách vzhľadom na prietok H2 v tryske 

 

5.4 Diskusia výsledkov 

V tabuľke 9  máme namerané množstva nespáleného vodíka v difúznom plameni 

pri spaľovaní vodíka pre horák s 1 kanálom s priemerom 0,5 mm. Vidíme, že 

koncentrácie nespáleného vodíka pri našich výkonoch nepresiahli nami najnižšiu 

merateľnú hodnotu 10ppm. . Pre úspešnosť spálenia vodíka tak môžeme určiť len 

spodný limit, ktorý zodpovedá predpokladu, že množstvo vodíka v spalinách bolo práve 

10 ppm. Hodnoty tohto limitu sú zobrazené na obr. 22. Keďže skutočné množstvo 

nespáleného H2 bolo menšie, úspešnosť spálenia je nad týmto limitom vo vyšrafovanej 

oblasti. Toto je jediná informácia, ktorú o úspešnosti spálenia H2 máme, nevieme 

povedať za akých podmienok je úspešnosť spálenia vyššia resp. nižšia. Z týchto 

výsledkov vidíme, že spaľovanie vodíka v malých difúznych plameňoch je efektívne 

a úspešnosť spálenia H2 sa pohybuje nad 99,95%. Skutočná účinnosť spaľovania môže 

byť aj výrazné vyššia no nie sme schopní určiť presnú hodnotu.   
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Hodnoty koncentrácií nameraných NO máme v tabuľke 10. Koncentrácia od 

výkonu rástla.  Meraním emisií NO sme zistili, že v skúmaných situáciách sa tieto 

emisie pohybovali na úrovni 2-8 ppm, pričom toto meranie bolo zaťaženie značnou 

relatívnou chybou. Vzhľadom na to, že reprodukovateľnosť merania bola veľmi dobrá 

a v čistom vzduchu ukazoval pristroj 0 ppm, tak predpokladáme, že namerané údaje 

dobre zodpovedajú skutočným hodnotám koncentrácie NO. Pre lepšie pochopenie 

závislosti koncentrácii NO a výkonu horáka sme určili mólový pomer vytvoreného NO 

k spálenému H2. Z grafu na obr. 23 sme zistili, že spálením určitého množstva H2 

vytvoríme najmenšie množstvo NO, ak  dané množstvo vodíka spálime v najmenšom zo 

skúmaných plameňov. 

Naše výsledky porovnáme s inými štúdiami, ktoré sa zaoberali emisiou NO 

z plameňov vodíka [27, 32]. Z štúdie [27] vieme, že tvorba NO pri horáku o výkone 

20 kW pri λ=1,3 dosiahla úroveň 200ppm. Pomer  vzniknutého NO voči spálenému  H2   

bol urobený podľa vzťahu  (5.5)  a hodnota dosiahla 6,18.10
-4

. V štúdii [32] poznáme 

dosiahla koncentrácia NO 16 ppm pri λ=1,4. Hodnotu  výkonu plameňa v tomto prípade 

nepoznáme. Výpočet bol znova urobený podľa vzťahu  (5.5) a hodnota pomeru 

vzniknutého NO voči spálenému  H2   dosihla  5,33.10
-5

. Táto hodnota je blízka naším 

výsledkom, kde sme získali hodnotu od 8,87.10
-5

 do 21,7.10
-5

. 

Na základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že pri konštruovaní 

výkonnejšieho horáka H2 s čo najnižšími emisiami NO je vhodne požadovaný výkon 

rozdeliť do väčšieho množstva menších plameňov, napríklad okolo 50 W, než do 

menšieho množstva väčších plameňov napr. s výkonom 100 W. 
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Záver 

V práci sme sa zaoberali rôznym metódam spaľovania vodíka. Porovnávali sme 

vlastnosti vodíka s bežne využiványmi plynnými uhľovodíkovymi palivami. Ozrejmili 

sme dôležité pojmy týkajúce sa energetickej výhrevnosti a spalného tepla  a zistili sme, 

že vodík má výrazne menšiu objemovú energetickú hustotu oproti uhľovodíkom. Ďalej 

sme sa zaoberali rôznymi metódami spaľovania vodíka, pričom zvláštnu pozornosť sme 

venovali spaľovaniu v rôznych typoch plameňa. Zatiaľ čo pre uhľovodíky je vhodnejšie 

spaľovanie v predmixovanom plameni, pre vodík môže byť zaujímavé spaľovanie 

v difúznom plameni pre jeho technologickú nenáročnosť. V prípade katalytického 

spaľovania má spaľovanie vodíka určité výhody, pretože vodík je možné spaľovať od 

nižších teplôt a pomocou  širšieho spektra materiálov.   

  V experimentálnej časti práce sme sa zaoberali spaľovaním vodíka v difúznom 

plameni. Skúmali sme úspešnosť spálenia, teda množstvá nespáleného vodíka 

emitovaného z plameňa. Zistili sme, že úspešnosť spálenia vodíka presahuje 99.95%. 

Keďže naše senzory prítomnosť vodíka v spalinách vôbec nezaznamenali, táto hodnota 

predstavuje len spodný limit a skutočná hodnota môže byť aj výrazne vyššia. 

V rovnakom type plameňa sme skúmali  prítomnosť emisií NO. Spálením jedného mólu 

H2 sa v našich podmienkach vytvorí  8,8.10
-5

 do 2,1.10
-4 

mólu NO. Najnižšie emisie NO 

sme dosiahli pri najmenšom skúmanom plameni s výkonom 50W.  

 Vodík ako palivo má odlišné vlastnosti ako uhľovodíky. Tieto odlišnosti v istých 

situáciách môžu prinášať výhody ako aj nevýhody. Aby sme tieto výhody mohli využiť 

musíme si ich uvedomiť, k čom mala dopomôcť aj táto práca. V budúcnosti totiž môže 

vodík  patriť k najdostupnejším plynným palivám. 
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