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Abstract
Meaningful utilisation of fytomass based biofuels depends, besides its fuel properties on combustion devices. It is neces-
sary to use specially designed or suitably modified boilers for those purposes. The aim of described experiment was to
verify the properties of oat grain as a fuel in modified commercially available boiler. Besides emission parameters there are
presented fuel properties including elementary analyses and ash analyses.
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EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ PALIVÁŘSKÝCH VLASTNOSTÍ OVESNÉHO ZRNA
EXPERIMENTAL VERIFICATION OF FUEL CHARACTERISTICS OF OAT GRAINS

Vývoj v oblasti obchodovatelnosti zemědělských komo-
dit, včetně obilí, je v posledním období poměrně nestabilní
a vývoj cen vzhledem k přetlaku na světovém trhu má až na
krátkodobé výkyvy vzhledem k vývoji cen jiného zboží a
služeb  spíše klesající tendenci. Jednou z alternativ, jak ob-
tížně  obchodovatelné zemědělské produkty uplatnit je je-
jich využití pro výrobu energie. Nejjednodušší metodou je
přímé  spálení. Vzhledem k minimalizaci tvorby škodlivých
emisí   a korozivních účinků produktů spalování je vhodné
průběh spalovacího procesu konkrétního paliva v  konkrét-
ním spalovacím zařízení ověřit. Předmětem článku je spalo-
vání ovesného zrna v teplovodním kotli VERNER A25.

Materiál a metody
Teplovodní kotel VERNER A25 je konstruován pro spa-

lování biopaliv s rozšířenou spalovací komorou. (obr 1).
Palivo je do topeniště přiváděno zadní stěnou komory šne-
kovým dopravníkem ze zásobníku paliva. Spalovací komo-

Obr. 1: Schéma kotle VERNER A25

ra má ploché dno se šesti pohyblivými pilovitými roštnice-
mi, které v cyklech vynášejí vyhořelé palivo do popelníku.
Dno spalovací komory je ocelové, stěny a strop jsou opat-
řeny žáruvzdornou keramickou vyzdívkou. Spalovací
vzduch je rozdělen na primární a sekundární. Primární vzduch
je přiváděn pod rošt, sekundární otvory v bočních stěnách
nad rošt. Vzduchový ventilátor je umístěn na vstupu vzdu-
chu do kotle (přetlakový systém). Spaliny vycházející
z komory se podél vyzdívky dvířek stáčí vzhůru a pokračují
směrem do dvoutahového žárotrubného spalinového vý-
měníku. Jmenovitý tepelný výkon kotle udávaný výrob-
cem je 25kW pro dřevěné pelety, 18 kW pro obilní pelety.

Palivo: neupravené ovesné zrno. Základní palivářské vlast-
nosti jsou shrnuty v následující tabulce 1.
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Výsledky

Obsah vody [%] 13,1 
Prchavá hořlavina [%] 81,4 
Neprchavá hořlavina [%] 18,6 
Popel [%] 2,69 
Spalné teplo [MJ/kg] 16,61 
Výhřevnost [MJ/kg] 14,65 
Uhlík [%] 41,19 
Vodík [%] 7,44 
Dusík [%] 1,73 
Síra [%] <0,1 
Kyslík [%] 33,84 

Tab. 1: Palivářské vlastnosti

Před začátkem spalovací zkoušky byl kotel roztopen dře-
věnými peletami. Po odhoření pelet byl do zásobníku pali-
va nasypán oves. Následovalo seřizování provozních pa-
rametrů kotle s cílem nalézt optimum z hlediska spalování,
tj. především co nejlepších emisí. Seřizování se týkalo dél-
ky cyklu přikládání, prodlevy mezi přikládáním a dále pak
cyklu roštování a nastavení množství spalovacího vzdu-
chu. Po seřízení proběhla hodinová zkouška při níž byly
sledovány emise CO, CO2, NOx, SO2, CxHy a O2. Kromě nich
byly zaznamenávány teploty spalin za kotlem, vstupní a
výstupní teploty topné vody a tepelný výkon kotle. Po
skončení zkoušky byly odebrány vzorky popele ke zjištění
mechanického nedopalu.

Obr. 2: Detail spalovací komory kotle – na začátku a na konci zkoušky

Optimálního spalování bylo dosaženo při následujícím
seřízení kotle:

Přikládací cyklus: - délka přikládání......................... 10s 
        - prodleva mezi přikládáním.....16s 
Roštování: každé 3minuty. 
Průměrná teplota topné vody: -na vstupu do kotle ... 10°C 
                                                - na výstupu z kotle ... 55°C 
Průměrný tepelný výkon kotle: 10,8kW 
 
Ve druhé polovině zkoušky a zejména v jejím závěru bylo

možné sledovat hromadění nespáleného paliva ve spalo-
vací komoře a v popelníku (viz obr. 2). Vrstva paliva pak
ucpává přívody sekundárního vzduchu (boční keramickou
vyzdívkou). Na obr. 2b) ze závěru zkoušky je vidět zaplně-
ný popelník, ve kterém ještě odhořívá část paliva. Na další
obrázku (obr. 3) je kus spečeného popele. Na něm je dobře
patrno, že zrno ohořelo pouze na povrchu, vnitřek zůstal
zuhelnatělý. V podstatě došlo pouze k odplynění a odho-
ření plynné složky paliva.
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Obr. 3: Vzorek popele / nevyhořelého paliva

Bod měknutí [°C] 915 
Bod tání [°C] 940 
Bod tečení [°C] 1440 
Mechanický nedopal [%] 45,5 

Tab. 2: Rozbor popele

V časovém záznamu koncentrací jednotlivých sledova-
ných složek  na obr. 4 a 5 je vidět kolísání hodnot, způsobe-
né s největší pravděpodobností cyklem roštování (jednot-
livé vrcholy křivek jsou od sebe na časové ose vzdáleny
cca 3 minuty).

Obr. 4: Průběh emisí CO, NOx, CxHy

Obr. 5: Průběh emisí CO2, součinitele přebytku vzduchu a teploty spalin
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Anotace
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Závěr a diskuse

Literatura

Průměrné hodnoty jednotlivých sledovaných složek pře-
počítané na 11% referenční obsah kyslíku ve spalinách jsou
uvedeny v následující tabulce 3.

CO mg/m3 1401,4 
NOx mg/m3 646,3 
CxHy mg/m3 2406,9 
SO2 mg/m3 165,5 
CO2 % 7,2 
O2 % 13,6 
přebytek vzduchu - 2,9 
teplota spalin °C 188,2 

 

Tab. 3: Průměrné hodnoty

Na základě provedených zkoušek je možné konstatovat,
že spalování ovsa je v testovaném spalovacím zařízení sice
technicky možné, ale za těchto podmínek velmi neefektivní.
Je to zejména v důsledku vysokého mechanického nedo-
palu (45,5%). Další nepříjemností je spékání popele, resp.
nevyhořelého paliva, které odchází z kotle aniž by bylo
využito.

Teplota spalin na výstupu z kotle je na vyhovující úrovni
(cca 180°C). Součinitel přebytku vzduch je poměrně vyso-
ký (2,9). Naproti tomu výkon kotle je, vzhledem

k výhřevnosti a vlhkosti paliva poměrně nízký (10kW), což
je zapříčiněno právě vysokým nedopalem, zvl. mechanic-
kým. Řešením by mohlo být buď spoluspalování ovsa
s jiným palivem nebo jeho úprava, spočívající v narušení
povrchu zrna.
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Tento článek vznikl za podpory projektu Národní agen-

tury pro zemědělský výzkum č. QG60083 „Konkurence-
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Smysluplné využívání paliv na bázi fytomasy závisí, kromě jejích palivářských vlastností i na zařízení ve kterém se spaluje.
Pro efektivní využívání je nutné, aby kotel byl pro taková paliva buď přímo konstruován nebo alespoň náležitě upraven.
Cílem popsaných zkoušek bylo ověřit vlastnosti ovesného zrna coby paliva v upraveném komerčně dostupném kotli. Kromě
emisních parametrů jsou uvedeny i palivářské rozbory vstupního materiálu včetně rozborů popele.




