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Úvod
Při výběru rodinného domu pečlivě plánujeme jeho vzhled, uspořádání
místností, přemýšlíme jaký nábytek si do nového domu pořídíme apod. A
stejnou pečlivost je nezbytné věnovat také výběru způsobu vytápění, který
v daném domě budeme využívat.
Volba vhodného způsobu vytápění je jedním ze stěžejních rozhodnutí, jelikož
právě tato volba rozhoduje o tepelné pohodě v domě a celkovém komfortu.
V této souvislosti se na jedné straně rozhodujeme, zda pro vytápění využít
pouze centrální vytápění prostřednictvím kotle nebo tento systém doplnit o
krby nebo kamna, které budou využívány pro sezónní dotápění, případně jsou
také využívány jako hlavní zdroj tepla v nízkoenergetických stavbách.
Další faktor, který ovlivňuje volbu zdroje vytápění, je volba paliva a jeho
dostupnost.
Nemůže být pochyb, že náklady na vytápění budou z mnoha důvodů trvale
narůstat. Zásoby klasických fosilních paliv nejsou neomezené, požadavky na
ochranu životního prostředí při jejich používání jsou stále přísnější. Proto v této
souvislosti dochází k návratu k využívání biomasy a to zejména dřeva.
Dřevo je jako palivo pro vytápění využíváno po více jak tisíc let. Během tohoto
času se technologie spalování dřeva a další biomasy vyvinuly od používání
otevřeného ohniště k velmi sofistikovaným, kontrolovatelným spalovacím
technologiím.
Postupným vývojem jednak technologií spalování, ale také technologií pro
zpracovaní odpadního dřeva a biomasy celkově, se stále častěji pro vytápění
také využívají pelety, brikety a dřevní štěpka.
Tato publikace, která se věnuje spalovacím zařízení pro domácnosti malých
výkonů na biomasu, byla vytvořena v rámci projektu: Transfer nejlepších
technologií v oblasti energetických zdrojů, který je řešen díky spolufinancování
ze strukturálních fondů Evropské územní spolupráce, program Přeshraniční
spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.
Publikace je věnovaná stručnému přehledu principu fungování a vlastností
zařízení určených pro vytápění domácností na biomasu. U těchto zařízení je
uveden krátký popis technologie a samotného zařízení včetně popisu
nejvhodnějšího paliva využitého v tomto zařízení.
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1. Spalovací zařízení
Za spalovací zařízení pro domácnosti považujeme v případě zdrojů pro
vytápění lokální topeniště – krby a kamna, kotle pro ústřední vytápění různých
provedení, teplovodní a horkovodní kotle pro lokální centralizované systémy.
Tato zařízení jsou nejčastěji o výkonu od 5 – 50 kW.
Podle způsobu předávání tepla lze rozlišit:
•

Přímotopná spalovací zařízení (lokální topeniště - kamna, krby), která
teplo uvolněné spalováním bezprostředně předávají do místnosti tím, že
ohřívají vzduch v místnosti a předměty a zdi prostřednictvím sálavého
toku.

•

Kotlová zařízení, ve kterých se předává teplo uvolněné spalováním a
obsažené ve spalinách pracovní látce (vodě), která je pak rozváděna do
jednotlivých místností, prostor, budov, technologických zařízení či
výměníků.

Lokální topeniště jsou téměř vždy určena pro spalování tuhých paliv, nejčastěji
kusového dřeva nebo briket a jejich předností je možnost levného a efektivního
vytápění jednotlivých místností. Nevýhodou je manipulace s palivem a
popelem, potřeba periodického přikládání, a s tím související zvýšená prašnost
v prostoru a možnost znečištění. V poslední době stále více vzrůstá obliba
užívání krbů, krbových kamen a kachlových kamen. Nejčastěji se využívají
jako doplňkový zdroj k již zavedenému systému ústředního vytápění. Takové
řešení umožňuje významně snížit náklady na vytápění, použije-li se dřevo jako
náhrada dražšího paliva v přechodném období nebo v době extrémních nároků
na spotřebu tepla. Jeho výhodou je rovněž snížení rizika při náhlých výpadcích
dodávky zdroje energie pro klasické vytápění (elektřina, plyn).
Systémy s ústředním (centrálním) vytápěním poskytují podstatně vyšší
uživatelský komfort a nabízejí velké množství technických řešení jak na straně
zdroje, tak na straně spotřeby. Zdrojem tepla je energie v palivu, spalovaném
v teplovodním kotli, dosahujícím dnes poměrně vysoké účinnosti (kolem 85%),
zabezpečující svým konstrukčním řešením nízkou produkci škodlivin a
umožňující automatickou regulaci provozu podle podmínek a potřeb. Palivem
v těchto případech je dřevo, pelety případně štěpka.
Mezi těmito zařízeními si lze vybírat podle svých představ a možností a je
rovněž k dispozici dostatečná poradenská síť. Poradit se s odborníky je vždy
užitečné, protože současné environmentální požadavky a společenská
očekávání jsou velice náročná a rovněž cenový vývoj není snadné odhadnout
[5].
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2. Spalovací zařízení pro domácnosti spalující
dřevo a brikety
Zařízení pro vytápění domácností využívající jako palivo dřevo a brikety, byla
v posledním desetiletí vyvinuta s důrazem na maximalizaci účinnosti vytápění
a minimalizaci znečištění ovzduší: otevřená a uzavřená ohniště, kamna na
dřevo, akumulační kamna nebo kuchyňské sporáky.

2.1

Vlastnosti paliva – dřevo, dřevěné brikety

Palivové dříví představuje tradiční biomasu využívanou jako palivo pro
vytápění domácností. Vlastnosti palivového dříví – vlhkost, objemová
hmotnost, velikost – není tak přesně definována, jak je tomu v případě briket
nebo pelet. V důsledku této skutečnosti je kvalita spalování silně závislá na
vlastnostech palivového dřeva použitého pro spalování. Mezi nejdůležitější
vlastnosti patří:
Vlhkost
Vlhkost paliva je zásadní vlastností paliva, která ovlivňuje jeho výhřevnost.
Výhřevnost paliva s 20% vlhkostí dosahuje přibližně 14,5 MJ/kg, zatímco
při 50% vlhkosti dosahuje 8,2 MJ/kg. Čerstvé dřevo má vlhkost kolem 50
%, tato vlhkost může být snížená venkovním sušením na 17 – 23 % za 1,5
– 2 roky.
Velikost
Zařízení spalující dřevěná polena se liší také v závislosti na maximální
délce polen, které jsou schopné spálit. Pro spalování se připravují polena o
délce 25, 35, 50 nebo 100 cm. Mnoho kamen nebo kotlů na kusové dřevo
pro domácnosti, které jsou v posledních letech vyráběny, spalují nejčastěji
dřevo délky 50 cm.
Druh dřeva
Tvrdé dřevo (buk, dub) má vyšší výhřevnost na metr krychlový než
jehličnaté dřevo (smrk, borovice), proto je spalování tvrdého dřeva
výhodnější z důvodu delší doby hoření a delších intervalu mezi
přikládáním. Nicméně se lépe zapaluje jehličnaté dřevo. Proto se
doporučuje spalovat jehličnaté a tvrdé dřevo v poměru 1:5 až 1:8. Pro
spalování se využívá výhradně přírodní dřevo. Používání chemicky
ošetřeného dřeva (jako jsou například konzervanty) je nežádoucí především
vzhledem ke škodlivosti produkovaných karcinogenních látek na lidské
zdraví a životní prostředí.
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Dřevěné brikety mají mnohem více konstantní vlastnosti oproti palivovému
dřevu. Tato vlastnost je dána tím, že jsou vyrobeny tlakovou aglomerací
suchého dřevního odpadu, především z pil nebo dřevozpracujícího průmyslu
(piliny, dřevní štěpka). Dřevěné brikety se vyrábějí buď ve válcovitém
provedení o průměru 80 – 90 mm nebo jako hranol o velikosti 150 x 60 x 70
mm. Brikety vynikají svými technickými vlastnostmi a to: nízkou vlhkostí,
vysokou objemovou hmotností a výhřevností, dobrou stabilitou při skladování
[13].

Obr. 1 Provedení dřevěných briket [25],[28]

2.2

Technologie spalování

V závislosti na pojetí spalování mohou být technologie spalování rozděleny
mezi prohořívací a odhořívací zařízení (viz Obr. 2).
Prohořívací zařízení patří mezi nejjednodušší a nejlevnější domácí zařízení
spalující dřevo. V případě prohořívacích zařízení je primární spalovací vzduch
veden skrz rošt a skrz celou dávku paliva. Spalování probíhá v celé dávce
paliva více či méně ve stejnou dobu. Sekundární vzduch je přiváděn nad dávku
paliva, kde probíhá druhé spalování. Nevýhodou tohoto systému je to, že
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v případě příliš velké dávky paliva není možné prostorově oddělit zplyňování a
oxidaci, v důsledku toho je nízká účinnost a vysoké emise.
U odhořívacích zařízení jsou plamen a spaliny vedeny dospod (spodní tah)
nebo do boku (boční tah) topeniště. V tomto případě hoří pouze malá část
paliva. Zplyňování a konečné spalování probíhá v oddělených komorách, které
zajišťují více stabilní spalování. Zatímco prohořívací systém spalování je
vhodný v případě samostatných zařízení pro vytápění, moderní kotle pro
centrální vytápění jsou ve většině případů konstruovány s odhořívacím
systémem, který má vyšší účinnost.

Obr. 2 Principy spalování v kamnech na dřevo [12]

2.3

Konstrukční typy kamen a kotlů

V závislosti na konstrukčních typech můžeme rozlišovat mezi dvěma typy
zařízení spalujícími dřevo a to: samostatná zařízení pro lokální vytápění a
zařízení pro centrální vytápění, která zajišťují vytápění a horkou vodu pro
celou domácnost.
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2.3.1 Zařízení pro lokální vytápění domácností
Zařízení pro lokální vytápění jsou využívaná pro vytápění místnosti, v nichž
jsou umístěna. Vytápění se uskutečňuje především prostřednictvím sálání a
částečně prostřednictvím konvekce (viz Obr. 3). Vzduch nezbytný pro
spalování je obvykle odebírán přímo z místnosti, která je vytápěna, avšak
existují také varianty, kdy je vzduch přiváděn z vnějšího prostředí. Průměrná
potřeba vzduchu pro vytápění je 4 m3.kW-1 jmenovitého tepelného výkonu.
Problém se zásobováním vzduchem z místnosti může nastat pouze v případech,
kdy je v dané místnosti regulovaný systém větrání, nebo jedná-li se o příliš
malou místnost s velmi dobře izolovanými okny a dveřmi. V takovýchto
případech je nezbytné zajistit dodávku vzduchu z venkovního prostředí.
Nejdůležitější technické vlastnosti samostatných vytápěcích zařízení jsou
následující:
- dobře oddělena spalovací komora s žáruvzdornou vložkou k zajištění
dostatečné vysoké teploty spalování a dostatečné doby zdržení spalin
v této oblasti,
- taková konstrukce spalovací komory, aby bylo umožněno vytváření
turbulencí a tím zajištěno směšování hořících plynů se spalovacím
vzduchem,
- oddělená a regulovatelná dodávka primárního a sekundárního
spalovacího vzduchu.

9

(A) přívod primárního a terciálního
spalovacího vzduchu
(B) regulace primárního spalovacího
vzduchu
(C) primární vzduch do ohniště
(D) přívod horního sekundárního
vzduchu pro čisté sklo dvířek
(E) přívod předehřátého vzduchu nad
200°C pro čisté dokonalé
spalování (terciální vzduch)
(F) teplovzdušný ventilátor
(G) výstup teplého vzduchu
(H) spalovací rošt
(I) prostor pro odhořené palivo –
popelník
(L) odvod spalin

Obr. 3 Činnost kamen na dřevo [27]

2.3.1.1

Otevřené a uzavřené krby

Otevřené krby
Otevřené krby představují spalovací zařízení, která mají otevřená ohniště.
Spalovací vzduch je odebírán z místnosti, ve které stojí. Dodávku spalovacího
vzduchu nelze regulovat. Otevřené krby pracují s vysokým přebytkem
vzduchu, který způsobuje nízkou účinnost (10 %) a vysoké emise. Proto je
vytápění prostřednictvím otevřeného krbu nehospodárné a používá se jen
výjimečně. Otevřené krby jsou využívány především pro své estetické
vlastnosti a pohled na otevřený oheň.
U tohoto typu vytápění musíme dbát také více na odtah spalin. Potřebný
průměr komína je vždy větší než u uzavřených krbů nebo krbových kamen
a stanovíme ho podle velikosti a konstrukce krbu. Navíc musíme okolí krbu
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zabezpečit proti požáru. Pokud je podlaha v blízkosti krbu dřevěná či korková,
případně pokrytá kobercem nebo i plovoucí podlahou, je nutné umístit před
ohniště nehořlavou podložku nebo okolí krbu obložit nehořlavým materiálem.
Pro zajištění potřebného tahu otevřeného krbu je třeba zajistit dostatečný
přívod vzduchu do místnosti, odkud si krb nasává vzduch. Aby při užívání krbu
nedocházelo přirozeným rozdílem teplot a tlaku vzduchu v místnosti a nad
střechou k úniku teplého vzduchu z místnosti komínem, je třeba instalovat
komínovou klapku. Další podmínkou dokonalé funkce krbu jsou správné
návrhové parametry: poměr velikosti tělesa krbu k prostoru, jehož je součástí,
správné tvarování zadní stěny a její napojení na sopouch komína, tvar a řešení
samotného ohniště a kouřové komory.

Obr. 4 Vzhled otevřeného krbu [18]
Uzavřené krby
Pro zvýšení účinnosti otevřených krbů a snížení emisí se ohniště různými
způsoby odděluje (např. dvířky, krbovou vložkou) od prostoru místnosti, ve
které je krb umístěn.
V případě krbů uzavřených dvířky je charakteristické, že dvířka, jež oddělují
ohniště od okolního prostoru, jsou zabudována do již stávajících otevřených
krbů, kterých se v dobách minulých postavilo nemálo. Dvířka mohou být
v mnoha provedeních, a to např. otvíraná doleva či doprava, s klapkou pro
přísun vzduchu do topeniště nebo bez klapky, dále mohou být jednokřídlá nebo
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dvoukřídlá. Náklady na pořízení krbových dvířek jsou podstatně nižší ve
srovnání s instalací krbové vložky.
Zabudováním dvířek se zvýší jednak bezpečnost proti požáru, a zároveň se také
zvýší celková účinnost až o 45 %. Při doplnění otevřeného ohniště
celoskleněnými dvířky začíná krb fungovat podobně jako kamna a oheň je pak
možné lépe regulovat [19].

Obr. 5 Klasický krb uzavřený dvířky [20]
Další možností je zabudování krbové vložky do již stávajícího krbu. Krbové
vložky vznikly jako doplňkové zařízení klasických krbů pro zvýšení účinnosti.
Z počátku jednoduché, kovové krabice zabudované nebo dodatečně vložené do
ohniště se vyvinuly v zařízení tvořená z více vrstvených plášťů s různou
konstrukcí a typem prosklení.
Krbové vložky
V současné se moderní uzavřené krby s krbovými vložkami (krbová vložka je
obestavěna vhodnými materiály) stávají plnohodnotnou součástí koncepce
otopné soustavy celého domu. Celková tepelná účinnost těchto krbů dosahuje
75-80 %. Prostřednictvím teplovzdušných krbů a vhodně zvolených rozvodů je
možno vytápět více místností v domě. Teplovodní krby využívají místo
vzduchu jako médium vodu, která proudí skrze vodní výměník v krbové vložce
a ohřívá otopná tělesa v jednotlivých místnostech.
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Krbová vložka uzavírá ohniště speciálním odolným keramickým sklem, které
účinně zamezuje pohybu sazí po místnosti a téměř nenarušuje vizuální kontakt
s ohněm. Vložky rozdělujeme podle použitého materiálu na litinové a plechové
a podle konstrukce na jednoplášťové, dvouplášťové a kombinované. Litina je
tradičním materiálem pro výrobu tepelně namáhaných dílců, protože dobře
odolává vysokým teplotám, teplotním výkyvům i kouřovým plynům. Její
hlavní nevýhodou je křehkost a po čase lomivost, která se zvyšuje spolu s
dobou užívání. Plechové krbové vložky jsou vyrobeny ze žáruvzdorných
plechů ze speciálních ocelí. Jsou levnější nežli vložky litinové a umožňují větší
variabilitu, zevnitř je však nutné je chránit šamotovou vyzdívkou. Jakékoliv
závady na obou typech vložek jsou po jejich obezdění obtížně opravitelné.
Životnost vložek je při správné údržbě přibližně 15, maximálně 20 let.
Jednoplášťové vložky dosahují na svém povrchu teploty až 400 °C, a proto
musí být obezděny materiály dobře odolávajícími teplu. Teplota vzduchu mezi
plášti dvouplášťové vložky nedosahuje tak vysokých hodnot a architektonický
vzhled krbu může být svobodnější a výtvarně odvážnější [6]. Postupným
vývojem vznikla dvoukomorová vložka, která zvyšuje účinnost hoření, snižuje
tvorbu popele a prodlužuje intervaly mezi jednotlivými přikládáními [21].

Obr. 6 Krbová vložka [23]
Protože využívání moderních krbových vložek v krbech je stále relativně
novým trendem, je níže popsáno typické, relativně jednoduché základní
konstrukční řešení krbu s krbovou vložkou (Obr. 7).
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Obr. 7 Řez krbem s krbovou vložkou [7]
I když existuje řada různých variant vložek a jejich řešení, řada variant osazení
vložek a vstupu studeného vzduchu a výduchů ohřátého vzduchu, lze tento typ
považovat za základní.
Popis základních částí krbu s krbovou vložkou:
1 – Prosklená dvířka krbové vložky s teplu odolným keramickým sklem
propouští teplo vznikající v ohništi do místnosti. Do dvířek krbových vložek je
možno použít dvojsklo s vnitřní odrazivou folií, kdy se propustnost sníží na cca
40 %. Toto provedení je rozšířené u krbových vložek s výměníkem.
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2 – Ohniště krbu určeného pro spalování dřeva nebo dřevěných briket.
3 – Horní přepážka v ohništi, která zabraňuje příliš rychlému odchodu spalin
do komína.
4 – Komínová klapka do kouřovodu, která musí i v zavřené poloze ponechávat
z bezpečnostních důvodů neméně 1/3 průměru kouřovodu stále otevřenou.
5 – Kouřovod ústící do komína, ocelové nebo nerezové provedení.
6 – Boční stěny – sloupky vnější obestavby krbu musí umožnit, aby se vložka
po ohřátí mohla „roztáhnou“, to znamená, že mezi vložkou a sloupkem musí
být mezera. Základní části musí být z nehořlavého a nepraskavého materiálu.
7 – Z krbové vložky vychází velké teplo. Aby nepoškodilo nebo nezapálilo
dřevěnou římsu nad vložkou, musí být římsa chráněna keramickým překladem
a izolací.
8 – Římsa může být jak keramická, tak kamenná, ale také dřevěná.
9 – Chladný vzduch vstupuje zepředu jak do ohniště regulačními otvory ve
vložce, tak prochází pod vložkou a kolem bočních stěn vložky. Horký vnější
plášť vložky musí být dostatečně vzdálen od obestavby krbu, aby kolem mohl
proudit vzduch, který je nasáván z místnosti před krbem anebo přiváděn
zvenčí.
10 – Boční stěny, stejně tak jako horní část krbu lidově zvaná „širm“ musí být
zevnitř dobře izolovány, aby se stěny nepoškodily teplem.
11 – Desková izolace musí být pevně připevněna na stěny.
12 – Je chybou nechávat horní část krbu nahoru otevřenou. Z bezpečnostních
důvodů předepisují evropské normy, aby horní část krbu byla pod stropem
zakončena dvojitou dutou přepážkou s postranními otvory, kterými se
vyměňuje ohřátý vzduch nad přepážkou. Spaliny odkouření mají totiž teplotu
až 500 °C.
13 – Boční výduchy ohřátého vzduchu mohou mít regulovatelné mřížky,
abychom mohli částečně směrovat chod teplého vzduchu z krbu.
14 – Rozměrná přední mřížka nesmí být nikdy uzavírací, aby nemohlo dojít
k přehřátí horní části krbu a jeho poškození, případně k požáru.
Jedna krbová vložka je vhodná pro použití do několika sestav a naopak do
jedné krbové sestavy se mohou nainstalovat různé typy vložek. Může se tak
kombinovat mnoho vnějších vzhledů i topenišť – krbových vložek [7].
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Krbová kamna
V současné době zaznamenávají největší rozmach. Instalace krbových kamen
nevyžaduje žádné náročné stavební úpravy. Funkční princip dovoluje téměř
neomezenou designérskou tvořivost, podporovanou možností použití celé řady
nových kovových a keramických materiálů. Funkční princip krbových kamen
je jednoduchý. Spalováním dřeva v ohništi s řízeným množstvím spalovacího
vzduchu vznikají horké spaliny, během jejichž cesty do komína je jim
odebíráno teplo a předáváno do místnosti. Klíčovými prvky jejich konstrukce
jsou ohniště a teplosměnné plochy, kterými je teplo ze spalin předáváno do
místnosti. Krbová kamna jsou lehké konstrukce, z podstatné části kovová a
mají proto velmi malou schopnost akumulace tepla. Rychle se zahřejí a rychle
vychladnou. Akumulační schopnost krbových kamen je možno zvýšit použitím
těžkého keramického obkladu nebo obkladu z vhodného kamene. Účinnost
krbových kamen se pohybuje kolem 80 % [4].

Obr. 8 Krbová kamna Storch [3]

2.3.1.2

Kamna na dřevo

Kamna na dřevo představuji volně stojící zařízení bez vnitřních tahů, které
vyhřívají prostor, v němž jsou umístěna. Kamna uvolňují tepelnou energií
prostřednictvím sálání a konvekce do okolního prostoru. Ačkoliv všechna
kamna využívají oba mechanismy přenosu tepla současně, jsou obecně
klasifikována jako sálavá, anebo konvekční kamna. Toto označení závisí od
16

převládajícího způsobu přenosu tepla. Ohniště je vyloženo žáruvzdornými
materiály. Některá kamna jsou vybavena struskovým roštem, pod nímž je
obvykle popelník.
Rychlost spalování dřeva v kamnech je regulována prostřednictvím
kontrolované dodávky primárního vzduchu. Snížením dodávky primárního
vzduchu, bude docházet k nedokonalému spalování. Aby se tomu zabránilo, je
do kamen dodáván sekundární vzduch z vnějšího prostředí do primární
spalovací zóny, přičemž část výkonu kamen připadá na sekundární spalování.
Spalovací komora může být vybavena horizontální a šikmou příčkou
vyrobenou z tuhého izolačního materiálu nebo oceli, sekundární vzduch je
předehříván a přiváděn do příslušného místa. U mnoha kamen je v předních
dveřích umístěno skleněné okénko, které nepřispívá pouze k estetice vytápění
dřevem, ale poskytuje také obsluze lepší možnost k zajištění optimálních
podmínek spalování.
Kamna se mohou dělit podle toho jak vzduch proudí přes spalovací komoru.
Většinou jsou používány čtyři základní druhy s mnoha vzájemnými
kombinacemi nebo modifikacemi. Směr proudění primárního vzduchu určuje,
zda jsou kamna s horním tahem, spodním tahem, příčným tahem, nebo „S“ –
tahem [1].

Obr. 9 Klasifikace kamen v závislosti na způsobu přívodu primárního vzduchu
[1]
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Běžně se prchavá hořlavina1 vznítí a spálí při teplotách kolem 500 °C.
Většinou je obtížné udržet tuto zvýšenou teplotu mimo primární spalovací
oblast. Avšak katalytická spalovací komora může redukovat tuto teplotu
vznícení na hodnotu 260 °C a snadněji tuto teplotu také udržuje. Kamna mohou
být vybavena katalytickou spalovací komorou pro případ snížení emisí
vznikajících při nedokonalém spalování. Tato katalytická spalovací komora je
obvykle umístěna do spalinových kanálů za spalovací komoru. Obr. 10
znázorňuje katalytická kamna.

Obr. 10 Vzhled katalytických kamen [1]
Katalytická spalovací komora je složena z tepelně odolných keramických
materiálů, které jsou vytlačeny do porézní nebo děrované sestavy. Po vtlačení
je tento keramický monolit zahřát a poté zakryt velmi malou vrstvou
katalyzátoru ze vzácných kovů (obvykle platina, rhodium nebo paladium, nebo
jejich kombinací) nebo oxidů kovů. V momentě, kdy se spaliny dostanou do
kontaktu s katalyzátorem, proběhne na jeho povrchu rychlá chemická reakce.
Katalyzátor může být zničen nadměrnou teplotou a může se zablokovat, proto
1

Prchavou hořlavinu tvoří plynné hořlavé látky, které se z paliva uvolňují při zahřátí na určitou
teplotu. Hoření prchavé hořlaviny se jeví jako plamen. Prchavá hořlavina podstatně napomáhá
vzněcování paliva v ohništi a stabilizuje spalovací proces.
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je nezbytné provádět pravidelná čištění. Nicméně vývojem v této oblasti se
zlepšila odolnost katalyzátorů pro kamna až na 10000 hodin v případě, že je
údržba prováděna pečlivě a pravidelně [1]. Využití katalytické spalovací
komory v kamnech představuje velice drahé řešení, proto se příliš často
nevyužívá.

2.3.1.3

Akumulační kamna

Těžká akumulační kamna jsou stavěna z masivních prefabrikovaných
kamenných plátů nebo čistě z kamene. Například kamna z mastku jsou známá
pro svou schopnost snést přímý plamen a akumulovat teplo. Během
spalovacího procesu shoří dřevo poměrně rychle. Poté co oheň zhasne, kamna
pokračují v předávání nakumulovaného tepla do místnosti po značnou dobu (12 dny). Finská mastková kamna jsou velice robustní, přičemž jejich hmotnost
se pohybuje od 700 do 3000 kg a mnohdy tyto hodnoty ještě přesahuje. V
důsledku této vysoké hmotnosti (způsobené využitím akumulačních materiálů)
dokáží akumulovat velké množství tepla, které pak následně pomalu vyzařují
do okolního prostoru. Obr. 11 znázorňuje finská mastková kamna.

Obr. 11 Finská akumulační kamna s protiproudovým systémem [1]
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Obr. 12 Kamna s oregonským mastkem [3]
Dalším typem akumulačních kamen jsou kachlová kamna, jejichž plášť je
vyroben z keramických materiálů. Kachlová kamna jsou buď ručně vystavěna
na určeném místě, nebo jsou poskládána z prefabrikovaných částí. Kachlová
kamna se rozvinula kolem roku 1700 ve Švédsku jako první účinné zařízení
spalující dřevo. Tato kamna jsou vzhledem ke svým vlastnostem stále
používána [3].
Protiproudý systém, který je v mastkových a kachlových kamnech využíván,
slouží k přenosu tepla ze spalin do akumulační hmoty.
Většina vytvořeného tepla je rovnoměrně vyzařována do místnosti. Tradičním
palivem pro kachlová kamna je dřevo. Při délce topení 1-2 hodiny dokáží
kachlová kamna předávat teplo do prostoru po dobu 12 až 24 hodin bez
nutnosti dalšího přikládání. Účinnost kachlových kamen činí až 85%.
Nevýhodou kachlových kamen je delší doba potřebná k jejich rozehřátí a
následnému předávání tepla, což je ale vyváženo dlouhou dobou vyhřívání
(akumulace) [14].
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Obr. 13 Moderní kachlová kamna [3]

2.3.1.4

Kuchyňské sporáky

Mezi zařízení spalující dřevo pro domácnosti také patří kuchyňské sporáky,
jejichž obliba v posledních letech opět vzrůstá. Tato zařízení mohou být buď
průmyslově vyráběna jako celky nebo postavena na místě z předvyrobených
prefabrikátů. Tyto sporáky mohou být přizpůsobeny jak pro vaření, tak pro
vytápění. V případě vaření je činnost ohniště omezena, protože dřevo hoří na
roštu co nejblíže u varné desky. V zimním období, kdy je nezbytná také funkce
vytápění, je rošt přesunut do nejnižší části ohniště. Kuchyňské sporáky
využívají obě technologie spalování, a to jak prohořívací, tak odhořívací.
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Obr. 14 Kuchyňský sporák [24]

2.3.2 Spalovací zařízení pro centrální vytápění
Spalovací zařízení pro centrální vytápění nejsou určená pro vytápění
samostatné místnosti, ale pro vytápění a dodávku horké vody po celém domě.
Nejsou umístěny v místnosti, kterou mají vytápět a tepelný výkon z povrchu
zařízení je považován za tepelnou ztrátu. Proto je nezbytné zajistit dobrou
izolaci povrchu zařízení. Kotle pro centrální vytápění jsou vybaveny
teplovodním výměníkem a jsou napojeny na okruh topné vody v domě. Kotle
pro centrální vytápění s manuálním přikládáním na dřevo jsou vyráběny
v široké škále velikostí (10-800 kW jmenovitého tepelného výkonu), i když
jejich hlavní oblast využití pro domácnosti se pohybuje v rozmezí 10 – 50 kW.
Přestože systém prohřívacích kotlů je nejednodušším a nejlevnějším systémem
používaných v kotlích pro domácnosti, v současné době je stále častěji
využíván více efektivnější způsob odhořívacích kotlů. Spalovací vzduch je
dodáván prostřednictvím přirozeného tahu. Popel propadává ve většině případů
skrz rošt do popelníku, odkud může být ručně odstraněn.
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2.3.2.1

Prohořívací kotle

Prohořívací kotle představují jednoduchý a levný systém kotlů pro domácnosti,
které spalují kusové dřevo. Obr. 15 znázorňuje princip klasických prohřívacích
kotlů.

Obr. 15 Spalování dřeva v prohořívacím kotli [1]
U prohořívacích kotlů spalování probíhá v celé dávce paliva ve stejnou dobu.
Tyto kotle jsou běžně vybaveny přívodem primárního vzduchu, který je
umístěn pod roštem a přívodem sekundárního vzduchu, který ústí do oblasti,
kde dochází ke spalování plynu. Dřevo je dávkováno přes horní dveře a popel
je odstraňován přes spodní dveře. Kotel využívá přirozeného tahu.
Emise nespálených uhlovodíků a CO mohou být vyšší a to v případě, že
prohořívací kotel pracuje s nízkou rychlostí spalování. Toto je častý případ,
který nastává během jara a podzimu. Environmentálně optimálního spalování
může být dosaženo v případě, že kotel pracuje na jmenovitý tepelný výkon.
Tyto kotle jsou vhodné především v případech, kdy není spotřebitel schopen
zajistit požadovanou vlhkost dřeva. Díky prohořívacímu principu spalování
jsou tyto kotle odolnější proti korozi při topení vlhkým dřevem. Nevýhodou je
nižší účinnost oproti ostatním typů kotlů.
Nejdostupnějším palivem pro prohořívací kotle jsou dřevěná polena.
V některých případech se také využívají dřevěné brikety a brikety z rašeliny a
také uhlí a koks [1].
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2.3.2.2

Kotle se spodním odhoříváním

U kotlů se spodním odhoříváním probíhá zplyňování a částečné spalování
v malé části paliva na dně zásobníku. Konečné spalování probíhá v samostatné
spalovací komoře. Popel propadá skrz rošt do popelníku.
Nejčastějším palivem, které se využívá v odhořívacích kotlích je kusové dřevo
a dřevní štěpka. V některých případech se také využívají dřevěné brikety a
brikety z rašeliny. Běžně je v odhořívacích kotlích využíváno přirozeného tahu,
ale některé modely jsou vybaveny ventilátorem a větrákem pro odvod spalin.
Spalování v odhořívacích kotlích představuje stabilnější proces než u
prohořívacích kotlů, a proto také produkují méně emisí. Princip typického
odhořívacího kotle je znázorněn na Obr. 16.

Obr. 16 Kotel se spodním odhoříváním [1]

2.3.2.3

Zplyňovací kotle

Jednou z posledních inovací v kotlích spalujících dřevěná polena jsou
zplyňovací kotle. Základní princip je znázorněn na Obr. 17.
Podstata zplyňovacího procesu spočívá v tepelném rozkladu organických
a anorganických látek. Nejprve dochází k ohřevu a vysoušení dřevní hmoty
v násypce, kdy uvolněné plyny se v prostoru trysky smíchají se sekundárním
vzduchem, a poté tyto plyny shoří ve spalovací komoře kotle. Spaliny jsou
následně odvedeny přes výměník do komína. Tímto procesem spalování lze
dosáhnout účinnosti kotlů přesahující 90 %. Dřevo je nutno spalovat co
nejsušší, s vlhkostí do 15 %. [2].
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Velice přísné emisní limity stanovené v některých zemích, podpořily rozvoj
těchto kotlů. Další vývoj se zaměřil na výrobu jednotky pro pokročilou
kontrolu spalování, jako je lambda sonda pro měření koncentrace kyslíku ve
spalinách, umožňující přesnou kontrolu vzduchu při spalování a vícestupňové
spalování.
Zplyňovací kotle jsou jedním z nejvíce energeticky úsporných kotlů, které jsou
dnes komerčně dostupné. Účinnost tradičních kotlů na dřevo se pohybuje
kolem 80 %. Účinnost zplyňovacích kotlů se přesahuje 90 %. Výhodou těchto
kotlů vzhledem k takto vysoké účinnosti je úspora paliv a provozních nákladů.
Přínosné je také snadné čištění topeniště za provozu, odstraňování popela ze
spodního prostoru a zadního kouřového kanálu.
I přes své výhody a pokročilé technologie, jsou zplyňovací kotle z hlediska
pořizovacích nákladů mnohem dražší než kotle prohořívací a odhořívací.
1. Plnící prostor
2. Spalovací komora
3. Elektronicky řízená sací sonda
4. Mikroprocesorová regulace
(Lambdatronic) přívodu
primárního a sekundárního
vzduchu
5. Technologie WOS pro
zajištění vysoké účinnosti a
komfortního čištění.
6. Odsávání plynu z
nízkotepelné karbonizace

Obr. 17 Zplyňovací kotel na kusové dřevo [26]
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Obr. 18 Zplyňovací kotel na kusové dřevo [15]

Obr. 19 Zplyňovací kotel na dřevěné brikety [25]
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3. Spalovací zařízení pro domácnosti spalující
dřevěné pelety
Využívání pelet pro vytápění domácností není zase až tak starým systémem.
Zařízení spalující pelety byla vytvořena kolem roku 1980. Hořáky využívané
v kotlích pro centrální vytápění byly vytvořeny kolem roku 1990. V Rakousku,
Německu a Dánsku jsou kotle na pelety hojně využívány. V ostatních zemích
se zájem o využívání těchto kotlů pomalu rozvíjí. Využívání kotlů na pelety má
několik výhod: spalováním pelet se produkuje velice málo emisí, tyto kotle
představují pohodlný způsob obsluhy i dávkování paliva a peletový hořák
může nahradit olejový hořák ve stávajících kotlích.

3.1

Vlastnosti paliva – dřevěné pelety

Dřevěné pelety vznikají lisováním dřevních pilin za vysokého tlaku na
protlačovacím matricovém lisu, na jehož vnější straně je nůž, který odřezává
pelety na požadovanou délku.
Pelety se nejčastěji vyrábějí o průměru 6 – 12 mm. Technické vlastnosti pelet
jsou: nízká vlhkost, vysoká objemová hmotnost a výhřevnost, dobrá stabilita
při skladování [17].

Obr. 20 Ukázka provedení pelet

3.2

Kotle na pelety

3.2.1 Popis principu kotle na pelety
Jedná se o automatický systém spalování čistého a dobře známého paliva, kdy
rychlost spalování je řízena předně dávkováním paliva, než regulací přívodu
primárního vzduchu.
Dřevní pelety si odebírají automatickým dopravníkem podle potřeby ze
zásobníku. Objem zásobníku výrobci kotlů dimenzují tak, aby na jedno
naplnění pojmul množství pelet k vytápění na určitou dobu, která se pohybuje
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od jednoho dne až do jednoho týdne i více. Do tohoto zásobníku se pelety
naplňují buď ručně, nebo automaticky např. pomocí šnekového dopravníku ze
skladu pelet.
Ze zásobníku jsou, podle pokynů regulace, pelety dopravovány na tzv.
peletový hořák, instalovaný v kotlovém tělese. Pracovní cyklus pak probíhá
následovně. Při požadavku na dodávku tepla dá automatická regulace pokyn k
zažehnutí hořáku (pomocí elektrické energie). Po zapálení hořáku probíhá
spalování pelet, přičemž potřebné množství je dodáváno šnekovým
dopravníkem. Pokud již není dodávky tepla zapotřebí, automatická regulace
zastavuje šnekový dopravník a pelety na hořáku nechá dohořet. Činnost je
běžně kontrolována prostřednictvím termostatu umístěného ve vytápěném
prostoru, který je umístěný v kotli nebo akumulační nádrži. Vzduch pro
spalování je dodáván s pomocí elektrického ventilátoru, který může také
zajišťovat dodávku sekundárního vzduchu.
Zařízení má minimální požadavky na obsluhu. Kapacita popelníků se liší podle
typů kotlů, v některých případech se popelník vysypává po dvou měsících.
Vývoj v této oblasti se orientuje směrem ke zvýšení dostupnosti pro uživatele a
snížení požadavků na obsluhu.
Schéma automatického kotle na pelety je na Obr. 21 [16].

Obr. 21 Automatický kotel na dřevní pelety [16]
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3.2.2 Bezpečnostní požadavky týkající se zpětného hoření
U zařízení spalujících pelety je nezbytné zajistit opatření zabraňující zpětnému
hoření ve šnekovém dopravníku nebo v zásobníku. Kotle a kamna spalující
pelety jsou vybavena řadou nezávislých bezpečnostních systémů, které mají
zpětnému hoření zabránit.
Jsou to například tato opatření:
- rozprašovací systém,
- využití shazovacího systému dodávky pelet do spalovací komory,
- tepelný senzor v zásobníkovém systému,
- vzduchotěsný prostor s palivem (zásobník),
- využití dvou šnekových dopravníků oddělených protipožární zábranou.

3.2.3 Dělení kotlů na pelety
Kotle na pelety pro domácnosti jsou konstruovány s různým jmenovitým
výkonem, nejčastěji do 25 kW. V závislosti na způsobu přívodu paliva se
rozlišují 3 systémy: ze spodu, ze strany a shazovací. Každý z těchto systémů
má své výhody, ale také nevýhody.
Přehled systémů dodávky paliv s popisem výhod a nevýhod jednotlivých
systémů.
Výhody
Nevýhody
Ze spodu
 vysoký výkon
 nespálí se
veškeré palivo
 určen jak pro
pelety, tak
 chybí kontrola
pro dřevní
proti zpětnému
štěpku
hoření
 nepřesná
kontrola hoření
Ze strany
 vysoký výkon
 určen jak pro
pelety, tak
pro dřevní
štěpku
 vhodný pro
vlhká paliva
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 nespálí se
veškeré palivo
 chybí kontrola
proti zpětnému
hoření
 nepřesná
kontrola hoření

Shazovací systém
 zabezpečení
proti
zpětnému
hoření
 vysoká
účinnost
spalování
 přesná
kontrola
spalování

 problematičtější
čištění
 určeno pouze pro
pelety

Je nezbytné, aby hořáky měly vhodnou konstrukci pro daný typ kotle.
V případě, že plamen zahřívá studený povrch, dochází k vysokým emisím sazí,
CO a uhlovodíků a k nízké účinnosti zařízení. Kromě toho je průtok spalin
z peletového hořáku větší než z olejového hořáku a instalovaný tepelný výkon
peletového hořáku je proto menší než u shodného olejového hořáku. Důležitá
je doba zdržení spalin ve spalovací komoře. V případě, že je tato doba příliš
krátká, dochází k nedokonalému spálení a vysoké emisi nespálených
uhlovodíků.

3.3

Kamna na dřevěné pelety

3.3.1 Princip fungování kamen na dřevěné pelety
Teplovzdušná kamna na pelety jsou určena k vytápění objektu teplým
vzduchem. Princip činnosti teplovzdušných kamen na pelety je založen na
ohřevu teplosměnného média – vzduchu, který je následně vháněn do
vytápěného objektu, pomocí ventilátoru, který je součástí kamen. Spaliny z
hoření jsou odváděny spalinovým ventilátorem z topeniště a jsou řízeny, stejně
jako množství dodávaného paliva, prostřednictvím elektronické regulace, která
dohlíží na celý provoz kamen s cílem zajistit vysokou tepelnou účinnost
spalování. Společně s ohřevem vzduchu ve výměníku je produkováno určité
30

množství tepelné energie, která prostupuje skrz sklo dvířek topeniště a ohřívá
vzduch v místnosti.
Přívod primárního vzduchu je vyústěn v zadní části kamen. Regulace průtoku
vzduchu je realizována pomocí změny otáček spalinového ventilátoru na
základě pokynů elektronické řídící jednotky dle nastavení požadované teploty
prostředí v objektu. Při dosažení požadované teploty dojde k automatickému
snížení výkonu tím, že se sníží otáčky spalinového ventilátoru a také se omezí
dávkování pelet. Po snížení teploty ve vyhřívaném prostoru dochází naopak k
automatickému zvyšování
výkonu
dle
naprogramované
optimální
charakteristické křivky až do okamžiku dohřátí vzduchu na požadovanou
referenční teplotu, kterou je možné libovolně manuálně nastavovat [22].

(A) Ovládací panel
(B) Zásobník pelet
(C) Výstup vzduchu č. 2
(D) Výstup vzduchu č. 1
(E) Topeniště z litiny
(F) Prosklená dvířka
(G) Popelník
(H) Výměník spaliny/vzduch

Obr. 22 Kamna na pelety [22]
Elektronická řídící jednotka prostřednictvím čidel v klíčových částech kamen
neustále monitoruje celý spalovací proces a při zaznamenání odchylek
od naprogramovaných parametrů vydá povel k bezpečnostnímu opatření.
Monitorováním teploty spalin je zajištěno, že zapálení proběhne v pořádku. V
případě, že čidlo v zapalovací fázi nezaznamená dostatečný nárůst teploty
spalin, vyhodnotí tento fakt jako nezdařené zapálení bez ohledu na to jestli k
němu fakticky došlo či ne.
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Přesné množství sekundárního vzduchu je pevně nastaveno přičemž do
topeniště vstupuje přes otvory umístěné v horní části kamen v takovém směru,
aby bylo zajištěno oplachování skla dvířek. Sekundární vzduch pak postupuje
do horní části topeniště, kde okysličuje nespálené složky kouřových plynů a
umožní jejich dohoření. Tímto je dosaženo vysoké účinnosti spalování a
nízkých emisí nespálených a škodlivých látek do životního prostředí po celou
dobu provozního režimu.
Popis technologie kamen na pelety je znázorněn na Obr. 23.

(A) Pelety
(B) Šnekový podavač pelet
(C) Motor šnekového podavače
(D) Topeniště
(E) Zapalovací odpor
(F) Výstup spalin
(G) Teplovzdušný ventilátor
(I) Výstup teplého vzduchu
(L) Ovládací panel
(M) Spalinový ventilátor

Obr. 23 Popis technologie kamen na pelety [22]

32

4. Spalovací zařízení pro domácnosti spalující
dřevní štěpku
Zařízení spalující štěpku nacházejí uplatnění zejména v průmyslu, ale můžeme
se s nimi setkat i při vytápění domácností, především větších domů. Výhodou
využívání dřevní štěpky pro vytápění oproti palivovému dříví je automatický
provoz a mnohem nižší emise, protože množství uvolněného tepla se dá
podstatně lépe regulovat prostřednictvím dávkování paliva, než přísunu
potřebného množství vzduchu. Naopak nevýhodou využívání štěpky jako
otopného paliva je skutečnost, že klade vyšší investiční nároky na skladování,
případně i její sušení.

4.1

Vlastnosti paliva – dřevní štěpka

Dřevní, resp. lesní štěpka je strojně zkrácená a nadrcená dřevní hmota na
částice o délce od 3 do 250 mm. Je získávána z odpadů lesní těžby a
průmyslového zpracování dřeva, nebo rychle rostoucích dřevin. Jedná se o
velmi levné biopalivo určené pro vytápění větších budov. Podle kvality štěpky
a dalších příměsí ji můžeme dělit na štěpku zelenou, hnědou a bílou.
Zelená štěpka (lesní)
Štěpka získaná ze zbytků po lesní těžbě. Lze v ní nalézt nejen části drobných
větví, ale také listí, případně jehličí. Tím, že se zpracovává čerstvá hmota, je
vlhkost této štěpky vysoká.
Hnědá štěpka
Štěpka získaná ze zbytkových částí kmenů, pilařských odřezků apod.
Sjednocujícím prvkem je obsah kůry. Dříví totiž nebylo před zpracováním
odkorněno, lze tedy na jednotlivých štěpkách rozpoznat části kůry.
Bílá štěpka
Štěpka získaná z odkorněného dříví, obvykle odřezků při pilařské výrobě. Ani
na jednotlivých štěpkách se již nenachází kůra (narozdíl od štěpky hnědé).
Využívá se především pro výrobu dřevotřískových desek [17].
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Obr. 24 Dřevní štěpka vyrobená
nožovým štěpkovačem [17]

4.2

Obr. 25 Dřevní štěpka vyrobená
kladivovým drtičem [17]

Popis principu kotle na dřevní štěpku

Štěpka se do kotle dopravuje automaticky šnekovým dopravníkem do
spalovacího prostoru, kde postupně odhořívá. K zajištění a regulaci správného
hoření je v kotli ventilátor. Kotel bývá vybaven poloautomatickým čištěním
výměníku, které umožňuje čistit výměník kotle pohodlně za provozu. Díky
modulovanému řízení spalování pomocí lambda sondy je možno kotel využívat
v létě pouze k ohřevu teplé vody.
Vlastní přikládání dřevní štěpky je nejčastěji řešeno šnekovým dopravníkem,
popř. pomocnými hrably z blízkého skladu paliva. V případě vytápění většího
objektu je menší objem štěpky do kotle dopravován šnekovým dopravníkem
z meziskladu, který je dle aktuální potřeby doplňován větším pásovým
dopravníkem nebo kolovým manipulátorem z centrálního skladu štěpky. V
kotlích na spalování dřevní štěpky je možno spalovat nestlačenou, volně
loženou dřevní štěpku zpracovanou nadrobno (štěpkovačem nebo drtičem)
z dřevních zbytků z lesní těžby, pil, apod. Podle velikosti a výkonu kotle je
doporučeno využívat štěpku hrubší vyrobenou na kladivovém drtiči nebo
jemnější vyrobenou v nožovém štěpkovači. V některých kotlích na dřevní
štěpku lze dočasně spalovat i klasické palivové dříví.
Stejně jako u kotlů na pelety, se i v kotlích na dřevní štěpku přikládá dle
velikosti vytápěného prostoru a výkonu použitého kotle. Kotle na dřevní štěpku
mívají zpravidla automatizovaný provoz s velkou násypkou nebo zásobní
místností, která se plní jednou max. dvakrát za sezónu [8].
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1. Dvířka do ohniště
2. Stupňový rošt –
primární vzduch
3. Spalovací komora
4. Ukazatel naplnění
5. Vířivá tryska –
sekundární vzduch
6. Reakční trubka
7. Čistící víko
8. Virbulátory / vířidla
9. Trubkový výměník
tepla
10. Odtahový ventilátor
11. Čištění výměníku tepla
12. Kouřovod
13. Lambda sonda
14. Kouřové čidlo
15. Pohon čištění resp.
roštu
16. Popelníkový šnekový
dopravník
17. Pojízdný popelník
18. Regulace pomocí menu
Obr. 26 Automatický kotel na dřevní štěpku [8]
Průměrná účinnost spalování těchto kotlů se pohybuje mezi 80 a 90 % (závisí
na kvalitě paliva a stupni vytížení kotle).
Důležitou součástí kotle na štěpku je hořák a systém uchycení roštu. U kotlů
menších výkonů se používají hořáky horizontální, hořáky s podsuvným
plněním nebo hořáky retortové. U kotlů větších výkonů jsou nejčastější pevné
nebo posuvné (šikmé) rošty.

4.3

Umístění a napojení kotle na dřevní štěpku

U rodinných domů se kotel nejčastěji instaluje ve sklepě. Při výkonech do
20 kW není zapotřebí oddělený prostor pro kotelnu, pouze je nutno zabezpečit
odvětrávání skladu štěpky. Při dopravě paliva šnekovým dopravníkem by měl
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být sklad štěpky co nejblíže ke kotli. U větších objemů paliva se využívá
mezisklad, který se dle potřeby plní ze vzdálenějšího centrálního skladu.
Soustava přípravy teplé vody by měla být doplněna akumulační nádrží.
Připojení kotle na soustavu ústředního vytápění v domě se provádí obvyklým
způsobem. Pro další úsporu provozních nákladů je výhodné kombinovat kotel
např. se solárním systémem přípravy teplé vody, případně i k podpoře
ústředního vytápění.
Nevhodná je instalace kotle na štěpku pro velmi malé rodinné domky nebo
objekty s nízkou potřebou energie (nízkoenergetické stavby). Zde se nevyplatí
nákladná investice na pořízení kotle s příslušenstvím, ale jsou zde vhodnější
například kotle na pelety [8].
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5. Závěr
Cílem této publikace bylo vytvořit přehled principů fungování a vlastností
zařízení sloužících k vytápění domácností do 50 kW spalujících biomasu
v různých podobách. V publikaci jsou tyto zřízení rozděleny podle typu
spalovaného paliva. Pro každé palivo je zde uvedena krátká specifikace, která
určuje jeho vhodnost pro daný typ spalovacího zařízení.
Každé z prezentovaných zařízení má svá specifika, na základě kterých jsou
vhodná pro různé domácnosti v závislosti na požadavcích na obsluhu a komfort
a také dostupnosti paliva. Volba konkrétního typu zařízení sloužícího pro
vytápění domácnosti je důležitým rozhodnutím, které bude mít vliv nejen na
tepelnou pohodu, ale především na celkové náklady na vytápění celého domu a
množství škodlivých emisí, které budou během provozu emitovány do ovzduší.
Velký vliv při volbě typu zařízení hraje komfort obsluhy spojený s požadavky
na tepelnou pohodu. Platí pravidlo, že čím více je dané zařízení
automatizované a čím menší zásah z hlediska regulace umožňuje, na jedné
straně zvyšuje komfort obsluhy ale za cenu vyšší počáteční investice. Na druhé
straně tyto zařízení pracují s vyšší účinností a nižšími emise a tak se vyšší
počáteční investice rychle vrátí. Před výběrem samotného spalovacího zařízení
je třeba také zhodnotit volbu samotného paliva to z pohledu dostupnosti, ceny,
možnosti skladovacích prostor a náročnosti na další úpravu. Všechny tyto
faktory mají vliv na samotnou cenu spalovacího zařízení a na celkové provozní
náklady.
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