0

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Výzkumné energetické centrum

Technologie kachlových
kamen
Ing. Jan Koloničný, Ph.D.
Ing. Jiří Horák, Ph.D.
Ing. Silvie Ševčíková

V rámci projektu
„Transfer nejlepších technologií v oblasti
energetických zdrojů“

Tento projekt byl vybrán v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika,
který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

1

Autoři:

Ing. Jan Koloničný, Ph.D.
Ing. Jiří Horák, Ph.D.
Ing. Silvie Ševčíková

Recenzenti:

prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.
doc. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Ostrava 2009

ISBN 978-80-248-2071-2

2

Obsah
Seznam použitých zkratek ........................................................................ 5
Úvod.......................................................................................................... 9
1.

2.

Historický pohled na používání kachlových kamen ....................... 11
1.1

Vývoj kachlových kamen v Evropě ........................................ 11

1.2

Vývoj kachlových kamen v Americe...................................... 14

Vytápění kachlovými kamny .......................................................... 16
2.1.

2.1.1.

Podle provedení............................................................... 16

2.1.2.

Podle konstrukce ............................................................. 22

2.1.3.

Podle způsobu přikládání ................................................ 23

2.1.4.

Podle situování................................................................ 23

2.1.5.

Podle paliva..................................................................... 23

2.1.6.

Podle materiálů na spojení kachlí ................................... 24

2.2.

3.

Rozdělení kachlových kamen ................................................. 16

Popis stávajících technologií................................................... 24

2.2.1.

Klasická pokojová kachlová kamna................................ 24

2.2.2.

Kachlová kamna polopřenosná ....................................... 25

2.2.3.

Přenosná kachlová kamna............................................... 26

2.2.4.

Bílená keramická kamna................................................. 28

2.3.

Charakteristické vlastnosti kachlových kamen ....................... 29

2.4.

Akumulace tepla v kamnech ................................................... 29

Technické aspekty vytápění kachlovými kamny ............................ 33
3.1.

Používaná paliva ..................................................................... 33

3.1.1

Složení dřeva................................................................... 34

3.1.2

Primární a sekundární vzduch nutný pro hoření ............. 36

3.2.

Spalování................................................................................. 38

3.3.

Emisní charakteristiky............................................................. 39

3.4.

Návrh konstrukce kachlových kamen ..................................... 42
3

3.4.1

Umístění – nosnost podlahy, požární bezpečnost ........... 42

3.4.2

Materiály pro stavbu ohniště........................................... 43

3.4.3

Velikost kachlových pecí ................................................ 46

3.4.4

Vzhled kachlových pecí .................................................. 47

3.5

Požadavky na konstrukci komínů ........................................... 48

3.5.1

Návrh komínového průduchu komínového systému ...... 52

3.5.2

Založení komína.............................................................. 54

3.5.3

Připojení na komínový průduch...................................... 58

3.5.4

Závady spojené s provozem komína............................... 61

3.6

Výsledky měření ..................................................................... 63

3.6.1

Popis experimentálního zařízení ..................................... 63

3.6.2

Palivo a ohniště ............................................................... 64

3.6.3

Hodnocení výsledků, srovnání........................................ 65

4.

Právní předpisy vztahující se ke kachlovým kamnům.................... 71

5.

Stanovení účinnosti kachlových kamen .......................................... 73

6.

Nejnovější technologie a výhled do budoucna ............................... 80

7.

6.1

Kachlová kamna s krbovou vložkou....................................... 81

6.2

Kachlová kamna - hypocaust .................................................. 82

6.3

Teplovzdušná kachlová kamna ............................................... 83

6.4

Kachlová kamna s teplovodním výměníkem .......................... 85

Závěr ............................................................................................... 86

Literatura................................................................................................. 88
Seznam obrázků ...................................................................................... 93
Seznam tabulek ....................................................................................... 94
Seznam grafů........................................................................................... 94

4

Seznam použitých zkratek a symbolů
A

[m2]

Teplosměnná plocha

a, b

[m]

Rozměry kachlí

B

[kg]

Hmotnost zkušebního paliva

bh

[% hmotnosti] Hmotnostní podíl hořlavé složky
v pevných zbytcích spalování ve vztahu
k hmotnosti zbytkového materiálu

C

[% hmotnosti] Hmotnostní podíl uhlíku ve zkušebním
palivu (jako spálený základ)

CO

[% objemu]

Objemová koncentrace oxidu uhelnatého
v suchých spalinách

CO2

[% objemu]

Objemová koncentrace oxidu uhličitého
v suchých spalinách

Cr

[% hmotnosti] Hmotností podíl uhlíku pevných zbytcích
spalování, vztaženo k množství spáleného
zkušebního paliva

Cpmd

[kJ·K-1·m-3]

CpmH2O [kJ·K-1·m-3]

Měrná tepelná kapacita suchých spalin při
srovnávacích podmínkách v závislosti na
teplotě a složení spalin
Měrná tepelná kapacita vodní páry ve
spalinách při srovnávacích podmínkách
v závislosti na teplotě

H

[% hmotnosti] Hmotnostní podíl vodíku ve zkušením
palivu (jako spálený základ)

H2

[kg·kg-1]

Poměrné hmotnostní množství vodíku

Hu

[kJ·kg-1]

Výhřevnost zkušebního paliva (jako
spálený základ)

HT

[kW·hod-1]

Tepelná ztráta místnosti

m

[kg]

Hmotnost paliva

mf

[g·s-1]

Hmotnostní průtok spalin
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MŠ

[kg]

Hmotnost šamotu

M

[kg]

Celková hmotnost šamotu

q

[W·m-2]

Měrný tepelný tok při povrchové teplotě
kachlové pece 60 °C

n

[ks]

Počet kachlí na stavbu kachlové pece

Q

[W]

Potřebné množství energie

Qa

[kJ·kg-1]

Ztráty citelným teplem spalin ve vztahu
k hmotnosti zkušebního paliva

QB

[W]

Tepelný příkon (výkon přivedený do
zdroje tepla)

Qb

[kJ·kg-1]

Ztráty plynným nedopalem ve vztahu
k hmotnosti zkušebního paliva

Qir

[MJ·kg-1]

Výhřevnost paliva

Qr

[kJ·kg-1]

Ztráty mechanickým nedopalem
v pevných zbytcích splování ve vztahu
k hmotnosti zkušebního paliva (jako
spálený základ)

Qs

[MJ·kg-1]

Spalné teplo paliva

qa

[%]

Poměrná ztráta citelným teplem spalin
(Qa) ve vztahu k výhřevnosti zkušebního
paliva

qb

[%]

Poměrná ztráta plynným nedopalkem
(Qb) ve vztahu k výhřevnosti zkušebního
paliva

qr

[%]

Poměrná ztráta mechanickým nedopalem
v pevných zbytcích spalování (Qr) ve
vztahu k výhřevnosti zkušebního paliva

R

[% hmotnosti] Hmotnostní podíl pevných zbytků
spalování propadlých roštem ve vztahu
k hmotnosti spáleného zkušebního paliva

ta

[°C]

Teplota spalin
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tr

[°C]

Teplota místnosti

W

[% hmotnosti] Hmotnostní podíl vlhkosti ve zkušebním
palivu (jako spálený základ)

w

[%]

Relativní vlhkost paliva

η

[%]

Účinnost spalování

τ

[hod]

Doba topení

H2O

Voda, respektive vodní pára

KK1

Kachlová kamna těžké konstrukce

KK2

Kachlová kamna lehké konstrukce

NO

Oxid dusnatý

NO2

Oxid dusičitý

NOx

Oxidy dusíku

O2

Kyslík

S

Síra

SO2

Oxid siřičitý

TOC

Celkový organický uhlík
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Úvod
Používat otevřený oheň a využívat jeho tepelné vlastnosti patří ke
genetické výbavě celého lidstva už po staletí. A proto oheň provázel
člověka doslova na každém kroku.
Teprve až s vynálezem elektrického proudu a všech vymožeností s tím
spojených, bylo ohniště odsunuto stranou, jako něco špinavého, co do
lidské blízkosti nepatří. Ale v dnešní hektické době se lidé najednou
podvědomě vrací zpět a v ohni znovu hledají a nacházejí zdroj tepla,
pohody, ochránce života i neocenitelného pomocníka.
Naštěstí nám dnešní doba nabízí mnohem více možností pro realizaci
kachlových kamen a napomáhá tak zachovat tradici kachlových kamen.
Tato publikace, která se věnuje Technologiím kachlových kamen 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.
Úvod publikace je věnován historickému vývoji kachlových kamen jak
v Evropě tak v Americe. V druhé části jsou rozděleny kachlová kamna
podle jednotlivých charakteristik. Třetí část se věnuje technickým
aspektům vytápění kachlovými kamny. Následná část je věnována
přehledu právních norem vztahujících se ke kachlovým kamnům.
Důležitou částí je popis nejnovějších technologií v používání kachlových
kamen.
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1. Historický pohled na používání
kachlových kamen
Potřeba vyrábět teplo (vytápět) je stará jako lidstvo samo. Systémy
vytápění se vyvinuly v jednotlivých oblastech různě, především
v závislosti na klimatických podmínkách a dostupnosti jednotlivých
druhů paliv. Pro Británii je charakteristická vysoká vlhkost vzduchu,
proto zde v minulosti vystačili s otevřenými krby. Ve Španělsku
s mírnější a kratší zimou se osvědčily pece. V Maďarsku, chudém na
dřevo si museli obyvatelé vystačit se spalováním chrastí, trávy nebo
dobytčího trusu v kamnech. V Alpách se zimou bohatou na mráz a sníh
využívali velkou pec.
V každé zeměpisné a kulturní oblasti se vyvinuly odlišné druhy pecí.
V průběhu let a s rozvojem možnosti cestování se začaly míchat různé
kultury. Často se s lidmi začala míchat bytová kultura, jejíž součástí byly
také pece. Proto se začaly objevovat pece typické pro jeden region
v dalších regionech [1].

1.1 Vývoj kachlových kamen v Evropě
Vzhledem k tomu, jak se kachlová kamna rozšiřovala po Evropě,
docházelo k jejich pojmenování v jazycích každého národa. Dnes jsou
používána tato pojmenování, ve Švédsku “kakelugn”, v Rusku “pechka”,
v Německu a Rakousku “kachelöfen” nebo “steinöfen”, ve Finsku
“tulikivi”, v Polsku “piec kaflowy” a ve Velké Británii se nazývají “tile
stove”.
Kromě otevřených krbů jsou kachlová kamna pravděpodobně nejstarším
zdrojem tepla pro vytápění.
Za předchůdce dnešních kachlových kamen je považován krb z doby
bronzové, kolem roku 2500 před naším letopočtem. Tento ranný
prototyp, jež se vyvinul v německých a rakouských Alpách, představoval
krb, který byl postaven z kamene a hlíny. Kameny zde plnily funkci
akumulátoru tepla. Další vývoj kachlových kamen, také probíhal v
Alpách. Z hlíny byly vypáleny části, které tvořily hlavní stavební
materiál samotných kamen, tyto části se spojovaly měkkou hlínou, cílem
bylo zvětšení povrchu teplosměnné plochy [46].
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Kachlová kamna v našem pojetí lze nalézt již na kresbách z roku 1300,
viz. Obr. 1.
Pravděpodobně nejstaršími kachlovými kamny, které stále fungují, jsou
kachlová kamna v rezidenci prince Electoral v Meranu (jižní Tyrolsko,
severní Itálie). Tato kachlová kamna byla postavena v 15. století.
Současná kachlová kamna, jejichž plášť tvoří výhradně kachle, dříve
neexistovaly. Kachle v tradičním pojetí se začaly vyskytovat až
s rozvojem hrnčířství. Tento rozvoj lze sledovat až do 14. století. Od té
doby se styl kachlových kamen měnil podle stylů z různých období od
gotiky, renesance, baroka, rokoka, klasicismu, Biedermeieru (německorakouský venkovský styl) a secesi, až po současnost. Největší rozkvět
zažívala kachlová kamna v 16. a 17. století [53].

Obr. 1 Ztvárnění starých
kachlových kamen na malbě z roku
1300[53]

Obr. 2 Ruská kachlová kamna[53]

Vývoj jednotlivých stylů lze sledovat na kachlových kamnech
vytvořených v minulých stoletích. Kromě zdobení povrchu byly kachlová
kamna zdokonalována rovněž po technické stránce. V důsledku tohoto
vývoje mohou být kachlová kamna vybudována v tradičním stylu za
využití moderních technologií.
12

V druhé polovině devatenáctého století s nástupem průmyslu a
technickým pokrokem, docházelo k masové výrobě kachlových kamen.
Vnitřní konstrukce kamen byla většinou třítahová, se třemi zvratnými
tahy, v provedení pro vyšší a majetnou společnost nebo v provedení
„tahovky“ pro běžnou měšťanskou společnost. V tomto období se
kachlová kamna stala nejrozšířenějším topidlem.
V období secese zaznamenala i
kachlová kamna přechod na nový
výtvarný styl. Kamna vyráběná
v tomto období mají výraznou
„korunu“ zakončující tělo kamen.
Dalším prvkem je střední římsa.
V období po první světové válce
dochází k poklesu zájmu o kachlová
kamna. Začínají je nahrazovat kovová
topidla.
Po druhé světové válce je celá výroba
kachlových
kamen
v útlumu
s výjimkou akumulačních kachlových
kamen [4].

Obr. 3 Tradiční celokeramická
kachlová kamna [53]
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1.2 Vývoj kachlových kamen v Americe
Tradiční kachlová kamna nemají v USA takovou tradici jako
v Evropských státech. Vzhledem ke skutečnosti, že v USA nebyl
nedostatek palivového dříví, byla zde využívaná a upřednostňována
kovová kamna a klasické otevřené krby [45].
Kovová kamna se v USA objevila s příchodem přistěhovalců
z Holandska, Švédska a Německa, kteří se usadili především v oblastech
Delaware, Pennsylvanie a New Persey. Tito osadníci s sebou přinesli
první kovová kamna a také formy pro jejich odlévání. Tato kovová
kamna začala nahrazovat dříve zděné otevřené krby, cihlová kamna a
sporáky. Do 19. století byla
tato
kovová
kamna
používaná výhradně pro
vytápění, teprve od 19.
století byla tato kamna
přizpůsobovaná pro vaření.
Nejznámějšími
kovovými
kamny byla Frenklinova
kamna viz. Obr. 4 (Franklin
stove – pojmenována podle
vynálezce
Benjamina
Franklina).
Kachlová
kamna
Obr. 4 Frenklinova kama [63]
v klasickém pojetí se dostala
do Ameriky až koncem 19.
století. Jedním z příznivců a průkopníků byl také Mark Twain, který se
s kachlovými kamny setkal v Evropě a byl překvapen jejich malou
spotřebou [44].
Poslední z těchto prvních kamen jsou k vidění v muzeu ve Winston
Salemu v Severní Karolíně.
William Randofl Hearst měl několik německých kachlových kamen
postavených ve své vile ve Wyntoonu u řeky McClud v severní
Kalifornii.
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Společně s růstem vědomostí o ochraně životního prostředí a touze po
zdravém bydlení, postupně rostl také zájem po kachlových kamnech.
V roce 1988 David Cornel v jižním Oregonu jako první zahájil výrobu
kachlí na kamna.
V únoru 1990, byly poprvé postaveny kachlová kamna využívající jako
materiál přírodní oregonský mastek, viz Obr. 5 [42].

Obr. 5 Kachlová kamna s oregonským mastkem [64]
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2. Vytápění kachlovými kamny
Vedle krbů je vytápění kachlovými kamny nejstarší způsob vytápění,
jehož předností je vysoká efektivita, daná možností využívat akumulace
tepla. Z dnešního pohledu je jejich velikou předností proti otevřeným
krbům také poměrně spolehlivé zabezpečení dokonalého spalování a
proto nízká produkce škodlivin.

2.1. Rozdělení kachlových kamen
Kachlová kamna se liší hmotností, výkonem, velikostí povrchu,
způsobem odevzdávání tepla do místnosti, zapojením do otopné
soustavy, tím, kudy přikládat do ohniště (z místnosti, mimo místnost), a
postupem, jakým se postaví [4].

2.1.1. Podle provedení
a) bílená keramická kamna
Do této skupiny lze zařadit:
- selská kachlová, tyrolská kachlová kamna nebo obílená kamna
obsahující velké množství keramického materiálu, která pracují po celý
rok jako kamna akumulační, viz. Obr. 6,

Obr. 6 Selská kachlová kamna [66]
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-

kachlová kamna s dřevěnými nebo keramickými lavicemi, která
jsou či nejsou vytápěná, viz. Obr. 7.

Obr. 7 Kachlová kamna s dřevěnými lavicemi [57]
b) pokojová kachlová kamna
Mezi nejstarší kamna této kategorie patří kamna zvaná „tahovky“
(Obr. 8).
Tato kamna byla menší a lehčí než původní kachlová kamna. Měla
vysokou výhřevnost při poměrně malé spotřebě uhlí jako topidla.
Postupem doby se vyráběla obdobná kamna s označením „plzeňky“. Tato
kamna měla podobné uspořádání jako tahovky, ale na rozdíl od nich se
vyráběly z kachlů tlačených do sádrových forem.
Dalším typem jsou kachlová kamna se střední římsou. Tato kamna byla
tvořena stojatými tahy a topeništěm s rovinným roštem pro topení uhlím.
Dalšími kamny této kategorie jsou kachlová kamna bez střední římsy,
sloupková s násypným topeništěm a svislými tahy.
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Obr. 8 Pokojová kachlová kamna tzv. tahovky [65]
c) polopřenosná a přenosná kachlová kamna
Tato kachlová kamna se začala vyskytovat v třicátých letech 20. století,
jako reakce na postupný vývoj požadavků společnosti na jednoduchý a
přitom příjemný způsob vytápění.
Přenosná kachlová kamna v sobě zahrnovala výhody kovových topidel
s možností používání násypného ohniště a výhody klasických kachlových
topidel, tzn. vydávání příjemného tepla, trvalý ustálen tepelný výkon a
akumulační vytápění.
Většinou jde o kachlová kamna dvouplášťová, často jsou na nožičkách
(Obr. 9) a někdy se staví na prefabrikovaný obílený spodní díl.
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Obr. 9 Polopřenosná kachlová kamna [71]

Obr. 10 Řez přenosnými kachlovými kamny
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Obr. 11 Přenosná kachlová kamna [68]
d) Teplovzdušná kachlová kamna
Tato topidla mají vnější plášť z kachlí, jsou poměrně rozměrná. Vnitřní
část tvoří velká ocelová nebo litinová vložka obložena šamotem. Mezi
vnějším pláštěm a vnitřní konstrukcí je mezera pro proudění a ohřev
vzduchu. Kamna jsou typická rozměrnými „nasávacími“ a
„výdechovými“ otvory pro cirkulaci vzduchu.
Z pohledu dnešních potřeb na krátkou dobu náběhu a naopak dlouhou
akumulaci jde o nejvýhodnější kombinaci pro trvale obývané objekty.

Obr. 12 Princip teplovzdušných kachlových topidel [59]
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e) Kachlové krby
Dělíme je na:
- otevřené kachlové krby – v současné době spíše repliky historických
krbů (Obr. 13),

Obr. 13 Otevřený kachlový krb [3]
-

kachlové krby s prosklenými dvířky a klasickým ohništěm,

-

kachlové krby s různými typy krbových a kachlových vložek (Obr.
14).

Obr. 14 Kachlový krb s vložkou [2]
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Prakticky do všech kachlových kamen je možné také zabudovat vložku
na ohřev topné vody pro ústřední vytápění a to jako hlavní tak i pomocný
zdroj.

2.1.2. Podle konstrukce
Podle konstrukce se kachlová kamna dělí na :
a) lehká kachlová kamna
-

rychle se ohřívají, vyhřívají téměř okamžitě,

-

mohou být osazena litinovou vložkou s menším okénkem = složitější
keramická vyzdívka, spaliny procházejí do komína zvláštním
labyrintem, kde předávají teplo keramickým, většinou šamotovým
deskám, které teplo akumulují a pak je několik hodin vydávají.

b) středně těžká kachlová kamna
-

menší účinná vytápěcí plocha, akumulační schopnost se pohybuje
okolo 10 - 15 hodin,

-

používají se jako alternativní zdroj tepla v domech s centrálním
vytápěním pro přechodná období, kdy se nevyplácí roztápět kotel,

-

tato kamna se často staví i s architektonicky uměleckým záměrem
jako doplněk domu.

c) těžká kachlová kamna
-

teplo odváděné ve formě sálání přes keramický plášť do prostoru
místnosti,

-

vyhřívají se na plný výkon 1-2 hodiny denně, potom se dvířka
vzduchotěsně uzavřou, topení se přeruší a těleso kamen potom
vydává energii zhruba 24 a více hodin,

-

hmotnost 800 - 3000 kg vhodná pro dlouhodobější vytápění,

-

měla by stát ve středu domu, aby bylo možné vytápět všechny obytné
místnosti,

-

dnešní moderní pojetí značkových kamnářských výrobků umožňuje
těmto kamnům stát se dominantou nově postaveného domu či
moderní vily [52].
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2.1.3. Podle způsobu přikládání
Podle způsobu přikládání se dělí kachlová kamna na:
-

přikládání z místnosti, ve které je topidlo umístěno,

-

přikládání z vedlejší místnosti, kachlová kamna jsou situována
tak, aby přikládaní bylo možno realizovat z jiné místnosti než té
která je vytápěna a nedocházelo tak ke znečištění vyhřívaného
prostoru.

2.1.4. Podle situování
Podle toho, zda jsou kachlová kamna vybudována v jedné nebo více
místnostech, se dělí na:
1. do jedné místnosti – kachlová kamna jsou umístěna v místnosti,
kterou také vytápějí,
2. kachlová kamna jsou situována tak, by bylo možno vytápět více
místností:
-

kachlová kamna jsou v jedné místnosti, v další místnosti je
umístěna jen kachlová stěna, která může vyhřívat jak akumulačně
tak teplovzdušně,

-

kachlová kamna jsou postavena jako komůrková, tzn. že jejich
jednotlivé části jsou rozmístěny po více místnostech, vytápění
probíhá teplovzdušně,

-

kachlová kamna do dvou pater – tato kachlová kamna jsou
složená z kachlových stěn a flexibilních rozvodů.

2.1.5. Podle paliva
Pro kachlová kamna používáme jako zdroj energie následující paliva:
-

dřevo a dřevěné brikety,

-

hnědé i černé uhlí (ve speciálně postavených topidlech),

-

plyn pomocí zařízení zabudovaného do kachlového topidla
(vložka nebo krbová vložka),

-

kombinace předchozích možností.
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Současné trendy směřují k využívání biomasy pro vytápění v kachlových
kamnech. Jako palivo se využívá nejčastěji dřevo a dřevěné brikety.
Naprosto dominantním typem paliva je však kusové dříví.

2.1.6. Podle materiálů na spojení kachlí
Podle materiálů, který se používá na spojení kachel se kachlová kamna
dělí na:
1. Stavba kachlových topidel s použitím kamnářské hlíny – tento
způsob umožňuje opětovné rozebrání topidla a jeho opravu,
2. Stavba za použití cementošamotových pojidel – takto postavená
kamna nelze jednoduše rozebrat.

2.2. Popis stávajících technologií
Kachlová kamna jako topidlo sloužilo člověku již po staletí a během
tohoto období se vyvíjela, a to jak z hlediska stavební tak i technické
stránky. Dnes se nejčastěji používají následující typy kachlových kamen.

2.2.1. Klasická pokojová kachlová kamna
Do této kategorie kachlových kamen lze zařadit kachlová sloupková
kamna (Obr. 15). Tato kamna se stavějí se svislými tahy a násypným
topeništěm.
Představují jeden z nejjednodušších typů kachlových kamen [4].
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Obr. 15 Kachlová sloupková kamna
s násypným topeništěm a svislými
tahy [4]

Obr. 16 Sloupková kachlová
kamna [69]

2.2.2. Kachlová kamna polopřenosná
Tato kachlová kamna (Obr. 17) jsou charakteristická menší velikostí a
hmotností než klasická pokojová kachlová kamna. Jsou postavena na
desku uloženou na nohách, protože i spodní část plochy kamen je
výhřevnou plochou. Tím se místnosti lépe vyhřívají u podlahy.
Tato kamna mají násypné ohniště, uzpůsobené pro stáložárný provoz.
Spaliny jsou vedeny spodním tahem pod popelníkem a zadní stranou
nahoru k odvodu spalin. Vnější plášť je tvořen z hladkých kachlí [4].
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Obr. 17 Polopřenosná kachlová kamna [4]

2.2.3. Přenosná kachlová kamna
Svým provedením se blíží krbovým kamnům, ale jsou zcela obloženy
zdobenými kachlemi.
Současná přenosná kachlová kamna (Obr. 18 a Obr. 19) jsou většinou
kombinací kovového topeniště, podobného ohništi krbové vložky
s předním velkým prosklením . Vnější stěny jsou obloženy kachlovím
nebo speciálním keramickým obkladem. Jde o topidla s rychlým
náběhem teplot, takže se hodí k vytápění chat a podobných rekreačních
objektů, určených k sezónnímu využívání. V domech se tento typ
používá jako doplňkové topidlo pro přechodné jarní a podzimní období.
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Obr. 18 Řez přenosným kachlovým topidlem firmy Castelmonte [4]

Obr. 19 Kachlové topidlo firmy Castelmonte [67]
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2.2.4. Bílená keramická kamna
Tato výrazně akumulační kamna se nazývají „bílená“, neboť výraznou
dominantou je bílá barva omítky, která určuje její vzhled, nebo jsou také
nazývaná kamna „selská nebo tyrolská“ (Obr. 20).
Materiálem na stavbu jsou šamotové a běžné pálené cihly.
Základní provozní části těchto kamen je velké rovinné ohniště, do
kterého lze přikládat rozměrná polena. Původní bílená kamna neměla
žádný rošt ani popelník a polena se spalovala na rovném dně. V kamnech
jsou vytvořeny dlouhé ležaté tahy, kterými prochází spaliny a předávají
teplo stěnám. Část těchto kamen má v horní klenuté části osazen ohřívací
prostor, jinde je tento prostor přenesen na zadní stranu či nad dvířka pro
přikládání. Stěny topidla jsou zděny z cihel, často na kamnářskou hlínu
nebo na čistou vápennou maltu. Uvnitř jsou ze šamotových desek
vytvořeny překlady, kterými jsou vedeny spaliny topidlem co nejdéle,
aby předaly co nejvíce tepla. Klenba je vystavěna z cihel a uvnitř je
vybudován poslední tah, který navazuje na komín a odvádí spaliny.
Dalším prvkem těchto kamen jsou dřevěné či keramické lavice, které
jsou či nejsou vytápěny.

Obr. 20 Selská kachlová kamna [3]
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2.3. Charakteristické vlastnosti kachlových kamen
Kachlová topidla mají některé charakteristické vlastnosti, pro které jsou
v dnešní době opět vyhledávány. Mezi tyto vlastnosti patří:
1. vydávají tzv. měkké teplo - Keramické části povrchu
kachlových topidel mají nízké povrchové teploty. Pokles teploty
při prostupu z místa spalování na povrch topidla zaručuje, že
teplota povrchu klasických kachlových kamen je cca 60 až 80 °C,
výjimečně u modernějších přenosných kachlových kamen do 90
°C.
2. zajišťují pravidelné a dlouhodobé předávání tepla do
místnosti - Vydávané teplo je příjemné právě pro malé
součinitele prostupu tepla keramikou, kamnářskou hlínou a
šamotem. Klasická kachlová kamna vydávají na 1 m2 plochy jen
600 – 800 kcal, tj. 0,696 – 1,02 kW, což způsobuje sice pomalejší
náběh teplot povrchu (s výjimkou sporáku, kde hřejí pláty plotny
a trouby po zatopení, a teplovzdušných topidel), ale zároveň mají
velkou tepelnou setrvačnost.
3. tepelná akumulace - U klasických kachlových kamen je
výrazným prvkem provozu. Zásadní skutečnost zde hraje
dvojnásobná měrná tepelná kapacita keramického materiálu
oproti kovu – železu a litině. Při porovnání zjistíme, že kovová
kamna bez vyzdívky či s minimální vyzdívkou mají na 1 m2
výhřevné plochy hmotnost 30 - 70 kg, plnozděná kamna
s vyzdívkou ze šamotu váží na 1 m2 výhřevné plochy 50 – 120
kg.
4. rychlý náběh teplot ohřevem teplého vzduchu - Moderní
teplovzdušná kachlová topidla jsou řešena tak, aby umožnila po
zatopení rychlý náběh teplot ohřevem. Základ kamen většinou
tvoří prosklená vložka, kolem které jsou postaveny kachlové
stěny.

2.4.

Akumulace tepla v kamnech

Výkon kamen, tedy schopnost vyrobit potřebné množství tepla v
kilowattech (kW), ovlivňují:
- velikost ohniště,
- povrchová plocha kamen,
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-

délka tahů,
účinnost,
kvalita, druh a hlavně suchost paliva,
konstrukce komínu,
proudění vzduchu v domě.

Graf 1 Průběh výkonu malého ohniště spalujícího dřevo [49]
Graf 1 znázorňuje typický průběh výkonu malého ohniště spalujícího
jednu dávku dřeva s rozdělením na jednotlivé tepelné výkony.
Graf 2 znázorňuje průběh a především rozdíl v množství
naakumulovaného tepla ve stejném případě nízkoenergetického domu. Je
vidět, že kachlová kamna těžké konstrukce zajišťují výrazně delší
tepelnou pohodu v místnosti než krbová kamna, která místnost naopak
rychle vytopí [49].
Graf 3 zobrazuje průběh akumulace a vydávání tepla při spálení 6 kg
dřeva v kachlových kamnech těžké konstrukce v nízkoenergetickém
domě.
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Graf 2 Srovnání topného výkonu kamen s tepelnou akumulací
kachlových kamen (těžké konstrukce) o tepelné ploše 2,75 m2[49]
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Graf 3 Tepelná akumulace kachlových kamen (těžké konstrukce) o
tepelné ploše 2,75 m2[49]
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3. Technické aspekty vytápění kachlovými
kamny
3.1. Používaná paliva
Pro kachlová kamna nejlepší a ekologicky nejvýhodnější jsou paliva,
která označujeme jako „obnovitelné zdroje energie“. V případě
kachlových topidel je to u nás většinou dřevo, a to buď ve formě
palivového dřeva nebo dřevěných briket.
Přesto se ještě výjimečně setkáváme s používáním uhelných briket a uhlí.
Přehled používaných paliv nalezneme v Tab. 1.
Tab. 1 Přehled paliv
Palivo

suché dřevo
dřevěné brikety
hnědé uhlí kusové
brikety
hnědouhelné

Výhřevnost

Bod zápalu

Teplota
plamene

°C

°C

kJ/kg
14 700 –
16 800
17 500
20 000

kcal/kg
3 500 –
4 000
4 170
4 760

200 - 300

700 – 1 100

200 - 300
300 - 400

700 – 1 100

20 200

4 810

250 - 300

700 – 1 500

Z obrázku (Obr. 21) je patrné, jak spalování dřeva ve vložce kachlových
kamen minimálně zatíží životní prostředí. Stromy, které vysadíme nebo
lesy, které kultivujeme, vyrábějí kyslík. Spálením dřeva nebo jeho
rozpadem vzniká CO2, který zase potřebují stromy. A také popel ze dřeva
je výborným hnojivem [4].
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Obr. 21 Spalování dřeva v kachlovém topidle a jeho dopad na životní
prostředí [4]

3.1.1 Složení dřeva
Dřevo používané pro vytápění v kachlových kamnech, se skládá z
následujících složek:
• vody,
• popeloviny,
• hořlaviny.
Voda je obsažena v každém palivu a je nehořlavou částí, která snižuje
jeho tepelnou hodnotu. Voda, představuje pasivní složku paliva a snižuje
jeho celkový energetický obsah. Voda je přirozenou součástí každého
paliva proto je třeba s ní vždy počítat.
Dřevo čerstvě poraženého stromu obsahuje zhruba 50 % vody a je
výhodné, že lze jeho obsah snadno snížit sušením. Velmi orientačně lze
říci, že za vhodných podmínek lze během dvou let přirozeným schnutím
snížit obsah vody na cca 20 %, což představuje maximálně doporučenou
hodnotu pro dřevo určené do kachlových kamen.
Závislost výhřevnosti paliva na vlhkosti dřeva znázorňuje Graf 4.
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Graf 4 Závislost výhřevnosti paliva na vlhkosti paliva [5]
Popelovinou rozumíme nehořlavé minerální složky, které jsou obsaženy
v palivu a které jsou buď jeho přírodní součástí nebo se dostaly do paliva
mechanicky při jeho těžbě a třídění. Popelovina má tendenci se
soustřeďovat v jemných částech paliva.
Rostlina v průběhu svého růstu získává popelovinu (anorganické látky)
z půdy a proto složení popeloviny odpovídá půdnímu složení místa růstu.
V průběhu spalovacího procesu podléhá popelovina díky vysokým
teplotám a oxidačnímu prostředí v ohništi změnám, jejichž výsledkem je
vznik kvalitativně zcela nové látky zvané popel. Obsah popeloviny
v dřevní hmotě se u převážné většiny dřevin pohybuje v rozsahu 0,2 – 1
% [2] [5].
Energetická hodnota paliva je obsažena v hořlavině, která se skládá
z uhlíku, vodíku, síry (aktivní prvky), dusíku a kyslíku (pasivní prvky).
Rozhodujícím prvkem je uhlík. Nejdůležitější rozdělení hořlavin je
rozdělení na část prchavou a neprchavou. Ze dřeva se prchavá hořlavina
začíná uvolňovat již při teplotách nad 160 °C. Tvoří ji především
sloučeniny uhlíku s vodíkem, tzv. uhlovodíky. Obsah prchavé složky má
rozhodující podíl na procesu spalování. Je-li prchavý podíl hořlaviny
malý, je plamen krátký až téměř žádný a dosahuje se vysokých
spalovacích teplot. Naopak typicky u dřeva se v první fázi hoření
uvolňuje značné množství prchavé hořlaviny, která hoří vysokým žlutým
plamenem [2] [5].
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Složení paliv z hlediska obsahu vody a popela je uvedeno v Tab. 2.
Chemické složení vybraných druhů paliv uvádí Tab. 3.
Tab. 2 Složení paliva – voda a popel
Voda
[%]
dřevo suché
10 – 20
dřevo vlhké
35 - 55
dřevěné brikety
7–8
hnědé uhlí
17 - 49
1)
Vlhké dřevo musí nejprve jiný zdroj
pak teprve vzplane.
Palivo

Popel
Zápalná teplota
[%]
[°C]
0,7 – 0,8
250 - 300
0,7 – 0,8
350 – 400 1)
0,5 – 1,5
250 - 350
5 - 40
250 - 350
tepla dobře vysušit a předehřát a

Tab. 3 Chemické složení paliv s obsahem vody do 15 %
Palivo

Podíl jednotlivých složek v palivu v %
uhlík vodík
síra
dusík kyslík
(C)
(H)
(S)
(N)
(O)
43
5,0
0,0
0,1
37
46
5,5
0,0
0,5
40

dřevo vyschlé
dřevěné
brikety
hnědé uhlí
58
5,0
2,0
1,4
Poznámka: Do 100% doplňuje hodnoty popel a voda.
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Těkavé
látky
%
70 - 75
70 - 75
47 - 57

3.1.2 Primární a sekundární vzduch nutný pro hoření
U kachlových kamen se přivádí hlavní množství spalovacího vzduchu
k palivu roštem – tento vzduch označujeme jako primární. Plynné
hořlavé složky, tvořené prchavými hořlavinami, se ohřejí v ohništi až na
svou zápalnou teplotu, čímž je splněna první základní podmínka pro
možnost jejich hoření. Aby však mohly hořet za současného vývinu
plamene, je nutno splnit druhou základní podmínku – musí být přítomen
vzdušný kyslík. Ten se proto přivádí vzduchem do míst, kde se může
dobře promísit a rozvířit a kde je dostatečně vysoká teplota - označujeme
ho jako sekundární. Pro hoření je neobyčejně vhodné, je-li sekundární
vzduch předehřátý. Nesmí být však dodáván v přebytečném množství,
protože by ochlazoval ohniště a mařil hoření.
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Sekundární vzduch přivádíme do prostoru spalování regulačními prvky
v dvířkách nebo štěrbinami ve stěnách. Sekundární vzduch je přiváděn ke
konci zóny hoření paliva, kde hoří především plynné uhlovodíky.
Z hlediska výdeje tepla jsou právě uhlovodíky v palivu obsažené
nejkvalitnější složkou, jejich nedokonalé spalování je proto energeticky
ztrátové.

Obr. 22 Schéma přívodu primárního a sekundárního vzduchu [6]
Nedostatek vzduchu v ohništi způsobuje nadměrný vývin kouře, a tím
znečišťování životního prostředí. Plamen při spalování musí být svítivý a
jasný, bez vývinu kouře, pak je spalování kvalitní. Pokud v topidle při
hoření hučí a plamen je modrý, trhá se a kmitá, je v topidle příliš silný
tah a přebytek vzduchu. Nadměrným ochlazením a příliš rychlým
odchodem tepla tak dochází ke ztrátám.
Nesprávné množství primárního nebo sekundárního vzduchu přiváděné
k hoření, jak přebytečné tak nedostatečné, je škodlivé a nepříznivě působí
na pochod hoření. Proto má regulování přívodu spalovacího vzduchu
rozhodující vliv na hospodárnost provozu. Správné seřízení topidla šetří
palivo [5] [6].
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3.2. Spalování
Pro pochopení dějů probíhajících při spalování v topidlech je nutno znát
základní údaje o spalování a palivu. Hoření všech tuhých paliv probíhá
v následujících fázích:
1. vysoušení paliva – teplem již vyrobeným či teplem z jiného zdroje se
palivo vysouší a odpařuje se tzv. „hrubá voda“,
2. odplyňování – teplem se uvolňují z paliva prchavé složky –
uhlovodíky, palivo se rozpadá na kusy,
3. hoření – plynné i tuhé složky paliva se slučují za vývinu tepla
s kyslíkem obsazeným ve vzduchu, plynné složky hoří nad
rozžhavenými pevnými složkami paliva,
4. vychládání a tvorba popelovin – balastní a nespalitelné podíly paliv
zůstávají v ohništi a chladnou, přitom se vytvářejí popel, u některých
paliv s nižší teplotou tavitelnosti se i v lokálních topidlech vytváří
škvára.
Spalování je chemický pochod, při kterém se uvolňuje teplo při slučování
hořlavých prvků obsažených v palivu s kyslíkem. Reakce se označuje
jako exotermická. Při spalování tuhých paliv s kyslíkem probíhají
chemické pochody:
C + O2 → CO2 + teplo
H2 + ½ O2 → H2O + teplo
S + O2 → SO2 + teplo
Do spalovacího procesu vstupuje nikoli čistý kyslík, ale vzduch, takže do
děje ve spalovacím prostoru zasahuje významně ještě dusík (N). Ten se
však reakcí neúčastní a odchází jako balastní složka v kouřových
plynech, nebo se slučuje s kyslíkem na škodlivé složky oxid dusnatý
(NO) a dusičitý (NO2). Kouřové plyny vycházející z ohnišť jsou směsí
vzdušného dusíku a produktů spalování a obsahují mimo stopové prvky
hlavně oxid uhličitý (CO2), vodu (H2O), oxid siřičitý (SO2) (především
fosilní paliva), dusnatý (NO) a dusičitý (NO2).
Spalování všech tuhých paliv probíhá při prudkém slučování hořlavých
složek paliva s kyslíkem obsaženým ve vzduchu a v palivu. Proces
spalování může probíhat jen tehdy, jsou-li k tomu vytvořeny dvě základní
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podmínky: dostatečně vysoká teplota a dostatečné množství vzdušného
kyslíku. Pokud některá z uvedených podmínek není splněna, dochází
k nedokonalému spalování, při němž získáme prakticky jen třetinu tepla,
která je v palivu obsažena. V praxi to znamená, že není vhodné stavět
nebo kupovat topidla na pevná paliva, jejichž výkon je po většinu roku
nevyužitý a provozujeme je na částečný výkon, s nedostatečným
přívodem vzduchu.
V ohništi nelze nikdy dosáhnout naprosto dokonalého spalování.
Nedostatek vzduchu (a tím i kyslíku) v topidle, při příliš utlumeném
spalování, zapříčiňuje vznik oxidu uhelnatého a 1 % oxidu uhelnatého ve
spalinách se rovná přibližně ztrátě 5 % energie paliva [4] [5] [8].

3.3. Emisní charakteristiky
Jako emise se označují plynné, kapalné a tuhé látky, které jsou emitované
do ovzduší. Emise, které mají negativní vliv na lidské zdraví, zdraví
zvířat, životní prostředí, na klimatický systém země nebo na hmotný
majetek se označují jako znečišťující látky.
Nejvyšší přípustné množství znečišťující látek vypuštěných ze zdroje
znečišťování do atmosféry udává tzv. emisní limit, který předepisuje
zákon o ochraně ovzduší. Emisní limit se vyjadřuje buď hmotnostní
koncentrací znečišťující látky v odpadním plynu – spalinách [ng·m-3],
[mg·m-3] nebo u plynných znečišťujících látek objemovou koncentrací
v ppm (1 ppm představuje 1 milióntinu celku, tj. 1 cm3 znečišťující látky
v 1m3 směsi).
Druhým kvantitativním ukazatelem environmentální zátěže spalovacích
zařízení po emisních limitech je emisní faktor, tj. hmotností tok
znečišťujíc látky vztažený na jednotku spáleného paliva [kg·t-1],
respektive na hmotnostní tok znečišťující látky vztažený na jednotku
produkce 1GJ vyrobeného tepla [kg·GJ-1]. Emisní faktor je možné použít
jako dostatečně univerzální parametr, který umožňuje vzájemné
porovnávaní získaných dat při měření emisí konkurenčních paliv pro
různé spalovací procesy a vybrané technologie [29] [18].
Kachlová kamna se vyznačují vysokou účinností a nízkými emisemi, což
potvrzují výsledky měření, které uskutečnil Testovací a výzkumný ústav
Hafner Rakouského kachlářského svazu v topné sezóně 1999/2000.
Měření se uskutečnila za účelem získaní emisních faktorů při použití
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nejlepších dostupných paliv. K dispozici byly 17 různých kachlových
pecí. Aby měření měla vysokou vypovídací hodnotu, vždy se používalo
palivo majitele pece [74].
Graf 5 uvádí emisní faktory oxidu uhelnatého (CO) a Graf 6 uvádí
účinnosti, které byly získané po vyhodnocení tepelně-emisních měření na
sedmnácti kachlových pecích. V Graf 6 je uvedena zahraniční hraniční
hodnota, pro českou republiku je hraniční hodnota účinnosti 75%.
Výsledky měření ukazují velmi vysoký stupeň účinnosti a kvalitu
spalování kachlových kamen. Výsledky zároveň obsahují také průměrné
hodnoty a hraniční hodnoty. Kachlová kamna jako jedny mála zdrojů
vytápění dosáhli v praktické zkoušce podobných výsledků jako na
zkušebně [74].

Graf 5 Emisní faktory oxidu uhelnatého získané z měření kachlových
kamen
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Graf 6 Účinnost měřených kachlových kamen
Měření provedená v nedávné minulosti ukazují, že kachlová kamna
vykazují nejlepší hodnoty emisních faktorů ze všech spalovacích zařízení
spalujících tuhá paliva. Porovnání emisních faktorů oxidu uhelnatého
(CO), celkového organického uhlíku (TOC), oxidů dusíku (NOx) a
prachových částic pro kotle na ústřední vytápění, kachlových kamen a
ostatních lokálních spotřebičů uvádí Graf 7.

Graf 7 Porovnání emisních faktorů CO, TOC, NOx a prachových častic
pro kachlová kamna a ostatní zdroje vytápění
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Kachlová kamna jsou neustále zdokonalována po konstrukční i
materiálové stránce, což se projevuje i na účinnosti a emisních
charakteristikách. Toto technické zdokonalování kachlových kamen se
nejvíce odráží v emisích oxidu uhelnatého. Postupné snižování emisí
oxidu uhelnatého v průběhu let 1991 až 2000, které je dané vývojem
v oblasti technologií kachlových kamen uvádí Graf 8 [74]. I přes velmi
dobré emisní charakteristiky se hledají nové konstrukce a způsoby na
zajištění stále přísnějších emisních limitů.

Graf 8 Snižování emisí oxidu uhelnatého technickým zdokonalováním
kachlových kamen

3.4. Návrh konstrukce kachlových kamen
3.4.1 Umístění – nosnost podlahy, požární
bezpečnost
Pro stavbu kachlových kamen u nepodsklepených budov se pod kamny
vyžaduje konstrukce z betonu s izolací proti zemní vlhkosti a s
podkladním betonem. Nosnost této konstrukce musí být minimálně 700
kg/m2. V případě, že se kachlová kamna mají nacházet v budovách
podsklepených a patrových, není možné jejich stavbu provádět na
dřevěnou konstrukci podlah. V takovém případě se pod kamny vyžaduje
provedení roznášecí desky, kterou navrhne statik nebo stavební dozor.
Pro stavbu kachlových kamen na stropech z tvárnic MIAKO, hurdisdeska, panely a pod., je požadována minimální nosnost konstrukce 700
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kg/m2. I v tomto případě je nutné pro montáž kachlových kamen provést
posouzení statika nebo stavebního dozoru. V případě nižší nosnosti se
musí uskutečnit nezbytné konstrukční opatření, jako např. zesílení
nosnosti roznášecí deskou vetknutou do okolních zdí a jiné.

3.4.2 Materiály pro stavbu ohniště
Při vlastní stavbě kachlových kamen se využívají různé materiály a proto
je nutné dodržovat řadu rozdílných postupů. Na životnost a akumulační
schopnost kamen mají především šamotové prvky (desky, cihly). Čím
větší je objemová hmotnost kamen, tím větší jsou akumulační schopnosti.
Šamot však přitom musí zůstat pórovitý, tzn. nesmí tzv. slinout. Jinak po
prvním tepelném šoku nevydrží vlastní tepelné pnutí a popraská.
Pro výrobu tepelné energie se nejčastěji používá spalovací komora s
regulovaným přisáváním a předehříváním spalovacího vzduchu, která má
pod stropem umístěnu specielní žárovzdornou izolační vrstvu. Tato
tepelná izolace nejen zvyšuje spalovací teplotu, ale snižuje i tepelné
namáhání překladových šamotových desek, čímž zvyšuje jejich
životnost. Aby při provozu kachlových kamen nedocházelo k praskání
spár z důvodu tepelné roztažnosti materiálů, používá se tzv.
dvouplášťová konstrukce. To znamená, že tahový systém se nikde nesmí
dotýkat kachlového pláště ani říms.
Mezi tahový systém a zdi objektu je třeba použít v dostatečné vrstvě
odpovídající tepelně izolační materiál, aby se teplo neztrácelo a zůstávalo
v kamnech. Nevhodná je např. skelná vata, která působením tepla časem
vymizí. Fázové (vláknové) izolační materiály se používají pouze do
prostor, kde nepřichází do styku s proudícím vzduchem. Tímto je možné
předejít poškození zdraví vdechováním těchto vláken. Pro izolaci stropu
ohniště nebo prostorů kudy kamny proudí ohřívaný vzduch, se používají
výhradně izolační materiály bez vláken, např. Vermikulit (Skamolex)
(Obr. 24) [36] [72]. Tato látka se vyskytuje volně v přírodě a lze jí použít
do teploty 1100 °C. Je nechemickou cestou "nafouknuta" a poté jsou z ní
vyráběny desky a tvarovky.
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Obr. 23 Šamotová cihla

Obr. 24 Cihla ze
skamolexu (vermikulit)

Ještě větší nároky než na šamotový materiál se klade na kachle. Ty
musejí mít nejen odpovídající fyzikální vlastnosti, jako je nasákavost,
objemovou hmotnost, pevnost v tahu a tlaku, ale ještě musí splňovat
nemalé estetické požadavky. Glazura musí mít odpovídající provedení a
odstín, jednotlivé prvky musí mít minimální rozměrové odchylky,
minimální křivosti a stejné materiálové složení. Pro skobování kachlí a
šamotových prvků se používá speciální kamnářský poměděný drát. Měď
totiž nekoroduje do hloubky materiálu, proto takové skoby vydrží celou
životnost topidla. Obyčejný ocelový drát nebo i pozinkovaný drát po 10
letech zkoroduje natolik, že přestává plnit svou funkci a kamna se
pomalu začnou "rozcházet" [72].

Obr. 25 Kování na kamnech z 30
let minulého století

Obr. 26 Moderní kování
z litiny v kombinaci se sklem

Kování se používá kvalitní litinové (Obr. 25) a (Obr. 26) nebo nerez.
Obyčejný ocelový plech má v topidle životnost 2 až 5 let. Negativně na
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nerez působí spalování plastů. Uvolňují se z nich látky, které v krátkém
čase změní strukturu nerezu a naprosto jej zničí. Kromě dvířek, trouby a
skob kachlí nepoužíváme žádné další kovové prvky, či nosníky. Kovy
mají větší tepelnou roztažnost než keramické materiály a kratší životnost.
Pro překlady, či jiné vodorovné nosné prvky používáme speciální
kamnářské materiály na bázi šamotu vytvrzeného za studena. Tyto hmoty
mají shodné vlastnosti s ostatními keramickými prvky topidla. Proto
neomezují ani jejich funkci ani životnost.
Kamna musí být vybavena dvěma bezpečnostními prvky, a to startovací
štěrbinou a explosivní pojistkou. Startovací štěrbina je tenký průduch z
ohniště rovnou do komína. Při zatápění do zcela studených kamen
umožní malému množství horkých zplodin zahřát komín. Rychle ho
prohřejí, čímž se zvýší tah a kouř začne přirozeně proudit celým několik
metrů dlouhým tahovým systémem. Explosivní pojistka je tah o průřezu
komínového průduchu vedoucí z pádu (první tah za ohništěm) rovnou do
komínového průduchu. Tento je přezděný tenkou šamotovou destičkou
[72]. Pokud se v kamnech nashromáždí větší množství nespálených
dřevních plynů, a dojde k jejich explosi, tenká šamotová destička se
vylomí a otevře cestu do komína. Tím eliminuje největší část energie,
která by jinak mohla kamna poškodit.
Po stavbě kachlových kamen je zakázáno po dobu 28 dnů topit. Kamna
se musí nechat „vyzrát“ při teplotách minimálně nad 5 °C. Pokud by
teplota poklesla pod bod mrazu, může dojít k trvalému poškození
kachlových kamen. Po dozrání je potřebné kachlová kamna po dobu asi 7
dnů vysoušet. Při vysoušení kamen by se mělo topit drobným suchým
dřevem, a to 2-krát denně po dobu 10 minut. Čas vysoušení je možné
postupně zvyšovat až na 30 minut. Spodní dvířka u kamen se po dobu
vysoušení nechávají otevřená, aby mohlo docházet k odtahování
odpařené vody do komína [72]. Po dobu vysoušení se musí nahřát pouze
vnitřní vyzdívka, aby vzniklá pára mohla volně odcházet. Při prudkém
topení by došlo k rychlému odpařování vody z kachlů, hlíny, přizdívek a
vzniklá pára by kamna roztrhla.
Oheň v kamnech se nikdy nesmí hasit vodou. Kování kamen, ale i kachle
jsou horké a proto je potřebné vyvarovat se popáleninám, obzvláště u
dětí. V blízkosti kamen, ani ve výklenku na dřevo se nesmí ukládat
snadno vznětlivé látky. Na kamna ani ve vzdálenosti menší než je
bezpečné se nesmí ukládat hořlavé předměty.
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3.4.3 Velikost kachlových pecí
Velikost těžkých kachlových kamen závisí od konkrétní tepelné potřeby,
která je daná tepelnou ztrátou vytápěných prostorů. Pokud je tepelná
ztráta vypočítána, lze provést vlastní výpočet kamen, například podle
Ortnerovy metodiky.
Potřebné vstupní údaje a předpoklady [72]:
1. 1kg dřeva při výhřevnosti 4 kW a 80% účinnosti celého systému
nám dává energii ve velikosti 3,2 kW. Uvedené množství energie
z 1 kg dřeva lze získat pouze při jeho dokonalém spálení, to
znamená při teplotách 900 až 1000 °C. Takto však lze dřevo
spalovat pouze ve speciálně zkonstruovaných spalovacích
komorách, v žádném případě v ohništi s roštěm.
2. pro akumulaci tepelné energie z 1 kg dřeva potřebujeme 100 kg
šamotu (1 m délky tahu)
3. při povrchové teplotě kachlí 60 °C získáme 600 W/m2 tepelné
energie
4. tepelná ztráta místnosti je 4 kW/hod.
5. jmenovitá doba topení (perioda přikládání) 12 hodin
Z těchto vstupních údajů se nejprve vypočítá potřebné množství energie
na jedno přiložení:

Q = H T ⋅ τ = 4 ⋅ 12 = 48 kW
Na základě množství energie získané z jednoho přiložení se následně
vypočítá množství dřeva pro jedno přiložení:
m=

Q
Q
48
= r
=
= 15 kg
Q B Qi ⋅ η 4 ⋅ 0,8

Následně se vypočítá hmotnost šamotu pro akumulaci:
M = m ⋅ M Š = 15 ⋅ 100 = 1500 kg

V dalším kroku se určí otopná plocha, která je potřebná pro předání tepla.
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A=

H T 4000
=
= 6,66 m2
q
600

Pokud budou kachlová kamna postavena z kachlí o rozměrech 22 x 24
cm, jejich minimální množství potom bude
n=

A
6,66
=
= 126 ks
a ⋅ b 0,22 ⋅ 0,24

Takto zjednodušeně lze získat parametry pro projekt kamen. Tento
výpočet však vychází z předpokladu, že budou při stavbě použity správné
technologické postupy a odpovídající materiály.

3.4.4 Vzhled kachlových pecí
Změnit vnímání kamen jako rustikálního „kusu nábytku“ je v našich
končinách obtížné. Jakmile se v médiích objeví zmínka o kachlových
kamnech, následuje záběr klasického vesnického kachlového sporáku
z období našich babiček, zámeckých „sloupovek“, v lepším případě
pokojových kamen na šumavské chalupě [43]. Poučených laiků, kteří se
již setkali s evropským trendem v designu kachlových kamen, není
mnoho. Přitom možnost pro vnímání krásy jasně definovaných
nekomplikovaných linií a atraktivních barev nebo pro inspiraci existuje.
Vhodnou možností jsou kamnářské výstavy, jako např. v Rakouském
Welsu.
Právě široká škála barev je v interiérovém designu jednou z podstatných
výhod. Výrobci kachlí se už zdaleka nedrží jen osvědčených lesklých
zelených a hnědých kombinací. Ti kvalitní nabízejí již desítky moderních
matných glazur, díky nimž může kamnář-architekt kamna dokonale do
interiéru schovat nebo se naopak pochlubit svou kreativitou a výrazností.
Stejně tak formát kachlí už není jen tradičních 22 x 22 cm nebo 22 x 24
cm. Velikosti 22 x 44 nebo dokonce extrémní 44 x 88 cm jsou již
součástí nabídky i tuzemských výrobců. Díky tomu je možné pracovat již
se zcela jinými principy návrhu designu kamen a jeho vyzněním
v interiéru. Atraktivní visuté lavice, ergonomicky skloněná opěradla, celé
kachlové stěny, vlny, hrany a pod. Možností je skutečně nepřeberně
(Obr. 27) [79].
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Obr. 27 Moderní design kachlových pecí [79]

3.5

Požadavky na konstrukci komínů

V posledních letech se v souvislosti s vývojem moderních spotřebičů
objevily také nové typy komínů a kouřovodů a to jak z hlediska nových
materiálů, tak i z hlediska konstrukce. Existují dva zásadní důvody, proč
je nutné, aby komíny následovaly vývoj spotřebičů. Prvním je neustále
zvyšování účinnosti spotřebičů, které vede ke snižování teploty spalin
odcházejících do komína [60]. Spotřebičem nevyužitá energie odchází
v horkých spalinách a je jedním ze zásadních činitelů klaně ovlivňujících
komínový tah. Spaliny o nižší teplotě nezvyšují tolik komínový tah.
Produktem spalování je i voda ve formě páry a to nejen ve spalinách
plynových a olejových kotlů, ale i ve spalinách tuhých paliv (zejména
dřeva). Pro nebezpečí vlhnutí komínů je podstatná tzv. relativní vlhkost,
která kromě množství vody ve spalinách závisí i na teplotě spalin.
Chladnější spaliny tak zároveň představují i vlhčí spaliny a při teplotě
rosného bodu začíná vodní pára kondenzovat. Vlhkost spalin je také
zvyšována tím, že spalování v moderních spotřebičích probíhá při
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menším přebytku spalovačích vzduchu a proto menším obsahem dusíku
ve spalinách. Naopak celkové množství vody ve spalinách na 1 kg paliva
se skoro nemění. Kondenzát v komíně je už běžný jev a např. u
plynových kondenzačních kotlů z komína v průběhu provozu kotle
neustále vytéká kondenzát, který musí být odváděn. Přítomnost
kondenzátu, který svou kyselostí způsobuje i korozi komínových vložek,
vedla k používání ušlechtilejších materiálů komínových vložek a
kouřovodů.
Požadavky na funkčnost a konstrukci moderního komínu jsou vysoké. Při
rozhodování, jaký komínový systém zvolit, je třeba brát v úvahu
množství ekonomických a bezpečnostních faktorů [80]. Pokud bychom
chtěli do budoucna uvažovat s variabilitou systému vytápění, je důležité,
aby komín mohl sloužit k odvádění spalin z různých druhů paliv. Musí
tak být schopný bezpečně a se zárukou dlouhé životnosti odvádět spaliny
o různé teplotě. Spalování biomasy nebo uhlí totiž komín zatěžuje vyšší
teplotou, zatím co spaliny z plynového kotle zase v komíně kondenzují a
můžou ho ohrozit vlhkostí. Univerzální komín proto musí odolávat všem
extrémům [60] [78].
Základní požadavek na komín s přirozeným tahem je zajištění
dostatečného tahu. Ten musí být větší než jsou všechny tlakové ztráty
v celé spalinové cestě i v přívodu vzduchu potřebného ke spalování.
Podle typu a výkonu spotřebiče musí být ověřena velikost otvorů pro
přívod vzduchu (např. okenních spár), rozměry, tvar a tepelná izolace
kouřovodu a komínu. Časté problémy s malým tahem komínu souvisí
s místnostmi s velmi těsnými okny. Díky tahu komína je odebíráno více
vzduchu z místnosti než se do místnosti přivádí, čímž vzniká místnosti
podtlak. Rychlost spaliny se ve spalinových cestách zpomalí a část spalin
může začít unikat ze spotřebiče do místnosti. Problémy s přirozeným
tahem se vyskytují i v podkrovních místnostech, kde bývá problém
s dosažením potřebné účinné výšky komínu. Pro tyto případy je vhodné
používat uzavřené spotřebiče, které si potrubím přivádějí vzduch
z vnějšího prostředí a odvod spalin do vnějšího prostředí je buď
zajišťován klasickým komínem nebo mnohem častěji nuceně
ventilátorem, kde vyústění spalinovodu může být i na boční straně
budovy.
V současnosti se nabízí několik možností, jak takový komín realizovat.
Pro životnost komínu je podstatný materiál vložky, která spaliny
odevzdává. Univerzálnost a zároveň trvanlivost zaručují vložky
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z nerezové oceli v kombinaci s keramickým pláštěm, který odolává
vyšším teplotám i agresivnímu kondenzátu. Pro vyšší bezpečnost
vytápěcích systémů s nižší teplotou spalin je důležitá i tepelná izolace
komínové vložky, která zajišťuje, že se spaliny v komíně nebudou
ochlazovat a budou odcházet průduchem mimo komín. Vedle ocelových
komínových vložek má tradici i keramika (šamotové tvárnice), které také
splňují požadavky na univerzální používaní komínu. I v tomto případě je
důležité keramickou vložkou tepelně izolovat, zvlášť pokud se používá
plynový nebo kondenzační kotel.
Dříve používané jednovrstvové zděné komíny mají už velmi omezené
použití a stavba takového komínu není v současnosti příliš perspektivní
ani pro malé a málo používané spotřebiče tuhých paliv i když to norma
povoluje. V současnosti se staví prakticky jen vícevrstvové komíny, stále
však na trhu existují i tzv. univerzální komíny pro všechny druhy paliv
(např. keramický sytém EKO Universal, nerezový EKO-300, komíny pro
vybraná paliva nebo spotřebiče EKO Turbo, EKO-Aquapress, EkoVent). Univerzálnost komínového systému však neznamená vždy i
univerzálnost pro všechny typy spotřebičů. Např. krb většinou potřebuje
větší průměr komínového průduchu než plynový kotel. Taky není možné
zapojit dva různé spotřebiče do jednoho průduchu. Proto je ideálním
řešením použití dvou komínů, respektive dvouprůduchového komínu
(např. Eko Universal UNV2-1420 s jedním průduchem průměru 14 cm
pro plynový kotel a s druhým průduchem průměru 20 cm pro krbovou
vložku a navíc ještě s větracím průduchem pro jiné využití) [60].
Spalinová cesta nesmí snižovat účinnost připojeného spotřebiče a musí
bezpečně odvádět spaliny do volného ovzduší. Konstrukce spalinové
cesty musí zaručovat nejen požární bezpečnost, ale i odolnost vnitřní
konstrukce proti působení spalin a kondenzátu. Zároveň musí umožňovat
pravidelnou kontrolu a údržbu komína. Základním pravidlem pro dobrou
funkci komína je jeho minimální účinná výška pro vyvození účinného
komínového tahu, kdy u pevných paliv je nejmenší účinná výška komína
5 m (pro zdroje ústředního vytápění a krby doporučeno 7 m) [60].
Další podmínkou je průměr komínového průduchu, který musí mít
rozměr nejméně podle velikosti kouřového hrdla spotřebiče paliv, nesmí
jej však výrazně převyšovat (požadavek správné dimenze). Tyto
požadavky lze upravit (změnit) pouze doloženým autorizovaným
výpočtem spalinové cesty.
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Důležitým požadavkem je minimalizování vlivu větru na vyústění
komína a toho je možno dosáhnout umístěním vyústění co nejblíže k
hřebenu střechy a dodržením nejmenší výšky ústí komína nad střechou, a
to 0,65 m u střech se sklonem nad 20° a 1 m u střech se sklonem do 20°.
Vyústění u přetlakových komínů lze snížit na minimální výšku 0,5m
měřeno kolmo k rovině střechy směrem k vyústění komínu.
Způsob vyústění komínů nad šikmou střechu, respektive na rovnou
střechu je uveden na Obr. 28 a na Obr. 29. Vyústění přetlakového
komínu je znázorněn na Obr. 30

Obr. 28 Vyústění komínů nad střechu se sklonem větším než 20° [81]

Obr. 29 Vyústění komínů nad střechu se sklonem menším než 20° [81]
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Obr. 30 Vyústění přetlakového komínu nad rovinu střechy [81]
Materiály pro konstrukci spalinové cesty musí odpovídat druhu spalin
(suché - mokré, podtlak - přetlak). Neméně důležitým je požadavek na
požární odolnost a bezpečnost celého systému odvodu spalin, tak jako i
správná dimenze výkonu spotřebiče paliv k zajištění pokrytí všech
tepelných ztrát objektu.

3.5.1 Návrh komínového průduchu komínového
systému
Nejlepším a jediným správným řešením návrhu průřezu komínového
průduchu je jeho podrobný hydraulický a tepelně technický výpočet.
Postup výpočtu včetně všech potřebných konstant a koeficientů spolu s
řešeným příkladem lze naleznout v různých publikaci nebo v platných
normách.
Pro předběžný návrh průřezu komínového průduchu lze použít orientační
návrhové diagramy pro přibližné stanovení dimenze průduchu (např.
nomogramy komínových systémů EKO) [78].
Diagramy pro stanovení průřezu samostatného suchého komína EKOUniversal jsou rozděleny podle použitého paliva a druhu připojeného
spotřebiče a jsou sestaveny pro následující okrajové podmínky:
barometrický tlak pb = 94 kPa, součinitel teplotní setrvačnosti ST = 0,5,
bezpečnostní součinitel proudění spalin SE = 1,5 a součinitel drsnosti
vnitřního povrchu k = 0,0015 m, výpočtová teplota okolí komína 255 K
(15 °C), maximální délka kouřovodu je 1/4 účinné výšky komína, max.
však 3,0 m, součet uvažovaných součinitelů místních ztrát 2,2.
Na Graf 9 jsou uvedeny vypočtené hodnoty průřezu komína pro otevřené
krby se samostatným přívodem spalovacího vzduchu s teplotou spalin
vyšší než 200 °C [78].
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Graf 9 Určení dimenze komínového systému pro otevřené krby se
samostatným přívodem spalovacího vzduchu, teplota spalin vyšší než
200 °C
Většina realizovaných komínů však bývá připojená složitějším
kouřovodem, než s jakým se uvažuje v diagramech. Sestavení takovýchto
návrhových diagramů je však v podstatě nemožné a proto nelze hodnoty
z návrhových diagramů považovat za zcela přesné. Diagramy slouží
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především k informativnímu určení rozměrů komínových systémů.
Každou realizaci je nutné ověřit přesným výpočtem zohledňujícím
konkrétní technické podmínky. Mezi přesné metody stanovení jmenovité
světlosti komínového průduchu v současnosti patří většinou jen
počítačové programy. Při navrhování a posuzování vhodnosti komínu je
nutné uskutečnit celou řadu výpočtů pro uvažovaný provozní stav
spotřebiče, komínu i kouřovodu. Počítačové programy umí optimalizovat
rozměry komínového průduchu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému
předimenzování.
Při teplotně technickém výpočtu spalinové cesty je jedním z parametrů
posouzení teploty vnitřního povrchu v ústí komínu. Pro komíny se
suchým provozem platí, že povrchová teplota v ústí komína nesmí
v žádném z provozních stavů klesnout pod teplotu rosného bodu spalin.
U komínů s mokrým provozem nesmí teplota povrchu v ústí komína
klesnout pod teplotu +5 °C. Při tlakovém posouzení komína je nutné
posoudit tahové podmínky v průduchu komínu pro všechny limitní stavy
provozu.
Pro správné stanovení průřezu komínového průduchu je potřebné znát
základní údaje o spotřebiči, jako jsou: používané palivo a jeho
výhřevnost, účinnost spalovaní, velikost a tvar spalovací komory,
jmenovitý a minimální výkon spotřebiče, požadovaný tah a teplota spalin
v hrdle kouřovodu spotřebiče, uvažovaná teplota v bezprostředním okolí
spotřebiče, nadmořská výška budovy a její geografické umístnění.
Dále je třeba znát také základní údaje o kouřovodu, jako jsou: jeho
celková délka a účinná výška, tepelně-technické parametry kouřovodu
(materiál potrubí a jeho tloušťka), tepelná izolace a její tloušťka
(součinitel přestupu tepla, součinitel tepelné vodivost) a součet vřazených
místních odporů na kouřovodu.
V neposlední řadě je také potřebné znát základní údaje o komíně, jako je:
účinná výška komína, součet vřazených místních ztrát (změna směru,
Meidingerova hlavice, a pod.), výška nadstřešní části komína, provedení
nadstřešní části komína a tepelně technické vlastnosti komína.

3.5.2 Založení komína
Na konečnou užitnou funkci komína i na další montážní kroky má
podstatný vliv založení komína. Už při zakládání je již obvykle potřeba
mít ujasněno umístění otvorů v komíně, protože komínové vložky i
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připojovací tvarovky mají z výroby dané výšky a často je potřeba, aby se
sopouch pro připojení kouřovodu nacházel v přesně dané výšce nad
podlahou na které bude stát připojovaný spotřebič.
Jedná se hlavně o spotřebiče s kouřovým hrdlem na zadní části
připojované horizontálně přímo do komína. Zde se musí přesně spočítat
výška založení. Výška založení souvisí také s možností případného
odvodu kondenzátu do kanalizace (založení by nemělo být pod úrovní
kanalizace). U komínů pro odtah spalin od tuhých a kapalných paliv musí
být v nejnižší části komínového průduchu vybírací otvor na saze. Spodní
okraj tohoto otvoru má být dle normy ČSN 73 42 01 min. 300 mm a max.
1000 mm nad podlahou (Obr. 31) [60].

a)

b)

Obr. 31 Výška vybíracího otvoru komína (a) a výška vybíracího
otvoru podlažního komína (b) [60]
Výjimkou jsou tzv. podlažní komíny, kde je založení komínového
průduchu ve stejném podlaží jako spotřebič. Nelze-li zajistit dostatečnou
neúčinnou výšku pro shromažďování sazí jinak, může se spodní okraj
otvoru pro odstraňování sazí nacházet ve výšce jen 100 mm od podlahy.
Neúčinná výška je v případě spalování uhlí 1/10 účinné výšky komína,
při spalování dřeva postačuje 1/20 účinné výšky.
Jelikož se komíny provádějí téměř vždy svislé a přímé, založení také
určuje místo vyústění komínu nad střechou. Založení by mělo být tedy
pokud možno pod hřebenem střechy, aby komín nemusel mít příliš
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velkou výšku nad střešní krytinou. Úhyb komína je často technicky
neproveditelný a norma navíc povoluje max. 15° odklon u nových
komínů a 30° u rekonstrukcí.
Při zakládání nového komína je vždy rozumné použít kvalitní
kondenzátní jímku, i v případě komínů na tuhá paliva, protože dodatečné
vložení jímky v případě průsaku vlhkosti nebo dehtů bývá již většinou
neproveditelné. Založení komína vně objektu u obvodové stěny může v
zimních měsících vést k zamrznutí kondenzátu v kondenzátní jímce,
proto je vhodné situovat odvod kondenzátu a případný přívod vzduchu
pro zadní větrání do budovy [77].
Pro většinu spotřebičů tuhých, kapalných i plynných paliv je možné s
výhodou použít třísložkových komínů s keramickou (šamotovou)
vložkou. Takové komíny se vyznačují velmi dlouhou životností, která
vychází z vysoké odolnosti proti chemickému působení spalin i
kondenzátu a zároveň odolávají i vysokým teplotám.

Obr. 32 Komín bez zadního Obr. 33 Komín se zadním větráním
větrání [60]
[60]
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Problematická je však určitá propustnost keramiky pro vodní páru. Proto
byly vyvinuty komíny s tzv. zadním větráním (Obr. 33) [60], které mají
mezi tepelnou izolací a komínovou tvárnicí provětrávanou vzduchovou
mezeru pro odvod vlhkosti. V patě komína je přívodní větrací mřížka a u
komínového ústí odvětrávací dilatační manžeta. Zadní větrání také
odvádí i malé množství spalin v případě netěsností spár mezi vložkami, i
když tyto spáry mají být náležitě vyplněny speciálním šamotovým
tmelem dodávaným výrobcem vložek.
Keramika je poměrně křehkým materiálem a proto se keramické vložky
nesmí při montáži nikde pevně spojovat se zdivem nebo se stropní
deskou. Po zahřátí se i keramika rozpíná, sloupec vložek v komíně se
může prodloužit i o několik desítek milimetrů a pokud by nebyl umožněn
volný pohyb vložek, došlo by k jejich popraskání.
Kritickým místem je keramická komínová odbočka pro napojení
kouřovodu. Odbočka zasahuje do tvárnice, takže v tvárnici musí být
vytvořen otvor, do kterého se vloží měkká izolace sopouchu a překryje
krytem sopouchu. Pokud by byla zazděna do tvárnice, hrozilo by její
odlomení. Komínové odbočky se vyrábí ve dvou variantách, s úhlem
napojení kouřovodu 45° a 90°. Odbočka 45° je používána především pro
krby a krbové vložky, jelikož minimálně snižují komínový tah. Naopak
pro plynové spotřebiče, kde často stéká v průduchu kondenzát, se
používá prakticky vždy 90° odbočka. Také pro kamna se spalinovým
hrdlem na zadní části se používá 90°. Jelikož mají šamotové vložky
určitou délku (zpravidla 500mm nebo u větších průměrů 330 nebo 660
mm) a vložky není možné zkracovat, nelze vytvořit sopouch v libovolné
výšce [60]. Proto, v případě nutnosti vytvořit sopouch v přesně dané
výšce nad podlahou, je nutno založit komínovou patu v předem
vypočtené výšce.
Nejvíce namáhaný díl komína je jeho nadstřešní část. U zakončení
komína se navíc používají různé stříšky, přičemž nejznámější je
Meiningerova hlava (Obr. 34), která zabraňuje zatékání do průduchu, ale
také zpětnému tahu vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.
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Obr. 34 Meinengerova hlava
Důležitou konstrukcí je krycí deska, která chrání komín před srážkovou
vodou. Krycí deska by měla mít na převislém okraji malou okapovou
rouru, aby dešťová voda, případně i saze nestékaly po vnějším povrchu
komína. Krycí deska nemá být pevně spojena s komínovou vložkou,
protože ta vlivem teploty dilatuje. Proto se používá tzv. dilatační
manžeta, která je volně zasunuta do poslední keramické vložky a
umožňuje jí volný dilatační posuv.
Nadstřešní část komína lze provést tak, že nad střechou (nad
oplechováním) se zděný komínový plášť vyzdívá z odolnějších a
estetických zdicích materiálů nebo tvárnic. U zděných komínových
systémů je nejpoužívanější varianta, kdy je pod střechou na tvárnici
osazena krakorcová deska, nad níž se dále vyzdívají tvárnice a zároveň i
obezdívka z mrazuvzdorných cihel.

3.5.3 Připojení na komínový průduch
Každý spotřebič je ke komínu připojený tzv. kouřovodem. Je nutné,
aby komín svou konstrukcí a konkrétní komínovou vložkou odpovídal
spotřebiči, který se bude pro vytápění objektu používat. Základní
názvosloví, zásady a doporučení pro případy nejčastěji používaných
komínů a svislých kouřovodů s přirozeným tahem uvádí Obr. 35.
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Obr. 35 Základní názvosloví komínu [60]
Kouřovody jsou vyrobené z plechu, jde tedy o plechové potrubí, které
může být buď viditelné nebo zakryté snadno odnímatelným krytem.
Poměr stoupání kouřovodu do sopouchu musí být 1:10 a největší možná
délka kouřovodu může být 3 metry [60]. S tak dlouhými kouřovody se
však v praxi většinou nesetkáme, protože vyžadují izolaci. Jinak ale platí
pravidlo, že délka kouřovodu by neměla překročit čtvrtinu účinné výšky
konkrétního komínu. Důležité je, aby měl kouřovod stejný rozměr svého
průřezu, jako má komín. Nikdy nesmí být průřez kouřovodu větší
a samozřejmě nesmí být větší ani oproti průřezu sopouchu, jelikož by jej
jinak do sopouchu nebylo možné připojit. I případná zúžení kouřovodu
pak mají svá pevná pravidla.
59

Spotřebiče připojujeme jak do samostatných, tak do společných komínů.
Do samostatného komínu připojíme jeden spotřebič na jednom poschodí
samostatným kouřovodem a do samostatného komínového průduchu.
Chceme-li připojit víc spotřebičů, připojujeme je samostatným
či společným kouřovodem do společného průduchu, ovšem lze tak
připojit jen spotřebiče stejného uživatele.
Pokud jde o jednu užitkovou jednotku, třeba rodinný dům, potom je
možné do společného komínu připojit maximálně dva spotřebiče nad
sebou ve spolu sousedících podlažích. Vyjdeme-li z platných norem,
nesmí součet jmenovitých výkonů všech připojených spotřebičů překročit
hodnotu 100 kW [38] [77].
Je nutné, aby průduch komínu vyhovoval pro všechny možné stavy
provozu spalovacího spotřebiče. V případě, že uživatel střídá palivo, je
nejvhodnější navrhnout průduch, který odpovídá spotřebiči s větším
výkonem. Jednotlivé spotřebiče lze pak na průduch napojit buď
samostatnými kouřovody pro každý spotřebič nebo kouřovodem
společným. Do průduchu pak může být každý kouřovod zaústěn
minimálně 30 cm od zaústění jiného kouřovodu. Důležité je také vědět,
že průduch komínu musí mít pro vícepalivové spotřebiče minimálně
průměr 18 cm [38].
Pokud jde o lokální spotřebiče s jmenovitými výkony do 10 kW, je
možné využít samostatný komín s přirozeným tahem a kouřovod
(samostatný i společný) pro max. 3 spotřebiče z jednoho patra. Se
souhlasem kominíka lze připojit k jednomu průduchu spotřebiče ze dvou
pater. Pokud však jde o spotřebič, který je otevřený (krb), musíme ho
zásadně připojit k samostatnému průduchu [77].
Do jednovrstvých komínů - tedy komínů, kde průduch, kterým prochází
proud spalin, tvoří pouze zdivo - mohou být připojena pouze kamna na
tuhá paliva. Zaústění spotřebičů na plyn nebo na kapalná paliva je do
těchto komínů bez předchozího vyvložkování zakázáno. Pokud v
takovém systému spalujeme kvalitní palivo, k závadám v komínu
nedochází. V případě nekvalitních paliv se ale na stěnách komína usazují
dehet a saze, u nichž časem hrozí vznícení (saze), ucpání průduchu, nebo
způsobují prosakování a poškození zdiva (dehet). Nedokonalé spalování
nekvalitního paliva poznáme podle hustého dýmu, který při topení z
komína vychází. Dalším nebezpečím, jež od jednovrstvých komínů
stavbě hrozí, je způsobeno vysokou teplotou odváděných spalin. Zvlášť
ve starší zástavbě se totiž mohou vyskytnout trámy a jiné dřevěné
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konstrukce uložené v komínovém zdivu, které se mohou např. při
porušení zdiva vznítit. Proti tomu se můžeme bránit vyvložkováním
komína.

3.5.4 Závady spojené s provozem komína
Do provozu je nutné komínové těleso uvádět postupným zvyšování
teploty spalin a v průběhu zkušebního provozu sledovat, zda komínový
systém nevykazuje závady (keramické jednovrstvé komíny zprovoznit až
po zatvrdnutí spojovací malty – při uvádění do provozu nesmí teplota
spalin u vstupu do komínového průduchu být větší než 1200C, dále je
nutno střídat vytápění s větráním komínového průduchu, v příp.
vloženého ochranného pouzdra je zapotřebí zkontrolovat, zda nejsou
narušeny spoje pouzdra. U vícevrstvých komínových systémů se navíc
provádí v ústí komínu kontrola oddilatování komínové vložky od pláště).
Hlavní funkcí komína je vytvořit tah pro hoření a odvést kouřové
zplodiny z procesu hoření z budovy. Dobrý tah je velmi důležitý pro
dobré spalování a za dobrý tah je běžně považováno rozmezí hodnot 10 20 Pa. Tah vytváří komín, ne topeniště, přičemž vysoký komín dává větší
tah. V případě nízkého komína může být řešením špatného tahu jeho
prodloužení. Komín s kruhovým průměrem běžně dává lepší tah než
čtvercový průměr. Použití kolena v kouřovodu snižuje tah, proto
v případě nutnosti použití kolena, je lepší zvolit dvě kolena s úhlem 45°
[38] [60].
Také vysoká teplota spalin podporuje vysoký tah komínu. Příliš vysoký
tah ale může způsobit příliš rychlé „vysátí“ spalin do komína, přičemž
dochází k nedostatečnému vyhoření prchavých složek. Dobrý výsledek je
možné dosáhnout, když výška a průměr komínu odpovídají typu a
velikosti topeniště. Příliš vysoký tah komínu může být regulovaný
klapkou, regulátorem tahu do kouřovodu nebo do komínu, případně
omezovačem.
Problémy s nízkým tahem mohou být způsobené větrem, ale i vysokými
stromy, kopcem nebo vysokými domy. Nejjednodušším řešením může
být prodloužení komínu. Ve výjimečných případech je nutné nainstalovat
ventilátor pro odtah spalin. Regulátor tahu může přispět ke stabilizaci
tahu.
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Otevřený krb spotřebuje každou hodinu cca 300 m3 vzduchu, zatím co
uzavřené topeniště spotřebuje jen cca 30 m3 za hodinu. Dřevo s vysokým
stupněm vlhkosti může vytvořit větší množství dýmu než je komín
schopný odvést a dým může ze spotřebiče unikat do místnosti.
Také kuchyňská digestoř může odtahovat větší množství vzduchu než
komín, což vede k negativnímu tahu. Negativní tah je příčinou vnikání
dýmu do místnosti. Přívod externího vzduchu přímo do topeniště vyřeší
nedostatek vzduchu pro hoření [60]. Další příčinou vnikání dýmu do
místnosti může být ucpaný komín (např. ptačí hnízda, saze nebo dehet)
nebo příliš krátký komín, který může způsobit nedostatečný tah. Příliš
studený komín může mít nulový nebo dokonce negativní tah. V kamnech
připojených na takovýto koním je potom velmi obtížné i zatopit.
Když dřevo hoří pomalu a při nízké teplotě, dochází k tvorbě dehtu a
organických par, které v kombinaci s vlhkostí vytvářejí kreozot. Kreozot
se postupně usazuje na stěnách komínu a je zdrojem požárů komínů.
Nadměrná tvorba kreozotu může být způsobená nejvíce špatnou kvalitou
dřeva, komínovým tahem, velikostí kamen (příliš malá provozní teplota).
Proto je důležité si před zahájením topné sezóny nechat vymést komín.
Při pořizování kachlových kamen je třeba si uvědomit, za jakým účelem
je pořizujeme. V podstatě existují čtyři možnosti. Kachlová kamna jsou
pořizována jako primární zdroj tepla, z estetických důvodů (součást
interiéru) nebo na vytápění v přechodném období, nebo na přitápění. Od
toho se potom odvíjí jejich velikost, respektive tepelný výkon kamen.
Příliš velká kachlová kamna mohou při omezeném přístupu vzduch
způsobit tvorbu kreozotu a problémy s dýmením do místnosti. Příliš malá
kachlová kamna zase vedou k stálému přetápění [38].
Nejvíce namáhanou částí od povětrnostních vlivů a korosivních účinků
spalin je nadstřešní část komínu. Protože v komínovém průduchu
(případně i zadním větrání) je zpravidla větší vlhkost a teplota než
v exteriéru, platí pro nadstřešní část komínu podobné zásady jako pro
obvodové pláště budov. Konstrukci prochází vlhkost směrem k vnějšímu
prostředí a jak se dostane k vrstvě, která nepropouští vlhkost, může dojít
ke kondenzaci. Proto v případě obkladů komínového zdiva nebo
komínových tvárnic dochází často k odpadávání obkladů, protože se pod
nimi nahromadila vlhkost, která v zimě mrzne a v letě se mění na páru.
Pokud je z architektonických důvodů potřebné komín obložit např.
plechem nebo těsnou střešní krytinou, ponechá se mezi komínovými
tvárnicemi a propustnou konstrukcí provětrávací vzduchová mezera.
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Problémy s procházející vlhkostí se nevyskytují u komínů s ocelovou
nebo plastovou parotěsnou vložkou.

3.6 Výsledky měření
3.6.1 Popis experimentálního zařízení
V prostorech Výzkumného energetického centra, VŠB-TUO, bylo
provedeno měření tepelně-technických vlastností keramických materiálů,
použitých při stavbě ohniště pro spalování dřeva.
Tato měření byla provedena na klasických keramických kamnech, u
kterých je vnější plášť z keramických kachlí vyložen uvnitř šamotovými
deskami a meziprostor je vyplněn kamnářskou hmotou. Přední a zadní
stěna má vnitřní šamotovou vyzdívku o tloušťce 25 mm, jedna boční
stěna 30 mm a druhá 50 mm. Schéma tohoto provedení, označeného jako
KK1 je uvedeno na Obr. 36 [10].

Obr. 36 Schématický řez kamen a proudění spalin – KK1 [10]
Druhý typ kamen, který byl pro měření použit, byla kamna s kanálovým
vedením spalin, která používají tutéž konstrukci ohniště (liší se pouze
horním vývodem spalin do spalinového kanálu) a spaliny jsou vedeny
z ohniště do komína několikrát zalomeným šamotovým kanálem.
Kamnové těleso je sestaveno pouze z keramických kachlí, je tenkostěnné
a poměrně subtilní konstrukce. Jeho vnitřní prostor se vyhřívá pouze
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sálavým teplem ze stěn ohniště a spalinového kanálu. Toto konstrukční
provedení je označeno jako KK2 a je tématicky uvedeno na Obr. 37.

Obr. 37 Schématický řez kamen a proudění spalin – KK2 [10]

3.6.2 Palivo a ohniště
Palivo
Při všech zkouškách bylo používáno dubové dřevo s obsahem vody
v rozpětí 10 – 15 %, který byl individuálně měřen. Tepelný příkon byl
stanoven podle výsledků vážení jednotlivých dávek dřeva, přičemž
výhřevnost byla stanovena na základě změřeného obsahu vody.

Ohniště
Byl vypracován konstrukční návrh ohniště, podložený teoretickým
výpočtem vzducho-spalinové trasy a zkušenostmi ze spalovacích zkoušek
na krbových kamnech. Bylo zvoleno z šamotu vyzděné ohniště s roštem
a popelníkem, přičemž popelník s roštem a prosklená dvířka tvoří jeden
celek. Velikost ohniště odpovídá tepelnému výkonu cca 9 kW. Návrh
zaručuje vysokou účinnost spalování a sjednocuje vstupní podmínky pro
všechny prováděné zkoušky.
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Výpočet aerodynamiky ohniště a spalinových cest byl proveden pro
komínový tah 10 Pa, který je považován za minimálně nezbytný. K řízení
spalovacího procesu jsou k dispozici regulační prvky, umožňující
nastavit množství primárního, sekundárního i terciárního (ofuk skla)
vzduchu. Při výpočtu bylo předpokládáno rozdělení vzduchu v poměru
primární 30%, sekundární 50%, terciální 20%.

3.6.3 Hodnocení výsledků, srovnání
Pro obecné hodnocení výsledků zkoušek, prováděných na dvou zásadně
odlišných konstrukcích keramických kamen, je důležité znát celkovou
hmotnost použitých keramických materiálů, která rozhoduje v podstatné
míře o jejich tepelně akumulačních vlastnostech. Celková hmotnost
kamen KK1 činí cca 630 kg, u kamen KK2 to je 490 kg. V této hmotnosti
je zahrnut použitý šamot jako cihly nebo desky, keramické kachle a
výplňový materiál.
Na základě těchto informací je možné srovnávat získané výsledky,
přičemž je nutné respektovat podmínky zkoušky, tj. zejména tepelný
příkon a dobu vytápění (spalování dřeva).
Vlastnosti kamen jednoznačně charakterizuje
povrchové teploty v čase viz Graf 10 [10].
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Graf 10 Průběh průměrných povrchových teplot [10]
Díky konstrukcí vytvořeným vhodnějším podmínkám přenosu tepla (u
kamen KK1 je majoritní přenos tepla konvekcí, kdežto u KK2 dominuje
sálání) roste teplota tělesa kamen rychleji u kamen KK1 (maximální
teplotní gradient 15 °C/hod) než u kamen KK2 (10 °C/hod). Ze stejného
důvodu se KK1 vyhřívají na vyšší teplotu 73 °C oproti 55 °C u KK2.
Množství akumulovaného tepla je díky větší hmotnosti a vyšší teplotě
KK1 výrazně vyšší a proto ve fázi vytápění místnosti akumulovaným
teplem (bez spalování dřeva) jsou tato kamna schopna vydat větší
množství tepla (vyšší teplota a delší čas), než KK2. Na povrchovou
teplotu 40 °C se vyhladí KK1 o cca čtyři hodiny později.
Efektivitu vytápění lze nejlépe vyjádřit účinností kamen. Na rozdíl od
kotlů a jiných spalovacích zařízení s kontinuálním provozem je zde
přívod paliva diskontinuální a velikou roli zde hraje akumulační
schopnost kamnového tělesa, která je podstatná.
V Graf 11 je vynesen průběh účinnosti kamen po dobu spalování paliva,
tj. prvních pěti hodinách zkoušky. Účinnost kamen byla stanovena
nepřímou metodou a jedinou ztrátou, která ji podstatně ovlivňuje, je
ztráta fyzickým teplem spalin (komínová ztráta). V grafu jsou uvedeny
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čtyři hodiny trvání zkoušky, protože první hodina, tj. první dávka paliva,
představuje těžko definovatelný stav zapalování, ohřevu komína, atd.
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Graf 11 Průběh účinnosti kamen [10]
V Graf 12 je znázorněn časový průběh teploty spalin v komíně.
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Graf 12 Průběh teploty spalin v komíně [10]
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Pro posouzení každých kamen je jedním z rozhodujících parametrů,
vedle účinnosti, tepelný výkon. Průběh tepelného výkonu v závislosti na
čase je znázorněn v Graf 13
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Graf 13 Průběh tepelného výkonu kamen KK1 a KK2 [10]
Průběh vypočtených hodnot tepelného výkonu po celou dobu zkoušky při
jmenovitých provozních podmínkách ukazuje jednoznačně přednosti
kachlových kamen s těžkou vyzdívkou KK1. Uvedený tepelný výkon
představuje teplo k vytápění místnosti. Při roztápění kamen dávají mírně
větší tepelný výkon kamna KK2 s lehkou konstrukcí a menší tepelnou
setrvačností. Je to však dáno pouze větším povrchem teplosměnné plochy
kamen, neboť povrchové teploty jsou nižší než u KK1.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že o tepelně-technických vlastnostech
kamen rozhoduje použitá konstrukce. Hlavní předností kamen tohoto
typu je velká tepelná setrvačnost. Díky použitému materiálu a velké
hmotnosti jsou schopná v průběhu vytápění naakumulovat značné
množství tepla a to pak v průběhu chladnutí předávat do místnosti.
Výsledkem tohoto principu je vysoká účinnost využití energie paliva a
také jistý obslužný komfort. Konstrukcí kouřových tahů je však nutné
zajistit efektivní přestup tepla z horkých proudících spalin do
keramických stěn. Je jednoznačně výhodnější volit konstrukci tak, aby se
v maximální míře uplatňoval přestup tepla konvekcí. Sálavý princip bude
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vždy méně výhodný a uplatnit by se mohl až při teplotách v tomto typu
spalovaného zařízení nedosažitelných.
Nejlépe tuto problematiku popisuje Graf 6, uvádějící průběh účinnosti při
srovnatelných zkouškách obou provedení kamen po dobu jejich vytápění
dřevem, tj. pět, respektive osm hodin. Při rozehřívání kamen ze
studeného stavu je keramické těleso kamen jako tepelný akumulátor a
ochotně přijímá a ukládá teplo, odebrané spalinám. Komínová ztráta je
proto zpočátku nízká a účinnost samozřejmě vysoká. V dalším průběhu
vytápění zůstává teplota spalin neměnná. Roste však teplota tělesa
kamen, keramických teplosměnných ploch a díky klesajícímu rozdílu
tepoty spalin a keramiky se snižuje intenzita přenosu tepla a spaliny se
vychlazují méně. Roste teplota spalin na vstupu do komína, viz Graf 12,
roste proto také komínová ztráta a klesá účinnost kamen. Tepelná
kapacita kamen se postupně naplňuje a celý systém se ustálí ve stavu,
daném nastavením podmínek spalovacího procesu (palivo, způsob
přikládání, vzduchový režim, přebytek vzduchu) a konstrukcí kouřových
tahů, určujících intenzitu přestupu tepla, jeho akumulace a předávání do
okolí, tj. do vytápění místnosti [10].
Graf 14 znázorňuje vzájemnou souvislost teploty spalin, komínové
ztráty a účinnosti kamen při zkoušce přetížení na kachlových kamnech
lehké konstrukce (
Obr. 38). Pro tuto zkoušku byla použita jiná kamna než při předchozích
měřeních.
Jak je z grafu patrno, čím vyšší je teplota spalin, tím vyšší bude
komínová ztráta a tím také bude klesat účinnost kamen.
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Obr. 38 Kachlová kamna lehké konstrukce

Graf 14 Vzájemný vztah teploty spalin, komínové ztráty a účinnosti
kamen při zkoušce přetížení kachlových kamen
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4. Právní předpisy vztahující se ke
kachlovým kamnům
Výroba a provoz každého spotřebiče jsou ovlivněny mnoha předpisy a
normami. To platí také pro lokální topidla, do jejichž kategorie spadají
také kachlová kamna.
Níže je uveden přehled norem vztahujících se pro lokální topidla, ale
především pro kachlová kamna.

ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
ČSN 06 0312 Ústřední sálavé vytápění se zabetonovanými trubkami –
Projektování a montáž
ČSN 061008 Požární bezpečnost tepelných zařízení
ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva - Základní ustanovení
ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky - Společná ustanovení
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních
konstrukcí
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a
ubytování
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a
připojování spotřebičů paliv
ČSN 73 4231 Kamna - Individuálně stavěná kachlová kamna
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ČSN EN 12391-1 (73 4241) Provádění kovových komínů - Část
1:Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
ČSN EN 12815 (06 1204) Varné spotřebiče pro domácnost na pevná
paliva - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1320 (06 1206) Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných
prostorů - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13229 (06 1205) Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové
vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13 240 (06 1212) Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Kamna
ČSN EN 13 501-1 (73 0823) Požárně technické vlastnosti hmot - Stupeň
hořlavosti stavebních hmot
ČSN EN 1457 (73 4202) Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 15250 Akumulační kamna na pevná paliva - Požadavky a
zkušební metody
ČSN EN 1806 (73 4203) Keramické pálené tvárnice pro jednovrstvé
komíny - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1859 (73 4204) Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody

Pokud lokální topidla staví nebo dodává firma, ať už osoba
s živnostenským oprávněním nebo první subjekt, ručí za dodržování
norem a předpisů ona [2] [61].
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5. Stanovení účinnosti kachlových kamen
Stanovení účinnosti kachlových kamen
Účinnost kachlových kamen se nejlépe stanovuje nepřímou metodou na
základě bilance tepelných ztrát. Ideální spalovací zařízení by využilo
veškerou chemicky vázanou energii obsaženou v palivu, takže by
pracovalo s účinností 100%. Účinnost reálného spalovacího zařízení se
od toho ideálního liší tím, že jistá část tepla obsaženého v palivu se
nevyužije pro vytápění a je zmařena ve formě ztráty. U kachlových
kamen stanovujeme tři základní ztráty:
-

ztráta citelným teplem spalin, častěji uváděna jako komínová ztráta

-

ztráta plynným nedopalem (neshořené spalitelné CO odchází ve
spalinách)

-

ztráta mechanickým nedopalem v pevných zbytcích spalování
(neshořená hořlavina v popelu)

U dobře fungujících kamen je vždy dominantní komínová ztráta.
Základní parametr je teplota a množství spalin. Komínová ztráta
představuje poměr tepla, které odejde komínem ku teplu dodanému
palivem. Tuto ztrátu je možné snižovat prodlužováním tahů kamen, čímž
dochází k snižování teploty spalin. Na druhou stranu, dostatečná teplota
spalin je podmínkou pro vytvoření dostatečného komínového tahu
(bezpečný odvod spalin) a také podmínkou pro zabránění kondenzace
(bezpečný provoz komínu). Druhou největší ztrátou představuje ztráta
plynným nedopalem. Jedná se o chemicky vázané teplo obsažené ve
spalitelném plynu - CO (produkt nedokonalého spalování). Pokud by měl
tento plyn podmínky (čas, teplota, kyslík) došlo by k jeho shoření a tedy
uvolnění chemicky vázané energie. Jedná se o produkt nedokonalého
spalování a systémem konstrukce ohniště, včetně dopravy spalovacích
vzduchů, se snažíme jeho množství minimalizovat. Ztráta mechanickým
nedopalem v pevných zbytcích spalování dosahuje s ohledem na malý
obsah popeloviny ve dřevě (cca do 1%) malých hodnot a většinou se
nestanovuje a je paušálně počítáno s hodnotou 0,5%. Přesto zde uvedeme
postup jejího výpočtu.
Pro lepší přehlednost je přímo u vzorců uveden popis použitých výrazů
včetně jednotek.
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Tepelné ztráty se stanovují z průměrných hodnot teplot spalin a vzduchu
v místnosti, složení spalin a případně hořlavých složek v pevných
zbytcích spalování dle ČSN EN 15250 Akumulační kamna na pevná
paliva – Požadavky a zkušební metody.
Konečná účinnost se pak určí vztahem:

η = 100 − (q a + qb + q r )
η
qa

qb
qr

[%]

rovnice 1

účinnost
poměrná ztráta citelným teplem spalin (Qa) ve
vztahu k výhřevnosti zkušebního paliva
poměrná ztráta plynným nedopalkem (Qb) ve
vztahu k výhřevnosti zkušebního paliva
poměrná ztráta mechanickým nedopalem v pevných
zbytcích spalování (Qr) ve vztahu k výhřevnosti
zkušebního paliva

[%]
[%]
[%]
[%]

Jestliže je zkušebním palivem dřevo a jestliže se poměrná ztráta
mechanickým nedopalem v pevných zbytcích spalování (qr) bere jako 0,5
% účinnosti, pak se hodnota Cr v rovnice 3 a v rovnice 4vypočítá takto:
C r = 1,4925 × H u × 10 −5

Cr
Hu
R

bh

[% hmotnosti]

hmotností podíl uhlíku v pevných zbytcích
spalování, vztaženo k množství spáleného
zkušebního paliva (přibližně Cr = R x bh/100)
výhřevnost zkušebního paliva (jako spálený
základ)
hmotnostní podíl pevných zbytků spalování
propadlých roštem ve vztahu k hmotnosti
spáleného zkušebního paliva
hořlavé složky v pevných zbytcích spalování ve
vztahu k hmotnosti zbytkového materiálu
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rovnice 2
[% hmotnosti]
[kJ·kg-1]
[% hmotnosti]

[% hmotnosti]

Poměrné ztráty citelným teplem spalin

rovnice 3
C pmH 2O × 1,244 × (9 H + W ) 
 C pmd × (C − C r )
Qa = (t a − t r ) × 
+

100
 0,536 × (CO + CO2 )

[kJ·kg-1]

rovnice 4

qa =

100 × Qa
Hu

C
CO
CO2
Cr
Cpmd
CpmH2O
H
Hu
Qa
qa
ta
tr
W

[%]

hmotnostní podíl uhlíku ve zkušebním palivu
(jako spálený základ)
objemová koncentrace oxidu uhelnatého
v suchých spalinách
objemová koncentrace oxidu uhličitého
v suchých spalinách
hmotností podíl uhlíku v pevných zbytcích
spalování, vztaženo k množství spáleného
zkušebního paliva
měrná tepelná kapacita suchých spalin při
srovnávacích podmínkách v závislosti na
teplotě a složení spalin
měrná tepelná kapacita vodní páry ve spalinách
při srovnávacích podmínkách v závislosti na
teplotě
hmotnostní podíl vodíku ve zkušebním palivu
(jako spálený základ)
výhřevnost zkušebního paliva (jako spálený
základ)
ztráty citelným teplem spalin ve vztahu
k hmotnosti zkušebního paliva
poměrná ztráta citelným teplem spalin (Qa) ve
vztahu k výhřevnosti zkušebního paliva
teplota spalin
teplota místnosti
hmotnostní podíl vlhkosti ve zkušebním palivu
(jako spálený základ)
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[% hmotnosti]
[% objemu]
[% objemu]
[% hmotnosti]
[kJ· K-1·m-3]
[kJ· K-1·m-3]

[% hmotnosti]
[kJ·kg-1]
[kJ·kg-1]
[%]
[°C]
[°C]
[% hmotnosti]

Poměrné ztráty plynným nedopalem
Qb =

12644 × CO × (C − C r )
0,536 × (CO2 + CO ) × 100

[kJ·kg-1]

rovnice 5

qb =

100 × Qb
Hu

[%]

rovnice 6

C
CO
CO2
Cr

Hu
Qb
qb

hmotnostní podíl uhlíku ve zkušebním palivu
(jako spálený základ)
objemová koncentrace oxidu uhelnatého
v suchých spalinách
objemová koncentrace oxidu uhličitého
v suchých spalinách
hmotností podíl uhlíku v pevných zbytcích
spalování, vztaženo k množství spáleného
zkušebního paliva
výhřevnost zkušebního paliva (jako spálený
základ)
ztráty plynným nedopalem ve vztahu
k hmotnosti zkušebního paliva
poměrná ztráta plynným nedopalkem (Qb) ve
vztahu k výhřevnosti zkušebního paliva

[% hmotnosti]
[% objemu]
[% objemu]
[% hmotnosti]
[kJ·kg-1]
[kJ·kg-1]
[%]

Poměrné ztráty mechanickým nedopalem v pevných zbytcích
spalování
Qr =

335 × bh × R
100

[kJ·kg-1]

rovnice 7

qr =

100 × Qr
Hu

[%]

rovnice 8

bh

hořlavé složky v pevných zbytcích spalování ve [% hmotnosti]
vztahu k hmotnosti zbytkového materiálu
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Hu
Qr
qr
R

výhřevnost zkušebního paliva (jako spálený
základ)
ztráty mechanickým nedopalem v pevných
zbytcích splování ve vztahu k hmotnosti
zkušebního paliva (jako spálený základ)
poměrná ztráta mechanickým nedopalem
v pevných zbytcích spalování (Qr) ve vztahu
k výhřevnosti zkušebního paliva
hmotnostní podíl pevných zbytků spalování
propadlých roštem ve vztahu k hmotnosti
spáleného zkušebního paliva

[kJ·kg-1]
[kJ·kg-1]

[%]

[% hmotnosti]

U kamen s roštem a v případě, že zkušebním palivem je jakékoli pevné
palivo, vyjma dřevěných polen, se pevné zbytky odejmou a nechají
ochladit. Urči se a zaznamená se hmotnost pevných zbytků
v kilogramech s přesností na nejbližší 2 g. Provede se rozbor pevných
zbytků a zaznamenají se spalitelné složky jako procento v pevných
zbytcích. Podle rovnice 7 a rovnice 8 se spočítá % tepelné ztráty
v pevných zbytcích.
Jsou-li palivem dřevěná polena, nemusí se, jak již bylo uvedeno,
spalitelné složky ve zbytcích spalování měřit, ale počítá se ze ztrátou
mechanickým nedopalem ve výši 0,5 %.

Celkový tepelný výkon
Celkový tepelný výkon (v kJ) v průběhu doby spalování paliva se
vypočítá z hmotnosti spotřebovaného paliva, z tepelné hodnoty
zkušebního paliva a z účinnosti stanovené z měření tepelných ztrát podle
této rovnice:
P =η × B × Hu
B
η
Hu
P

[kJ]

rovnice 9

hmotnost zkušebního paliva (jako spálený základ)
účinnost
výhřevnost zkušebního paliva (jako spálený
základ)
celkový tepelný výkon
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[kg]
[%]
[kJ·kg-1]
[kJ]

Hmotností průtok spalin
Hmotnostní průtok spalin se stanoví jak přibližná hodnota z hmotnostní
koncentrace CO2 a CO ve spalinách a z měrných veličin paliva podle této
rovnice:
mf =

1  B × 1,3 × (C − C r )
9H + W 
×
+

3,6  0,536 × (CO2 + CO )
100 

B
C
CO
CO2
Cr
H
mf
W

[g·s-1]

hmotnost zkušebního paliva (jako spálený
základ)
hmotnostní podíl uhlíku ve zkušebním palivu
(jako spálený základ)
objemová koncentrace oxidu uhelnatého
v suchých spalinách
objemová koncentrace oxidu uhličitého
v suchých spalinách
hmotností podíl uhlíku v pevných zbytcích
spalování, vztaženo k množství spáleného
zkušebního paliva
hmotnostní podíl vodíku ve zkušením palivu
(jako spálený základ)
hmotnostní průtok spalin
hmotnostní podíl vlhkosti ve zkušebním palivu
(jako spálený základ)

rovnice 10
[kg]
[% hmotnosti]
[% objemu]
[% objemu]
[% hmotnosti]

[% hmotnosti]
[g·s-1]
[% hmotnosti]

Shrnutí
Pro stanovení účinnosti kachlových kamen je nejdůležitější stanovení
komínové ztráty a popřípadě ztráty plynným nedopalem. Komínová
ztráta je úměrná teplotě spalin, ale také složení a tedy množství spalin
(naředění spalin). Změřit teplotu spalin představuje jednoduchý úkol, ale
stanovit složení spalin (min. O2 nebo CO2) představuje komplikovanější
úlohu a je nutné využít např. přenosný analyzátor spalin („kufr“), který
používají např. kominíci. Netěsná kamna, nebo kamna se špatně
vyřešeným přívodem spalovacího vzduchu, budou mít větší objem spalin
(větší měrné množství spalin na jeden kg paliva), takže při stejné teplotě
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spalin bude větší komínová ztráta. Proto je pouhé měření teploty spalin
nutno považovat z pohledu měření účinnosti pouze za orientační údaj a
lze jej spíše využít jako provozní údaj o stavu akumulace tepla.

Graf 15 Měrné tepelné kapacity pro výpočty
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6. Nejnovější technologie a výhled do
budoucna
Kachlová kamna dnes v Evropě prožívají doslova renesanci. A zcela
právem. Jejich teplo působí na člověka příznivě, spalují se v nich
obnovitelná paliva a díky technickému pokroku ve stavbě technologicky
vyspělých ohnišť mají mnohem vyšší tepelnou účinnost než v dobách
našich babiček.
Vývoj v oblasti lokálních topenišť pro spalování dřeva malých výkonů,
tj. krbových a kachlových kamen je motivován dvěma faktory:
legislativními požadavky na kvalitu zařízení a konkurenčním prostředím
na trhu. Evropská norma předepisuje minimální účinnost a limituje
emisní koncentraci oxidu uhelnatého ve spalinách. Splnění těchto
požadavků vyžaduje uplatňování aktuálních výsledků výzkumu a vývoje
při konstrukčním řešení ohnišť a u špičkových výrobců jsou dnes
uplatňovány moderní prvky vývoje a konstrukce: řešení
aerodynamického tvaru ohniště s použitím matematického modelování
proudění, členění přívodů spalovacího vzduchu do ohniště na primární,
sekundární, objevuje se i terciární a jejich optimální umístění a
dimenzování, použití části spalovacího vzduchu k ofukování skla a
zabránění jeho znečištění, samouzavírací dvířka s vícebodovou aretací
v uzavřené poloze, regulace množství spalovacího vzduchu v závislosti
na teplotě spalin. To vše jsou technická řešení, přispívající ke zvýšení
účinnosti, zlepšení dokonalosti spalování (tj. snížení produkce oxidu
uhelnatého) a bezpečnosti provozu. Rostoucí konkurence na evropském
trhu navíc vede výrobce k hledání nového designu, návrhům originálních
konstrukčních prvků a uplatňování nových materiálů [9].
Už zdaleka neplatí to, že k vytápění rodinného domku je zapotřebí kotle
až už na uhlí nebo plyn. Snížená potřeba tepla vede projektanty k tomu,
že čím dál více projektují do nízkoenergetických domů jako primární
zdroj tepla právě krbová kamna nebo krbové vložky s výměníkem tepla
nebo kachlová kamna s důmyslným systémem rozvodů teplého vzduchu
do většiny místností rodinného domu [7].
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Tradičním palivem do kachlových
kamen je dřevo, ale v dnešní době
jsou již přizpůsobeny tak aby mohly
využívat také jiné zdroje paliva jako
je uhlí a zemní plyn (Obr. 39). Tato
kachlová kamna mohou být také
propojena s centrálním vytápěním.
Kachlová kamna mohou mít
jakoukoliv formu a rozměry: mohou
být téměř neviditelná, postavena do
zdi nebo pod schody nebo mohou
být působivým uměleckým dílem
postaveným například uprostřed
obývacího pokoje [43].

Obr. 39 Kachlová kamna
s plynovou vložkou [70]

6.1 Kachlová kamna s krbovou vložkou
Kachlová kamna se dneska stavějí jednak v pojetí rustikálním a jednak
modernější s využitím viditelnosti plamene v krbové vložce a
maximálním využitím tepla získaného ze spálení dávky dřeva, které je
naakumulováno do stěn kachlových kamen a dlouhé hodiny z tohoto
materiálů sálá do místnosti.
Z hlediska technologií kachlových kamen jde o to, aby se maximum
uvolněné energie paliva naakumulovalo do stěn a sálalo dlouho do
místnosti. U tradiční technologie, kdy kachlová kamna nemají prosklená
dvířka a spalování se děje v uzavřeném prostoru, se vývoj směřuje do
konstrukce speciálních tvarovek z akumulačních materiálů, ze kterých se
staví důmyslné kanálky, ve kterých proudí spaliny a předávají teplo do
stěn a ty poté do místnosti.
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toho,
aby
byl
V důsledku
zachován uživateli pohled na oheň
skrz prosklená dvířka a zároveň
bylo využito co možná nejvíce
tepla k akumulaci do stěn
obestavby, se začalo u krbových
vložek instalovaných do staveb
kachlových kamen využívat tzv.
reflexní skla (Obr. 40), které je
potaženo speciální vrstvou, která
odráží až 30 % tepelné energie
zpět do topeniště, a tato je poté
využita
k větší
akumulaci.
Zmenšuje se sice sálavý efekt, ale
ten je vyvážen větší akumulační
hodnotou stavby [9].
Obr. 40 Využití reflexního skla
v kachlových kamnech [9]

6.2 Kachlová kamna - hypocaust
Hypocaustní systém je znám již odpradávna. Nyní se k tomuto systému
vytápění vracíme, jelikož je účinnější a šetrnější ke spotřebě paliva. Jak
je z názvu patrno (hypocaust), jedná se o uzavřený systém, tudíž nám
nehrozí víření prachu.
Systém hypocaustu, představuje systém vnitřní cirkulace (konvekce)
vzduchu uvnitř kachlových kamen (Obr. 41). Prostřednictvím této vnitřní
konvekce se ohřívají stěny kachlových kamen, které jsou tvořeny
kachlovím, nebo šamotovými pláty [62].
Hypokaustová
kamna
fungují
podobně
jako
teplovzdušná
či kombinovaná kamna, s tím rozdílem, že u hypokaustu ohřívá spalovací
komora uzavřený systém cirkulujícího teplého vzduchu, který
je předáván na povrch pláště v podobě sálavého tepla. Není tedy
vyfukován přes větrací mřížky a je veden kanály např. do horních
místností.
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Teplý vzduch v kanále pomalu
vychládá, a klesá proto dolů. Tak
se dostává opět ke zdroji tepla,
ke spalovací komoře, kde se ohřeje
a stoupá zase vzhůru. Pokud tato
cirkulace funguje pouze na základě
popsaných fyzikálních zákonů,
hovoříme
o tzv.
provozu
se samospádem. Delšími kanály
se však teplý vzduch protlačuje
pomocí malých ventilátorů. Protože
se teplý vzduch dá v kanálech takto
transportovat mnohem dál než např.
horký kouř, má tento systém
i mnohem širší pole působnosti.
Staví se velké plochy s poměrně
nízkou povrchovou teplotou, a tak
nedochází ke konvekci, tzn. k víření
prachu [9].

Obr. 41 Princip hypokaustových
kamen [57]

Hypokaustová kamna představují ideální vytápěcí akumulační systém
současné doby zvláště pak za použití moderních technologií typu KMS
(keramický modulový akumulační systém).
Tento systém představuje moderní a účinné řešení vytápění rodinných
domů. Je určen především pro objekty trvale obydlené, kde využívá
sálavý akumulační systém vytápění, který rovnoměrně prohřeje místnosti
a to s minimálními provozními náklady [57].

6.3 Teplovzdušná kachlová kamna
Teplovzdušná kamna jsou výborným spojením výhod teplovzdušného
systému topení (rychlost, pohotovost) a kachlových kamen jako takových
(akumulace, větší poměr příjemného sálavého tepla). Z pohledu dnešních
potřeb na krátkou dobu náběhu (po příchodu ze zaměstnání je třeba co
nejrychleji dosáhnout příjemné teploty) a naopak dlouhou akumulaci (co
nejdelší interval přikládání a přitom příjemná teplota pláště kamen) jde o
nejvýhodnější kombinaci pro trvale obývané objekty [55].
Vysoké nároky jsou v tomto případě kladeny na dokonalost spalování,
tedy na topeniště. To je tvořeno kamnovou vložkou, tedy žárovištěm s co
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nejdokonalejší regulací vstupujícího vzduchu a tím také celého
spalovacího procesu, s důrazem na co nejmenší tepelné ztráty. To se týká
především prosklení a tedy efektu pohledu do otevřeného ohně. Na rozdíl
od krbových vložek nabízejí vložky kamnové toto „okno“ menší, některé
se omezují pouze na kontrolní „okénko“ nebo tento prvek zcela opomíjejí
– vše je však k dobru věci.
Teplovzdušný výměník je systém kouřových tahů přiřazený za topeniště
(kamnovou vložku) ještě před vstupem do komína. Vzhledem k tomu, že
kamnová vložka pracuje s vysokými teplotami v malém prostoru
topeniště, který nemůže předat získané teplo svým pláštěm s menším
povrchem, je nutné odebrat teplo jinak nevyužitým kouřovým plynům
právě v teplovzdušném výměníku. Ten se potom stává sálavou částí
teplovzdušných kamen, protože je zhotoven z akumulačních
kamnářských materiálů, které teplo vydávají v delším intervalu – fungují
ve své postatě jako zásobník. Teplovzdušný výměník může být sice
zhotoven i pouze z kovu, nejčastěji z litiny, potom však ztrácí svou
akumulační schopnost a teplo předává konvekcí, tedy prouděním, nikoli
sáláním. Nejvýhodnějším řešením z hlediska snadného návrhu topidla i
následné montáže a vlastností pro předávání tepla je použití litinového
teplovzdušného výměníku s vnitřními šamotovými tahy. V tomto případě
se instalace omezuje na prosté připojení vstupu do výměníku zvoleným
průměrem na hrdlo kamnové vložky a výstupu na zaústění do komínu
[59].

Obr. 42 Litinový teplovzdušný
výměník

Obr. 43 Princip teplovzdušných
kachlových kamen
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6.4 Kachlová kamna s teplovodním výměníkem
V poslední době dochází v souvislosti s výrazným růstem cen všech
energií ke zvyšování zájmu o možnost využití kachlových kamen jako
centrálního topidla a jeho zařazení do systému ústředního topení [9].
Teplovodní výměníky zabudované do krbových kamen umožňují
přitápění a vytápění vodním topným systémem a ohřev teplé užitkové
vody. Teplovodní výměníky je nutné považovat za doplňkový zdroj tepla
vyžadující téměř stálou obsluhu. Umožňují úsporu nákladů za topení.
Jedná se o teplovodní vložku, která je v krbových kamnech namontována
místo kouřové rozrážky v horní části ohniště. Voda je ohřívána horkými
spalinami odcházejícími do komína. Teplovodní výměník může být
připojen na otevřený nebo uzavřený teplovodní systém. Pracovat může v
soustavě s nuceným oběhem vody nebo v soustavě samotížné. Výměníky
jsou svařeny z plechových výlisků nebo z trubek
Kachlová kamna či sporák je vždy vhodnější již při jejich plánování
dimenzovat právě pro použití s výměníkem, aby nemohlo docházet k
přílišnému zchlazení spalin v nadměrně dlouhých šamotových tazích a
topidlo fungovalo správně. Dodatečná vestavba do stávajících kamen či
sporáku je také možná, ale její vhodnost je třeba konzultovat s odborným
kamnářem, který na základě konstrukce topidla určí, za jakých podmínek
je realizovatelná a jakého výkonu lze v konkrétním případě dosáhnout
[59].
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7. Závěr
Současná doba je v oblasti technologií vytápění mj. charakteristická
návratem k využívání dřeva. Důvodů tohoto návratu je více. Velkou roli
zde hraje postupné snižování tepelných ztrát budov a stálý nárůst ceny
fosilních paliv. Cena dřeva sice taky neustále roste díky zvyšujícím se
nákladům na jeho zpracování, přesto je tento nárůst řádově menší než je
tomu u plynu nebo uhlí. Cílem této příručky bylo představit jednu
z variant vytápění při využití dřeva, kachlových kamen. Jsou popsány
jednotlivé technické aspekty využití kachlových kamen k vytápění, je
uveden přehled současných i přicházejících technologií v této oblasti a
v neposlední řadě jsou uvedeny naměřené hodnoty na těchto zařízeních.
Díky snižování nároků na výkon topného zdroje v obytných budovách se
ukazují přednosti využití kachlových kamen, které jako doplňkový zdroj
tepla v jarních a podzimních měsících dokáží pokrýt veškeré nároky na
dodávku tepla. Díky svým akumulačním schopnostem dokáží dodávat
teplo po několik hodin bez nutnosti dalších přikládání, čím snižují nároky
na obsluhu a zvyšují komfort vytápění. Nelze také neuvést jejich
nezávislost na dodávkách elektrické energie.
Kachlová kamna vždy byla výrazným prvkem utvářejícím vzhled
místnosti. Tato „vlastnost“ jim zůstává i v dnešní době, kdy se moudrost
našich předků spojuje s moderním designem při zachování a dalším
vylepšení jejich celkové funkce v návaznosti na nové materiály a
znalosti. Kachlovým kamnům lze do určité míry také připočíst i
ekologické a zdravotní aspekty. Při správné konstrukci je ceněna
zajištěná cirkulace vzduchu, při minimálním zvýšení prašnosti,
s koloběhem ionizovaného a vlhkého vzduchu, který pomáhá astmatikům
a alergikům.
Projektování kachlových kamen vyžaduje odborné znalosti a dlouholeté
zkušenosti, i když konstrukce kamen vypadá na první pohled jednoduše.
Umístění kachlových kamen je nezbytné řešit už ve fázi projektu domu a
to včetně polohy komínu, jeho výšky, velikosti komínových průduchů,
únosnosti podlahy a stropu. Prostřednictvím kachlových kamen je možné
vytápět i několik místností včetně patra. Vybudování kachlových kamen
není levnou záležitostí, avšak jejich funkčních vlastnosti je dokážou plně
ospravedlnit. A na každém pak bude záležet, jak hodně se rozhodne
investovat do samotného vzhledu kachlových kamen (kvalita použité
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keramiky, druh glazury, velikost a členitost kamen apod.), které vždy
budou výrazně dotvářet celkový dojem z místnosti, kde jsou postaveny.
Typickým palivem v kachlových kamnech je dřevo. Za ideální palivo je
považována kombinace několika dřevin. Smrk nebo jiné měkké dřevo je
vhodné na zatopení, na provoz se pak doporučuje bříza, topol nebo jasan.
Velmi tvrdé dřevo, jako je např. dub, buk, habr, je pak vhodné na
dlouhodobé udržení ohně.
Kachlová kamna se v blízké budoucnosti mohou stát dokonce
plnohodnotným zdrojem vytápění rodinného domu díky rozvoji
technologií tepelné izolace, výměny vzduchu, spalování paliv a
následného rozvodu tepla. Při využití dřevních pelet jako paliva je pak
možno uvažovat o plně-automatickém provoz s dodržením všech
aktuálních přísných environmentálních požadavků.
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