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Úvod
Vzhledem ke geografickým podmínkám ČR bylo a stále je pevné palivo
jedním z důležitých paliv využívaných pro kotle malých výkonů. Velkou
tradici má využití uhlí, jak černého, tak hnědého. Další významným palivem je
dřevo. Od přelomu 20. a 21. století dochází k postupnému rozvoji využití paliv
na bázi dřeva ve formě štěpky, pelet a briket, které je však aktuálně brzděno
neustálým nárůstem jeho ceny. S dále rostoucí cenou zemního plynu a
elektřiny pak logicky dochází k návratu využívání uhlí. To v sobě nemusí
znamenat nic špatného, pokud je správný typ paliva využíván v k tomu
určeném kotli. Požadavky na kotle se rovněž stále vyvíjí, především směrem ke
zvýšení jejich účinnosti, rozšíření regulační oblasti a snížení environmentální
zátěže spojené s jejich provozem. Reálné podmínky v České republice
znamenají, že se v oblasti vytápění budov často setkáváme s pevným
palivem a tato situace se v brzké době nijak nezmění. Tato skutečnost
byla impulzem k sestavení publikace popisující aktuální stav uvedené
problematiky a dávající návod ke správné praxi výhodné jak pro provozovatele
kotle tak pro jeho široké okolí.
Kotle na pevná paliva se vyrábějí v širokém rozsahu provedení a konstrukčního
řešení. Kotle určené pro spalování pevných paliv v různých formách vytápějí
rodinné domky, chaty, chalupy, výrobní a opravárenské provozy, školy a
mnohé další budovy. Tyto kotle slouží k ohřevu vody pro vytápění otopnými
tělesy. S vhodnou regulací se mohou používat také k podlahovému vytápění a
ohřevu TUV. Určité technické zásady řešení jsou společné všem kotlům a
jejich účelem je zajistit hospodárný a spolehlivý provoz pokud možno po celou
dobu životnosti.
Úvod publikace obsahuje popis jednotlivých druhů paliv vhodných pro kotle
malých výkonů. Další část je věnována popisu typů řešení spalování paliv.
Stěžejní částí je popis konstrukce kotlů pro spalování i zplyňování paliv.
Následuje problematika emisí z malých kotlů zahrnující porovnávací výsledky
experimentálních prací a přehled legislativních požadavků s porovnáním stavu
ve střední Evropě. Závěrečná část publikace je věnována stavu zařízení v ČR a
popisem správné praxe při navrhování systému vytápění a samotného provozu
kotle. Publikace je určena jak odborné tak další široké veřejnosti.
Publikace 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.
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1 Druhy paliv využívaných v kotlích pro
domácnosti
Pro různá spalovací zařízení jsou určeny různé druhy paliv. Volba vhodného
paliva se řídí konstrukčními vlastnostmi každého spalovacího zařízení a jeho
výkonem.
Do kategorie pevných paliv spadají všechny druhy uhlí a biomasy, z nichž pro
potřeby vytápění se využívá především dřevo a z něj vyrobená paliva jako jsou
dřevěné pelety, brikety apod. Při nejjednodušším energetickém hodnocení
pevných paliv vycházíme z předpokladu, že jsou složené z hořlaviny, popela a
vody. Hořlavina představuje aktivní složku, protože je nositelem chemicky
vázané energie a je tvořena zejména uhlíkem, vodíkem a sírou. Z praktického
hlediska se do hořlaviny zahrnuje také dusík a kyslík (pasivní složky). Popel a
voda jsou složky pasivní, nejsou nositelé energie, naopak energetickou hodnotu
paliva snižují. Rozdíl mezi nimi je v tom, že zatímco obsah popela, který je z
části rozptýlen v uhelné hmotě, nelze jednoduchým způsobem ovlivnit, obsah
vody lze poměrně snadno snížit sušením. Je logické, že vysušení paliva má za
následek zvýšení jeho výhřevnosti, což má velký praktický význam zejména v
případě dřeva [56].
Z energetického hlediska nejdůležitějšími vlastnostmi paliva jsou spalné teplo
a výhřevnost. Spalné teplo je definováno jako teplo, které se uvolní dokonalým
spálením 1 kg paliva a ochlazením spalin a popela na počáteční teplotu tj.
20 °C, přičemž vodní pára zkondenzuje a změní se na kapalinu. Výhřevnost je
definována jako teplo, které se uvolní dokonalým spálením 1 kg paliva při
ochlazení spalin na původní teplotu okolí, přičemž voda (odpařena z paliva,
vzniklá oxidací vodíku nacházejícím se v palivu a přivedena vlhkým
vzduchem) zůstává v plynném stavu [6].
Kotle na pevná paliva se konstrukčně liší podle druhu spalovaného paliva,
které ovlivňuje provedení spalovacího roštu a odstraňování popela z kotle.
Zjednodušeně můžeme říci, že mezi základní konstrukční části roštových kotlů
na pevná paliva patří [25]:
− spalovací prostor - část vnitřního prostoru kotle, kde probíhá spalování
paliva,
− rošt - součást kotle na pevná paliva, určená ke spalování paliva ve
vrstvě, popřípadě k odstraňování pevných zbytků spalování z ohniště,
− topeniště (ohniště) - část kotle na pevné palivo, které se skládá z roštu a
spalovacího prostoru,
− zásobník paliva - prostor, ve kterém je umístěno palivo,
9

− rozvody primárního a sekundárního vzduchu-prostory uvnitř kotle,
kterými proudí vzduch pro spalování do primární a sekundární zóny
spalování,
− kotlové těleso - součást kotle, ve kterém se ohřívá teplonosná látka,
− popelník - prostor v kotli na pevná paliva, kde se shromažďují pevné
zbytky spalování, které přepadávají přes rošt nebo roštem vyneseny,
− popelníková zásuvka - vyjímatelná nádoba, určená k odstranění
pevných zbytků spalování z popelníku,
− spalinové cesty - prostory uvnitř kotle, kterými proudí spaliny,
− výměník tepla - část kotle, v níž předávají spaliny teplo teplonosné
látce, obvykle trubkovými, jedno až přítahový výměníky tepla,
− čistící otvory - otvory pro čištění spalinových cest a výměníků tepla.

Obr. 1 Schéma kotle na pevná paliva [66]

1.1

Uhlí

Uhlí je pevné fosilní palivo přírodního původu. Jednotlivé druhy se liší stářím,
kterým je určeno prouhelnění jeho organické hmoty a složení. Mění se také
podíly C, H, O, N a S v hořlavině. Rozhodující vliv na spalování mají první tři,
zbylé dva prvky mají podstatný vliv na tvorbu emisí. Čím je palivo geologicky
starší, tím obsahuje více uhlíku a méně kyslíku.
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Graf 1 Prvkové složení hořlaviny různých paliv
Uhlí jako palivo pro malé kotle je u nás prozatím velice levné, ale v celé
Evropské unii je již prakticky minimalizováno jeho užití ekologickými daněmi,
jelikož jeho cena je srovnatelná s cenou biomasy.
Když se zaměříme na uhlí, jeho účinek na životní prostředí by se mohl zdát o
dost horší, především pak ve starých kotlích, kdy účinnost spalování klesá
hluboko pod stanovené limity pro emise oxidu uhelnatého. Ovšem u moderních
zařízení se tohoto efektu není třeba tolik obávat. Uhlí lze dělit podle druhu na
černé, hnědé a koks. Podle velikosti je dělíme na průmyslové směsi, drobné
krupice, hrášek, ořech, kostku a topnou směs. I když jsou kotle na uhlí
poměrně velké a nevejdou se kamkoliv, jejich obsluha je nenáročná a stejně
jako u dřeva je cena stále nižší než u plynu a elektřiny.

Obr. 2 Černé uhlí [59]
Hnědé uhlí je pro vytápění domácností používáno nejčastěji – je levné, ale také
má nejmenší výhřevnost a jeho spalování zatěžuje životní prostředí nejvíce.
Dražší a ekologicky šetrnější je černé uhlí. Koks je ještě dražší než černé uhlí.
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Kotle na pevná paliva mohou mít stejnou konstrukci jak pro spalování hnědého
uhlí, tak pro spalování koksu, jen se přesune klapka určující způsob hoření –
odhořívací pro uhlí, prohořívací pro koks.
Vzhledem k pokročilým technologiím dnes není využití uhlí chápáno jako něco
vyloženě neekologického, i když parametrů srovnatelných s alternativními
zdroji, jako jsou třeba voda nebo vítr, samozřejmě nedosahuje. Pro další
využívání uhlí v budoucnosti mluví především nízké náklady na vytápění a
ohřev vody a dnes již i pohodlná obsluha kotlů, jejich snadné plnění palivem a
bezproblémová regulovatelnost u automatických kotlů.
Výhody využívání uhlí jako paliva [60]:
-

v porovnání s ostatními palivy zpravidla levnější vytápění
jde o domácí zdroj paliva, není závislost na jiných státech
pohodlná obsluha a regulace automatizovaných kotlů
vysoká účinnost automatizovaných kotlů
při využívání automatizovaných kotlů malá míra znečištění ovzduší

Nevýhody využívání uhlí jako paliva [60]:
-

při používání starších kotlů nízká účinnost vytápění, velká míra
znečištění ovzduší
nutnost skladovacího prostoru
devastace krajiny povrchovými doly
v dohledném časovém horizontu neobnovitelný zdroj energie

Vlastnosti uhlí závisí především na složení a vlastnosti hořlaviny a je také
podle tohoto složení klasifikováno na:
•

uhlí černá: antracit, antracitové uhlí, koksové uhlí, žírné uhlí,
plynové uhlí, a pálavé uhlí

•

uhlí hnědá:
a) tvrdá: smolné hnědé, lesklé hnědé, pololesklé hnědé a celistvé
hnědé
b) měkká: lignit, voskové hnědé, zemité hnědé, kapucín, mělné
a lignitové

1.2

Kusové dřevo

Využívání dřeva jako zdroje energie má velmi dlouhou historii. Moderní doba
přinesla rozvoj nových zdrojů, nabízejících uživatelům podstatně vyšší
komfort. Jeho význam jako paliva vzrost v posledních letech, kdy se začaly
12

neobyčejně důrazně diskutovat otázky vyčerpání zdrojů a ochrany životního
prostředí. Dřevo díky svému hojnému výskytu poskytuje možnost rozšířit
nabídku zdrojů energie pro vytápění o zdroje místního původu, snadno
dostupné a v našich klimatických podmínkách poměrně významné [3].

Obr. 3 Hromada palivového dřeva [45]
Palivové dřevo
České normy stanovují, že palivové dříví musí splňovat především požadavek
na procentuální podíl hniloby (maximálně 70 %), popř. musí nést jiné známky
poškození, jako je např. pokřivení, sukovatost apod. Palivové dřevo nabízené
pro vytápění domácností má většinou podíl hniloby nižší, zejména pokud jde
o dřevo určené ke spalování v krbech (hniloba 5 až 20 %).
Palivové dřevo rozlišujeme podle toho, z jakého typu dřeviny pochází, a podle
tvrdosti – listnaté, jehličnaté; tvrdé, měkké. Dřevo jehličnanů najde uplatnění
zejména v kotlích, pro krby je vhodnější listnaté dřevo. Na trhu je k dostání
i směs listnatého a jehličnatého dřeva. Tvrdé dřevo slouží k vytvoření
stabilního a dlouhotrvajícího žáru, měkké dřevo je vhodné pro zapalování
a v případě, že chceme rychle vyhřát vytápěný prostor.
Měkké dřevo:
•
•
•

nejčastěji jehličnaté dřevo (ale i lípa nebo topol)
obsah pryskyřice – vhodné pro třísky na podpal
hoří rychle, jiskří, kouří

Tvrdé dřevo:
•
•
•

většinou listnaté dřevo vhodné do krbu
hoří stabilně a dlouho, nejiskří
vhodné i na vaření (tvoří žhavé uhlíky)
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Tvrdé listnaté dřevo je vyhledávané pro krby především proto, že hoření
nedoprovází prskání typické pro jehličnany (podle obsahu pryskyřice), a také
proto, že hoří dlouho. Přestože má jehličnaté dřevo díky obsahu pryskyřice
vyšší výhřevnost, je méně oblíbené právě kvůli zmíněnému prskání a jiskření.
Do krbů jsou z různých důvodů vhodné i některé druhy měkkého dřeva.
Březové dřevo má výbornou zápalnost, takže hoří i při vyšší vlhkosti [7].
Srovnáme-li dřeviny podle základních vlastností, nejkvalitnějším palivem je
dubové dřevo. Jde o tvrdé až velmi tvrdé dřevo, které má dobrou výhřevnost.
Srovnatelnou kvalitu má dále buk, habr nebo jasan. Cenově se jedná
o nejdražší druhy dřevin.
Zvláštní skupinu tvoří energetické dřeviny – vrby, topoly, jasany apod. Jsou to
rychle rostoucí dřeviny, které mají dobrou výhřevnost a jsou odolné vůči
škůdcům. V našich podmínkách mají energetické dřeviny velkou budoucnost,
je jen otázka, jak se podaří využít plochy, kde by mohly být pěstovány [37].
Nevhodné dřevo
Do kategorie „dřeva“ nevhodného pro topení patří chemicky ošetřované dřevo,
železniční pražce a lisované dřevotřískové desky rychle znečišťují topeniště i
komín, spalováním vznikají nebezpečné toxické exhaláty a výpary. Pří výběru
paliva je nezbytné se vždy řídit návodem výrobce [36].

1.3

Pelety

Pelety jsou ekologickým ušlechtilým palivem vyráběným z biomasy, vhodným
pro automatické spalování ve speciálních kotlích. Jedná se o průmyslově
lisované granule o průměru 6 až 14 mm, které se vyrábí zhruba do délky 40
mm. Podoba granulí je dosažena vysokotlakým lisováním dřevního odpadu
(především pilin) za teploty, při které lignin plastifikuje a přejímá funkci pojiva
udržující pelety v příslušném tvaru. Kromě toho lignin chrání pelety proti
příjímání vlhkosti při jejich uskladnění. Pelety se vyrábí ve specializovaných
výrobnách, které jsou označovány jako peletárny. Někdy se k jejich výrobě
také používá sláma, řepková sláma či průmyslový šťovík. Mezi základní
parametry tohoto fytopaliva patří především jeho nízká popelnavost (do 1 %) a
nízký obsah vody (do cca 10 %). Výhřevnost pelet se pohybuje okolo 18 MJ/kg
a jejich pevnost významně ovlivňuje obsah dřevního prachu. Povaha pelet
snižuje nároky na skladovací prostory za podmínek udržení suchého prostředí
[19] [21].
Pelety lze používat v široké výkonové škále kotlů a kamen v rodinných
domech i ve větších budovách. Vzhledem k povaze paliva jde o zcela čistý a
obnovitelný zdroj energie [12].
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1.3.1 Dřevní pelety
Dřevní pelety se vyrábí lisováním suché dřevní hmoty – pilin, kůry a dřevní
štěpky, a dělí se na:
•
•

bílé - vyrábí se z čisté dřevní hmoty, především z pilin
tmavé - vyrábí se z pilin smíchaných s kůrou

Parametry dřevěných pelet
•
•
•
•

Výhřevnost : 17,5 až 19,5 MJ/kg
Měrná hmotnost: 1,0 až 1,4 t/m3
Sypná hmotnost: 0,6 až 0,8 t/m3
Popelnatost: 0,5 až 2,5 %

1.3.2 Alternativní pelety
Alternativní pelety se vyrábí lisováním rostlin nebo jejich částí a dále se dělí na
[20]:
•

agropelety - vyrábí se lisováním zemědělských komodit energetických rostlin, řepkové slámy, obilné slámy, odpadů po čištění
obilnin a olejnin, sena apod. - mezi agropelety řadíme i pokrutiny,
které vznikají při lisování řepkového a slunečnicového oleje

•

ostatní - vyrábí se lisováním různých, jinak obtížně využitelných,
materiálů (např. drceného starého papíru, uhelného prachu, kalů z
ČOV), případně se tyto materiály míchají se zmíněnými
zemědělskými komoditami

Parametry alternativních pelet
•
•
•
•

Výhřevnost : 15,0 až 18,0 MJ/kg
Měrná hmotnost: 0,9 až 1,2 t/m3
Sypná hmotnost 0,55 až 0,75 t/m3
Popelnatost: 1,0 až 9,0 %

Obr. 4 Pelety - rýžová sláma

Obr. 5 Pelety - rýžové plevy
15

Obr. 6 Pelety - seno

Obr. 7 Agro pelety

1.3.3 Uhelné pelety
Pelety z uhlí jsou odolné vůči hydrataci a mají dobrou pevnost v tlaku. Tyto
pelety obsahují jemné částice uhlí (uhelný prach), jako pojivo se používá
uhelný dehet, který má bod měknutí od 30 °C do 88 °C a obsahem vlhkosti
nepřesahující 10%. Uhelné pelety se vyrábějí tlakovou aglomerací uhelného
prachu s vlhkostí mezi 12 – 30 % a uhelného dehtu zahřátého na 150°C –
300 °C.
Základní technické parametry uhelných briket:
•
•
•

výhřevnost: 22 MJ/kg
vysoká pevnost
vlhkost: max 10 %

Obr. 8 Uhelné pelety [63]
V současné době se rozvíjí experimentální spalování směsných paliv – biomasa
a uhelný prach. Takovéto pelety jsou snadno vyrobitelné a dobře spalitelné
v malých automatických kotlích. Důležitá je také skutečnost, že při spalování
ve vhodné kombinaci mohou mít uhelný prach a rostlinná biomasa vzájemný
pozitivní vliv na tvorbu emisí a korosivní účinky kondenzátů, které vznikají při
odděleném spalování. Uhlí obsahuje velké množství síry, rostlinná biomasa
zase chlor, draslík, sodík, křemík. Kombinace uhlí s rostlinnou biomasou může
zkvalitnit samotný spalovací proces. Při spalování samotných slaměných pelet
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se tvoří poměrně velké množství spékavého popela. U směsné pelety byla
spékavost omezena a stabilita spalování byla podstatně vyšší [8].
Z ekologického hlediska však zatím převládá názor, že tato směsná paliva
nejsou pro spalování nejvhodnější především pro problematické zaručení
konstantního směsného poměru a zajištění kvalitních vstupních surovin. Na
druhé straně nelze nezmínit skutečnost, že automatické kotle, pro které jsou
pelety určeny, mají řádově nižší množství škodlivých emisí než kotle s ručním
přikládáním. Tuto oblast ještě čeká vývoj.

1.4

Brikety

Brikety jsou vyráběny lisováním např. ze suchého dřevního prachu, drtě, pilin,
kůry, jemných hoblin nebo rostlinných zbytků do tvaru válečků, hranolů nebo
šestistěnů, o průměru 40 až 100 mm a délky do 300 mm. Podle zvoleného typu
materiálu, se na trhu můžeme setkat s briketami ze dřeva, kůry, slámy,
energetických plodin, uhlí nebo briketami vyrobených ze směsí těchto
materiálů – tzv. směsnými briketami [9].
Z pohledu spotřebitele je třeba rozlišit, k jakému účelu budou brikety
využívány. K rychlému vytopení víkendové chaty lze doporučit brikety z
měkkého dřeva s otvorem uprostřed, které umožňují snadnější zátop a rychlejší
prohořívání. Na druhé straně, pro stabilní vytápění rodinného domu, lze
doporučit plné brikety nebo tzv. RUF brikety, které navíc při použití tvrdého
dřeva či kůry jako vstupní suroviny, dávající pomalý rovnoměrný žár s až 6
hodinovou dobou žhnutí.
Brikety mohou být různého zbarvení v závislosti na použitém druhu biomasy,
na kvalitě suroviny ovlivněné vlhkostí nebo příměsí kůry a použitém
technologickém procesu výroby. Brikety mají díky své vysoké objemové
hmotnosti, která se pohybuje okolo 1000 až 1200 kg/m3, stabilní a nízkou
vlhkost (obsah vody obvykle kolem 8 %) a nízký obsah popele (kolem 1 až
3 %).
Základní technické parametry briket
•
•
•

výhřevnost : 12 až 18 MJ/kg
váha / objem : do 1200 kg/m3
vlhkost : max. do 10 %

Na Obr. 9 a Obr. 10 jsou znázorněny ukázky různých provedení briket. Méně
známe brikety Pinikey jsou vyrobeny z dubových pilin s příměsí kůry.
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Obr. 9 Brikety dřevní

Obr. 10 Brikety Pinikay

1.4.1 Porovnání pelet a briket z biomasy
V tabulce níže jsou zobrazeny základní rozlišnosti mezi peletami a briketami z
biomasy.
Tab. 1 Porovnání pelet a briket z biomasy
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Pelety

Brikety

Vstupní
materiál

Suché dřevo v
drobné frakci nebo
zemědělské zbytky

Suché dřevo nebo zemědělské zbytky,
ale vstupní materiál může mít větší
frakci než materiál pro výrobu pelet
vzhledem k větším rozměrům
finálního produktu

Tvar

Válcovitý (obvykle
Ø 6 -12 mm a s
délkou 4 – 5 krát
větší než je průměr
pelety)

Válcovitý (obvykle Ø 80 – 90 mm)
nebo hranol (cca 150 x 70 x 60 mm)

Struktura

Stabilní, tvrdá, bez
prachu

Relativně drolivá, nestabilní

Vzhled

„hladký”

Převážně „hrubý”

Transport

Sypaný materiál o
velkých rozměrech,
malé a velké pytle

Balení po několika kusech, palety

1.4.2 Uhelné brikety
Uhelné brikety jsou pevným palivem vyráběným lisováním z uhelného prachu
za velkého tlaku bez přidání příměsí.
Hlavní výhodou briket je jejich dlouhé hoření. Brikety z antracitového prachu
se prodávají prakticky za stejnou cenu jako uhlí ale délka hoření je až třikrát
delší. Velkou výhodou je stálost teploty během spalování. Brikety lze díky
jejich tvaru navíc jednoduše skladovat [64].
Hlavní parametry a charakteristiky pro brikety z černého uhlí
•
•
•
•
•
•
•

nízký obsah popela, ne více než 6 – 8 %,
při spalování se neuvolňují téměř žádné těkavé látky,
proti uhlí jsou šetrnější k životnímu prostředí, bez chemických přísad
(vyrobeny z antracitového a černouhelného prachu),
vlhkost do 10 %,
výhřevnost: 25 – 32 MJ/kg,
při spalování nevytváří jiskry (omezení rizika zahoření komínových
vložek apod.),
uváděná až trojnásobná doba hoření ve srovnání s klasickým uhlím.

Obr. 11 Uhelné brikety [64]

1.5

Štěpka a piliny

Dřevní štěpka a piliny představují zdroj paliva, který v současné době při
rozvoji technologií spalování, stále častěji stoupá na svém významu a stává se
více využívaným palivem při vytápění pro větší výkony cca nad 40 kW.
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1.5.1 Štěpka
Dřevní, resp. lesní štěpka je strojně zkrácená a nadrcená dřevní hmota na
částice o délce od 30 do 250 mm. Je získávána z odpadů lesní těžby a
průmyslového zpracování dřeva nebo rychle rostoucích dřevin. Jedná se o
velmi levné biopalivo určené pro vytápění větších budov. Podle kvality štěpky
a dalších příměsí je můžeme dělit na štěpku zelenou, hnědou a bílou [53].
Dřevní štěpka se obvykle klasifikuje podle těchto kritérií:
1. velikost,
2. obsah vody,
3. obsah kůry,
4. ve většině případů se specifikuje i druh dřeva.
Čím menší je spalovací jednotka, tím menší je maximální velikost štěpky,
kterou dokáže spálit. Snaha začlenit do konstrukce i systémy pro
vyprazdňování násypníku a dopravu paliva: vyšší nároky na palivo – tj. nižší
přípustné velikosti a nižší přípustné množství jemných částic – vede k nižším
nárokům na konstrukci dopravníku paliva a menšímu průměru.
Zájemcům o instalaci kotle na dřevní štěpku se doporučuje, aby si buď zajistili
dodávku vysoce kvalitní dřevní štěpky, nebo aby měli k dispozici určité
skladovací prostory, kde může dřevní štěpka dostatečně vyschnout. Takové
sušení většinou nevyžaduje víc než přiměřeně ventilované skladiště.
Dalším velmi důležitým parametrem palivové kvality dřevní štěpky je obsah
kůry. Zatímco se velikost a obsah vody může do jisté míry přizpůsobit i poté,
co nám bylo palivo dovezeno, obsah kůry, jakmile se palivo jednou naseká na
štěpku, se z ekonomických důvodů změnit nedá.
Čím vyšší obsah kůry, tím nižší je celková kvalita paliva. Větší množství kůry
zvyšuje obsah popela, emise prachu a míru výskytu usazenin v tepelném
výměníku. Obsah kůry snižuje charakteristické teploty tavení popeloviny a
může docházet ke spékání.
Prvotřídní dřevní štěpka se vyrábí z jehličnatých dřevin, smrku a borovice.
Známá je i štěpka z bukového dřeva, která by se s rozvojem trhu mohla časem
stát dostupnější, ale na rozdíl od polen je zatím spalování štěpky z listnatých
dřevin problematičtější, než je tomu u štěpky z dřevin jehličnatých [28].
Dřevní štěpka ze zbytků lesní těžby
Jedná se o strojně zpracované těžební zbytky a kmínky z probírek na délku 50
až 250 mm. Obsah vody bezprostředně po těžbě dosahuje více než 55 % a
objemová hmotnost štěpky se pohybuje okolo 300 kg/m3. Obsah vody po
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přirozeném dosoušení po 6 měsících na slunném a větru vystaveném místě
zpravidla klesá na 30% při objemové hmotnosti kolem 250 kg/m3. Výhřevnost
je vysoce závislá na obsahu vody, její hodnota se pohybuje v rozmezí 8 až
12 MJ/kg [13].
Na trhu se objevuje několik druhů dřevní štěpky, především:
• Zelená štěpka (lesní)
Štěpka získaná ze zbytků po lesní těžbě. Lze v ní nalézt nejen části
drobných větví, ale také listí, případně jehličí.
• Hnědá štěpka
Štěpka získaná ze zbytkových části kmenů, pilařských odřezků apod.
Sjednocujícím prvkem je obsah kůry. Dříví před zpracováním nebylo
odkorněno, lze tedy na jednotlivých štěpkách rozpoznat části kůry.
• Bílá štěpka
Štěpka získaná z odkorněného dříví, obvykle odřezků při pilařské
výrobě. Ani na jednotlivých štěpkách se již nenachází kůra (na rozdíl
od štěpky hnědé).
Dřevní štěpka ze zbytků z průmyslového zpracování dřeva
Strojně zpracovaný odpad průmyslového zpracování dřeva na délku 30 až 150
mm. Obsah vody z pilařských odpadů bývá kolem 45 %, z truhlářské výroby
kolem 15 %. Výhřevnost 9 až 16 MJ/kg.
1.5.2 Piliny
Piliny jsou surovinou, kterou lze jednak využít k přímému spalování ve
vhodných typech kotlů, ale také jako vstupní surovinu v procesu výroby pelet
či briket.
Piliny mají na trhu velmi specifickou pozici a to hlavně díky způsobu svého
vzniku. Je třeba zdůraznit, že piliny se na zakázku nevyrábějí, naopak vznikají
jako odpad při zpracování dřeva v pilařských provozech. Z toho také vyplývá,
že objem jejich produkce silně podléhá sezónním i ekonomickým vlivům. Mezi
tyto hlavní vlivy patří např. omezený provoz na pilách v zimních měsících,
vazba objemu pořezu na poptávce řeziva na trhu a vlastní spotřeba pilin na
vytápění pilařských provozů, popř. na sušení řeziva u některých provozů, kde
se piliny používají jako medium pro sušení.
Častou nezanedbatelnou komplikací při dodávkách pilin ke spotřebiteli je
jejich vlastní nakládka, doprava a skladování. Pro dopravu jsou využívány
speciální nákladní automobily, které mají v jiných oborech jen výjimečné
využití [68].
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Štěpku a piliny se doporučuje pro automatické průmyslové kotle o výkonu od
90 do 10000 kW. U těchto kotlů je sice vyšší investice do výstavby, ale
vzhledem k nízké ceně paliva je návratnost investice velmi rychlá. V současné
době se vyskytují na trhu také kotle s nižším výkonem kolem 30 kW, které jsou
již vhodné pro využití v domácnostech.

Obr. 12 Piliny ložené na hromadách [52]

1.6

Obiloviny

Trendem v celé Evropě je spalování odpadního obilí, což je obilí, které nelze
využít pro potravinářské účely, které nelze prodat, má nadměrný podíl určitých
nežádoucích látek apod. Ve Skandinávii se obilí jako palivo používá již cca 20
let. Nejčastěji se v Evropě spaluje pšenice a oves. V USA je běžným palivem
kukuřice. Kvalita obilí určeného pro spalování je ovlivněna především
obsahem minerálů. Výhřevnost obilí může mít velké výkyvy a tím je následně
ovlivněn i výkon kotle, který lze při spalování obilí dosáhnout. Nejvíc je
výhřevnost závislá na výši lepku, příliš vysoký obsah lepku způsobuje
"nehořlavost" obilí. Za energetické obilí považujeme takové, které má kromě
jiných parametrů výhřevnost minimálně 15,5 MJ/kg [15].
Z hlediska provozu kotlů je jednodušší spalování ovsa než pšenice. Naproti
tomu oves vytváří mnohem objemnější popel a je téměř nutností při spalování
ovsa používat také odpopelňovací zařízení. Při spalování obilí dochází ke
tvorbě spékanců v hořáku. Tvorba spékanců se dá omezit přidáváním aditiva
(například nehašeného vápna) do paliva. Běžně se proto přidává do obilí cca 1
až 2 % vápna. Obilí velmi rychle vyhasíná, proto je nutné tomu přizpůsobit
parametry nastavení kotle.
Spalování obilí je náročnější než spalování dřevních pelet, ale umožňuje využít
surovinu, která by jinak mohla skončit jako odpad, bez ekonomického užitku
[61].
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Obilí se doporučuje pro komfortní vytápění v automatických kotlích o výkonu
od 12 do 200 kW. Toto palivo je možné svými vlastnostmi i cenou zařadit
zhruba mezi dřevní a alternativní pelety.

Obr. 13 Obilí – oves [46]
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2 Principy spalování
Na trhu s kotli a spalovacími zařízeními na biomasu se objevuje několik
odlišných koncepcí přikládání paliva do kotle a řešení spalování. Výrobců
existuje na trhu mnohem více než použitých koncepcí, proto jsou kotle
principiálně velmi podobné, liší se však v někdy velice důležitých detailech,
které mohou výrazně snížit tvorbu emisí a odstranit problémy s odvodem
popela. Jednotlivé kotle se také liší kvalitou provedení a komfortem při
provozu, což se projevuje značnými cenovými rozdíly [1].

2.1

Spalování na roštu

Roštové kotle mají dlouhou historii, uplatnily se při spalování fosilních paliv a
nyní se uplatňují také při využití biomasy téměř ve všech jejich formách:
kusové dřevo, štěpka či dřevní odpady aj. Pro spalování na roštu nejsou vhodné
druhy s jemnou frakcí.
Roštové ohniště slouží k spalování kusových pevnýchých paliv v klidné vrstvě
tzv. filtračním způsobem. Základní části roštového ohniště jsou: spalovací
prostor (vlastní ohniště) vymezený na bocích stěnami a přední a zadní klenbou
a na dně roštěm, palivová násypka, popelník a zařízení pro přívod a regulaci
spalovacího vzduchu.
Funkce roštu:
•

vytvářet a udržovat vrstvu paliva požadované tloušťky a
prodyšnosti při co nejmenším propadu zrn paliva,

•

zajišťovat přívod spalovacího vzduchu do jednotlivých míst plochy
roštu tak, aby spalování probíhalo s optimálním součinitelem
přebytku vzduchu,

•

umožňovat postupné vysoušení, zahřátí na zápalnou teplotu, hoření
a dokonalé vyhoření zrn paliva,

•

shromažďovat, popř. zajišťovat odvod.

Spalované palivo prochází na roštu postupně sušením, odplyňováním prchavé
hořlaviny, zapálením, hořením a dohoříváním. U pevných roštů následují tyto
fáze za sebou ve směru výšky vrstvy a u roštů pásových a přesuvných za sebou
ve směru délky roštu [11].
Pokud budeme hovořit o malých výkonech, jedná se zpravidla o spalování na
pevném roštu, který je nehybný a zbytky po spalování přes něj propadávají do
popelníku. Velikost roštu do jisté míry omezuje výkon zařízení. Pro usnadnění
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odvodu zbytků po spalování může mít rošt vibrační nebo pohyblivý
mechanismus.
U malých zařízení se rošty liší tvarem roštu, tvarem a velikostí otvorů v roštu,
nakloněním roštu, mechanismem, který slouží k usnadnění odvodu popela, a
mnohými dalšími odlišnostmi. V poslední době se i u spalovacích zařízení pro
malé výkonové kategorie objevují mechanické rošty, které se podobají
válcovým nebo přesuvným roštům.

2.2

Spalování se spodním přívodem paliva

Příkladem hořáku se spodním přívodem paliva je ohniště moderního kotle s
(dis) kontinuálním přívodem paliva, jehož principiální schéma uvádí Obr. 14,
který byl poprvé vyvinut firmou CRE v Anglii.
Kotle se spodním přívodem paliva jsou jedny z nejvíce rozšířených.
Principielně se jedná o systém, kdy je palivo přiváděno pod hořící vrstvu. U
této koncepce je vhodné užití reflexního keramického tělesa, které odráží
tepelné záření hořící vrstvy a plamene zpět do ohniště, a pomáhá tak při
zapalování a stabilizaci hoření.
Palivo je dopravováno šnekovým dopravníkem. Pomocí litinového kolena,
retorty, je směr pohybu paliva převeden do vertikálního směru. Na retortu
navazuje rošt, přičemž mezera mezi roštem a retortou dává prostor pro
proudění spalovacího vzduchu. Rošt musí být z důvodu těsnosti umístěn ve
směšovači. Palivo se již v retortě zahřívá a vysušuje, nad touto oblastí dochází
k intenzivnímu uvolňování prchavé hořlaviny, která hoří výše. Fixní uhlík
dohořívá na roštu. Dohořívající palivo a následně popel je novým palivem
vytlačován na okraje roštu, kde přepadává do popelníku.
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Šneková hřídel

Přívod vzduchu

Obr. 14 Schéma ohniště kotle CRE [2]
U některých typů kotlů se spodním přívodem paliva do kotle může být litinové
koleno nahrazeno jiným systémem, který převádí pohyb paliva
z horizontálního do vertikálního. Šnekový dopravník je od určité části opatřen
šnekem s opačným stoupáním, palivo je tak vytlačováno do vertikálního hrdla,
které nahrazuje retortu. Tento systém spolu s dalšími zvláštnostmi, kterými
jsou keramický rošt a reflexní těleso ve tvaru obrácené nálevky, zachycuje Obr.
15.

Obr. 15 Kotel Pelletronic [35]
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2.3

Speciální hořáky, hořákové provedení

Hořáky na biomasu byly vyvinuty např. ve Švédsku a jsou s dobrými výsledky
provozovány především na zemědělských farmách. Lze v nich spalovat jak
suché obilí (nejlepší výsledky jsou se spalováním ovsa), tak biopelety. Při
spalování zrní se tvoří asi 7 % popela, a proto je vhodné jej aplikovat do kotlů s
velkým popelníkovým prostorem nebo automatickým vynašečem popela.
Hořák, který zachycuje Obr. 17, má výkon 10-20 kW . Princip spalovacího
zařízení znázorňuje Obr. 16 a Obr. 17. Šnekový podavač podává palivo do
hořáku přes svodovou hadici, která plní částečně i funkci mezizásobníku.
Hořák má čidlo pro zjištění množství paliva v hořáku, a pokud signalizuje
nedostatek, podavač naplní hořák a část hadice. Hořáky jsou vybaveny žhavicí
spirálou, která umožňuje automatické zapálení paliva.

Obr. 16 Schéma kotle s hořákem a se zásobníkem [2]
Po jednoduché demontáži hořáku lze kotel opět provozovat na kusové dřevo.
Systémy s aplikacemi hořáků do stávajících kotlů jsou velice rozšířeny ve
skandinávských zemích.
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1. Přísun paliva
11. Trysky primárního vzduchu
2. Turniket
12. Trubice přívodu prim. vzduchu
3. Zásobník hořáku
13. Ústí sekundárního vzduchu
4. Motor pohonu
14. Otočný prstenec
5. Šnekový podavač
15. Palec otočného prstence
6. Hlava hořáku
16. Čidlo úrovně paliva
7. Potrubí zapalovacího vzduchu 17. Optické čidlo
8. Ohřev zapalovacího vzduchu
18. Tepelná pojistka
9. Ventilátor
19. Konektor řídící jednotky
10. Trubka přívodu paliva
20. Článkový řetěz pohonu
Obr. 17 Princip hořáku [2]
Jinou koncepcí je takové provedení spalovací komory, která hořák připomíná.
Přísun paliva a pohyb paliva v hořáku je většinou horizontální. Koncepci
takového kotle zachycuje Obr. 18. Palivo je dopravováno šnekovým
dopravníkem do horizontálního hořáku. Hořák je shora ohraničen válcovým
keramickým reflektorem. Popel je vytlačován novým palivem a přepadává přes
okraj roštu do popelníku.
Tato koncepce je vhodná pro kotle malého a středního výkonu, pro kotle
větších výkonů je jednodušší použít jinou koncepci.
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Obr. 18 Schéma kotle s hořákovým provedením
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3 Dělení kotlů podle technologie a způsobu
přívodu paliva
K vytápění rodinného domu je zapotřebí kotle o výkonu nanejvýš několika
málo desítek kilowat. Záleží to na klimatických podmínkách, lokalitě, celkové
dispozici, konstrukci a způsobu využívání domu. Tepelné ztráty moderních
domů se vyjadřují v jednotkách kilowat. Při rozhodování o druhu paliva a typu
kotle bude vždy stát na jedné straně uživatelský komfort a na straně druhé
celkové tj. investiční a provozní náklady.

3.1

Typy kotlů na pevná paliva podle způsobu
přívodu paliva

Kotle podle způsobu přívodu paliva můžeme rozdělit na kotle s manuálním
přikládáním a nebo na kotle s automatickým přikládáním
3.1.1 Kotle s manuálním přikládáním (ruční)
Výrobci u těchto kotlů oprávněně vycházejí z toho, že kotle určené pro
spalování jednoho z nejlevnějších paliv, musí být také levné, a proto
jednoduché. Klasickým a dosud nejrozšířenějším konstrukčním řešením je
velkoobjemové ohniště (se spodním odhoříváním, nebo prohořívací), do
kterého lze pro co možná nejdelší periodu přikládání přiložit najednou velké
množství paliva. U těchto kotlů se palivo dodává do topeniště přes horní
nakládací dvířka nebo nakládací dvířka umístěná z čelní (přední) strany kotle,
přičemž nakládání paliva čelními dvířky je pro obsluhu méně namáhavé než
v případě horních dvířek. Čerstvě přiložené palivo se postupně zahřívá,
vysušuje, a poté se začíná uvolňovat prchavá hořlavina, jejíž zapálení
představuje počátek hoření. Tento proces probíhá různou rychlostí, danou
konstrukcí a kvalitou provedení kotle.
Graf 2 popisuje podstatná fakta o vyhořívání dávky paliva (u prohřívacích
kotlů), přiložené najednou do ohniště. V průběhu dvouhodinové zkoušky se
spálilo 18 kg paliva, průměrně tedy 9 kg za hodinu – viz. křivka průměrné
rychlosti hoření. Z průběhu křivky skutečného úbytku paliva vidíme, že brzy
po přiložení začíná palivo hořet, jeho spotřeba (tj. úbytek v ohništi) stále
narůstá a teprve po čtyřicáté minutě začne, nejprve zvolna, klesat. Z křivky
okamžité rychlosti hoření (spotřeby paliva) vyplývá, že okamžitá rychlost
hoření (cca 20 kg/hod ve 40. minutě) je více než dvakrát větší, než průměrná.
Rychlost hoření určuje tepelný výkon ohniště a měl by jí také odpovídat přívod
spalovacího vzduchu. To není snadné zajistit, a proto je obvykle na počátku a
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na konci přikládacího cyklu v ohništi přebytek vzduchu („-“ oblast grafu) a ve
střední části („+“ oblast grafu), kdy je výkon kotle největší, jeho nedostatek.

Graf 2 Časový průběh spalování přiložené dávky uhlí u prohřívacích kotlů
[11]
Není možné jednoduchou, spolehlivou a levnou regulací zajistit aktuálně
potřebné množství spalovacího vzduchu do ohniště, a proto budou kotle tohoto
typu stále produkovat značné množství škodlivých látek.
Kotle s ruční obsluhou se nejvíce používají pro rozsah výkonů do 50 kW. V
důsledku výstavby tzv. nízkoenergetických domů se v současnosti vyrábějí
kotle s výkonem nižším než 15 kW.
U kotlů s ruční obsluhou není možné regulovat jejich tepelný výkon a proces
spalování dodávkou paliva. Proto u kotlů s ruční dodávkou paliva je možné
použít regulování tepelného výkonu a procesu spalování pouze regulací
množství primárního a sekundárního spalovacího vzduchu, resp. jejich správné
přerozdělení. Přívod primárního vzduchu ovlivňuje uvolňování plynné složky
paliva, a tím i výkon kotle. Sekundárním vzduchem se ovlivňuje vypálení
hořlavých plynů.
3.1.2 Automatické kotle
Moderní kotle na spalování pevných paliv používají systém kontinuálního
přívodu paliva do ohniště. Ve většině případů se jedná o dopravu pomocí
šnekových dopravníků a pomocí otočného válcového roštu. Automatická
doprava paliva do kotle zajišťuje stabilitu spalovacího procesu, stabilitu
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požadovaného výkonu, vysokou účinnost spalování, nízkou produkci škodlivin
a komfort pro uživatele. Technicky má takové řešení jeden háček. Čím menší
množství paliva je zapotřebí nepřetržitě dopravovat do ohniště, tím musí být
jeho jednotlivé částice jemnější, menší. Je dosti obtížné představit si dopravní
zařízení, které během minuty spolehlivě dopraví do ohniště pouhých 15 dkg
paliva. Je však možné palivo dopravovat přetržitě, periodicky a celý proces
automatizovat tak, že impulsem k spuštění dopravníku bude výstupní teplota
spalin, nebo vody nebo se bude dopravník spouštět cyklicky s určenou dobou
plnění a prodlevy [14].
Automatické kotle na pevná paliva pro ústřední vytápění mohou využívat jak
spalování na roštu, tak speciálních hořáků či hořákového provedení spalovací
komory, dále spodního přívodu paliva nebo zplyňování.
Velice důležitá je řídicí jednotka, která všechny systémy koordinuje a zajišťuje
komunikaci kotle s uživatelem. Stupeň a preciznost automatizace je hlavním
důvodem odlišnosti cen u kotlů stejné výkonové úrovně.

Obr. 19 Automatický kotel [55]
Kotle s automatickým řízením se vyznačují tím, že kromě regulace tepelného
výkonu, resp. i procesu spalování, jsou schopny řídit přívod paliva a to, buď
kontinuálně nebo stupňovitě. Automatické dodávce paliva musí být
přizpůsobena i samotná forma paliva.
U zdrojů tepla s automatickým řízením se můžeme setkat s různými typy
konstrukcí topenišť:
− Topeniště se spodním přívodem paliva,
− Topeniště s příčným přívodem paliva,
− Topeniště se shazováním paliva,
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− Topeniště pro spalování rostlinné biomasy,
− Topeniště s otočným válcovým roštem.

Obr. 20 Topeniště se spodním přívodem paliva
V topeništích se spodním přívodem paliva (Obr. 20) se palivo dopravuje do
spalovací pánve pomocí šnekového dopravníku. Primární spalovací vzduch se
přivádí do spalovací pánve pomocí otvorů a postupně dochází k vysušování
paliva, pyrolytickému rozkladu, zplyňování paliva a hoření dřevěného uhlí.
Uvolněné hořlavé plyny se okysličují sekundárním spalovacím vzduchem před
vstupem do dohořívací komory. Odchozí spaliny na cestě do komína předávají
teplo ve výměníku, kde se ohřívá teplonosné médium.

Obr. 21 Topeniště s pevným roštem a příčným přívodem paliva
Do kotlů s topeništěm s příčným přívodem je palivo dodávané ze strany. Při
tomto typu topeniště se používá buď spalování roštové nebo bezroštové.
Doprava paliva do topeniště se při palivech s jemnozrnné a rovnoměrnou
strukturou převážně realizuje pomocí šnekového dopravníku. Při roštových
topeniště převažují systémy s pevným roštem (Obr. 21). při vyšších výkonech
lze použít topeniště s posuvným roštem, kde se palivo posouvá pohybem
roštnic vpřed a vzad (Obr. 22).

Obr. 22 Topeniště s posuvným roštem a příčným přívodem paliva
33

Topeniště s posuvem paliva po pevném roštu mohou být realizována jako
nechlazená (Obr. 23 vlevo) nebo chlazená vodou (Obr. 23 vpravo). Konstrukce
vodou s chlazeným topeništěm (pevné podlahy) jsou vhodné kromě spalování
štěpky a pelet i pro spalování paliva s vysokým obsahem popela a paliva se
sklonem k tvorbě škváry (obilí, zrno).

Obr. 23 Topeniště s příčným přívodem paliva (nechlazené vlevo, chlazené
vpravo)
Primární spalovací vzduch je vhodným způsobem přiváděn do prostoru
primární zóny spalování paliva, a to buď přes rošt přívodními vzduchovými
kanály nebo tryskami. Při roštových konstrukcích splňuje primární vzduch také
funkce roštové chlazení, což zmenšuje riziko tvorby škváry a přehřívání
materiálu. Sekundární vzduch se přivádí do prostoru před vstupem do
dohořívací komory. Při palivech bohatých na popel může popel pomocí šneku
vynést do velkého zásobníku popela.
Topeniště se shazováním paliva, někdy označováno jako horní přívod, byla
speciálně vyvinuta pro spalování dřevních pelet. Tato konstrukce topeniště není
vhodná pro spalování dřevní štěpky.

Obr. 24 Topeniště se shazováním paliva do pánevního ohniště
Pelety se dopravují šnekovým dopravníkem do horní polohy tak, aby pelety
padaly troubou nebo šachtu shora do rozžhavené grilu. Ta se může nacházet
buď ve vyměnitelné pánvi ohniště (Obr. 24), na překlápěcím roštu (Obr. 25)
nebo ve spalovacím tunelu (Obr. 26).
Přívod primárního a sekundárního spalovacího vzduchu je zajišťován buď
odspodu, respektive přes boční vzduchové trysky. Tento typ topeniště se
používá pro malé tepelné výkony, přibližně do 30 kW.
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Obr. 25 Topeniště se shazováním paliva na překlápěcí rošt
Přívod primárního a sekundárního spalovacího vzduchu je zajišťován buď
odspodu, respektive přes boční vzduchové trysky. Tento typ topeniště se
používá pro malé tepelné výkony, přibližně do 30 kW.

Obr. 26 Topeniště se shazováním paliva do spalovacího tunelu
Topeniště s otočným válcovým roštem (Obr. 27) se oproti klasickým roštům
liší v konstrukci otáčivého roštu, na které probíhá hoření. Palivo se
automaticky sesouvá z násypky na rošt nebo je podáváno dávkovacím šnekem.
Na roštu tedy hoří jen optimální množství paliva. Otáčivý pohyb roštu zajišťuje
přísun paliva ze zásobníku a odvod popela. U správně nastaveného krokování
roštu musí být popel odcházející do popelníku do šeda vyhořelý. Z komína by
neměl vycházet tmavý kouř. U moderních kotlů řídí spalování automatická
regulace kotle a topný výkon je utlumován postupně. V případě snížení odběru
tepla je oheň v topeništi utlumený a doutná pouze několik uhlíků. Palivo v kotli
nevyhasne ani v případě 12 hodinového výpadku elektrické energie a poté se
bez zapálení a zásahu obsluhy automaticky spustí.
Doplňování paliva je buď ruční nebo mechanické, šnekovými popř. pásovými
dopravníky. Účinnost kotlů přesahuje 80 % a svědčí o velmi dobré konstrukci a
kvalitním spalování.
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Obr. 27 Automatický kotel s otáčivým válcovým roštěm [66]

3.2

Časové průběhy spalování

Porovnání grafů (Graf 3 a Graf 4) ukazuje na stabilitu spalovacího procesu při
automatické dopravě paliva. Délka periody přikládání je u ručního dávkování
přibližně 1 – 5 hodin, a proto má spalovací proces výrazně periodický ráz. U
automatických kotlů se perioda přikládání pohybuje řádově v desítkách sekund
až minut a z tohoto důvodu je spalovací proces stabilnější, snáze řiditelný a
tedy i kvalitnější.

Graf 3 Časový průběh spalování u kotle s ručním přikládáním [65]
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Graf 4 Časový průběh spalování u kotle s automatickou dopravou paliva [65]

3.3

Typy kotlů na pevná paliva podle použité
technologie

Nejběžnější technologií, která je vyžívaná v kotlích pro domácnosti jsou
odhořívací, prohořívací nebo zplyňovací systémy. Palivo se do takovýchto
kotlů přidává manuálně a jedná se převážně o uhlí, koks nebo kusové palivo –
polena, štípané dřevo.
3.3.1 Prohořívací kotle
Prohořívací kotle představují jednoduchý a levný systém kotlů pro domácnosti,
které spalují pevná paliva. Obr. 28 znázorňuje princip klasických prohřívacích
kotlů.

Obr. 28 Prohořívací kotel [10]
U prohořívacích kotlů spalování probíhá v celé dávce paliva ve stejnou dobu.
Tyto kotle jsou běžně vybaveny přívodem primárního vzduchu, který je veden
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skrz rošt a skrz celou dávku paliva. Spalování probíhá v celé dávce paliva více
či méně ve stejnou dobu. Sekundární vzduch je přiváděn nad dávku paliva, kde
probíhá druhé spalování. Palivo je dávkováno přes horní dveře a popel je
odstraňován přes spodní dvířka. Kotel většinou využívá přirozeného tahu.
Nevýhodou tohoto systému je to, že v případě příliš vysoké dávky paliva není
možné prostorově oddělit zplyňování a oxidaci, důsledkem toho je nízká
účinnost a vysoké emise. Emise nespálených uhlovodíků a CO mohou být
vyšší a to v případě, že prohořívací kotel pracuje s nízkou rychlostí spalování
[10].
Prohořívací způsob spalování je vhodný pro paliva s malým obsahem prchavé
hořlaviny. Nejlepší palivo pro tyto kotle je koks. S ohledem na jeho vysokou
cenu je v kotli spalováno hnědé uhlí, což je naprosto nevhodné užití stejně tak
jako spalování mokrého dřeva. Tento způsob je z pohledu environmentálních
požadavků 21.století nevhodný a nové legislativní požadavky zřejmě povedou
ke konci jejich prodeje.
3.3.2 Odhořívací kotle
U odhořívacích kotlů jsou plamen a spaliny vedeny dospod (spodní tah) nebo
do boku (boční tah) topeniště, v tomto případě je zahřívána pouze menší část
paliva. Zplyňování a konečné spalování probíhá v oddělených komorách, které
zajišťují více stabilní spalování. Popel propadá skrz rošt do popelníku [32].
Nejčastějším palivem, které se využívá v odhořívacích kotlích je kusové dřevo
a uhlí. V některých případech se také využívají dřevěné brikety a brikety
z rašeliny. Běžně je v odhořívacích kotlích využíváno přirozeného tahu, ale
některé kotle jsou vybaveny ventilátorem pro odvod spalin. Spalování
v odhořívacích kotlích představuje stabilnější proces než u prohořívacích kotlů,
a proto také produkují méně emisí ve srovnání s prohořívacím způsobem.
Princip typického odhořívacího kotle je znázorněn na Obr. 29.

Obr. 29 Kotel se spodním odhoříváním [10]
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3.3.3 Zplyňovací kotle
Další možnou technologií je zplyňování. Zplyňovací kotle jsou jedním z
nejvíce účinných kotlů, které jsou dnes komerčně dostupné. Účinnost
prohořívacích a odhořívacích kotlů na dřevo se pohybuje kolem 50 - 80%.
Účinnost zplyňovacích kotlů se pohybuje kolem 70 - 90%. Výhodou těchto
kotlů vzhledem k takto vysoké účinnosti je úspora paliv a provozních nákladů a
také menší produkce znečišťujících látek.
Při zplyňování dochází k tepelnému rozkladu pevného uhlíku obsaženého v
palivu v jiné častí spalovacího zařízení než kde dochází k vlastnímu spalování
vzniklého plynu. Obr. 30 znázorňuje zjednodušený řez zplyňovacím kotlem na
kusové dřevo. Do horní komory, která je zároveň i zásobníkem paliva je
přiváděn vzduch jehož množství je podstechiometrické. Zde hoří především
uhlík na CO (typický produkt nedokonalého spalování). Přitom dochází k
uvolnění dalších hořlavých plynů z termického rozpadu dřeva. Vzniklé spaliny
a plyn jsou vedeny do spalovací komory, kde je přiveden další vzduch
(sekundární), kde shoří vzniklé CO a další hořlavé plyny. Vzniklými horkými
spalinami se ohřívá voda. Výhodou zplyňování je vysoká účinnost využití
energie v palivu a nižší škodlivé emise oproti klasickému spalování, jelikož
plynné palivo se spaluje snáze než palivo pevné [26].

Obr. 30 Zplyňovací kotel na dřevo [39]
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4 Dělení kotlů na pevná paliva podle druhu
spalovaného paliva
4.1

Kotle na spalování uhlí

Kotle na spalování uhlí byly v minulosti využívány v převážné většině
domácností a téměř ve všech kotelnách, výtopnách a teplárnách. Dnes jsou
ještě rozšířené při výrobě elektrické energie v teplárnách, avšak za plnění
mnohem přísnějších předpisů z hlediska produkce látek negativně působících
na lidské zdraví a životní prostředí. Kotle na spalování uhlí se podobají kotlům
spalujících dřevo. Obvykle se používají hybridní kotle (Obr. 31), které jsou
schopny spalovat uhlí i dřevo. Hlavní rozdíl mezi kotli spalujícími uhlí od
kotlů na dřevo je v systému přívodu spalovacího vzduchu. Uhlí hoří lépe,
pokud je vzduch přiváděn zespodu. Při spalování uhlí vzniká více popela a tak
je nutné popelník častěji vyprazdňovat.
Některé kotle mají termostatem řízený regulátor, který nastavuje přívod
spalovacího vzduchu. Vyspělejší kotle mají dmychadlo, pomocí kterého se
přesně dosáhne požadované množství spalovacího vzduchu, avšak je třeba
připojení kotle na zdroj elektrické energie.

Obr. 31 Schéma hybridního kotle na uhlí a dřevo
I malé kotle na uhlí mohou dosahovat vysokou úroveň účinnosti spalování (kdy
jsou vybaveny automatickým dávkováním paliva a tak zvyšují komfort
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obsluhy) a tak je možné instalovat je i v malých domech, kde zajistí dostatečný
tepelný komfort i během mrazivých dnů. Mohou sloužit i jako záložní zdroj
tepla v případě, že dojde k přerušení dodávky plynu, případně kdy se hlavní
kotel porouchá. Mezi nevýhody využívání těchto kotlů patří nutnost
skladových zásob uhlí, časté čištění kotle a odstraňování vzniklého popela.
Dále podobně jako u jiných typů kotlů existuje nebezpečí požáru a případného
udušení vzniklými spalinami v případě vzniku problému s kouřovodem nebo
přívodem spalovacího vzduchu.
4.1.1 Kotle na uhlí s automatickým přikládáním
Uhlí je pomocí šnekového podavače přesouváno ze zásobníku do spalovací
komory, kde odhořívá na talíři a vzniklý popel odpadává na okrajích (Obr. 32).
Výrobci udávají, že díky zásobníku paliva a šnekovému podávacímu
mechanismu (který přisouvá palivo dle nastaveného programu do hořáku
kotle), lze docílit komfortní provoz vyžadující pouze 10 minut pozornosti
denně. Udávaná účinnost dosahuje až 85% a rozsah výkonů u nejmenších kotlů
je 4 až 25 kW.

Obr. 32 Schéma automatického kotle na uhlí [62]

4.2

Kotle na pelety

Jedná se o automatický systém spalování čistého a dobře známého paliva, kdy
rychlost spalování je řízena předně dávkováním paliva, než regulací přívodu
primárního vzduchu. Existují dva druhy těchto kotlů: Zařízení spalující pouze
pelety, anebo spalující polena i pelety, která lze snadno konvertovat tak, aby
využívala střídavě buď pelety či polena.
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Dřevní pelety si odebírají automatickým dopravníkem podle potřeby ze
zásobníku. Objem zásobníku výrobci kotlů dimenzují tak, aby na jedno
naplnění pojmul množství pelet k vytápění na určitou dobu, která se pohybuje
od jednoho dne až do jednoho týdne i více. Do tohoto zásobníku se pelety
naplňují buď ručně, nebo automaticky např. pomocí šnekového dopravníku ze
skladu pelet.
Podle systému přívodu paliva rozlišujeme tři různé typy spalování pelet:
spalování se spodním, vodorovným a s horním přívodem paliva. Zatímco kotle
se spodním nebo vodorovným přívodem paliva se hodí pro různé substráty
(dřevní štěpka, sláma, zrno), kotle s horním přívodem paliva byly vyvinuty jen
pro dřevěné pelety a neumí spalovat štěpku ani substráty.
Ze zásobníku jsou, podle pokynů regulace, pelety dopravovány na tzv.
peletový hořák, instalovaný v kotlovém tělese. Pracovní cyklus pak probíhá
následovně. Při požadavku na dodávku tepla dá automatická regulace pokyn k
zažehnutí hořáku (pomocí elektrické energie). Po zapálení hořáku probíhá
spalování pelet, přičemž potřebné množství je dodáváno šnekovým
dopravníkem. Pokud již není dodávky tepla zapotřebí, automatická regulace
zastavuje šnekový dopravník a pelety na hořáku nechá dohořet. Činnost je
běžně kontrolována prostřednictvím termostatu umístěného ve vytápěném
prostoru, který je umístěný v kotli nebo akumulační nádrži. Vzduch pro
spalování je dodáván s pomocí elektrického ventilátoru, který může také
zajišťovat dodávku sekundárního vzduchu.
Zařízení má minimální požadavky na obsluhu. Kapacita popelníků se liší podle
typů kotlů, v některých případech se popelník vysypává po dvou měsících.
Vývoj v této oblasti se orientuje směrem ke zvýšení dostupnosti pro uživatele a
snížení požadavků na obsluhu.
Schéma automatického kotle na pelety je na Obr. 33 [44].

Obr. 33 Automatický kotel na dřevní pelety [44]
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4.2.1 Hořáky na pelety namontované na stávající kotel
Zvláště ve skandinávských zemích je běžné nahrazovat naftové či plynové
hořáky ve stávajících vytápěcích kotlích za hořáky na pelety, takže se zařízení
může nadále používat (viz. Obr. 34). K výhodám tohoto řešení patří zejména
mnohem nižší investiční náklady. Hořák na pelety lze namontovat také k
hořáku na polena, aby mohlo zařízení fungovat volitelně buď s poleny či
peletami. Při výměně naftového či plynového hořáku za hořák na pelety je však
třeba splnit pár podmínek: komín odolný proti vyhoření sazí s adekvátním
tahem, vhodná velikost spalovací komory, pravidelné čištění hořáku a kotle
atd. Počítat se musí také s tím, že výkon naftového nebo plynového kotle činí
při provozu na pelety jen 60 %.

Obr. 34 Peletový hořák [10]
4.2.2 Skladování dřevěných pelet
Dřevěné pelety se dopravují do kotle ze skladovacího prostoru nebo skladovací
nádrže navržené speciálně pro tento účel. Skladovací prostor lze konstruovat
uvnitř nebo vně budovy, která se má vytápět. Ke skladování pelet se nejčastěji
používá zvláštní místnost ve sklepě, ale existuje i pár zvláštních řešení
(podkroví, garáž, zahradní domek). Pelety jsou velmi hydroskopické (savé).
Dostanou-li se do kontaktu s vodou nebo vlhkými povrchy, rozdrolí se a už se
nedají použít. Proto je nesmírně důležité udržovat skladovací prostor stále v
suchu. V závislosti na tvaru rozlišujeme dva typy skladovacích prostor:
Skladovací prostory s nakloněnou (viz.Obr. 35). a plochou podlahou
Skladovací prostory s nakloněnou podlahou by se měly projektovat s úhlem
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35-40°, aby mohly pelety klouzat automaticky do systému pro přívod paliva na
dně místnosti. Nejlepší podlahy jsou ze dřeva a s povrchem, který je co
nejhladší a co nejodolnější proti odření. Tento systém umožňuje dokonalé
vyprázdnění skladovacího prostoru.

Obr. 35 Skladiště pelet s nakloněnou podlahou [50]
Ze skladiště dodává přívodní systém palivo do hořáku na pelety. Existují dva
typy přívodních systémů, které lze použít u skladovacích prostor s nakloněnou
i plochou podlahou: přívodní šnekový dopravník a sací nebo pneumatický
odběr. Přívodní šnekový dopravník vyžaduje, aby bylo skladiště vedle
místnosti se zařízením na spalování pelet. Výhodou sacích přívodních systémů
je to, že skladiště nemusí být těsně vedle hořáku, může být vzdáleno až 25 m a
v jiné úrovni domu [27]. Na druhé straně je však jejich provoz mnohem
hlučnější, což se neobejde bez zvukové izolace.
U kotlů na pelety není za každou cenu nutné mít zásobník tepla. Díky
kontinuální dodávce paliva v malých množstvích se dá kotel na pelety
provozovat s širokou škálou výkonů, až do 20% nominálního výkonu [27].
Hořáky na pelety se tak mohou přizpůsobovat aktuální poptávce. V určitých
případech by byl ovšem zásobník tepla rozumným řešením. Jeho používáním
lze snížit frekvenci zapínání a vypínání zařízení, což může mít příznivý vliv
na spotřebu pelet, emise a životnost kotle a komínu.

4.3

Kotle na dřevní štěpku

Pokročilé technologie kotlů na dřevní štěpku napomáhají v řešení problémů
s různorodou vlhkostí paliva. Konstrukce a výroba kotlů musí být důmyslná a
robustní, což vede k vysokým investičním nákladům, ale také kvalitě kotle.
Zhruba stejné množství financí jako je vynaložené na samotný kotel musí být
počítáno také na vnější zařízení. Ekonomičnost kotlů na dřevní štěpku se
zvyšuje s rostoucí spotřebou energie, je to dáno tím, že nízká cena dřevní
štěpky kompenzuje vysoké investiční náklady na samotný kotel. Provoz kotle
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na dřevní štěku velmi závisí na kvalitně vnějších zařízení, a ještě více na
kvalitě dřevní štěpky [28].
4.3.1 Násypník
paliva
vyprazdňovaní

se

systémy

automatizovaného

Na rozdíl od pelet má dřevní štěpka nižší sypnou hmotnost. Požadované
násypníky jsou proto větší a kvůli nepravidelnému tvaru je zde mnohem vyšší
pravděpodobnost tvorby tepelných mostů, což zvyšuje nároky na konstrukci
vyprazdňovacích systémů.
Případy s nevhodnou konstrukcí nebo se systémy vyprazdňovaní o příliš
malých rozměrech nejsou bohužel ojedinělé. Mezi systémy, o nichž se ví, že
fungují dobře, patří násypníky s posuvným dnem a násypníky s rotační
lopatkou.
Obr. 36 znázorňuje vyprazdňovaní systém násypníku s posuvným dnem.
V tomto případě hydraulický píst posunuje ocelový rošt sem a tam, a tím vhání
hromadu paliva dovnitř. Šnekový dopravník je umístěn v korytu, které se plní
shora.

Obr. 36 Vyprazdňovací systém násypníku s posuvným dnem [29]
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Obr. 37 Vyprazdňovací systém násypníku s rotační lopatkou, pohled shora [30]

Obr. 38 Vyprazdňovací systém násypníku s rotační lopatkou [30]
Prostorové nároky na násypník paliva jsou značné. Plněný násypník paliva
představuje významnou zátěž jiskrami v úzké souvislosti se zdrojem
zapalování. Místní bezpečnostní předpisy se tedy musí dodržovat skutečně
svědomitě. Musí zahrnovat nehořlavé stěny a ohnivzdorné otvory.
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4.3.2 Doprava paliva do kotle
Štěpka se do kotle dopravuje automaticky šnekovým dopravníkem do
spalovacího prostoru, kde postupně odhořívá. K zajištění a regulaci správného
hoření je v kotli ventilátor. Kotel bývá vybaven poloautomatickým čištěním
výměníku, které umožňuje čistit výměník kotle pohodlně za provozu. Díky
modulovanému řízení spalování pomocí lambda sondy je možno kotel využívat
v létě pouze k ohřevu teplé vody.
Vlastní přikládání dřevní štěpky je nejčastěji řešeno šnekovým dopravníkem,
popř. pomocnými hrably z blízkého skladu paliva. V případě vytápění většího
objektu je menší objem štěpky do kotle dopravován šnekovým dopravníkem
z meziskladu, který je dle aktuální potřeby doplňován větším pásovým
dopravníkem nebo kolovým manipulátorem z centrálního skladu štěpky. V
kotlích na spalování dřevní štěpky je možno spalovat nestlačenou, volně
loženou dřevní štěpku zpracovanou nadrobno (štěpkovačem nebo drtičem)
z dřevních zbytků z lesní těžby, pil, apod. Podle velikosti a výkonu kotle je
doporučeno využívat štěpku hrubší vyrobenou na kladivovém drtiči nebo
jemnější vyrobenou v nožovém štěpkovači. V některých kotlích na dřevní
štěpku lze dočasně spalovat i klasické palivové dříví.

Obr. 39 Šnekový dopravník přepravující a dávkující palivo [31]
Stejně jako u kotlů na pelety, se i v kotlích na dřevní štěpku přikládá dle
velikosti vytápěného prostoru a výkonu použitého kotle. Kotle na dřevní štěpku
mívají zpravidla automatizovaný provoz s velkou násypkou nebo zásobní
místností, která se plní jednou max. dvakrát za sezónu [24].
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1. Dvířka do ohniště
2. Stupňový rošt – primární vzduch
3. Spalovací komora
4. Ukazatel naplnění
5. Vířivá tryska – sekundární vzduch
6. Reakční trubka
7. Čistící víko
8. Virbulátory / vířidla
9. Trubkový výměník tepla
10. Odtahový ventilátor
11. Čištění výměníku tepla
12. Kouřovod
13. Lambda sonda
14. Kouřové čidlo
15. Pohon čištění resp. roštu
16. Popelníkový šnekový dopravník
17. Pojízdný popelník
18. Regulace pomocí menu
Obr. 40 Automatický kotel na dřevní štěpku [24]
Průměrná účinnost spalování těchto kotlů se pohybuje mezi 80 a 90 % (závisí
na kvalitě paliva a stupni vytížení kotle).
Důležitou součástí kotle na štěpku je hořák a systém uchycení roštu. U kotlů
menších výkonů se používají hořáky horizontální, hořáky s podsuvným
plněním nebo hořáky retortové. U kotlů větších výkonů jsou nejčastější pevné
nebo posuvné (šikmé) rošty.
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5 Zplyňování a zplyňovací kotle
Zplyňovací kotle (Obr. 41) zaznamenaly v posledních letech významný
rozmach na trhu se zdroji tepla a v současnosti, kdy neustále dochází k nárůstu
cen jiných paliv, jako je zemní plyn nebo elektřina, získávají stále větší
význam při vytápění rodinných domů. Jsou spolehlivé, cenově přijatelné,
nenáročné na údržbu a v případě použití zušlechtěných dřevěných paliv
(pelety, štěpka) mohou být i plně automatizované.

Obr. 41 Zplyňovací kotel na dřevěné brikety [54]
Zplyňovací kotle jsou jedním z nejvíce energeticky úsporných kotlů, které jsou
dnes komerčně dostupné.
Technologie zplyňování je známá už po staletí. Proces zplyňování pevných
paliv byl objeven kolem roku 1839 vědcem Bischofem.
Vyprodukovaný plyn byl nazván generátorovým plyn (a stále se tak nazývá).
Jako palivo se v minulosti nejčastěji používalo uhlí a koks spíše než biomasa,
která se stále častěji používá v současné době.

5.1

Zplyňování

Podstata zplyňování spočívá v tepelném rozkladu organických a anorganických
látek v uzavřené komoře kotle za mírného přetlaku primárního vzduchu
vytvářeného vzduchovým ventilátorem. Proces zplyňování probíhá v zásobníku
kotle nad žárobetonovou/keramickou tryskou. V první fázi dochází k vysušení
prchavých složek z paliva. Ve druhé fázi se uvolněné plyny smísí v prostoru
trysky s předehřátým sekundárním vzduchem a vytvoří hořící směs plynů. Ve
třetí fázi dochází ke shoření plynů ve spalovacím prostoru kotle a odvedení
spalin přes trubkový výměník tepla do komína. Tento způsob hoření je velmi
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efektivní, což má za následek výrazné snížení spotřeby paliva oproti kotlům s
klasickým spalováním [67].
Vzhledem k turbulentní proudění horkých spalin ve výměníku tepla se
dosahuje vysoká účinnost přenosu tepla. Kombinací optimálního spalování a
maximální účinnosti přenosu tepla se dosahuje neobvykle vysoká celková
účinnost zplyňovacího kotle (kolem 90 %), přičemž se dosahuje nízká
produkce látek, které mají negativní vliv na zdraví člověka a životní prostředí.
Zplyňování je proces, při kterém vznikají hořlavé plyny (vodík, oxid uhličitý,
methan) a některé nehořlavé produkty .

Obr. 42 Princip zplyňování
Zplyňování probíhá v kotli s omezeným přístupem vzduchu. Nedostatek
kyslíku způsobuje nedokonalé hoření. Při úplném hoření uhlovodíků (ze
kterých se skládá dřevo) se kyslík sloučí s uhlíkem, přičemž vzniká CO2 a
H2O. Omezený přístup vzduchu stále ještě umožňuje mírné hoření při kterém
vzniká CO, ale vodík se neslučuje pouze s kyslíkem za vzniku molekuly H2O,
ale uvolňuje se jako čistý plyn – H2. V tomto procesu se uvolňují také jiné
složky, například uhlík, který tvoří dým. Teplo vznikající při nedokonalém
spalování se využívá na to aby se porušila vazba mezi atomy uhlovodíků.
Vznikající atomy uhlíků a vodíků se následně slučují s jinými prvky, přičemž
se uvolňuje teplo, které udržuje celý proces bez potřeby energie zvenčí. Plyny
které v tomto procesu vznikají se využívají jako palivo. Jejich složení může
ovlivnit konstrukci zplyňovacího zařízení (např. je možné takto zvýšit podíl
produkovaného methanu) [42].
Složení plynu vznikajícího při zplyňování: vodík H2 – 20 %, oxid uhelnatý CO
– 18-20 %, methan CH4 – 2-3 %, oxid uhličitý CO2 – 8-10 % a dusíku N2 – 4754 %.
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5.2

Princip zplyňovacího kotle

Zplyňovací kotle jsou konstruovány tak, aby se při hoření dřeva uskutečňovala
pyrolytická destilace, při níž se všechny spalitelné složky dřeva zplyňují.
Podstata zplyňovacího procesu spočívá v tepelném rozkladu organických
a anorganických látek. Nejprve dochází k ohřevu a vysoušení dřevní hmoty
v násypce, kdy uvolněné plyny se v prostoru trysky smíchají se sekundárním
vzduchem, a poté tyto plyny shoří ve spalovací komoře kotle. Spaliny jsou
následně odvedeny přes výměník do komína. Tímto procesem spalování lze
dosáhnout účinnosti kotlů 70 - 90 %. Výhodou těchto kotlů vzhledem k takto
vysoké účinnosti je úspora paliv a provozních nákladů. Přínosné je také snadné
čištění topeniště za provozu, odstraňování popela ze spodního prostoru
a zadního kouřového kanálu. Dřevo je nutno spalovat co nejsušší, s vlhkostí do
15 % [39].
Výkon kotle je plynule regulovatelný od 40 do 100 %. Regulaci kotle zajišťuje
elektronický regulátor podle jeho provozní teploty a potřebné teploty ve
vytápěných prostorách. Kotel musí mít samostatný a dostatečně tepelně
izolovaný komín.
U kotlů na zplynování je nezbytným příslušenstvím tzv. odtahový ventilátor
zabraňující kouření kotle do místnosti při přikládání paliva. Kotle jsou
vybaveny i tryskou na zplyňování a roštem, který umožňuje optimální vyhoření
paliva a odpopelnění paliva během provozu kotle. Na podporu hoření se do
spalovací komory vhání vzduch. Odtahový ventilátor zajišťuje plynulý odvod
spalin do komína, a tak při dodržení doporučení je čištění kotle a vybírání
popela prakticky bezprašné a bez zakouření okolního prostoru.
Schéma zplyňovacího kotle je znázorněno na Obr. 43.
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1 - spalovací komora
9 - vývod spalin do komína
10 - přívod vratné vody do kotle
2 - přívod sekundárního vzduchu
3 - vodou chlazený rošt
11 - vývod topné vody z kotle
4 - příložné dvířka
12 - tepelná izolace kotle
5 - čistící dvířka
13 - oplechování kotle
6 - dvířka pro přívod a regulaci
14 - modrá barva označuje vodu
primárního vzduchu
v kotli
7 - dvířka pro čištění kotle
15 - dochlazovací smyčka
8 - popelník
Obr. 43 Zplyňovací kotel na kusové dřevo [57]
Výrobci kotlů na zplynování dřeva doporučují na optimální využití
instalovaného výkonu zapojení kotle s akumulační nádrží. Nejefektivnější
provoz zplyňovacích kotlů je od 50 do 100 % jejich jmenovitého výkonu. Při
provozu kotle s výkonem pod 50 % jmenovitého výkonu je hoření nedokonalé,
což způsobuje nízkou účinnost výroby tepla, zvýšenou produkci škodlivin
vypouštěných do ovzduší a zanášení kotle i komína sazemi. Rovněž může
docházet ke korozi teplosměnných ploch kotle. Nepříznivým důsledkem je i
zkracování životnosti tělesa kotle. Zejména v přechodném období nebo v létě,
kdy potřeba tepla, případně teplé vody v rámci dne není rovnoměrná, bývá
kotel často provozován s výkonem nižším než 50 %. S akumulační nádrží, v
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níž se ukládá přebytek vyrobeného tepla, lze kotel provozovat efektivněji.
Pokud je nádrž plně "nabitá", kotel se automaticky odstaví a vytápí se
naakumulovaného tepla.

1. víko plnícího prostoru nahoře
s odsávacím kanálem
2. plnící prostor s ochrannou
vrstvou
3. horký litinový rošt
4. popelník
5. motor primárního a
sekundárního vzduchu
6. sekundární vzduch
7. primární vzduch
8. spodní předehřívání vzduchu
9. tryska sekundárního ventilu

10. vysokoteplotní spalovací
komora
11. čistící víko
12. trubkový výměník tepla
13. zóna odlučování prachu
14. čistící otvor
15. odtahový ventilátor
16. kouřové čidlo
17. mikroprocesorová regulace
pomocí menu
18. transportní šroubení

Obr. 44 Zplyňovací kotel na kusové dřevo a brikety [58]
Ve zplyňovacích kotlích je možno spalovat dřevo v různých formách (kusové
dřevo, dřevní štěpka, dřevěné brikety nebo pelety). Jako palivo se většinou
používají polena dlouhé 30 až 50 cm, v některých případech až do 100 cm.
Polena do moderních kotlů již netřeba zkracovat, na rozdíl od klasických
starších kotlů s krátkým ohniskem, které byly většinou konstruovány na
spalování koksu či uhlí, ale dnes se často používají pro spalování dřeva.
Spotřeba paliva ve zplyňovacím kotli na dřevo se pohybuje od asi 4 kg/h pro
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kotel s výkonem 18 kW až po 18 kg/h pro 80 kW zařízení vhodné pro velké
vytápěné objekty. V našich klimatických podmínkách spotřebuje nezateplený
rodinný dům s plochou 150 m2 v kotli s výkonem 18 až 25 kW za topnou
sezónu asi 12 m3 dřevěných polen. Pro dosažení garantované účinnosti
zplyňovacího kotle by vlhkost dřeva neměla přesáhnout 25 %. Dřevo s menší
vlhkostí má vyšší výhřevnost. Výhřevnost čisté sušiny ze dřeva se pohybuje od
17,5 do 20 MJ/kg při vlhkosti na úrovni 0 %, která je však nedosažitelná. Při
běžné vlhkosti na úrovni 20 %, kterou lze dosáhnout při skladování na vzduchu
po dobu cca 1,5 - 2 let, dosahuje dřevo výhřevnost kolem 14 MJ/kg v závislosti
na druhu dřeva. Z listnatých dřevin se nejvíce používá bukové, dubové,
habrové a akátové dřevo, z jehličnatých smrkové nebo borové dřevo.

5.3

Zplyňovací kotle na uhlí

Zplyňování uhlí je jedním z nejvšestrannějších a nejčistších způsobů, jak
převést energii chemicky vázanou v uhlí na teplo, případně na jiné formy
energie (např. elektrickou energii). Srdcem zplyňování je zplyňovací kotel na
uhlí.
Z prvkové složení převládá v uhlí uhlík. Jelikož v uhlí je obsah uhlíku vysoký a
při spalování se slučuje s kyslíkem, vytváří oxid uhličitý, který má negativní
vliv na životní prostředí. Avšak uhlí není složeno z čistého uhlíku, ale z
různých prvků vázaných s uhlíkem. Zplyňování uhlí je proces, při kterém se
konvertuje pevné palivo na hořlavý plyn sestávající z oxidu uhelnatého,
vodíku, metanu a oxidu uhličitého. Ostatními vedlejšími produkty jsou různé
oxidy síry, dusíku, rtuti a přirozeně se vyskytující radioaktivní materiály.

Obr. 45 Princip zplyňování uhlí [54]
Podstata zplyňování (Obr. 45) spočívá v tepelném rozkladu anorganických
látek v uzavřené komoře kotle za mírného přetlaku primárního vzduchu
vytvářeného ventilátorem. Proces zplyňování probíhá v zásobníku kotle, nad
tryskou. V první fázi dochází k vysoušení a uvolňování těkavých složek paliva.
Ve druhé fázi se uvolněné plyny smíchají v prostoru trysky s předehřátým
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sekundárním vzduchem a vytvoří hořící směs plynů. Ve třetí fázi dochází k
shoření plynů ve spalovacím prostoru kotle a odvedení spalin přes výměník
tepla do komína.
Kotle na zplyňování uhlí (Obr. 46) jsou obvykle konstruovány tak, že umožňují
používat jako palivo i kusové dřevo, případně jeho jiné formy (např. brikety).
Těleso kotle se skládá ze dvou komor, z nichž jedna (horní) slouží jako
zásobník paliva a druhá (spodní) jako spalovací komora. Mezi těmito
komorami se nachází rošt, který může být otočný.

1 – těleso kotle
2 – dvířka plnící
3 – dvířka popelníková
4 – ventilátor – tlakový (S)
5 – žáruvzdorná tvarovka – kostka
zadní
6 – ovládací panel
7 – bezpečností termostat
8 – regulační záklopka
9 – roštnice
10 – žáruvzdorná tvarovka –
kulový prostor
11 – roštová trubka
12 – žáruvzdorná tvarovka –

15 – víko čistící
16 – roštovaní páka
17 – táhlo roztápěcí záklopky
18 – teploměr
19 – clona topeniště – přední
20 – vypínač
22 – regulátor výkonu
23 – žáruvzdorná tvarovka –
kostka
24 – regulační termostat
ventilátoru
25 – výplň dvířek
26 – těsnění dvířek
27 – spalinový termostat
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28 – chladící smyčka proti
půlměsíc
13 – zatápěcí záklopka
přetopení
14 – žáruvzdorná tvarovka – zadní
čelo kul.prostoru
Obr. 46 Řez zplyňovacím kotlem na uhlí a dřevo [54]
Velice přísné emisní limity stanovené v některých zemích, podpořily rozvoj
těchto kotlů. Další vývoj se zaměřil na výrobu jednotky pro pokročilou
kontrolu spalování, jako je lambda sonda pro měření koncentrace kyslíku ve
spalinách, umožňující přesnou kontrolu vzduchu při spalování a vícestupňové
spalování.
Zplyňovací kotel na kusové dřevo je vhodný pro ústřední vytápění rodinných
domů nebo menších budov a pro přípravu teplé užitkové vody. Palivem mohou
být polena nebo dřevěné brikety. Výkon kotle, který se dle provedení pohybuje
mezi 10 až 100 kW, je možno regulovat.
Zplyňovací kotel je také možné provozovat jako záložní nebo doplňkový zdroj
ke stávajícímu otopnému systému. Tento kotel je nevhodný do městské
zástavby, kde není dostatečný prostor k uskladnění polen nebo briket.
Někteří výrobci také nabízejí variabilní kombinované kotle na biomasu, které
dokáží využít téměř veškeré palivo na bázi biomasy, tedy polena, pelety i
dřevní štěpku. Předností těchto kotlů je především jejich univerzálnost a jistota
dostupnosti paliva v případě nedostatku některého druhu – okamžitá možnost
záměny paliva. Cena těchto zařízení je však vyšší.
I přes své výhody a pokročilé technologie, jsou zplyňovací kotle z hlediska
pořizovacích nákladů jedny z nejdražších.

5.4

Připojení zplyňovacích kotlů do vytápěcí
soustavy

Zplyňovací kotel se nejčastěji umisťuje do suterénu domu. Při výkonu kotle do
50 kW není nezbytné instalovat kotel do samostatného prostoru. Sklad
používaného paliva by měl být co nejblíže ke kotli. Vytápění soustava by měla
být doplněna o akumulační nádrž. Připojení kotle na vytápěcí soustavu se
provádí klasickým zapojením s termoregulačním ventilem, trojcestným
směšovacím ventilem nebo čtyřcestným směšovacím ventilem ovládaným
servopohonem (Obr. 47) tak, aby byla zajištěna teplota zpětného vytápěcího
média minimálně 65 °C. To je nezbytné kvůli zamezení nízkoteplotní korozi
v tělese kotle.
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1. kotel
2. pojistný ventil
3. pokojový termostat
4. oběhové čerpadlo
5. zásobník teplé vody

6. čtyřcestný ventil
7. vytápěcí soustava
8. expanzní nádoba
9. odtahový ventil

Obr. 47 Schéma zapojení zplyňovacího kotle do vytápění soustavy [43]
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6 Emise znečišťujících látek
V posledních letech se ve vyspělých zemích zvyšuje zájem o využití
obnovitelných zdrojů energie oproti fosilním palivům. Důvodem tohoto
zvýšeného zájmu je především skutečnost, že se při spalování chová tzv. CO2
neutrálně. To znamená, že při spalování dochází k uvolnění pouze takového
množství CO2, které biomasa akumulovala v období jejího růstu. Biomasa se
tak může významnou mírou podílet na omezování vzniku skleníkových plynů.
Na rozdíl od fosilních paliv, které se na zemi vyskytují v omezeném množství a
jejichž využívání vede k nadměrnému zatěžování životního prostředí (látkami
jako CO2, SO2, sírou a ostatními škodlivinami) při jejich nesprávném
spalování. Dřevo přestavuje obnovitelnou a ekologicky čistou surovinu, ale
pouze v případě správného spalování (správná vlhkost) proto nelze říci, že by
spalování dříví bylo naprosto neškodné vůči životnímu prostředí [23].
Emise ze spalování pevných paliv se mohou rozdělit do dvou hlavních skupin:
emise z dokonalého spalování a emise z nedokonalého spalování. Je nezbytné
poznamenat že prachové částice jsou výsledkem obou případů a to jak
dokonalého, tak nedokonalého spalování [10].

6.1

Emise znečišťujících látek při dokonalém
spalování

Následující složky jsou uvolňovány do atmosféry jako výsledek dokonalého
spalování ve spalovacích zařízeních spalujících biomasu.
6.1.1 Oxid uhličitý (CO2)
CO2 je hlavním produktem spalování paliv na bázi biomasy. Vytváří se
z uhlíku, které je obsažené v palivu. Nicméně emise CO2 , které vzniká při
spalování biomasy, se považují za CO2 - neutrální z pohledu dopadu
skleníkových plynů a právě z tohoto důvodu je spalování biomasy považováno
za hlavní přínos pro životní prostředí.
6.1.2 Oxidy dusíku (NOx)
Emise NOX ze spalovacích zařízení na biomasu jsou převážně důsledkem úplné
oxidace palivového dusíku, což kontrastuje se spalovacími zařízeními na
fosilní paliva, kde dusík obsažený ve vzduchu do značné míry přispívá
k celkové úrovni emisí NOX. Oxidy dusíku vznikají jak při hoření těkavých
složek, tak při spalování pevného uhlíku. Hlavním produktem je oxid uhelnatý
NO, který dále v atmosféře konvertuje na oxid dusičitý NO2.
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Možné mechanismy tvorby emisí NOX ve spalovacích zařízeních na biomasu
jsou následující:
 Palivové NOX – dusík vázaný v palivu se v sérii elementárních reakcí
slučuje s kyslíkem za vzniku NO (>90 %) a NO2 (<10 %). Primárním
zdrojem dusíku jsou molekuly amoniaku a kyanovodíku. Nicméně
významné množství NO a molekulárního dusíku se nachází také
v pyrolýzním plynu. Je-li k dispozici dostatek volného kyslíku, NH3 a
HCN konvertuje na NO skrze rozličné transformační procesy, které však
mohou vést až ke vzniku molekulárního kyslíku, čímž se dostáváme
k primárnímu redukčnímu opatření. Optimalizací přebytku vzduchu,
teploty a doby setrvání částic paliva v zóně plamene lze dosáhnout
maximální konverze NH3 a HNC zaručující vysoký stupeň redukce emisí
NOX.
 Termické NOX – dusík ve spalovacím vzduchu začíná při teplotách
1300 °C reagovat s volnými radikály kyslíku a vytváří NO. Jeho
množství je přímo úměrné teplotě, koncentraci kyslíku a reakční době.
Při spalování biomasy se obecně teplot vyšších než 1300°C dosahuje ve
zcela ojedinělých případech, proto tento druh NOX nevzniká ani tak
v plameni, jako spíše za ním, v oblasti vyšších koncentrací O2.
 Promptní NOX – vzdušný dusík může reagovat s CH v první řadě za
vzniku kyanovodíku, na což dále navazují reakční procesy shodné
s mechanismem vzniku palivových NOX. Ve srovnání s mechanismem
vzniku termických NOX se jedná o teplotně méně závislý proces
probíhající však podstatně rychleji. Určujícím parametrem jsou
koncentrace CH, které dosahují vysokých hodnot pouze u bohatých
palivových směsí. Při spalování biomasy jim proto není přisuzována
nijak zvlášť významná role, na rozdíl od zařízení spalujících fosilní
paliva.
Emise palivových NOX vzrůstají se zvyšující se teplotou, přebytkem vzduchu a
obsahem dusíku v palivu až do okamžiku jeho úplné transformace na NOX,
N2O a N2. Nicméně jak dokázaly experimenty řady autorů, podíl NOX bude
paradoxně tím nižší, čím vyšší bude obsah dusíku v palivu [38].
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Graf 5 Emise palivového NOx jako funkce teploty a typu paliva (dle obsahu N
v palivu) a srovnání vzniku termického a promptního NOx [10]
6.1.3 Oxid dusný (N2O)
Emise N2O jsou výsledkem úplné oxidace dusíku obsaženého v palivu.
Nicméně úroveň emisí naměřených při spalování biomasy v různých
spalovacích zařízeních je velice nízká. Toto je výsledek různých ovlivňujících
faktorů. I přes svou nízkou míru emisí při spalování biomasy má N2O vliv na
globální oteplování, jelikož patří mezi skleníkové plyny.
6.1.4 Oxidy síry (SOx)
Oxidy síry jsou výsledkem úplné oxidace síry obsažené v palivu. Jedná se
především o tvorbu SO2 (>95 %), pří nižších teplotách však můře vznikat také
SO3 (<5 %). Síra obsažená v palivu se úplně nepřemění v SOx, ale významná
část zůstane v popelu zatímco při nižších teplotách se menší část vyloučí jako
sůl K2SO4 nebo H2S.
Emise SO2 lze snížit pomocí primárních opatření jako je přidání vápna nebo
vápence nebo sekundárními opatřeními.
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6.1.5 Chlorovodík (HCl)
Část chloru obsaženého v palivu se uvolní ve formě HCl. Obsah chloru ve
dřevě je velice nízký. Nicméně významné množství HCl se tvoří při spalování
převážně rostlinné biomasy, např. miskanthus, tráva a sláma. Ne všechen chlor
obsažený v palivu se přemění na HCl, hlavní část se přemění v soli (KCl a
NaCl) při reakci s K a Na, zatímco stopové množství je emitováno ve formě
dioxinů nebo organických chloridů. Emise HCl mohou být dedukovány
prostřednictvím praní paliva, které se do určité míry používá u slámy, kvůli
jejímu vysokému obsahu chloru, případně jsou využita sekundární opatření
k jejímu snížení.
Tab. 2 Obsah N, S Cl v palivech z biomasy
Síra (S) mg/kg
Chlor (Cl)
Druh paliva
Dusík (N)
mg/kg
mg/kg
(v sušině)
(v sušině)
(v sušině)
Dřevní štěpka
900 - 1700
70 - 1000
50 - 60
(smrk)
Dřevní štěpka
1000 - 9600
300 - 1200
100
(topol, vrba)
Kůra (smrk)
1000 - 5000
100 - 2000
100 - 370
Sláma (ozimá
3000 - 5000
500 - 1100
1000 - 7000
pšenice)
Miscanthus
4000 - 17000
200 - 2000
500 - 4000
Tritikale
6000 - 14000
1000 - 1200
1000 - 3000
Seno
10000 - 24000
2000 - 6000
2500 - 20000
Tráva
4000 - 36000
800 - 7000
2600 - 20000
Odpadní dřevo
1000 - 39000
300 - 2000
300 - 4000
Zdroj: SANDER, B.: Properte of Danish biofuels and the requirements for
power producton, Biomass and Bioenergy, č. 12/ 3, str. 177-183.
6.1.6 Prachové částice
Emise prachových částic vznikají z různých zdrojů. Mezi ty řadíme polétavý
popílek, který je výsledkem strhávání prachových částic ze spalin a aerosolů.
Další typy emisí prachových částic vznikají při nedokonalém spalování a
budou zmíněny v následující kapitole 6.2.
Polétavý popílek se skládá z hrubého polétavého popílku (částice s rozměrem
větším než 1 µm) a aerosol (částice menší než 1 µm). Zatímco hrubý polétavý
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popílek je výsledkem strhávání popele a části paliva z palivového lože,
aerosoly se formují ze sloučenin (např. soli jako KCl, NaCl, K2SO4). Aerosoly
jsou výsledkem reakce mezi K nebo Na a Cl nebo S, uvolněných během
spalování ze spalovaného paliva do plynné fáze a částečně ze submikronových částic při nukleaci a kondenzačním procesu. Protože hlavní
složkou aerosolů jsou lehce těkavé prvky, včetně těžkých kovů, a vzhledem
k tomu, že sloučeniny těchto prvků se vyznačují poměrně nízkou teplotou tání,
proto mohou aerosoly způsobit vážné problémy týkající se tvorby usazenin
v kotlích a zvýšení rizika korozí kotle, stejně tak jako problémy s emisemi.
6.1.7 Těžké kovy
Všechna přírodní paliva z biomasy obsahují těžké kovy v určitém stupni
(nejvýznamnější jsou Cu, Pb, Cd, Hg). Těžké kovy zůstávají v popelu nebo se
odpařují a také se stávají části povrchu částic emitovaných do atmosféry nebo
se stávají součástí prachových částic. Kontaminovaná paliva z biomasy jako
jsou impregnované nebo natřené dřevo může obsahovat velký podíl těžkých
kovů. Emise těžkých kovů může být snížená prostřednictvím sekundárních
opatření ke snížení emisí.

6.2

Emise znečišťujících látek při nedokonalém
spalování

Emise způsobené nedokonalým spalováním jsou způsobené především:
- nedostatečným směšování spalovacího vzduchu a paliva ve spalovací
komoře,
- celkový nedostatek kyslíku při spalování,
- příliš nízká teplota spalování,
- příliš krátkou dobou zdržení spalin při spalování.
Tyto možnosti jsou všechny spojeny se stupněm reakce vyjádřené základní
reakcí spalování. V případech, kde je dostatečný přístup kyslíku, je
nejdůležitější teplota kvůli vlivu na reakční rychlosti. V ostatních případech
chceme dosáhnout optimalizace těchto variant, což přispěje k redukci všech
emisí nedokonalého spalování.
Níže uvedené složky jsou emitovány do atmosféry jako výsledek nedokonalého
spalování zařízení spalujících biomasu
6.2.1 Oxid uhelnatý (CO)
Přeměna palivového uhlíku na CO2 probíhá v několika krocích a přes několik
různých meziproduktů. CO představuje jeden z hlavním a nejvíce
62

nebezpečných meziproduktů. V ideálních podmínkách a za dostatku kyslíku se
CO oxiduje na CO2. Rychlost oxidace CO na CO2 závisí především na teplotě.
CO lze považovat za dobrý ukazatel kvality spalování. Spalovací zařízení na
biomasu velkých výkonů (nad 50 kW) mají lepší možnosti pro optimalizaci
spalovacího procesu než obdobná zařízení malých výkonů (do 50 kW). Proto
jsou také emise CO u těchto zařízení velkých výkonů nižší.
Graf 6 znázorňuje závislost emise CO v mg/mn3 jako funkce přebytku vzduchu
– λ.
a) jednoduchý, kotel na dřevo s ručním přikládáním
b) odhořívací kotel na dřevěná polena
c) automatický kotel na dřevo
d) automatický kotel na dřevo s kontrolou spalovacího procesu

Graf 6 Emise CO v mg/mn3 jako funkce přebytku vzduchu - λ [10]
Nejnižších emisí CO je dosaženo při určitém poměru přebytku vzduchu: vyšší
přebytek vzduchu bude způsobovat nížení teploty spalování, zatímco nižší
přebytek vzduchu bude mít za následek nedostatečné směšovací podmínky.
Kromě toho dostatečná doba zdržení je důležitá pro dosažení nízké emise CO.
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6.2.2 Methan (CH4)
K problematice CH4 se přistupuje odděleně od ostatních uhlovodíků, protože se
jedná o skleníkový plyn. Ve spalovacích zařízeních na biomasu působí jako
důležitý mezičlánek při konverzi palivového uhlíku a CO2 a vodíku na H2O.
Stejně jako v případě CO, příčinou vzniku metanu jsou příliš nízké teploty,
nedostatečného přísunu oxidačního činidla a krátké reakční době. Obecně
všechny uhlovodíky představují sloučeniny, které vznikají dříve než CO, což je
důvod jejich nižších emisních hodnot.
6.2.3 Těkavé organické látky bez methanu (NMVOC)
Tato skupina látek zahrnuje všechny uhlovodíky s výjimkou metanu a PAH a
jiné těžké uhlovodíky, které kondenzují za vzniku prachových částic. Všechno
jsou to meziprodukty konverze uhlíku na CO2 a vodíku na H2O. Úroveň emisí
závisí na stejných faktorech jako je tomu u metanu.
6.2.4 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
PAU jsou vzhledem ke svým karcinogenním účinkům zmiňovány samostatně
od ostatních uhlovodíků. I v tomto případě se jedná o meziprodukty konverze
uhlíku na CO2 a vodíku na H2O. Emise opět závisí na teplotě, reakční době a
obsahu kyslíku, nicméně na rozdíl od CO mají zřetelné maximum, který se
nachází v oblasti 700 °C.
6.2.5 Prachové částice
Prachové částice z nedokonalého spalování nalezneme v podobě sazí, popílku a
dehtů. Saze obsahují především nespálený uhlík, což je dáno lokálním
nedostatkem kyslíku v oblasti plamene. Popílek je často unášen spalinami kvůli
své malé hustotě, přičemž s rostoucí rychlostí spalin se míra úletu zvyšuje.
Z hlediska malých spalovacích zařízení na biomasu se jako největší přispěvatel
k celkovému objemu prachových částic v mnoha případech ukazuje dehet.
Emisní koncentrace podobně jako u CO závisí na spalovací teplotě,
dostatečného setrvání v oblasti vysokých teplot a přístup kyslíku. S ohledem na
různorodost prachových částic nelze přímo aplikovat primární redukční
opatření, s výjimkou zkondenzovaných dehtových uhlovodíků.
6.2.6 Polychlorované dioxiny a furany (PCDD/PCDF)
PCDD a PCDF tvoří skupinu látek, které jsou mimořádně toxické. Vznikají
syntézou jednoduchých molekul v teplotním okénku vymezeném 180 a 500 °C.
Základním předpokladem pro jejich zformování je uhlík, chlór, katalyzátor
(Cu) a oxidační činidlo. Emise PCDD/PCDF jsou vysoce závislé na vedení
spalovacího procesu a způsobu ochlazování spalin. V praxi se tak můžeme
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setkat s poměrně velkým rozptylem emisních koncentrací. Ačkoliv má
rostlinná biomasa poměrně vysoký podíl chlóru. To se zpravidla vysvětluje
vysokým obsahem alkálií, jenž vedou ke vzniku solí KCl a NaCl, které
znesnadňují přechod chlóru do plynné fáze. Emise dioxinů a furanů je možné
snižovat primárními i sekundárními metodami.
6.2.7 Amoniak (NH3)
Malé objemy se do ovzduší mohou dostávat následkem neúplné konverze ve
zplyňovací fázi spalování, což je způsobeno velmi nízkými teplotami.
Sekundárně se ve spalinách může objevit v důsledku neoptimalizované
injektáže amoniaku aplikované v rámci redukčních opatření.
6.2.8 Ozon (O3)
Ozón je vedlejší produkt spalování z fotochemických reakcí CO, CH4,
NMVOC a NOX v atmosféře. Představuje přímý skleníkový plyn, který
ovlivňuje životní prostředí jak na lokální, tak regionální úrovni. Emise O3
mohou být sníženy pomocí primárních i sekundárních metod používaných pro
redukci NOX.
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7 Výsledky experimentů
V rámci rozsáhlé experimentální činnosti byly učiněny experimenty na různých
typech spalovacích zařízení. Tato spalovací zařízení představují základní
konstrukční typy, které se u nás pro spalování pevných paliv používají. Dalším
základním proměnným faktorem, který byl sledován bylo použité palivo [17].
V rámci měření byly stanovovány měrné emise (ME) vybraných znečišťujících
látek vznikajících při:
•

spalování různých druhů paliv (hnědé uhlí, černé uhlí, dřevo),

•

v různých konstrukcích spalovacích zařízení (prohořívací,
odhořívací, zplyňovací, automatické kotle na pevná paliva),

•

při různých provozních režimech.

7.1

Měrné emise sledovaných znečišťujících látek

K experimentům byly využity následující zařízení [17]:
Automatický kotel – kotel s automatickým přísunem paliva a možností
regulace přiváděného vzduchu
Prohořívací kotel – kotel staré konstrukce s periodickým přikládáním paliva
Odhořívací kotel – kotel staré konstrukce s periodickým přikládáním paliva
Zplyňovací kotel 1 – moderní kotel primárně určený pro uhlí
Zplyňovací kotel 2 – moderní kotel primárně určený pro dřevo
K experimentům bylo využito následující palivo:
HU1 – hnědé uhlí, ořech 1
HU2 – hnědé uhlí, ořech 2
CU – černé uhlí, ořech 1
BUK – bukové dřevo, polena (průměr 5 – 15 cm, délka 30 cm)
SMRK – smrková polena
BIO – pelety z kukuřičné slámy (průměr 5 mm, délka 9 mm)
Výsledky měření jsou rozděleny do třech typu tabulek.
První určuje měřené kombinace paliva a konstrukce spalovacího zařízení. Tato
měření probíhala při jmenovitém výkonu provozovaného spalovacího zařízení.
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Druhá znázorňuje způsob porovnání různých stavů kotle. Všechna měření byla
provedena na automatickém kotli při spalování hnědého uhlí. Jediným
proměnným faktorem je snižování výkonu kotle. Byly zvoleny tři výkonové
hladiny [17]:
•

100 % jmenovitého výkonu kotle,

•

60 % jmenovitého výkonu kotle,

•

30 % jmenovitého výkonu kotle.

Druhým proměnným faktorem je množství dodávaného spalovacího vzduchu.
Byly zvoleny tři varianty:
•

jmenovitý (normální) vzduch – do kotle bylo přiváděno takové
množství vzduchu, aby bylo při dané výkonové hladině dosaženo
minimálního množství emisí CO,

•

málo vzduchu (nízký přebytek spalovacího vzduchu) – do kotle
bylo přiváděno nižší množství spalovacího vzduchu,

•

hodně vzduchu (vysoký přebytek spalovacího vzduchu) – do kotle
bylo přiváděno vyšší množství spalovacího vzduchu než je
optimální.

V třetím typu tabulky je uvedeno porovnání provozu zplyňovacího kotle při
jmenovitém výkonu (provoz s akumulační nádrží) a při přerušovaném provozu
(provoz bez akumulační nádrže). Přerušovaný provoz byl realizován cyklem
zapínání a vypínání spalinového ventilátoru (30 min ON, 15 min OFF) [17].
Tab. 3 Měrný výkon kotle [kW] [17]
konstrukce
zařízení
HU1
HU2
automatický kotel
23,9
24,8
prohořívací kotel
21,6
odhořívací kotel
22,6
zplyňovací kotel 1
33,4
zplyňovací kotel 2

palivo
CU
BUK
25,5
16,1
19,3
18,6
18,2
28,9
29,7

SMRK

BIO
13,8

24,1

Tab. 4 Měrný výkon pro vybraný kotel a palivo [kW]
% jm.
Automatický kotel, palivo HU1
výkonu
málo vzduchu normální vzduch hodně vzduchu
100
24,4
23,9
20,4
60
14,4
15,4
30
8,01
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Tab. 5 Měrné výkony u zplyňovacího kotle [kW]
zplyňovací kotel 1, palivo BUK
s akumulací
bez akumulace
28,9
26,8

Základní znečišťující látky
Tab. 6 Měrné emise TZL [g/GJ] [17]
konstrukce
zařízení
HU1
HU2
automatický kotel
46,6
36
prohořívací kotel
1990
odhořívací kotel
256
zplyňovací kotel 1
16,8
zplyňovací kotel 2

palivo
CU
BUK
53,8
274
99,6
240
95,2
58,4
14,7

SMRK

BIO
86,9

57,2

Tab. 7 Měrné emise TZL pro vybraný kotel a palivo [g/GJ]
% jm.
Automatický kotel, palivo HU1
výkonu
málo vzduchu
normální vzduch hodně vzduchu
100
94,8
46,6
124
60
161
24,6
30
34,7
Tab. 8 Měrné emise TZL u zplyňovacího kotle [g/GJ]
zplyňovací kotel 1, palivo BUK
s akumulací
bez akumulace
58,4
87,2

Tab. 9 Měrné emise SO2 [g/GJ] [17]
konstrukce
zařízení
HU1
HU2
automatický kotel
475
769
prohořívací kotel
356
odhořívací kotel
404
zplyňovací kotel 1
375
zplyňovací kotel 2
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palivo
CU
BUK
198
253
253

SMRK

BIO
104

Tab. 10 Měrné emise SO2 pro vybraný kotel a palivo [g/GJ]
% jm.
Automatický kotel, palivo HU1
výkonu
málo vzduchu
normální vzduch hodně vzduchu
100
489
475
473
60
549
470
30
461
Tab. 11 Měrné emise NOx [g/GJ] [17]
konstrukce
zařízení
HU1
HU2
automatický kotel
209
183
prohořívací kotel
71,8
odhořívací kotel
95
zplyňovací kotel 1
133
zplyňovací kotel 2

palivo
CU
BUK
232
140
65,8
137
67,8
86,5
115

SMRK

BIO
230

49,9

Tab. 12 Měrné emise NOx pro vybraný kotel a palivo [g/GJ]
% jm.
Automatický kotel, palivo HU1
výkonu
málo vzduchu
normální vzduch hodně vzduchu
100
112
209
259
60
96,8
174
30
134
Tab. 13 Měrné emise NOx u zplyňovacího kotle [g/GJ]
zplyňovací kotel 1, palivo BUK
s akumulací
bez akumulace
86,5
81,6

Tab. 14 Měrné emise CO [g/GJ] [17]
konstrukce
zařízení
HU1
HU2
automatický kotel
450
553
prohořívací kotel
7860
odhořívací kotel
4320
zplyňovací kotel 1
132
zplyňovací kotel 2

palivo
CU
BUK
201
4190
4840
2380
4170
4310
237

SMRK

BIO
1700

2070
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Tab. 15 Měrné emise CO pro vybraný kotel a palivo [g/GJ]
% jm.
Automatický kotel, palivo HU1
výkonu
málo vzduchu
normální vzduch hodně vzduchu
100
2780
450
3290
60
5680
559
30
1010
Tab. 16 Měrné emise CO u zplyňovacího kotle [g/GJ]
zplyňovací kotel 1, palivo BUK
s akumulací
bez akumulace
4310
4750
Tab. 17 Měrné emise CO2 [kg/GJ] [17]
konstrukce
zařízení
HU1
HU2
automatický kotel
88,5
86,3
prohořívací kotel
86,0
odhořívací kotel
85,2
zplyňovací kotel 1
89,5
zplyňovací kotel 2

palivo
CU
BUK
84,3
84,8
88,9
82,7
89,1
89,4
102

SMRK

BIO
94,1

93,8

Tab. 18 Měrné emise CO2 pro vybraný kotel a palivo [kg/GJ]
% jm.
Automatický kotel, palivo HU1
výkonu
málo vzduchu
normální vzduch hodně vzduchu
100
92,4
88,5
90,4
60
88,8
90,1
30
90,0
Tab. 19 Měrné emise CO2 u zplyňovacího kotle [kg/GJ]
zplyňovací kotel 1, palivo BUK
s akumulací
bez akumulace
89,4
93,6
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Perzistentní organické polutanty
Tab. 20 Měrné emise PCB [µg/GJp] [17]
konstrukce
zařízení
HU1
HU2
automatický kotel
0,452 0,821
prohořívací kotel
2,78
odhořívací kotel
1,27
zplyňovací kotel 1
0,509
zplyňovací kotel 2

palivo
CU
BUK
16,1
2,12
2,16
3,98
4,35
0,737
0,453

SMRK

BIO
3,11

0,916

Tab. 21 Měrné emise PCB pro vybraný kotel a palivo [µg/GJp]
% jm.
Automatický kotel, palivo HU1
výkonu
málo vzduchu
normální vzduch hodně vzduchu
100
0,553
0,452
0,512
60
0,681
4,10
30
3,58
Tab. 22 Měrné emise PCB u zplyňovacího kotle [µg/GJp]
zplyňovací kotel 1, palivo BUK
s akumulací
bez akumulace
0,737
0,869
Tab. 23 Měrné emise TEQ PCDD/F [ng/GJp] [17]
konstrukce
palivo
zařízení
HU1
HU2
CU
BUK
automatický kotel
3,88
63
2200
prohořívací kotel
60,5
136
11,6
odhořívací kotel
16,9
329
24,7
zplyňovací kotel 1
3,16
7,70
zplyňovací kotel 2
3,63

SMRK

BIO
918

4,94

Tab. 24 Měrné emise TEQ PCDD/F pro vybraný kotel a palivo [ng/GJp]
% jm.
Automatický kotel, palivo HU1
výkonu
málo vzduchu
normální vzduch hodně vzduchu
100
6,43
3,88
8,01
60
11,8
12,8
30
35,2
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Tab. 25 Měrné emise TEQ PCDD/F u zplyňovacího kotle [ng/GJp]
zplyňovací kotel 1, palivo BUK
s akumulací
bez akumulace
7,70
5,60
Tab. 26 Měrné emise PAU – suma – Indeno(1,2,3-cd)pyrenu, Benzo(a)pyrenu,
Benzo(k)fluorantenu a Benzo(b)fluorantenu [mg/GJp] [17]
konstrukce
palivo
zařízení
HU1
HU2
CU
BUK SMRK BIO
automatický kotel
1,20
1,39
2,15
10,2
prohořívací kotel
1640
690
328
odhořívací kotel
315
593
177
zplyňovací kotel 1
2,48
57,4
zplyňovací kotel 2
5,01
55,0
Tab. 27 Měrné emise PAU – suma – Indeno(1,2,3-cd)pyrenu, Benzo(a)pyrenu,
Benzo(k)fluorantenu a Benzo(b)fluorantenu pro vybraný kotel a palivo
[mg/GJp]
% jm.
Automatický kotel, palivo HU1
výkonu
málo vzduchu
normální vzduch hodně vzduchu
100
529
1,20
20,7
60
1520
1,96
30
59,7
Tab. 28 Měrné emise PAU – suma – Indeno(1,2,3-cd)pyrenu, Benzo(a)pyrenu,
Benzo(k)fluorantenu a Benzo(b)fluorantenu u zplyňovacího kotle [mg/GJp]
zplyňovací kotel 1, palivo BUK
s akumulací
bez akumulace
57,4
81,3

7.2

Zhodnocení výsledků experimentů

Výsledky experimentů ukázaly na dominantní vliv typu spalovacího zařízení
na produkci znečišťujících látek. Spalování ve starších typech spalovacích
zařízení je výrazně horší než u modernějších typů. Dle odhadu více jak 50 %
používaných spalovacích zařízen je založeno na prohořívacím způsobu
spalování, který představuje tu nejjednodušší konstrukci. Tato zařízení jsou
stále nejrozšířenější, protože jsou nejlevnější a dle uživatelských zvyklostí (při
nerespektování doporučení výrobce) v nich shoří vše.
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Modernizace používaných spalovacích zařízení v ČR pro vytápění domácností
na základě spalování pevných paliv představuje značný potenciál pro snížení
emisí znečišťujících látek. Mnohé dotační programy mohou motivovat
uživatele ke koupi nových zařízení. Bohužel tyto dotační programy nejsou
určeny pro podporu koupě moderního spalovacího zařízení spalujícího uhlí,
přestože je zřejmé, že dobře spálené uhlí je o hodně lepší než špatně spálené
dřevo (např. nejmenší produkce CO byla sledována při spalování hnědého uhlí
na zplyňovacím kotli) – mimo uvažování emisí SO2. Je samozřejmě otázkou,
jak bez kontrol u samotného uživatele bude vypadat vlastní realizace instalace
nového zařízení a hlavně poté běžný provoz. Také provoz moderního
spalovacího zařízení může být zásahem obsluhy velmi negativně ovlivněn.
Bilance znečišťujících látek ze spalování pevných paliv pro potřeby vytápění
domácností představuje specifickou oblast, do které zasahuje mnoho faktorů a
skutečností. Nejdůležitějšími parametry jsou spotřeba paliva a emisní faktor.
Základní čtyři parametry, které dominantně ovlivňují stanovený emisní faktor
lze definovat takto [17]:
•

typ spalovacího zařízení (prohořívací, odhořívací, zplyňovací,
automatické),

•

typ paliva (fosilní, bio, obsah vody a popeloviny, granulometrie),

•

kvalita obsluhy (nastavení provozních parametrů,
spalovacích vzduchů, dávka paliva, požadovaná
v místnosti),

•

kvalita instalace a její údržba (spalovací zařízení + topný systém
včetně jeho regulace + komín = představují jeden společný systém,
čištění komínu a spalovacího zařízení)

klapky
teplota

Každý z výše uvedených parametrů může naprosto zásadním způsobem
ovlivnit kvalitu spalování a tím samozřejmě množství a skladbu
vyprodukovaných znečišťujících látek.
Z pohledu produkce PCDD/F není spalování českých pevných paliv v malých
spalovacích zařízeních tak velkým problémem. Naměřené úrovně byly
relativně nízké pro spalování dřeva a hnědého uhlí. Dle očekávání byly vyšší
při spalování černého uhlí, kterého se spaluje méně a jeho použití souvisí spíše
s daným regionem.
Významným problémem je produkce PAU, která dosahuje u starých typů
spalovacích zařízení velmi vysokých koncentrací [68].
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8

Legislativní požadavky na emisní parametry
teplovodních kotlů malých výkonů na pevná
paliva

Spalování pevných paliv je vždy doprovázeno produkcí znečišťujících látek
a obecným cílem by mělo být jejich množství snížit na přijatelnou úroveň.
Jedním z nástrojů ke snížení množství vypouštěných znečišťujících látek
mohou být legislativní požadavky, které jsou uplatňovány při certifikaci
spalovacích zařízení, příp. při jejich provozu [5].
Dalším nástrojem jsou různé dobrovolné ekologické programy, které kladou na
spalovací zařízení vyšší nároky než obecně platná legislativa. Mezi nejznámější
ekologické známky a programy patří: Zelená úsporám, (program pozastavený)
Ekologický šetrný výrobek - ČR RAL-Der blaue Angel - Německo, Flamme
Verte – Francie, HETAS certification – Anglie, atd.. Článek se zabývá
platnými limity, které jsou legislativně vyžadovány jak v celé EU (EN 303-5),
tak přísnějšími limity, které platí v Německu a Rakousku, které představují
evropské leadery v této oblasti. Protože jsou jednotlivé limity vyjadřovány
v různých jednotkách a při odlišných podmínkách (obsah O2) jsou v tomto
příspěvku tyto limity přepočteny tak, aby bylo možné provést jejich porovnání
a zodpovědět na otázku jak se liší a kde jsou požadavky přísnější. V poslední
části jsou uvedeny chystané změny v požadavcích pro teplovodní kotle, včetně
uvedení termínu jejich vejití v platnost [16].

8.1

Dnes platné limity

8.1.1 Evropská unie obecně
V současné době je pro zkoušení teplovodních kotlů na pevná paliva v platnosti
norma EN 303-5 (kotle do výkonu 300 kW), která platí v jednotlivých státech
EU. V normě jsou popsány způsoby zkoušení kotlů, požadavky na konstrukční
materiály, bezpečnost. Dále jsou zde uvedeny základní emisní limity, které
musí kotle plnit při jmenovitém a sníženém výkonu (mimo limit pro prach, ten
musí kotle plnit jen při jmenovitém výkonu). Tabulka limitů je uvedena jako
Tab. 29 [16].
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Tab. 29: Emisní limity EN 303-5 (OGC = TOC - celkový organický uhlík) [16]

Z pohledu na tabulku je patrné, že limity pro třídu 1 a 2 nejsou nikterak přísné.
Do těchto tříd spadají klasické kotle s odhořívacím a prohořívacím způsobem
spalování. Tyto kotle jsou levnější než automatické a zplyňovací kotle. Obecně
lze říci, že tyto kotle jsou již technicky i morálně zastaralé a je žádoucí jejich
podíl na trhu postupně snižovat. Jejich neekologický provoz je z části způsoben
i možností velkých neodborných zásahů obsluhy do provozu kotle („dušení“
kotle, přikládání mokrého dřeva) [16].
Do třídy 3 pro kotle s ručním podáváním paliva lze v současné době řadit
převážně zplyňovací kotle, které představují moderní spalovací zařízení s
ruční dodávku paliva v podobě kusového dřeva. U automatických kotlů je
situace lepší. Většina vyráběných a prodávaných automatických kotlů splňuje
požadavky třídy 3. Tyto kotle představují moderní směr ke zkvalitnění
vytápění domácností pevnými palivy v podobě pelet [16].
Minimální účinnost kotlů je normou definovaná v závislosti na jmenovitém
výkonu a třídě kotle – viz. Graf 7 (zobrazeno pro výkony do 100 kW).
Dosažení účinnosti větší než 80 % nepředstavuje pro zplyňovací a automatické
kotle žádný problém, nutno však poznamenat, že toto tvrzení platí pro provoz
zařízení při jmenovitém výkonu. Bez instalace akumulační nádoby je reálný
výkon zařízení, po větší část topné sezóny, výrazně nižší. Se sníženým
výkonem zpravidla klesá účinnost zařízení a zhoršuje se kvalita spalování
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(větší emise CO, prachu a uhlovodíků např. OGC = TOC nebo polycyklických
aromatických uhlovodíků - PAU) [16].

Graf 7 Minimální účinnost kotlů, EN 303-5 [16]
Česká republika
Česká republika přebírá limity z výše uvedené normy. Pro kotle používané
v domácnostech neplatí žádné zpřísňující kritérium [16].
Německo
V Německu je platná vyhláška 1.BImSchV, která upravuje (zpřísňuje) limity
pro koncentrace škodlivin vypouštěných do ovzduší při provozu kotlů. Limity
platné od roku 2009 jsou uvedeny v. Limity jsou platné při jmenovitém výkonu
kotlů [16].
Tab. 30: 1.BIMSCHV Stufe 1 (při referenčním O2 = 13 %) [16]
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V Německu nejsou rozlišovány kotle s ručním podáváním paliva a kotle s
automatickým podáváním paliva. Takto postavené limity v podstatě zamezují
používání zastaralých typů kotlů (prohořívací a odhořívací) [16].
Hodnoty na minimální účinnosti a OGC jsou v Německu stejné jako v normě
EN 303-5.
Rakousko
V Rakousko jsou limity upraveny dohodou 15a B-VG. Tato dohoda platí pro
zdroje do výkonu 400 kW [16].
Tab. 31: 15a B-VG, emisní limity [16]

* platí jen pro paliva ze dřeva
** při 30% výkonu je možno překročit limit o 50%

Při zkouškách jmenovitého výkonu musí kotel splnit všechny limity. Při
sníženém výkonu musí kotle splnit pouze limity CO a OGC. Limity pro
účinnosti jsou uvedeny v Tab. 32 (musí být splněny při jmenovitém i sníženém
výkonu) [16].
Tab. 32: 15a B-VG, minimální účinnosti [16]

8.1.2 Srovnání limitů
Pro možnost porovnávání emisních limitů platných v různých zemích je
důležité mít tyto hodnoty vztaženy na stejné srovnávací podmínky – referenční
obsah kyslíku a jednotky. V Rakousku jsou limity uváděny jako emisní faktor
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vztažený na energii v palivu (na rozdíl od ČR a Německa kde jsou limity
uváděny jako koncentrace). Srovnání limitů je tedy nutno provádět přepočtem
přes výhřevnost paliva a množství spalin vzniklých spálením 1 kg paliva
(Rakousko). Pro přepočet byly použity tyto hodnoty:
•
•

biogenní paliva: Qir = 15,6 MJ; měrný vývin spalin 10,2 m3N/kgpaliva
(13 % O2) - dřevo
fosilní paliva: Qir = 22,26 MJ; měrný vývin spalin 15,5 m3N/kgpaliva
(13 % O2) – hnědé uhlí

Srovnání je uvedeno jako Tab. 33 (obecně platí pro kotle o výkonu do 300 kW)
[16].
Tab. 33: 1 Srovnání platných limitů [16]

1)

dle třídy kotle (nižší hodnota – třída 3, vyšší hodnota – třída 1)
dle typu paliva
3)
platí jen pro paliva ze dřeva
4)
více viz. Tab. 32
2)
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Srovnání limitů ukazuje, že nejpřísnější limity má Německo, které ale
nesleduje koncentrace NOX. Limity na všechny uvedené látky má v legislativě
jen Rakousko. Nejpřísnější limity pro účinnosti kotlů jsou v Rakousku.
8.1.3 Plánované změny limitů
Evropská unie obecně
Norma EN 303-5 je v platnosti od roku 1999. Je zřejmé, že limity v ní uvedené
již nejsou v souladu s aktuálními environmentálními požadavky. Proto
v současné době dochází k revizi této normy. Navrhovaná podoba limitů pro
znečišťující látky je uvedena v Tab. 34. Dle plánovacího listu ÚNMZ by měla
norma vejít v platnost v 9/2012 [16].
Tab. 34: Navrhované nové emisní třídy pro EN 303-5 [16]

V návrhu byly zcela zrušeny třídy 1 a 2. To by mělo vést k ukončení prodeje
zastaralých typů kotlů. Norma bude nově platit pro kotle do výkonu 500 kW.
Minimální účinnost kotlů je normou stále definovaná v závislosti na
jmenovitém výkonu a třídě kotle – viz.Graf 8 [16].
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Graf 8 Minimální účinnosti kotlů, EN 303-5 – připravovaná verze [16]
Česká republika
Je možno předpokládat, že v ČR budou platit stejné limity jako v normě
EN 303-5. V přípravě je navíc návrh zákona o ovzduší, který nově zavádí i
limity pro malé stacionární zařízení. Pro výrobky uváděné na trh do
1.1.2014 jsou v návrhu tyto limity [16]:
Tab. 35: Návrh limitů pro malé stacionární zařízení, do 1.1.2014 [16]

*)

TOC = celkový organický uhlík kterým se rozumí úhrnná koncentrace všech
organických látek s výjimkou metanu vyjádřena jako celkový uhlík

Pro výrobky uváděné na trh po 1.1.2014 budou platit tyto limity:
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Tab. 36: Návrh limitů pro malé stacionární zařízení, po 1.1.2014 [16]

*)

TOC = celkový organický uhlík kterým se rozumí úhrnná koncentrace všech
organických látek s výjimkou metanu vyjádřena jako celkový uhlík

Zajímavostí je, že limit pro TOC (v EN normě označeno jako OGC) je
stanoven jako suma koncentrací všech organických látek mimo metanu. Toto
představuje problém, neboť s analyzátorem pro stanovení koncentrace
uhlovodíků ve spalinách (FID) nelze tuto hodnotu stanovit. Bude nutno odebrat
vzorek spalin do vzorkovnice a odeslat jej na analýzu do chemické laboratoře
nebo kontinuálně stanovit koncentraci metanu [16].
Německo
V Německu dojde ke zpřísnění limitů pro nově instalovaná zařízení od
1.1.2015. Limity pro prach budou nižší 3krát až 5krát, limity pro CO budou
nižší cca 2krát (srovnání se současným stavem).
Tab. 37: 1. BIMSCHV Stufe 2, platné od 1.1.2015 [16]

*

limity jsou uvedeny při referenčním O2=13%

Hodnoty limitů pro minimální účinnosti a OGC budou totožné s EN 303-5.
Rakousko
V Rakousku dojde k větší diferenciaci limitů dle typu paliva a také částečně dle
jmenovitého výkonu kotle (ručně obsluhovaná zařízení). Pro automatické kotle
na fosilní paliva nejsou limity uváděny. Je možné, že budou platit limity
z připravované EN 303-5, buď třída 4 nebo třída 5. Bohužel zatím není známo,
k jakému termínu vstoupí nové limity v platnost [16].
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Tab. 38: 15a B-VG, plánované emisní limity [16]

* hodnoty platné od 1.1.2015
** při 30% výkonu je možno překročit limit o 50 %

Hodnoty minimálních požadovaných účinností jsou uvedeny v Tab. 39.
Tab. 39: 15a B-VG, plánované minimální účinnosti [16]

Srovnání limitů
Při srovnání plánovaných limitů byly použity stejné parametry paliv a měrné
výviny spalin jako při srovnání platných limitů. Souhrnná tabulka limitů je
uvedena jako Tab. 40 [16].
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Tab. 40: Srovnání plánovaných limitů [16]

1)

dle třídy kotel (nižší hodnota – třída 5, vyšší hodnota – třída 3)
dle typu paliva (viz. Tab. 37)
3)
více viz. Tab. 38, stav po 1.1.2015
4)
více viz. Tab. 39
5)
Limity z připravovaného zákona o ovzduší – stav po 1.1.2014 (jinak limity
z EN 303-5)
6)
v originále neuvedeno, bude zřejmě platit některá z tříd z normy EN 303-5
2)

Z hodnot limitů uvedených v předešlé tabulce je vidět, že nejpřísnější limity
pro emise škodlivin bude mít Německo, kde navíc limity nerozlišují, zda se
jedná o kotle s ručním nebo automatickým podáváním paliva [16].
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9

Odhad zastoupení konstrukcí spalovacích
zařízení v ČR

V současné době nejsou k dispozici jednoznačná data, která hovoří o skladbě
typů používaných spalovacích zařízení, včetně informací o spalovaných
palivech. Proto byl proveden odhad tohoto rozdělení (viz. Tab. 41), který
pracuje s několika úvahami a zjednodušujícími předpoklady [18]:
–

v ČR je přibližně 722 tis. domácností spalujících pevná paliva [40]

–

dle údajů Asociace podniků topenářské techniky bylo za posledních 10
let (1999 až 2009) v ČR prodáno celkem 623 tis. malých spalovacích
zařízení na pevná paliva s výkonem do 50 kW (z toho cca 450 tis.
kotlů),

–

počet kotlů je dorovnán do počtu domácností prohřívacími a
odhořívacími kotli na základě úvahy, že rozdíl mezi počtem domácností
a počtem prodaných kotlů za poslední desetiletí představují stará dosud
provozovaná spalovací zařízení (prohořívací a odhořívací),

–

krbová kamna nejsou používána jako hlavní zdroj tepla (roční produkce
tepla je 5 GJ/zařízení),

–

roční spotřeba tepla (pro vytápění) v jedné domácnosti je cca 81 GJ/rok
(spotřeba fosilních paliv dle ČHMÚ, spotřeba dřeva dle MPO [41],

–

spalovací zařízení využívají teplo z paliva s různou účinností: 74,1 % –
hnědé uhlí, 77,5 % – černé uhlí, 72,4 % – dřevo.

Tab. 41: Odhad počtu domácností, které jsou vytápěny spalováním pevných
paliv v malých spalovacích zařízeních (dle konstrukce zdroje a paliva) [18]

ks … odhadovaný počet kusů dané konstrukce
TJ/rok … vyrobené teplo na dané konstrukci spalovacího zařízení
% dle TJ… podíl vyrobeného tepla na dané konstrukci spalovacího zařízení
103 t/rok … spotřeba paliva na dané konstrukci spalovacího zařízení

Dle hodnot z Tab. 41 byl sestaven Graf 9, který vyjadřuje strukturu zastoupení
konstrukcí malých spalovacích zařízení v ČR obecně na pevná paliva dle
vyrobeného tepla.
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automatické
3%

zplyňovací
10%

prohořívací
51%
odhořívací
36%

Graf 9 Odhad struktury používaných typů malých spalovacích zařízení pro
spalování pevných paliv (fosilní + biomasa) v ČR dle vyrobeného tepla [18]
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10

Všeobecné požadavky na zdroje tepla

Zdroje tepla v soustavách centrálního zásobování teplem pro ústřední výrobu a
rozvod tepla pro vytápění, přípravu teplé vody, větrání a technologické účely
se vzhledem na požadovaný tepelný výkon umísťují různě, proto jsou níže
uvedeny základní zásady.

10.1

Situování zdrojů tepla

Při situování zdroje tepla je potřeba dodržet a respektovat platné legislativní
předpisy, vyhlášky a technické normy, které určují nejen bezpečnost provozu
zdroje tepla, ale také jeho vliv na okolní vnější a vnitřní prostředí při dodržení
hygienických požadavků.
Při situování a zřizování různých druhů zdrojů tepla je potřeba:
•
•
•
•
•

10.2

posoudit technicko-ekonomický návrh vzhledem na místní
podmínky,
situovat zdroj tepla v centru spotřeby tepla s cílem instalovat co
nejkratší rozvody a minimalizovat tepelné ztráty,
situovat zdroj tepla na místě vhodném z hlediska dopravy zařízení a
paliva, odvozu popela, odvodu škodlivin, výšky komínového tělesa
apod.,
zabránit obtěžování okolí klukem nebo zápachem,
dodržovat hygienické podmínky a emisní limity.

Určení celkového výkonu zdroje tepla

Správné stanovení tepelného výkonu zdroje tepla závisí od přesných
technických a projektových podkladů, tedy informací o stavebním řešení
objektu. Mezi nejdůležitější podklady a údaje sloužící na stanovení
projektovaného tepelného výkonu na vytápění objektu podle ČSN EN 12831
patří [34]:
•
•
•
•
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klimatické údaje dané lokality, především venkovní výpočtová
teplota, průměrná roční venkovní teplota, směr a rychlost
převládajících větrů,
prostorové řešení objektu včetně orientace na světové strany,
údaje o objektu, tepelně technické vlastnosti jednotlivých
stavebních konstrukcí,
údaje o účelu jednotlivých místností vzhledem na určení vnější
výpočtové teploty,

•

10.3

provozní požadavky na dodávané množství tepelné energie a časové
nároky na spotřebu tepla, jsou potřebné na stanovení potřeby tepla
na vytápění, ohřev teplé vody, větrání a technologické účely pro
návrh jednotlivých větví rozvodu s různými časovými nároky, které
vhodným uplatněním regulační techniky můžou výrazně snížit
spotřebu tepla.

Požadavky na zřízení zdroje tepla

Kotelna představuje samostatný provozní soubor nebo samostatný objekt, který
musí vyhovovat požadavkům podle platných předpisů a norem z hlediska:
• stavebního,
• konstrukčního,
• dispozičního,
• bezpečnostního,
• hygienického,
• technického vybavení.
Kotelna musí být dostatečně přirozeně nebo nuceně větratelná, minimální
výměnou vzduchu 3 – 6 krát za hodinu [47].

10.4

Bezpečnostní požadavky na zdroje tepla

Zdroje tepla musí být testované instalované a používané v souladu se všemi
příslušnými platnými zákonnými předpisy a technickými normami a s předpisy
výrobců. Kotel může být umístěný jen v prostředí, pro které je určený. Jeho
instalaci a uvedení do provozu musí provést jen zodpovědná osoba.
Kotle musí být ohnivzdorné a provozně bezpečné. Musí být vyrobené
z nehořlavých materiálů a odolné proti deformacím také musí odolávat
namáháním vznikajícím během běžného provozu. Teplonosná látka se nesmí
ohřívat na nebezpečnou hodnotu a do prostoru, kde je kotel umístěný nesmí
vnikat plyny v nebezpečném množství. Plamen nesmí při správné činnosti
kotle prošlehávat ven, nesmí vypadávat žádný popel mimo těleso kotle.
Hořlavé materiály jsou přípustné pouze v případě že se tyto části nacházejí
mimo těleso kotle [22].
Kotel musí být navrhnutý tak, aby při běžné činnosti v souladu s pokyny
výrobců nezpůsoboval nadměrný hluk. Spalovací komora a průchody plynu
musí být konstrukčně řešeny tak, aby nedocházelo k případnému nadměrnému
hromadění hořlavých plynů. Výhřevné povrchy kotlů musí být ze stran
proudícího plynu řešené tak, aby byly v dostatečné míře zpřístupněné, tak aby
bylo umožněno jejich odpovídající čistění mechanickými nebo i chemickými
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rozpouštědly. Dále je nezbytné zajistit jednoduchou kontrolu hoření. Tato
kontrola může být zajištěna také přes dvířka, kterými se plní palivo. Otvory na
šrouby a podobné části, které se používají na spojení snímatelných částí nesmí
zasahovat do prostoru, ve kterém proudí voda. Toto pravidlo neplatí pro
pouzdra měřících, kontrolních a zabezpečovacích přístrojů. Všechny kotle musí
mít tepelnou izolaci. Tepelná izolace misí odolávat běžnému tepelnému a
mechanickému namáhání. Musí být z nehořlavého materiálu a při běžném
provozu nesmí kouřit.
Regulační a bezpečnostní zařízení se musí použit u každého kotle v závislosti
od druhu systému přikládání a druhu dosahované ochrany. V případě, že je
použit fyzikální princip ochrany vytápěcího systému (teplota je vymezena
tlakem vody ve vytápěcím systému) v tomto případě musí být s kotlem dodaný
také regulátor teploty a také vymezovač bezpečné teploty s opakovaným
automatickým nastavením.
10.4.1 Bezpečností požadavky na provoz kotlů z hlediska
větrání
Prostory kotelen a prostory související s provozem zdrojů tepla musí být
větratelné. Do prostor, kde jsou tyto zdroje umístěny musí být zajištěn
dostatečný přívod vzduchu, potřebný pro spalování, odvod tepelné zátěže a
odvod vzniklých škodlivin.
Dostatečné množství vzduchu potřebného na větrání musí být do prostoru, ve
kterém je umístěný kotel, přiváděno neuzavíratelným jedním otvorem nebo
více otvory na přívod vzduchu vyústěnými při podlaze kotelny.
Přirozené větrání kotelen, kde je podlaha pod úrovní okolního terénu (např.
v suterénu) musí být zajištěn nejméně jedním neuzavíratelným otvorem na
přívod vzduchu vyústěným při podlaze kotelny. Odvod vzduchu z takovýchto
kotelen musí být zajištěný alespoň jedním otvorem umístěným u stropu kotelny
na straně protilehlé k otvoru na přívod vzduchu nebo odvodním potrubím
vyústěným do vnějšího prostoru tak, aby se zajistilo dostatečné přirozené
proudění vzduchu.
V kotelnách s nuceným větráním, ve které je umístěný kotel s přirozeným
tahem musí být zajištěno přetlakové větrání. V žádném případě nesmí být
podtlakové.
Bezpečností požadavky na provoz kotlů z hlediska větrání je nutné aplikovat
vždy na konkrétní případ. Větrání je obyčejně vztáhnuto na požadovanou
výměnu vzduchu v místnosti za hodinu.
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10.4.2 Požární předpisy
Při instalaci zdroje tepla je nezbytné zachovat takový volný prostor okolo
kotle, aby byly splněny nároky na tzv. bezpečnou (požární) vzdálenost.
Bezpečná vzdálenost je nejmenší přípustná vzdálenost vnějších obrysů kotle a
kouřovodu od stavebních konstrukcí a jiných zařízení z hořlavých hmot, je
stanovena výrobcem zařízení, přičemž se bere ohled na technické normy. Např.
na ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů,
ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv.
V případě použití kotle, kde vznikají spaliny, musí nově vytvořený nebo
upravený komín zkontrolovat kominík.
10.4.3 Požadavky na značení kotlů
Každý kotel musí být opatřen výrobním štítkem. Údaje na štítku kotle musí být
uvedeny v jazyce země určení příjemce kotle a musí být upevněn na
přístupném místě.
Minimální údaje, které musí štítek kotle obsahovat jsou následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

název a adresa výrobce a jeho značka, pokud je to vhodné,
obchodní označení, typové označení, pod který se kotel prodává,
výrobní číslo a rok výroby (připouští se kódování na zachování
diskrétnosti výrobce),
jmenovitý tepelný výkon nebo regulační rozsah tepelného výkonu
v kW pro každý druh paliva,
třídu kotle,
nejvyšší přípustný povozní přetlak v barech [bar],
nejvyšší přípustnou provozní tepotu ve stupních Celsia [°C],
obsah vody v litrech [l],
elektrické připojení (V, Hz, A) a wattový výkon v jednotkách watt
[W].

Štítek musí být zhotoven z materiálu zaručujícího jeho trvanlivost a trvalou
čitelnost uvedených údajů. Údaje na štítku musí být odolné proti otěru. Při
běžných provozních podmínkách nesmí štítek změnit barvu natolik, aby údaje
na něm přestaly být citelné.
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11

Zásady správného provozu kotle

Pro zajištění správného fungování kotle a také dlouhé životnosti, je nezbytné
dodržovat některé zásady, které jsou společné kotlům na spalování pevných
paliv

11.1

Provoz kotle a jeho vliv na životnost

Správným provozováním a pravidelnou údržbou kotle se může prodloužit jeho
životnost. Někteří výrobci přímo v návodu na používání výrobku uvádějí
podmínky správného provozu kotle. K doporučením správné obsluhy a údržby
patří dodržování těchto zásad:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

zajištění minimální teploty vratné vody (většina výrobců uvádí jako
tuto teplotu 60 °C),
spalování paliva do určité maximální vlhkosti (u dřevní hmoty se
doporučuje do 20 % - přibližně 2 roky sušení),
používání paliva předepsaného druhu a zrnitosti o určité výhřevnosti
(ovlivní se tím okamžitý výkon kotle),
včasné vyprazdňování popelníkové zásuvky (podle druhu provozu kotle
a velikosti zásuvky to může být za 2 dny nebo také 7 dnů),
při nepřetržitém provozu doporučují výrobci čištění konvekční plochy
kotlového tělesa (individuálně podle výrobce, obvykle však 1x
měsíčně),
používání oběhového čerpadla (není vždy podmínkou, ale zajišťuje se
tím dynamičtější provoz),
připojení odtahu spalin na samostatný komínový průduch dostatečně
tepelně zaizolovaný,
používání ventilátoru pro odtah spalin (pokud komín nemá předepsaný
minimální tah),
provozování kotle v předepsaném rozsahu výkonu (někteří výrobci
uvádějí trvalé provozování kotle při výkonu nejméně 30 % jmenovitého
výkonu), ideální je provozovat zařízení při jmenovitém výkonu, proto
je vhodné systém doplnit akumulační nádobou pro akumulaci tepla do
topné vody,
při provozu na snížený výkon se doporučuje denní zátop (ohřev TUV
nebo provoz kotle v jarním či podzimním období).

Životnost kotlů závisí hlavně na vhodné konstrukci, použitém materiálu,
poměru hmotnost kotle k jeho výkonu, dodržování zásad správného provozu a
dalších okolnostech. Může být v nepříznivých podmínkách 10 let nebo také při
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správném provozu a péči o kotel 30 let. Jde o individuální záležitost danou
konkrétními možnostmi a podmínkami provozu každého jednotlivého kotle.

11.2

Bezpečnost provozu kotle

K bezpečnému provozu kotle může každý uživatel přispět dodržováním
upozornění a zásad, které každý výrobce kotlů uvádí v návodu k provozu a
údržbě.
K nejdůležitější zásadám patří:
•

při zatápění se nesmí používat hořlavé kapaliny,

•

obsluhovat kotel mohou pouze osoby dospělé seznámené s návodem k
obsluze,

•

při přikládání a dopravě paliva je třeba vizuálně kontrolovat přísun a
množství paliva,

•

stavební a hořlavé materiály musí být od kotle ve vzdálenosti dané
příslušnými předpisy,

•

jakýkoliv zásah do kotlů mohou provádět pouze způsobilí k tomu
určení pracovníci.

Kotle malých tepelných výkonů (do 50 kW) mají relativně jednodušší
konstrukci a části ve srovnání s kotli velkých výkonů sloužících pro vytápění a
dodávku TUV většímu množství bytů či průmyslových nebo jiných objektů.

11.3

Možné problémy při provozu zdroje tepla

Existuje několik běžných problémů, které mohou nastat při provoze zdroje
tepla. Některé mohou být odstraněny svépomoci doma bez nutnosti odborného
zásahu, ale mohou se vyskytnou problémy, které mohou vyžadovat zásah
kvalifikovaného pracovníka s patřičnými zkušenostmi.
Většina problémů se zdroji tepla může nastat v důsledku špatné údržby kotle,
nedodržování pokynů výrobce při montáži a provozu. Tyto problémy se
projevují nespolehlivostí provozu kotle, u novějších kotlů upozorněním při
autodiagnostice. Kotel se ve většině případů vypne, signalizuje poruchu na
displeji se ukáže číslo chyby. V mnohých případech stačí pouze nahlédnout do
návodu na obsluhu, kde majitel zjistí chybu, kterou může následně sám
odstranit. Pokud po restartování kotle znovu naběhne není třeba volat technika.
Nezřídka problémem při provozu bývá změna tlaku teplonosného média ve
vytápěcím systému. Kotel pracuje optimálně jen v případě, že je tlak
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teplonosného média na konstantní úrovni. Úniky média mohou být z počátku
velmi malé, způsobené nepatrnými netěsnostmi a tím jsou těžko odhalitelné,
avšak po určitém čase se mohou rozvinout do větších netěsností a pokles tlaku
je pak možné sledovat i na tlakoměru kotle. Řešením je zjištěn netěsností,
jejich utěsnění a následné doplnění vytápěcího média.
Poměrně častým problémem bývá zavzdušnění vytápěcího systému. Obvykle
se projevuje vysokou teplotou teplonosného média v oblasti kotle nízkou
teplotou vytápěcího tělesa. Moderní systémy se dokážou odvzdušnit
automaticky, vytápěcí tělesa si však majitel musí odvzdušnit sám. V případě
nízkoteplotních kotlů můžou vznikat problémy v důsledku kondenzace vlhkosti
a nízkoteplotní korozi zdroje tepla. Tato koroze vzniká v důsledku poklesu
teploty teplonosného média ve vratném potrubí pod teplotu kondenzace
vlhkosti obsažené ve spalinách vznikajících spalováním paliva. Při kondenzaci
se síra obsažená v palivu přemění na kyselinu sírovou a oxidy dusíku na
kyselinu dusičnou. Tyto kyseliny působí na konstrukci kotle velmi korosivně,
čímž se snižuje jeho životnost a rostou náklady na údržbu a opravy. Vyhnout se
nízkoteplotní korozi je možné zvýšením teploty ve vratném potrubí nad teplotu
kondenzace spalin, respektive použitím materiálů odolných vůči agresivnímu
chování těchto látek. Zvýšení teploty média je možné dosáhnout správným
zapojením zdroje tepla např. s trojcestným směšovacím ventilem, čtyřcestnou
směšovací klapkou, akumulační nádrží apod.

Obr. 48 Neopravitelně prorezivělý kotel [48]
V kotech může způsobovat problém také vodní kámen. Jeho pomalé ukládání
může poškodit okruh vytápění. Kámen se usazuje především na nejteplejších
místech a tak brání přestupu tepla z plamene přes výměník tepla do
teplonosného média. Čím hrubší je skořepina kamene, tím se chová jako
silnější izolant. Vápenaté usazeniny v konečné důsledku snižují účinnost kotle.
V malých uzavřených vytápěcích systémech (kolem 100 litrů) není usazování
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kamene tak významné, proto jej nejí třeba řešit. Velký význam hraje usazování
kamene ve velkých vytápěcích systémem, kde se ve větších objemech
vytápěcího média nachází mnohem více minerálů. Z tohoto důvodu je nezbytné
zajistit určitou ochranu. Jednou z možností je úprava média před jeho
napuštěním do systému nebo jeho průběžné upravování během provozu. Riziko
největšího usazování vodního kamene hrozí při použití elektrokotlů. Spirály se
ohřívají na vysokou teplotu a tak se na nich usazuje vápník vytvářející izolační
skořápku.
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12

Jak správně topit pevnými palivy

Způsobů vytápění a paliv je celá řada. Při volbě způsobu vytápění v podstatě
záleží na tom, jaký komfort při topení požadujeme, jaký máme požadavek na
úroveň ekologie provozu, jaké si představujeme provozní náklady a také na
výši pořizovacích nákladů [65].
Odpovědným přístupem a dobrou informovaností lze výrazně minimalizovat
množství vypuštěných znečišťujících látek z malých spalovacích zdrojů.
Emise znečišťujících látek z lokálních zdrojů představují problém a z bilancí je
patrno, že cca 1/3 emisí tuhých znečišťujících látek, které se dostanou do
ovzduší pochází z lokálních zdrojů, cca 2/3 emisí PAU v ovzduší pochází
z lokálních topenišť [65].
Podíl lokálních topenišť na znečištění ovzduší prachem znázorňuje Graf 10.

velké zdroje

14%
6%
49%
31%

střední zdroje
malé zdroje = lokální
topeniště
mobilní zdroje = doprava

Graf 10 Množství emisí tuhých znečišťujících látek v ČR v roce 2009 [65]

12.1

Co nejvíce ovlivňuje to, co vychází z komínu

Zásady správného topení lze podstatě shrnout do čtyřech zásad [4]:
1. V čem topíme
Jedná se o otázku správného výběru spalovacího zařízení.
Typy spalovacích zařízení
•
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jednorázová ruční doprava paliva do ohniště
- prohořívání (lokální a ústřední vytápění)

•

odhořívání (ústřední vytápění, výjimečně lokální vytápění)
zplyňování (ústřední vytápění)

automatická doprava paliva do ohniště
- šnekový dopravník (ústřední vytápění)
- otočný rošt (ústřední vytápění)

Graf 11 Závislost účinnosti spalovacího zařízení na teplotě spalin a obsahu
kyslíku ve spalinách pro vlhkost dřeva 20 % [65]
2. Čím topíme
Jedná se o volbu vhodného paliva pro dané spalovací zařízení [65].
-

odpad je dobré palivo, ale pouze pro spalovnu odpadů,
základním pravidlem je spalovat to palivo, pro které je kotel určen,
dřevo sušit minimálně 2 roky na dobře větraném místě (vyšší
výhřevnost a nižší emise).
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Graf 12 Vliv vlhkosti dřeva na výhřevnost a produkci oxidu uhelnatého [65]
3. Jak topíme
Jedná se o otázku kvality obsluhy. Aby hořlavina v palivu kvalitně shořela,
je potřeba zajistit přítomnost vzdušného kyslíku, tzn. nezavírat úplně
klapky spalovacího vzduchu (nedusit) a po přiložení nechat rozhořet [65].
4. Správný systém vytápění a jeho pravidelná údržba
Jedná se o otázku instalace a toho jak se o spalovací zařízení samotný
uživatel stará [65].
Z toho plynou základní zásady:
- optimální parametry jsou dosaženy při jmenovitém výkonu,
- předimenzování spalovacího zařízení = provoz při sníženém výkonu
produkuje více emisí a účinnost zařízení klesá,
- akumulační nádoba – navyšuje dobu, kde je zařízení provozováno při
jmenovitém výkonu (min. objem – 55 l na jednu instalovanou kW),
- malý tah komínu – představuje bezpečnostní riziko, proto je nezbytné
zajistit vyčištění komínu, jeho správné napojení, a použití odtahového
ventilátoru,
- velký tah komínu – způsobuje zvýšení komínové ztráty a tedy snížení
účinnosti, proto je nezbytné použít regulátory tahu (použít klapku
s přisáváním za spalovacím zařízením),
- pravidelná údržba – čistění teplosměnných ploch a komínu,
- zajistit minimální teplotu vratné vody, která je dána výrobcem (např.
60 °C).
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13

Závěr

Z uvedeného přehledu konstrukčního řešení vyplývá, že úroveň dosahovaných
účinností a emisních parametrů může být i řádově rozdílná. Podobně jako
v jiných oblastech techniky platí, že čím dražší technické řešení, v našem
případě kotel, použijeme, tím budeme využívat energii v palivu s vyšší
přidanou hodnotou a menšími environmentálními dopady. Zároveň platí, že
takový kotel bude dražší. Nejlepších parametrů ve všech oblastech dnes
dosahují automatické a zplyňovací kotle. Jejich samotné použití však může být
negativně ovlivněno použitým palivem. Pokud je použito nekvalitní palivo,
které neodpovídá vlastnostem požadovaným výrobcem kotle, může být i
automatický kotel zdrojem nemalého lokálního znečištění ovzduší.
V České republice jsou pro vytápění domácností použity různé systémy s
následujícím přibližným zastoupení (vychází z předběžných výsledků ze
Sčítání lidu, domů a bytů 2011):
− 35 % dálkovým topením zásobovaným ze středních a velkých zdrojů,
− 40 % zemním plynem,
− 8 % elektřinou,
− 9 % uhlím, koksem, uhelnými briketami což je asi 346000 domácností,
− 8 % palivem na bázi dřeva, což je asi 293 000 domácností,
− zanedbatelné množství domácností lehkými topnými oleji, propanbutanem a ostatními způsoby jako např. tepelná čerpadla.
S příchodem topné sezóny dochází na mnoha územích ČR ke zhoršení kvality
ovzduší. Poslední studie ukazují, že vliv malých spalovacích zařízení na pevná
paliva není malý a v mnoha případech může být zcela dominantní. Dle
statistiky je však toto znečištění způsobeno jen z cca 9 % domácností! Je to
způsobeno malou výškou komína a zbytečně velkým množstvím vypouštěných
znečišťujících látek. Ty jsou dány jak používanými zastaralými konstrukcemi
kotlů, tak špatným palivem a často se k tomu bohužel přidává nepoučená
obsluha. V uvedených výsledcích experimentů lze najít, že již při malém
záporném ovlivnění kvality spalování špatnou regulací množství vzduchu lze
změnit množství škodlivin v násobcích. Nejčastějším typem používaného kotle
je kotel s ručním přikládáním. Pokud uživatel najednou přidá velké množství
paliva, které neodpovídá max. cca dvouhodinovému cyklu přikládání, použije
dále místo kvalitního paliva palivo vlhké nebo směs paliva a odpadů a navíc
přivře přívod spalovacího vzduchu, pak se nebavíme o řádových násobcích, ale
o násobcích v tisících a ještě vyšších. Tomuto stavu dokáží účinně zabránit
automatické kotle, jejímž směrem se také ubírá připravované zpřísňování
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emisních limitů. Spolu s automatickým kotlem je pak z hlediska emisí
nejvhodnější využití pelet jako paliva, kdy spaliny neobsahují emise síry jako u
uhlí.
V dohledné době již nebude možné prodávat a používat kotle s ručním
podáváním paliva (mimo zplyňovací kotle), což bude zvyšovat celkovou
účinnost vytápěcích systémů a uživatelský komfort a snižovat množství
škodlivých exhalací. Je to jistě trend, který je v zájmu všech zainteresovaných
stran. Cílem této příručky bylo přinést přehled jednotlivých technologií a
s nimi souvisejících paliv, představit jejich reálné výhody i nevýhody a pokusit
se nastínit detaily problematické oblasti množství škodlivin z malých kotlů na
vytápění, která může být výrazně ovlivněna způsobem provozu kotle.
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