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Seznam použitých zkratek
CI

[%]

Hmotnostní podíl uhlíku v příslušném
zbytku spalování

cPKS

[J/kg.K]

Střední měrná tepelná kapacita suchých
spalin v rozmezí tm až tK při stálém tlaku

cPW

[J/kg.K]

Střední měrná tepelná kapacita vodní
páry v rozmezí tm až tK při stálém tlaku

Cr

[%]

Korigovaný hmotnostní podíl uhlíku
v palivu

Ctr

[%]

Hmotnostní podíl uhlíku v palivu

CZ

[%]

Hmotnostní podíl uhlíku ve zbytcích
spalování, vztažený na výchozí
hmotnost paliva

dH

[m]

Hydraulický průměr ohniště

H0

[m]

Výška ohniště

Htr

[%]

Hmotnostní podíl vodíku v palivu

J

[-]

Štíhlost ohniště

kp

[-]

Konstanta štíhlosti

L

[m]

Šířka ohniště

mPV

[kg/s]

Hmotnostní tok paliva přivedeného do
spalovacího prostoru

mZI

[kg/s]

Hmotnostní tok jednotlivých tuhých
zbytků spalování

Qir

[J/kg]

Výhřevnost paliva při 20 °C

Oo

[m]

Obvod dna ohniště

PV

[W]

Tepelný výkon

PP

[W]

Tepelný příkon

PZ

[W]

Ztracený výkon

S

[m2]

Plocha dna ohniště
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tm

[°C]

Teplota prostředí

tK

[°C]

Teplota spalin

Wtr

[%]

Hmotnostní podíl vody v palivu

η

[%]

Účinnost kamen

ζ1

[%]

Ztráta plynným (chemickým)
nedopalem

ζ2

[%]

Ztráta tuhým (mechanickým) nedopalem

ζ3

[%]

Ztráta komínová (citelným teplem
spalin)

ωi

[%]

Zjištěný objemový podíl dané látky v
suchých spalinách
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Úvod
Vytápění prostřednictvím krbů a krbových kamen bývá dnes nejčastěji
spojováno s víkendovými relaxačními pobyty na chatách a chalupách. Je
to dáno nejen relativní jednoduchostí, ale také příjemným sálavým
teplem spojeným s vizuálním efektem hořícího ohně, což jsou jistě dvě
z podmínek typických pro příjemně strávený nepracovní čas člověka.
Protože však chaty a chalupy nejsou typicky postaveny v husté zástavbě,
většinou se málo kdo zabývá tím co vypouští z komína a jaká je vůbec
účinnost, vždyť dřeva bývá většinou v okolí dost. S rozvojem energeticky
úsporných staveb se však používání krbů krbových kamen začíná
rozšiřovat i do husté příměstské zástavby, kdy již požadavky na ekologii
a ekonomii provozu začínají být hodně důležité. Navíc se mění
požadavky na design a na začlenění do prostoru. Technologie krbů a
krbových kamen se neustále rozvíjí, byť se jedná o poměrně jednoduchá
zařízení. Změnou geometrie ohniště a použitých materiálů lze zcela
zásadně změnit provozní charakteristiky. Nesprávným provozem lze pak
velice znepříjemnit ovzduší v blízkém okolí budovy. Předkládaná
monografie přináší souhrn aktuálních znalostí a jejím cílem je upozornit,
jak je možné v krbech a krbových kamnech topit lépe.
Tato 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.
Úvod publikace je věnován historickému vývoji. V druhé části jsou
rozděleny topidla. Další část je věnována bližšímu popisu a
charakteristickým vlastnostem krbů, krbových kamen a krbových vložek.
Za nejdůležitější části a zároveň nejrozsáhlejší považujeme části o
instalaci a aspektech používání, kde je uvedena i řada naměřených dat.
Závěrečná část je věnována možným závadám při provozu krbových
topidel a nejnovějším technologiím.
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1. Historický vývoj
Už od pradávna si lidé udržovali oheň v primitivních přístřešcích.
Jednalo se o otevřená ohniště, kdy kouř odcházel otvorem ve střeše.
První zmínky o stavění krbů pochází z Itálie a Švýcarska z 9. století.
První krby byly velice jednoduché a nevytvářely mnoho tepla. Krby byly
užívány především pro své mnohostranné vlastnosti. Sloužily jako místo
pro přípravu jídla, zajišťovaly teplo v obdobích chladu nebo v noci.
Z archeologických nálezů prvních ohnišť je patrné, že se jednalo o velice
jednoduché prvky, které byly situovány doprostřed místnosti (Obr. 1).

Obr. 1 Archeologický nález prvních ohnišť [58]
Pro účely odvodu spalin byl ve střeše vytvořen otvor, kterým se tyto
spaliny odváděly z ohniště.
V průběhu let se zvyšovaly nároky lidí na bydlení a komfort, a proto se
také přizpůsoboval způsob vytápění a odvodu spalin. Začaly se stavět
patrové domy a ohniště uprostřed místnosti se stalo nepraktické, a proto
se přesunulo ze středu místnosti ke vnější stěně domu. Pro odvod spalin
se začaly stavět komíny, které zvyšovaly jednak komfort, ale hlavně
bezpečnost. Vytvořením komína se ohniště ze tří stran obezdívá a vzniká
z něj otevřený krb [54].
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První historické záznamy o stavěných kamnech se odkazují na kamna
postavená v roce 1490 v Alsasku ve Francii. Tato kamna byla postavena
výhradně z cihel a kachlí a také měla již komín [55].
Otevřené krby měly několik nevýhod: vyšší nebezpeční požáru
(vypadnutí žhavého uhlíku), nízká účinnost (do 10 %), nízká schopnost
vytápění okolních místností, nebezpeční zpětného tahu, vyšší spotřeba
dřeva. Tyto nevýhody vedly k rozvoji efektivnějších a vhodnějších
topidel. Tento vývoj probíhal především v 16. století. První inovací bylo
vytvoření uzavřeného ohniště. Cílem bylo zvýšit účinnost a snížit
spotřebu spalovaného dřeva. Prvním krokem bylo topeniště, které bylo
uzavřeno ze tří stran stěnami z cihel a malty, přikryté kovovým plechem
[54].
V Číně a Japonsku byl princip uzavřených kamen objeven mnohem dříve
než v Evropě a Americe. V období čínské dynastie Qin (221 – 206/207
př. Kr.) byla vynalezena hliněná kamna, která úplně uzavírala oheň.
V podobném stylu byla vytvořena kamna známá pod označením Kamado
(かまど) (Obr. 2) vytvořena v Japonsku v 3. – 6. století [56].

Obr. 2 Kamna Kamado [56]
V roce 1678 princ Rupert zjistil, že zvýšením roštu, určeného na
spalování paliva, se zintenzivní cirkulace vzduchu, což umožní jeho
snadnější přístup k palivu. Tento nový design v sobě také zahrnoval
přepínatelnou přepážku, která umožňovala spalinám proudit vzhůru, pak
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dolů a opět vzhůru. Uvedený systém prodlužoval dobu proudění spalin
před jejich kompletním spálením, a tím se zvýšila také produkce tepla.
Mezi významné stavitele, kteří ovlivnili vývoj krbu, patřil Vinzenco
Szamozzi, který žil na přelomu 16. a 17. století. Zavedl rozdělení krbů
podle toho, kde byl krb umístěn – zapuštění ve zdi nebo přistavění ke zdi.
Dalšími významnými staviteli byli Lorris Savot, francouzský architekt,
který pro Louvre navrhl krb s výměníkem, nebo Benjamin Franklin,
americký fyzik.
Kolem roku 1740 Benjamin Franklin vynalezl kamna (později
označována jako Franklinova kamna - Obr. 3). Tato kamna spalovala
dřevo na roštu a měla také posuvné dveře, které byly používány na
regulaci přívodu vzduchu do kamen. Protože kamna byla relativně malá,
mohla být jednak použita jako samostatně stojící v místnosti s napojením
na komín, anebo mohla být také instalována ve velkých krbech.
V případě instalace v krbech se jednalo o první krb s velkou
výměníkovou komorou z litiny. Tento typ se rychle rozšířil po celé
Evropě 18. a 19.století [54].

Obr. 3 Franklinova kamna [59]
Kolem roku 1796 Count Rumsfore prezentoval nový vzhled krbu, který
vynalezl. Jednalo se o vysoké, plýtké topeniště, které odráželo teplo více
efektivně a zajišťovalo mnohem lepší odvod spalin. Do této doby byly
krby velké čtvercové s malou efektivitou. Tato úprava také přispěla ke
snížení rizika požárů komínů, čímž bylo možno postavit komín ve zdi
domu. Před touto invencí se komíny tradičně stavěly mimo dům, aby se
zabránilo vznícení zdi domu v případě že došlo ke vzplanutí komínu.
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Obr. 4 Vzhled kamen od Counta Rumsfora [60]
Ačkoliv se krby stávají součástí domácnosti ať už jako zdroj tepla, nebo i
jako prostředek pro vaření, začínají je koncem 18. století vytlačovat
kachlová kamna, jejichž provoz je ekonomičtější a čistější.
V průběhu 18. století, kdy se začaly vyrábět krbové vložky, došlo k
vzniku a rozvoji krbových kamen. V 19. století se k nám začala dovážet
zdobená kachlová kamna z Míšně. Tato kamna jsou součástí mnoha
zámeckých expozic. Firma Hardmuth z Českých Budějovic vyráběla
vysoce kvalitní vložky do krbových kamen. Její výrobky byly tak žádané,
že se rozšířily do celého Rakousko-Uherska. Po první světové válce však
zájem o kachlová kamna výrazně klesl.
S postupným vývojem technologií ve vytápění dochází i k návratu ve
využívání krbů. V touze po zachování prvku pohledu na hořící oheň, ale
zároveň po vyšší efektivnosti těchto topenišť začaly být ve druhé
polovině 20. století do všech krbů vkládány krbové vložky, což přineslo
úsporu dřeva a požadovanou vyšší účinnost. Případně klasické krby
začaly nahrazovat krbová kamna. V dnešní době jsou krby vysoce
efektivní, protipožárně zabezpečené a bez úniku kouře do místnosti

12

2. Základní rozdělení krbů a krbových
kamen
Krby a krbová kamna se dělí následujícím způsobem:
A. Venkovní krby

Venkovní krby slouží rekreačním a odpočinkovým účelům. Jejich
hlavním úkolem není poskytovat teplo k vytápění místnosti či prostor, ale
složí jak prvek zahrad k rekreaci a odpočinku a občasné přípravě
pokrmů.
Tato příručka se jimi dále již nezabývá.

Obr. 5 Venkovní krb[64]
B. Vnitřní krby

Tyto krby jsou určeny k vytápění interiéru místnosti.
Vnitřní krby se dále dělí na:
B1. Otevřené krby

Klasický krb je pevnou stavbou s hmotností pohybující se okolo 400 kg.
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Účinnost klasického otevřeného krbu je nízká do 10 %. Proto je vytápění
prostřednictvím otevřeného krbu nehospodárné. V případě, že v
krbových kamnech (při účinnosti 80 %) každou hodinu přiložíme 3 kg
dřeva, které má výhřevnost 18 MJ/kg, bude tepelný výkon 12 kW.
V případě otevřeného krbu je tepelný výkon pouze 1,5 kW. Vyzařování
tepla při využití otevřeného krbu není příliš optimální. Zatímco v okolí
ohniště je horko, zbytek místnosti je chladný [1].
U tohoto typu vytápění musíme dbát také více na odtah spalin, potřebný
průměr komína je vždy větší než u uzavřených krbů nebo krbových
kamen a stanovíme ho podle velikosti a konstrukce krbu. Navíc musíme
okolí krbu zabezpečit proti požáru. Pokud je podlaha v blízkosti krbu
dřevěná či korková, případně pokrytá kobercem nebo i plovoucí
podlahou, je nutné umístit před ohniště nehořlavou podložku nebo okolí
krbu obložit nehořlavým materiálem [1].
Pro zajištění potřebného tahu otevřeného krbu je třeba zajistit dostatečný
přívod vzduchu do místnosti, odkud si krb nasává vzduch. Aby při
užívání krbu nedocházelo přirozeným rozdílem teplot a tlaku vzduchu v
místnosti a nad střechou k úniku teplého vzduchu z místnosti komínem,
je třeba instalovat komínovou klapku. Další podmínkou dokonalé funkce
krbu jsou správné návrhové parametry: poměr velikosti tělesa krbu k
prostoru, jehož je součástí, správné tvarování zadní stěny a její napojení
na sopouch komína, tvar a řešení samotného ohniště a kouřové komory.

Obr. 6 Vzhled otevřeného krbu[66]
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B2. Uzavřené krby

Jedná se o krby, jejichž ohniště je různými způsoby odděleno (např.
dvířky, krbovou vložkou) od prostoru místnosti, ve které je krb postaven.
Uzavřené krby se dále dělí na:
B2.1. Klasické krby uzavřené dvířky

Pro tyto krby je charakteristické, že topeniště je uzavřeno dvířky. Dvířka
jsou zabudována do již stávajících otevřených krbů, kterých se v dobách
minulých postavilo nemálo. Dvířka mohou být v mnoha provedeních a to
např. otvíraná doleva či doprava, s klapkou pro přísun vzduchu do
topeniště nebo bez klapky, dále mohou být jednokřídlá nebo dvoukřídlá.
Náklady na pořízení krbových dvířek jsou podstatně nižší ve srovnání
s instalací krbové vložky.
Zabudováním dvířek se sníží jednak riziko vzniku požáru, a zároveň se
také zvýší celková účinnost až o 45 %. Při doplnění otevřeného ohniště
celoskleněnými dvířky začíná krb fungovat podobně jako kamna a oheň
je pak možné lépe regulovat [62].

Obr. 7 Klasický krb uzavřený dvířky [71]
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B2.2. Krby s krbovou vložkou

Základem těchto krbů jsou takzvané krbové vložky. Se vzrůstajícím
požadavkem na účinnost vytápění a také z hlediska emisí se
technologickým vývojem přešlo od otevřených krbů (s účinností do
10 %) na využívání krbových vložek (s účinnosti 75 až 80 %).
Krbové vložky mohou být ocelové nebo litinové. Pro vytopení prostoru
o prostoru asi 100 metrů čtverečních stačí krbová vložka s výkonem
okolo 10 kWh. Účinnost a výkon se liší podle typu, nejnižší účinnost se
pohybuje v rozmezí 75 až 80 procent.
Krbovou vložku můžeme obestavět různými materiály vhodnými pro
stavbu krbu, lze ji samozřejmě zasadit i do krbu obloženého kachlovím.
Další možností jsou stylově čisté krby omítané, v takovém případě
musíme zvláště dbát na materiály odolné vysokým teplotám [1].

Obr. 8 Krbová vložka obestavěná kachlovím [3]
Krbové vložky je možno obestavět složitější a větší obestavbou, se
vzduchovými nebo spalinovými vnitřními cestami a vznikají tak:
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1. Teplovzdušné krby
Teplovzdušný krb je tvořen zděnou obestavbou, ve které je umístěna
krbová vložka se zasklenými dvířky (mohou se otevírat nebo vysouvat
nahoru). Na vytápění se velkou měrou podílí konvekce, tedy proudění
teplého vzduchu, jen malá část tepla se odevzdává sáláním (z toho je i
název teplovzdušný krb). Teplovzdušné krby dokáží díky své účinnosti
vyhřát poměrně velký prostor, takže jsou vhodným alternativním zdrojem
tepla na vytápění. Pozitivem je i možnost distribuovat ohřátý vzduch do
dalších místností a rozvést tak teplo z krbu po celém domě či bytě.
Tento systém je vhodný pro vytápění rekreačních budov, které nejsou
trvale obývány a kde není dimenzován další zdroj vytápění.

Obr. 9 Teplovzdušný krb [79]

17

Obr. 10 Schéma teplovzdušného krbu a rozvodu ohřátého vzduchu v
domě [70]
2. Akumulační krby
Princip vytápění pomocí akumulačního krbu je jednoduchý, ale účinný.
Akumulační krb tvoří stejně jako u teplovzdušného krbu krbová vložka
umístěná ve zděné obestavbě z akumulačních materiálů. Místnost je
vytápěna příjemným sálavým teplem. Při spalování dřeva se uvolní více
energie, než dokážeme okamžitě spotřebovat. Tato energie se zčásti
„naakumuluje“ do akumulačního nástavce a obestavby z akumulačních
materiálů. Akumulační masa díky vysoké tepelné kapacitě tuto energii
uchová a vydává ji do prostoru delší dobu v menším množství. Design
krbu dotváří mnoho variant obkladových materiálů (keramické kachle,
pískovec, žula, mramor....).
Tyto krby jsou velice vhodné jako centrální topidlo v rodinných domech,
protože rozměrné ohniště po naložení palivem po dlouhou dobu stabilně
mírně vydává teplo.
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Obr. 11 Akumulační krb [79]

Obr. 12 Schéma akumulačního krbu [70]
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Obr. 13 Krb s krbovou vložkou
B2.3. Krbová kamna

Krbová kamna nejsou pevně zabudována, v případě rekonstrukce je
můžeme snadno přemístit jinam, pokud nám to podmínky dovolují.
Výhodou těchto kamen je jejich subtilnost, pokud se nám tedy nevejde
do interiéru krb, krbová kamna jsou vhodnou alternativou. Topí se v nich
dřevem či dřevěnými nebo jinými briketami na rostlinné bázi [2].
V současné době je na trhu velký výběr z hlediska designu, materiálu
i velikosti. Nejčastěji se vyrábí z litiny či oceli, velmi oblíbená jsou
i kamna obložená kachlemi.
Vhodnou volbou může být také kombinace teplovzdušného krbu a
hybridních kamen, tedy krbové nebo kamnové vložky obalené vhodným
materiálem akumulujícím teplo s uzavíracími mřížkami pro přívod
ohřátého vzduchu. Polohu mřížek lze regulovat a po prvotním zahřátí
místnosti jejich přivřením zajistit tepelnou akumulaci do pláště a
postupné zpětné uvolňování tepla. Sálavé teplo je zcela bezpečné pro
alergiky, které nedráždí, protože omezuje víření prachu a tím současně
významně usnadňuje úklid.
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Samotné těleso krbových kamen je svařované z masivních kotlových
ocelových plechů tloušťky 3-5 mm s různou povrchovou úpravou. Střed
a základ krbových kamen tvoří spalovací komora s roštovým topeništěm
a čelní stěnou ze speciálního velkoplošného skla osazeného ve dvířkách.
Vnitřní prostor je vyplněn keramickou vyzdívkou, přičemž v prostoru
mezi stěnou tělesa kamen a keramickým obkladem je žáruvzdorná
izolace. Ve spodní části je topeniště nejčastěji doplněno pevným
litinovým roštem, pod kterým je rošt popelníkový, vyžadující pravidelné
vyprazdňování. Stále častěji se dnes používá ohniště bezroštové. Stejně
jako krb vyžadují kamna zaústění do samostatného komínového
průduchu. Zatímco otevřené krby spalují pouze kusové dřevo, krbová
kamna umožňují spalování také dřevěných briket a jiných briket na
rostlinné bázi. Nesmí se v nich však spalovat uhlí, koks ani domovní
odpad. Výrobci krbových kamen uvádějí až 50 % snížení nákladů na
vytápění za topnou sezónu při kombinaci krbových kamen se
standardním způsobem topení elektrickým či plynovým kotlem.
Krbovými kamny lze po instalaci teplovodního výměníku, zajišťujícího
zapojení do okruhu ústředního vytápění, vytápět další místnosti, nebo
prostřednictvím boileru ohřívat teplou užitkovou vodu. U kamen vyšších
výkonů s výměníkem a plotnou na vaření lze varnou klapkou zvýšit
tepelný výkon do plotny, kterou můžeme využívat k vaření či ohřívání
pokrmů. Tyto kamna jsou také vybavena takzvanou vychlazovací
patronou, která je chrání proti přetopení. Vzhled kamen buď přiznává
jejich původ nebo například s keramickým obkladem získává charakter
kamen kachlových [62].
V poslední době v souvislosti s výrazným růstem cen všech energií
dochází ke zvyšování zájmu o možnost využití krbových kamen jako
centrálního topidla a jeho zařazení do systému ústředního topení.
Teplovodní výměníky zabudované do krbových kamen umožňují
přitápění a ohřev teplé užitkové vody. Umožňují úsporu nákladů za
topení. Teplovodní výměník může být připojen na otevřený nebo
uzavřený teplovodní systém. Pracovat může v soustavě s nuceným
oběhem vody nebo v soustavě samotížné. Je nutné mít stále na paměti, že
i kamna s výměníkem vždy budou primárně vytápět místnost, kde jsou
umístěny a v nejlepším případě se do vody přenese cca jen 40 %
uvolněného tepla.
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Obr. 14 Zapojení krbových kamen do otopné soustavy [80]

Obr. 15 Krbová kamna Storch firmy Romotop[68]
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3. Popis a charakteristické vlastností
krbových vložek
Krbové vložky vznikly jako doplňkové zařízení klasických krbů pro
zvýšení účinnosti. Z počátku jednoduché, kovové krabice zabudované
nebo dodatečně vložené do ohniště se vyvinuly v zařízení tvořená z více
vrstvených plášťů s různou konstrukcí a typem prosklení.
Instalací krbové vložky do krbu získáme uzavřený krb. Celková tepelná
účinnost krbů s krbovou vložkou dosahuje 75-80 % a proto se uzavřené
krby stávají plnohodnotnou součástí koncepce otopné soustavy celého
domu. Prostřednictvím teplovzdušných krbů a vhodně zvolených
rozvodů je možno vytápět více místností v domě. Teplovodní krby
využívají místo vzduchu jako médium vodu, která proudí skrze vodní
výměník v krbové vložce a ohřívá otopná tělesa v jednotlivých
místnostech.
Krbová vložka uzavírá ohniště speciálním odolným keramickým sklem,
které účinně zamezuje pohybu sazí po místnosti a téměř nenarušuje
vizuální kontakt s ohněm. Vložky rozdělujeme podle použitého materiálu
na litinové a plechové a podle konstrukce na jednoplášťové,
dvouplášťové a kombinované. Litina je tradičním materiálem pro výrobu
tepelně namáhaných dílců, protože dobře odolává vysokým teplotám,
teplotním výkyvům i kouřovým plynům. Její hlavní nevýhodou je
křehkost a po čase lomivost, která se zvyšuje spolu s dobou užívání.
Plechové krbové vložky jsou vyrobeny ze žáruvzdorných plechů ze
speciálních ocelí. Jsou levnější nežli vložky litinové a umožňují větší
variabilitu, zevnitř je však nutné je chránit šamotovou vyzdívkou.
Jakékoliv závady na obou typech vložek jsou po jejich obezdění velmi
obtížně opravitelné. Životnost vložek je při správné údržbě přibližně 15,
maximálně 20 let. Jednoplášťové vložky dosahují na svém povrchu
teploty až 400°C a proto musí být obezděny materiály dobře
odolávajícími teplu. Teplota vzduchu mezi plášti dvouplášťové vložky
nedosahuje tak vysokých hodnot a architektonický vzhled krbu může být
svobodnější a výtvarně odvážnější [8]. Postupným vývojem vznikla
dvoukomorová vložka, která zvyšuje účinnost hoření, snižuje tvorbu
popele a prodlužuje intervaly mezi jednotlivým přikládáním [81].
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Krbové vložky se liší podle konstrukce na [2]:
1. vyrobené z ocelového kotlového plechu se šamotovou vyzdívkou,
2. kombinované z ocelového plechu a litiny,
3. litinové s litinovými vnitřními pláty,
4. litinové s šamotovými vyzdívkami v ohništi.
Z hlediska konstrukce a počtu vrstev pláště dělíme krbové vložky na [2]:
1. jednoplášťové,
2. dvouplášťové.
Podle typu prosklení známe krbové vložky s [9] [10]:
1. předním,
2. předním levým,
3. předním pravým,
4. předním levým a pravým,
5. předním a zadním (vložka je z obou stran průhledná).

3.1 Rozdělení krbových vložek
3.1.1 Jednoplášťové krbové vložky
Tyto vložky předávají teplo vnějším ocelovým nebo litinovým pláštěm,
vždy bohatě členěným pro lepší předávání tepla. Vnější žebrování
předává teplo do vnitřní části krbu a odtud může být vedeno pro
vytápění. Mezi krbovou vložkou a stěnami výměníku (obezdívkou) je
nutné ponechat mezeru minimálně 6 – 8 cm pro dostatečné ochlazování
vložky proudícím vzduchem. Vstup studeného vzduchu do výměníku
(obezdívky) o minimálním průřezu 600 – 1000 cm2 může být tvořen
nikou nebo mřížkami [2].
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Obr. 16 Jednoplášťová krbová vložka [76]

3.1.2 Dvouplášťové krbové vložky
Dvouplášťové krbové vložky jsou opatřeny dvojitými stěnami, mezi
kterými se intenzivně ohřívá vzduch, který je odváděn k vytápění. Tyto
krbové vložky mají většinou již připraveny vývody pro napojení
flexibilních rour pro rozvod teplého vzduchu [2].

Obr. 17 Dvouplášťová krbová vložka [74]
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3.1.3 Vyrobené z ocelového plechu se šamotovou
vyzdívkou
Mezi klasické krbové vložky patří vložky vyrobené z ocelového
kotlového plechu. Mohou být jak jednoplášťové tak dvouplášťové.
Uvnitř ohniště je vložena vyzdívka ohniště, většinou z plátů tepleodolného šamotu určeného pro vyzdívky ohnišť.
Vyzdívka ohniště chrání vnější plášť, který je namáhaný žárem. Většina
krbových vložek má v ohništi litinové rošty.
Typické pro tento typ bývají mohutné boční výztuhy, které zpevňují
vnější plášť vložky a zároveň působí jako výměníky tepla. Ocelová
vložka se při ohřátí roztáhne, zvětší se na objemu, proto je nutno s tímto
faktem při sestavování obestavby počítat. U kovových vložek dochází
k rychlému a velkému předávání tepla. A to jak přední zešikmenou či
rovnou plochou pod odkouřením, tak celou horní částí. Proto je nutno
nad vložkou i nade dvířky nechat v obestavbě volný prostor pro
dostatečné proudění vzduchu nebo cirkulaci zajisti jinak [2].

Obr. 18 Krbová vložka vyrobena z ocelového plechu se šamotovou
vyzdívkou [75]
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3.1.4 Kombinované z ocelového plechu a litiny
Na konstrukci těchto vložek se používají: šamot, litina, silnostěnná ocel 4
- 5 mm, nerez ocel, keramické sklo atd.. Jedná se o vložky materiálově
kombinované. Ohniště je vyloženo šamotem, který dobře rozvádí a
akumuluje teplo a spalování probíhá dobře i při nižších výkonech. Šamot
také rozkládá teplotu z bodového zatížení na celou plochu, což snižuje
pnutí materiálu a tak zatížení konstrukce. Litina se používá na
vyměnitelné součásti. Pro skelet tohoto typu vložek se pak používá
silnostěnná ocel, odolná a pružná i za vysokých teplot a při místním
přehřívání [2].

Obr. 19 Krbová vložka kombinovaná z ocelového plechu a litiny [76]

3.1.5 Litinové s litinovými vnitřními pláty v ohništi
Celolitinové vložky mají dlouhou životnost, jejich součásti se skoro
neopotřebovávají a litina sama má téměř nekonečnou trvanlivost.
Mnohé tyto vložky jsou řešeny jako topidla s bezroštovým spalováním,
to znamená, že za přesné regulace příchodu vzduchu do topeniště shoří
vyschlé dřevo prakticky bezezbytku (cca 1 % popela).
Skandinávské litinové jednoplášťové krbové vložky mají často typická
skládací dvířka s litinovými dělenými okénky. Jejich litinové odkouření
je možno natáčet do několika směrů. Výkon většiny těchto vložek se
pohybuje nad 9 kW. Aby bylo možno dobře odvést vznikající teplo, mají
některé vložky nahoře a dole u přední stěny bohatě členěnou „mřížku,
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která složí přívodu a odvodu vzduchu. V hodným palivem je dřevo a
dřevěné brikety [2].

Obr. 20 Krbová vložka litinová s litinovými vnitřními pláty v ohništi [77]

3.1.6 Litinové s šamotovými vyzdívkami v ohništi
Tyto krbové vložky jsou z vnějšku osazeny velkorozměrovými
prosklenými dvířky, uvnitř je však instalován precizní spalovací prostor
s maximálním využitím vyprodukovaného tepla.
Ve spodní části topeniště je vyjímatelný litinový rošt a propad
do popelníku. Popelník je přístupný z čelní části krbu. Je snadno
vyjímatelný a má dostatečnou kapacitu na několikadenní provoz. Ohniště
je osazeno šamotovými tvarovkami. Ty zajistí tepelnou akumulaci
a eliminují tepelné výkyvy [2].

Obr. 21 Krbová vložka litinová s šamotovými vyzdívkami v ohništi [78]
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3.2 Výhody a nevýhody kamen oproti
krbovým vložkám
Krbová kamna
Výhody:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nevýhody:

snadná instalace (montáž i • zpravidla menší výkon než
případná demontáž)
krbové vložky
nižší spotřeba paliva oproti • jsou dražší než krbové vložky
krbům cca o 1/3
(samostatné krbové vložky)
vyšší účinnost – 86% (krbové • vysoká povrchová teplota
vložky 65-79%, otevřené krby
10%)
vyšší akumulační schopnost
oproti krbovým vložkám (v
závislosti na volbě materiálů)
není třeba zvláštních úprav
oproti krbu (přivezení a
instalace, není třeba obestavby
či jiných stavebních úprav)
velký výběr z hlediska designu
a provedení
nižší pořizovací cena oproti
krbům
menší požadavky na prostor a
obsluhu
menší požadavky na tah
komínu
a celkový
provoz
v závislosti na hoření

Otevřené krby
Výhody:

Nevýhody:
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•

přímý pohled na otevřený oheň • nízká účinnost (10%)
a vůně dřeva
• vysoká spotřeba paliva
• vyšší požární nebezpečí oproti
krbovým kamnům a krbovým
vložkám
• vyšší prašnost
• riziko zpětného tahu (zvláště u
krbů stavěných svépomocí)
• nízká
schopnost
vytápění
okolních místností
• větší znečištění okolí krbu (z
otevřeného
krbu
unikají
prachové částečky popela, které
se nepříjemně podepíší na
čistotě okolí krbu)

Krbové vložky (krby s krbovou vložkou)
Výhody:

Nevýhody:

•

•
•

•
•
•
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vyšší účinnost (65-79%) než
otevřené krby (10%)
úspora dřeva (až 70 %) oproti
otevřeným krbům
nízká prašnost a kouřivost
možnost
vytápět
okolní
místnosti (teplovzdušně a
teplovodně)

•
•
•

nutnost odborné instalace
případnou poruchu na plášti
nevidíme včas a je těžší ji
odstranit
omezuje pohled na otevřený
oheň oproti otevřeným krbům
nižší účinnost než krbová
kamna (86%)
méně vhodná do místnosti, kde
se vyskytují alergici (v prostoru
kolem
vložky
v ohřívací
komoře a v teplovzdušných
rourách se usazuje prach, který
během vytápění může vniknout
do místnosti)

3.3 Instalace a používání vložek
Instalace krbové
odborníkem.

vložky

musí

být

provedena

kvalifikovaným

Nezbytné podmínky instalace:
1. Kouřovod
Kouřovod musí vyhovovat všem podmínkám podle platných předpisů.
Použité materiály musí odpovídat normám pro dané použití a
stavebnicové součásti musí být schváleny. Stav kouřovodu je třeba ověřit
a zjistit, zda je vhodný pro dané použití a zda je těsný a nepropustný.
Před instalací je nezbytně nutné provést zkoušku nepropustnosti stěn
[10].
2. Přívod spalovacího vzduchu
Pro hoření je potřeba do ohniště dodávat dostatek kyslíku, který tam
přichází se vzduchem. Kyslík ze vzduchu se zúčastní hoření, přemění se
na spaliny a odvádí se komínem ven. Množstvím dodávaného vzduchu
regulujeme rychlost spalování paliva. Krby a kamna tedy neustále
spotřebovávají vzduch. Pokud by byl vzduchu nedostatek, může v ohništi
dojít ke špatnému spalovaní, což způsobí, že spaliny nedohoří úplně,
neodevzdají tedy všechnu energii a dochází k plývání palivem. Pokud by
bylo vzduchu ještě méně může dojít k tomu, že v ohništi se nashromáždí
velké množství nedohořených spalin a může dojít k jejich explozi [82].
Dříve k takovým stavům nedocházelo, protože domy měly netěsná okna,
kdy se různými štěrbinami do domu neustále dostával nový vzduch, který
kamna spotřebovala. Dnes je ovšem situace naprosto jiná. Moderní okna
jsou téměř hermeticky těsná a kamna tedy mají jen málo vzduchu k
hoření. Kdybychom v novostavbě nebo v domě s vyměněnými okny
neměli přívod spalovacího vzduchu, tak zpočátku (řekněme hodinu) by
kamna hořela normálně. Jak by v čase ubýval vzduch z domu, tak by v
domě nepatrně klesal tlak. Komín by tím přicházel o tah a kamna by
pomalu začínala kouřit do místnosti místo do komína. To probíhá pomalu
a nenápadně a může tedy zejména v noci dojít k tomu, že dojde k otravě
osob oxidy uhlíku [82].
Proto je nutné ke krbům a kamnům přivést dostatek spalovacího
vzduchu. Průřez přívodu spalovacího vzduchu nesmí být menší než
čtvrtina průřezu ústí odvodu zplodin, avšak minimálně 200 cm2
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(doporučený průřez je 400 cm2). Správné proudění vzduchu má výrazný
vliv na dobrý výkon topeniště [10].
3. Ochran zdí proti nadměrnému přehřívání
Ze zdí, podlah a stropů je nutné odstranit veškeré hořlavé materiály.
Povrchová teplota zdí v přístupných částech nesmí přesáhnout 50 °C.
Předem musíme zjistit, zda podlaha unese zatížení krbem.
Sopouch je nutno kompletně izolovat a instalovat jedno nebo více
vývodových ústí teplého vzduchu s minimálním průřezem 900 cm2. Na
sopouchu je možné instalovat montážní poklop. Při instalaci krbové
vložky je třeba izolovat spodní a zadní část dřevěné římsy.
Uvnitř krbového obložení musí být neustále zajištěno proudění vzduchu
pomocí dvou ústí – přívodu chladného vzduchu o průřezu cca 800 cm2 a
vývodu teplého vzduchu o průřezu cca 900 cm2. Mřížky těchto ústí nesmí
být uzavíratelné [10].

1 – výdech teplého
vzduch
2 – mezistěna, překlad
3 – dvířka pro vstup
k odkouření a
k mechanice
4 – vstup chladného a
částečný výdech
teplého vzduchu
5 – výdech horkého
vzduchu
6 – přední stěna

Obr. 22 Instalace krbové vložky [10]
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4. Základní řešení krbu
Protože využití moderních krbových vložek v krbech je stále relativně
novým topidlem, je níže popsáno typické, relativně jednoduché základní
konstrukční řešení krbu s krbovou vložkou (Obr. 23).

Obr. 23 Řez krbem s krbovou vložkou [12]
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I když existuje řada různých variant vložek a jejich řešení, řada variant
osazení vložek a vstupu studeného vzduchu a výdechu ohřátého vzduchu,
lze tento typ považovat za základní.
Popis základních částí krbu s krbovou vložkou:
1 – Prosklená dvířka krbové vložky s teplu odolným keramickým sklem
propouští teplo vznikající v ohništi do místnosti. Protože je v uzavřeném
krbu daleko větší teplota než v otevřeném. Do dvířek krbových vložek je
možno použít dvojsklo s vnitřní odrazivou folií, kdy se propustnost sníží
na cca 40%. Toto provedení je rozšířené u krbových vložek
s výměníkem.
2 – Ohniště krbu určeného pro spalování dřeva nebo dřevěných briket.
3 – Horní přepážka v ohništi, která zabraňuje příliš rychlému odchodu
spalin do komína.
4 – Komínová klapka do kouřovodu, která musí i v zavřené poloze
ponechávat z bezpečnostních důvodů neméně 1/3 průměru kouřovodu
stále otevřenou.
5 – Kouřovod ústící do komína, ocelové nebo nerezové provedení.
6 – Boční stěny – sloupky vnější obestavby krbu musí umožnit, aby se
vložka po ohřátí mohla „roztáhnou“, to znamená, že mezi vložkou a
sloupkem musí být mezera. Základní části musí být z nehořlavého a
nepraskavého materiálu.
7 – Z krbové vložky vychází velké teplo. Aby nepoškodilo nebo
nezapálilo dřevěnou římsu nad vložkou, musí být římsa chráněna
keramickým překladem a izolací.
8 – Římsa může být jak keramická, tak kamenná, ale také dřevěná.
9 – chladný vzduch vstupuje zepředu jak do ohniště regulačními otvory
ve vložce, tak prochází pod vložkou a kolem bočních stěn vložky. Horký
vnější plášť vložky musí být dostatečně vzdálen od obestavby krbu, aby
kolem mohl proudit vzduch, který je nasáván z místnosti před krbem
anebo přiváděn zvenčí.
10 – Boční stěny stejně tak jako horní část krbu lidově zvaná „širm“ musí
být zevnitř dobře izolovány, aby se stěny nepoškodily teplem.
11 – Desková izolace musí být pevně připevněna na stěny.
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12 – Je chybou nechávat horní část krbu nahoru otevřenou.
Z bezpečnostních důvodů předepisují evropské normy, aby horní část krb
byla pod stropem zakončena dvojitou dutou přepážkou s postranními
otvory, kterými se vyměňuje ohřátý vzduch nad přepážkou. Spaliny
odkouření mají totiž teplotu až 500 °C.
13 – Boční výdechy ohřátého vzduchu mohou mít regulovatelné mřížky,
abychom mohli částečně směrovat chod teplého vzduchu z krbu.
14 – Rozměrná přední mřížka nesmí být nikdy uzavírací, aby nemohlo
dojít k přehřátí horní části krbu a jeho poškození, případně k požáru.
Jedna krbová vložka je vhodná pro použití do několika sestav a naopak
do jedné krbové sestavy se mohou nainstalovat různé typy vložek. Může
se tak kombinovat mnoho vnějších vzhledů i topenišť – krbových vložek
[12].
V případě, že je cílem získání akumulačního efektu topidla, je krbová
vložka obestavěna akumulačním materiálem. U prosklené litinové vložky
s menším okénkem je kladen důraz hlavně na kvalitu ohniště. Spaliny,
které odcházejí z takovéto vložky, jsou vedeny labyrintem do komína,
jak ukazuje kresba řezu uvedeným topidlem (viz. Obr. 24) Spaliny
z topidla vystupují kouřovodem a ten předává teplo nejprve v přední
části a potom jdou spaliny do složitého labyrintu z šamotového materiálu,
které teplo nejprve akumuluje a potom dlouhou dobu pomalu vydává.
Důraz je zde kladen na kvalitu ohniště a to jak z hlediska spalování
samotného, tak z hlediska celého systému, schopného zajistit v objektu
co nejvíce tepla. Tyto akumulační krby jsou stavěny s opláštěním
z kachlí a jejich rozměrné tělo je základním akumulačním topidlem
objektu. Málokdy jsou však postaveny jen pro jednu místnost, většinou
vyhřívají více prostorů, proto se dají vhodně využít jak ve velkých
obytných domech, tak například v horských penzionech [12].
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Obr. 24 Kachlový akumulační krb s vložkou [12]
Další možností, jak vyřešit vnitřní systém akumulačního topidla, pokud
je třeba navíc vytápět i horní patro, ukazuje řez topidlem s prosklenými
dvířky (viz. Obr. 25). Topidlo je osázeno prosklenou litinovou vložkou
s výměníkem, který je postaven za vložkou a získává ze spalin teplo, jež
by jinak uteklo do komína. Nad výměníkem je ke stěně objektu vystavěn
topný stoupací komín. Jím postupuje ohřátý vzduch do horního patra.
Pokud není třeba tuto část objektu vytápět, lze uzavřít vzduchovou
klapku a topidlo hřeje jen spodní část [12].
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Obr. 25 Vnitřní konstrukce akumulačního krbu pro vyhřívání horního
patra budovy [12]
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5. Základní podmínky pro instalaci krbů
5.1 Umístění krbu
Krby i krbová kamna by měly být v místnosti navrženy tak, aby
nenarušovaly prostorovou koncepci, splňovaly bezpečnostní požadavky a
respektovaly styl interiéru. Měly by vždy stát mimo hlavní komunikační
osy, abychom je nemuseli každý den několikrát obcházet. Jejich poloha
by měla být významná, důstojná a současně klidná, nabízející přiměřený
intimní prostor pro odpočinek a relaxaci. Nejobvyklejší poloha krbu je u
vnitřní mohutnější akumulační zdi, kterou mohou výhodně a skrytě vést
rozvody teplého vzduchu do místností v podkroví. Zeď v sobě současně
nenápadně ukryje komín a zaručí mu dostatečnou účinnou výšku.
Atraktivní variantou klasického předsazeného krbu je krb zapuštěný do
stěnové konstrukce tak, že oheň za elegantními prosklenými dvířky
vypadá jako živý obraz na stěně. Toto řešení výborně souzní s moderním
interiérem v minimalistickém stylu. Tradičně oblíbená je poloha krbu v
rohu, kde oživí těžko využitelný prostor a dobře zapadne i do nevelké
místnosti. Stejně jako poloha u zdi však často znemožňuje vizuální
kontakt s krbem z jídelní i pobytové části domu. Tento problém velmi
efektně a prakticky řeší oboustranný krb umístěný v centru dispozice tak,
že přirozeně odděluje jídelní zónu domu od obytné a současně citlivě
respektuje vzájemné prostorové a optické vazby [65].
Prostorově odvážnou variantou je centrální umístění otevřeného krbu se
čtvercovým, ortogonálním nebo kruhovým ohništěm, kolem kterého je
uspořádáno sezení. Krb se v této pozici stává opravdovým srdcem a
přirozeným středobodem rodinného života. Centrální poloha se bude
nejlépe vyjímat ve velkoryse koncipovaných prostorech. Svou lehkostí
nás ohromí hypermoderní krby zavěšené na vlastním kouřovodu, jejich
protipólem jsou krby bez komína se speciálním spodním odtahem spalin.
Zavěšený a často zcela prosklený krb nabízí možnost sledování
mihotavých plamenů z každého místa v místnosti a současně výrazně
usnadňuje úklid svého bezprostředního okolí. Netradičním řešením
kombinujícím výhody stěnového a centrálního krbu je krb nárožní, který
je dobře viditelný z obou částí obytného prostrou ve tvaru písmene L.
Zcela zvláštním typem je pak krb trvale zakrytý nenápadnými či naopak
zdobenými dvířky, která se jako okenice otevírají pouze po dobu topení v
ohništi a vytvářejí mu nestandardní atraktivní rámec. Zajímavé možnosti
také nabízí netradiční pozice krbu v obvodové stěně. Krbový portál
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mohou efektně orámovat navazující velkoryse prosklené plochy
francouzských oken se stále se proměňujícími obrazy přírody v zahradě.
Komínové těleso lze současně využít pro venkovní krb na terase.
Dělení krbů dle umístění:
1. Centrální krb (volně stojící krb)
Jsou v prostoru volně stojící a vždy se stávají velmi výrazným, mnohdy
dominantním prvkem místnosti. Různě použitý materiál poskytuje
rozdílné možnosti řešení i optického uplatnění ohně.
Volně stojící krby umožňují, aby byl oheň viditelný ze všech stran, tj.
opticky vnímatelný prakticky z každého místa v pokoji, případně i ze
sousedních prostor. Toho se nejlépe dosáhne použitím ocelové nebo
betonové konstrukce, umožňující zavěsit lapač kouře na strop. Tímto
způsobem lze získat lehkou až subtilní architekturu krbu, která se ještě
zdůrazní vhodným barevným pojetím. Zpravidla se tento druh volně
stojícího krbu skládá z ohnišťové desky a lapače kouře s kouřovodem
přecházející přímo v komínový průduch. Takové krby jsou vždy náročné
na plochu místnosti, v níž jsou situovány [11].
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Obr. 26 Centrálně umístěný krb s uzavřeným ohništěm [11]
Mezi tyto krby se řadí také takové krby, v nichž je oheň uzavřen do
spalovací komory s větším nebo menším uvolněním bočních stěn – to má
vliv na optické uplatnění ohně. Plamen může být viditelný jen z jedné
strany, jako je tomu u krbu stěnového, nebo ze dvou i ze tří stran. Tímto
pojetím mohou vzniknout i mohutné pilířové krby nebo tělesa předělující
věší prostor na dva menší.
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Obr. 27 Mohutný centrální krb obložený kamenem v kovovém rámu [11]
2. Stěnový krb – zabudovaný
Stěnový krb zabudovaný (vestavený) je nejběžnějším a nejtradičnějším
typem krbu. Navrhuje se v nejrůznějších formách, i když podstatou
stěnového krbu vestavného je skutečnost, že všechny konstrukční části
krbu jsou skryty v krbové stěně a opticky se uplatňuje pouze krbový
otvor neboli ohniště. Ohniště může mí různou výšku, různou velikost
otvoru a může být použit rozdílný materiál. Optické vnímání ohně je
umožněno prakticky jen v jednom směru. Tento typ je použitelný
prakticky všude, ke chceme mít krb, ale máme málo místa.
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Obr. 28 Krb obložený kamenem [11]

Obr. 29 Monumentálně pojatý krb v originální keramické stěně [11]
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3. Stěnový krb – předsazený
Za stěnové krby předsazené pokládáme takové krby, jejichž konstrukce
více či méně vystupuje ze stěny, což je základní rozdíl oproti stěnovým
krbům zabudovaným, které mají ohniště i kouřovou komoru (veškeré
krbové konstrukce) řešené jako vnitřní součást krbové stěny a u nichž je
opticky zdůrazněn pouze otvor ohniště.
Mezi stěnové krby přesazené řadíme i tzv. krby nárožní a krby rohové.
Obecně lze konstatovat, že větší předsazení krbu nebo celého krbového
tělesa se může uplatnit jen ve větších místnostech.
Míra a forma části vystupující z krbové stěny určují výtvarný charakter
předsazeného krbu. Určujícími prvky jsou v daném případě ohniště a
kouřová komora, ta výrazně ovlivňuje konstrukci i vzhled krbu, takže se
může významně uplatnit i opticky. Tvarové řešení kouřové komory i její
povrchová úprava poskytují mnoho možností. Zajímavé je tradiční
řešení, kdy i vnější podoba kouřové komory odpovídá tvaru
vyplývajícímu z potřeb konstrukce, tzn. že sleduje vnitřní šikmou plochu
orientovanou ke kouřovodu [11].

Obr. 30 Rovinný krb zaústěný do
komína ve stěně [12]

Obr. 31 Rovinný stěnový krb
přistavený ke komínu
vystouplém do místnosti [12]
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Obr. 32 Různá ztvárnění předsazeného krbu [12]
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4. Rohový krb
Zvláštním typem stěnových krbů předsazených jsou krby umístěné
v rohu místnosti, obecně nazývané krby rohové. Jejich specifikem je, že
poskytují kvalitativně téměř stejnou možnost optického vnímání ohně
z celé místnosti, tak jako kamna volně stojící.
Architektonicky jsou řešeny tradičně s viditelnými šikmými plochami
kouřové komory nebo nověji jako krby dvouplášťové.
Rohové umístění krbu je vhodné i z úsporných důvodů, protože se
využije prostor, který by jinak zůstal nevyužitý nebo se by se špatně
zařizoval. Nejčastěji se zvolí úhlopříčná poloha nebo místo v rohu u
stěny.

Obr. 33 Rohový krb [12]
5. Nárožní krb
Krb nemusí být pouze v rohu, ale může být i na rohu. Může ukončit roh
vyčnívající do prostoru. Zároveň se jedná o krby velice náročné na
stavbu. Toto výrazné umístění krbového tělesa umožňuje, aby byl krb
viditelný i z několika místností.
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Obr. 34 Nárožní krby [11]

5.2 Technické parametry instalace krbu
Dnešní dům stavěný moderními metodami ze standardních materiálů
jako jsou cihelné bloky, lehčené keramické zdivo nebo pórobeton (o
dřevostavbách a všelijakých sendvičích ani nemluvě) vykazuje i bez
dodatečného zateplení tepelnou ztrátu až dvakrát nižší, než dům stavěný
běžnými technologiemi před nějakými 20ti lety. Současné domy jsou
tedy vytápěny podstatně méně výkonnými (a samozřejmě také stále
účinnějšími) zdroji, což je z hlediska úspor jistě příznivý vývoj.
Krby s krbovými vložkami (otevřený krb je zcela jiná kategorie
vzhledem k účelu, který plní) byly na naše území masivně rozšířeny až v
průběhu 90. let minulého století, kdy bylo třeba pokrývat tepelné ztráty
znatelně vyšší než dnes. Tomu tedy odpovídají i parametry krbových
vložek té doby - výkon takového běžného topeniště o klasické šířce
prosklení okolo 70 cm je zhruba 10-12 kW. Problém nastává v případě
že dům má tepelnou ztrátu všech vytápěných místností jen 7-8 kW a
navíc při vnějších teplotách -15 °C. V běžných podmínkách tuzemských
zim kolem 0 °C a v přechodných obdobích, kdy je krb využíván nejvíce,

46

bude tepelná ztráta třeba i poloviční. Nutně pak dochází k přetápění
interiéru a vysoušení vzduchu, což vede k jedinému - větrání, kterým
získané teplo pošleme oknem ven [12].
Určitou možností k omezení výkonu zařízení je regulace krbové vložky.
Tuto regulaci lze provést dvěmi způsoby:
1. Omezováním množství vzduchu pro spalování - Nadměrným
snížením množství vzduchu, resp. kyslíku, přiváděného do spalovacího
prostoru omezujeme hoření. Významnou vlastností dřeva (a obecně
všech forem biomasy) je značný podíl takzvané prchavé hořlaviny. Při
zahřátí na teplotu přes 200 °C dochází k rozkladu a tvorbě hořlavých
plynů. V důsledku toho, hoří dřevo dlouhým plamenem. Do plamene se
musí přivést dostatečné množství vzduchu a musí dojít k jeho promíšení,
aby mohly všechny těkavé složky vyhořet. V případě, že nedodáme
dostatečné množství kyslíku, odcházejí tyto plyny nespáleny (tedy zcela
nevyužity, jen "vyrobeny") komínem - udávaná maximální účinnost je ta
tam a z možných cca 4 kWh na jeden kg dřeva dostaneme stěží polovinu.
V tomto případě, sice dojde ke snížení výkonu, ale také se toto řešení
stává neekonomickým z důvodu neúčelně využité energie. Regulace
tímto způsobem, musí být prováděna současně s omezováním množství
přikládaného paliva. Správná regulace musí probíhat až v době kdy dřevo
hořením snižuje svůj objem (tedy i hmotnost) a v takové míře, která
odpovídá tomuto úbytku.
2. Omezování množství přikládaného paliva - Tím, že na jedno
přiložení dodáme do vložky méně dřeva snížíme i její výkon. Takto je ale
možné postupovat jen v určitém rozumném rozsahu, aniž bychom opět
dramaticky nesnížili účinnost. Pokud do vložky, která má předepsánu
vsázku 4 kg dřeva (to odpovídá výkonu cca 12 kW), přiložíme 1 kg (při
účinnosti 75% výkon zhruba 3 kW), můžeme si být jisti, že spalování
nebude probíhat správně - příliš malé množství dřeva nevyvine
dostatečně vysoké spalovací teploty v příliš velké spalovací komoře.
Výrobci krbových vložek své produkty zkouší a konstruují pro tzv.
jmenovité podmínky, tedy podmínky odpovídající jmenovitému provozu.
Topeniště s udávaným výkonem 12 kW je tak velké, aby bylo možné do
něj pohodlně přiložit 4 kilogramy dřeva a byla tak zaplněna cca 1/2
vnitřní výšky spalovacího prostoru. Na tyto podmínky jsou konstruovány
vstupy sekundárního vzduchu, které mají za úkol zásobovat hoření
kyslíkem pro spálení zmíněných hořlavých dřevních plynů. Pro dosažení
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udávané účinnosti spalování je nutné aby vstupy sekundárního vzduchu
byly ve správné výšce nad dřevem a mohlo tak dojít k promísení kyslíku
s odcházejícími plyny. V ideálních podmínkách probíhá spalování v
krbové vložce v teplotách okolo 600 °C, účinnost je relativně vysoká,
spalování je čisté stejně jako sklo dvířek.
Jakmile ale provedeme jeden z výše jmenovaných regulačních zásahů s
cílem snížit dodávaný výkon (a zabránit tak přetápění), dochází k
nedokonalému spalování za nízkých teplot i jen 250-300 °C. Důsledkem
je vznik "chladného" kouře a následně dehtu, který ulpívá především na
skle, na stěnách vložky, v kouřovodech a v komíně [70].
Ke snížení výkonu topidla není vhodné řešení použít teplovzdušných
rozvodů do dalších místností. Vzhledem k tomu, že hoření je od interiéru
odděleno pouhým tenkým sklem, které je již z principu krbu vždy
rozměrné, dochází k velkému výdeji tepla do místnosti právě touto
"neizolovanou přední stěnou". U běžných výrobků jde o podíl cca 4050%, u extrémních velikostí nebo vícenásobných prosklení (dvoj- nebo
trojstranné) až 60% momentálně dosahovaného výkonu. Spaluje-li
krbová vložka o udávaném výkonu 12 kW v optimálním provozu dle
výrobce, dodává tedy do místnosti někde mezi 4,8 a 7,2 kW každou
hodinu hoření sáláním přes sklo. Toto teplo je sálavé, nešíří se za roh, ale
vždy kolmo na prosklení, není možné jej "pustit pryč" otevřenými
dveřmi. V moderních stavbách rodinných domů by uvedený výkon
představoval místnost o podlahové ploše cca 83-125 m2.
Teplovzdušný rozvod, který tuto energii nedokáže převzít, tedy řeší
pouze polovinu problému, navíc s hygienickým kompromisem v podobě
přenosu přepáleného prachu a suchého přetopeného vzduchu po domě,
navíc s jistou mírou hluku, subjektivně vnímaným jako nepříjemný.
Přes vše výše uvedené informace, krby vhodné i do tepelně velmi málo
náročných staveb existují. Opomineme-li možnost menšího prosklení,
která je pro zájemce o krb většinou nepřijatelná, možnosti jsou:

48

•

Krbová vložka s dvojím prosklením, které izoluje až na celkový
výdej cca 15-20 % jmenovitého výkonu.

•

Vložka s antireflexním sklem

•

Koncepce krbu jako sálavého topidla (možno i s akumulací), tedy
nikoli teplovzdušného (přímotopného).

Dle platné normy ČSN 73 4230 by mělo dimenzování krbu - tedy výběr
konkrétního topeniště i topného systému krbu - probíhat následovně:
a) výpočet tepelné ztráty obytných prostor, resp. prostor, které budou
funkcí krbu tepelně ovlivněny
Výpočet tepelné ztráty je součástí každého projektu novostavby a
vyjadřuje celkovou i dílčí energetickou náročnost stavby v udaných
podmínkách (většinou se vypočítává pro teplotní extrém -15 °C).
Hodnota vyjádřená v kW poskytuje zásadní informaci o "množství tepla",
které je nutné do místnosti dodat každou hodinu pro dosažení a udržení
tepelné pohody. Má-li tedy pokoj udávanou tepelnou ztrátu např. 3 kW,
je třeba topidlo projektovat tak, aby při jmenovitém provozu poskytlo
tento výkon.
b) volba rozložení výkonu do jednotlivých místností včetně způsobu jeho
distribuce - sáláním nebo teplovzdušně
Do všech přitápěných místností by měl být tedy výkon rozdělen dle jejich
tepelné ztráty. Jeho distribuce může být svěřena výdechovým prvkům
(mřížkám, nikám, otvorům, kachlům apod.) v případě otevřeného
teplovzduchu a nebo sálavým teplosměnným plochám (z keramických
kachlů, ze šamotových desek nebo jiných speciálně vyvinutých
materiálů). Způsob předávání energie by měl být dobře zvážen především
v závislosti na budoucím užívání místností a také na jejich obyvatelích pro příležitostně přitápěný pokoj pro hosty je vhodné využít rychlý náběh
teplovzduchu, naopak dětský pokoj by měl být výlučným hájenstvím
zdravějšího a příjemnějšího sálání.
c) výběr vhodného topeniště s potřebnými výkonovými poměry mezi
sálavou složkou předávanou prosklením a výkonem dodaným obestavbě
Obvykle používané žáruvzdorné krbové sklo je materiál o tloušťce 4 mm,
který samozřejmě neposkytuje topeništi žádnou izolační schopnost
(narozdíl od všech jeho ostatních stěn) a propouští značnou část výkonu
přímo do interiéru místnosti s krbem.
Z dostupných měření některých výrobců krbových vložek se dá odvodit
orientační hodnota výdeje tepla přes jednoduché prosklení u nás
nejběžněji instalovaných krbových vložek vztažená k jejich aktuálnímu
výkonu - jeho 1 % předá plocha prosklení o velikosti cca 60 cm2. Z
tohoto předpokladu je tedy možné velmi jednoduše odvodit, že např.
prosklení o rozměru 65x45 cm (2925 cm2) předává do interiéru kolem
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50 % momentálního výkonu. Při jmenovitém výkonu 10 kW, což
odpovídá vsázce dřeva zhruba 3-3,5 kg, je potom sáláním skla dodáno
celkem 5 kW do jediné místnosti (pro všechny ostatní pak zbývá druhých
5 kW). To je samozřejmě vzhledem k dnešním izolačním vlastnostem
novostaveb velmi vysoká hodnota znamenající v naprosté většině případů
nepříjemné přetopení obývacího pokoje už při prvním přiložení.
Existují dvě řešení tohoto problému a to:
a) snížit výkon dodávaný obestavbou, resp. rozdělit vysoký okamžitý
výkon do delšího časového horizontu pomocí akumulační obestavby a
akumulačních materiálů uvnitř ní
Obestavba krbu byla donedávna jasně daná, což nahrávalo i všelijakým
neodborným instalacím, protože krb byl přeci "jen jakousi stavebnicí z
izolačních desek". V době, kdy máme na výběr z desítek vlastnostmi
naprosto rozdílných materiálů v podobě desek, tvarovek nebo dokonce
zásypu je správné navržení a rozložení výkonu krbu jednodušší než dříve.
Pomocí tzv. prstenců, těžkých akumulačních "obručí", které se nasazují
ve variabilním počtu přímo na hrdlo vložky, je možné dosáhnout až
osmihodinového provozu bez přiložení a tedy i poměrně nízkého
hodinového lokálně soustředěného výkonu. Podobný efekt je možný i
zásypem akumulační drtí, silnostěnnou obestavbou se vzduchovou
mezerou nebo vzájemnými kombinacemi více těchto způsobů.
b) omezit prostup tepla prosklením pomocí jeho zdvojení (případně také
pokovením, tzv. antireflexem)
Dvojité prosklení je stále výsadou jen některých skutečně špičkových
výrobců, kteří chtějí nabízet trvale výrobky té nejvyšší kvality a užitné
hodnoty. Díky dokonalému osazení obou skel do speciálního kovového
profilu s těsnícím provazcem je dosaženo i maximální těsnosti a tedy
citlivosti na regulační prvky topeniště. Kvalita takových krbových vložek
se nutně promítá do jejich ceny, která je ale bohatě vynahrazena vysokou
užitnou hodnotou a bezproblémovou funkcí po dobu mnoha let [70].

5.3 Přívod vnějšího vzduchu
Pro správnou funkci krbu je absolutní nutností dobrý příchod vnějšího
vzduchu ke krbu, respektive krbové vložce. Způsobů, jak přivést vzduch
z venkovního prostru ke krbu, je mnoho. Zřídit přívod vnějšího vzduchu
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musíme tehdy, jestliže okna a dveře příliš dobře těsní (např. u všech
plastových oken) a také vždy když je instalován krb s věším výkonem
nad 6 kW.
Při hoření paliva v otevřeném krbu se komínem odvádějí nejen kouřové
plyny vzniklé při hoření, ale i velké množství vzduchu unikajícího
z místnosti krbovým otvorem do prostoru otevřeného krbu a pak
komínem do ovzduší, aniž by se jeho většina podílela na hoření.
Vzduch z místnosti je stále odsáván a pro dodržení rovnováhy tlaků musí
být také do místnosti přiváděn. V opačném případě vznikne v místnosti
podtlak, mající za následek poruchu hoření – krb začne kouřit.
Otevřený krb nasává vzduch celým svým otvorem. Čím je otvor krbu
větší, tím je větší množství nasávaného a odváděného vzduchu. Otevřený
krb tedy není pouze zdrojem tepla, ale také velmi účinným větracím
zařízením.
Množství vzduchu nasávaného otvorem krbu je závislé na několika
faktorech. Patří k nim velikost krbového otvoru, kvalita tahu komína,
intenzita hoření a z toho vyplývající teplota kouřových plynů.
Určité množství vzduchu se dostává do místnosti přirozenou cestou, tj.
v důsledku netěsnosti oken a dveří. Předpokládá se, že při běžné
konstrukci výplně těchto otvorů je to asi 0,8 m3/s vzduchu na 1 m3
objemu místnosti. Při zvláštní utěsnění oken a dveří může dosáhnout
hodnoty jen 0,4 m3/s vzduchu na 1 m3 objemu místnosti.
Přívod vzduchu pro hoření se řeší dvojím způsobem. První způsob
představuje přívod vzduchu ze sousedních místností, druhý pak přivádění
vzduchu přívodním kanálkem zvenčí nebo z místnosti v nižším podlaží.
Přívod ze sousedních místností se může uplatnit jen tehdy, mají-li
dostatečný objem vzduchu. Pro vzduchové spojení se může použít otvor
v dělící stěně o minimální velikosti 150 cm2. Pro vzdušné spojení se
sousední místností však stačí také dveře. Lze předpokládat, že dveře
budou během provozu otevřené, ale i v případě, že budou zavřeny,
nastane při každém jejich otevření vyrovnání tlaku v obou místnostech.
Toto vyrovnání pak zajistí potřebný přívod vzduchu, nutný k dobrému
hoření [4].
Druhým z uvedených možností je přivést čerstvý vzduch zvenčí
přívodním kanálkem. Přiváděný vzduch vyúsťuje většinou pod roštem,
v bočních stěnách ohniště nebo i v přední stěně soklu, ale vždy tak, aby
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bylo vyústění co nejblíže k hořícím ohni. Výhodné to je hlavně u krbů
situovaných při obvodové stěně. Nevýhodou tohoto řešení je však
skutečnost, že je přímo k ohni přiváděný studený vzduch (především
v zimních obdobích), který způsobuje ochlazování kouřových plynů a
tím snižuje i tepelný výkon krbu. Abychom této skutečnosti předešli a
také abychom zabránili nežádacím nepříjemným průvanům u krbu, je
důležité, aby byl v chladném období do místnosti přiváděn předehřátý
vzduch. V tomto případě se vede venkovní vzduch přívodním kanálem
přes krb opatřený teplovzdušným zařízením. Další možností je
předehřívání vzduchu pomocí otopného ventilátoru. Předehřátý vzduch
lze také přivést přívodním kanálkem z místnosti v nižším podlaží [10].

5.4 Komíny
V posledních letech se v souvislosti s vývojem moderních spotřebičů
objevily také nové typy komínů a kouřovodů a to jak z hlediska nových
materiálů, tak i z hlediska konstrukce. Základní požadavek na komín s
přirozeným tahem je dostatečný tah. Ten musí být větší než jsou všechny
tlakové ztráty v celé spalinové cestě i v přívodu vzduchu potřebného ke
spalování. Podle typu a výkonu spotřebiče musí být ověřena velikost
otvorů pro přívod vzduchu (např. okenních spár), rozměry, tvar a tepelná
izolace kouřovodu a komína (např. počet kolen na kouřovodu a úhel
zaústění kouřovodu do komína). Jelikož tah komína závisí nejvíce na
účinné výšce komína, vycházejí minimální účinné výšky komína 5 m pro
většinu spotřebičů na tuhá paliva a 4 m pro většinu spotřebičů na kapalná
a plynná paliva.
Časté problémy s malým tahem komína jsou v místnostech s těsnými
plastovými okny, pokud nejsou vytvořeny další přívody vzduchu. Tah
odebírá více vzduchu z místnosti než je přiváděno, tím vznikne v
místnosti podtlak, spaliny se v průduchu zpomalí a část spalin může začít
unikat ze spotřebiče přímo do místnosti.
Problémy s přirozeným tahem jsou i v podkrovních místnostech, kde
bývá problém s dosažením potřebné účinné výšky. Pro tyto případy je
vhodné používat uzavřené spotřebiče tzv. "turbo", které si potrubím
přivádějí vzduch z vnějšího prostředí a spaliny odvádějí za pomocí
ventilátoru.
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Přirozený tah komína je možno zvýšit či úplně nahradit umělým tahem
například pomocí spalinového ventilátoru umístěného nad střechou na
komínovém ústí.
Dříve byl komín považován pouze za otvor v konstrukci sloužící k
odvádění spalin do volného prostoru. Dnes je tvořen převážně
stavebnicovými systémy.
Komín či spalinovod lze chápat jako svislou konstrukci s průduchem,
jehož část od sopouchu po ústí je určena pro odvod spalin. Část pod
sopouchem je určena k jímání kondenzátu a nečistot [69].
Základní členění:
•

průběžné - průduchy začínají v nejnižším podlaží a sopouchy jsou
zaústěny v jednotlivých patrech,

•

podlažní - průduch začíná v příslušném podlaží,

•

komíny se společným sběračem - na průběžný komín jsou
napojeny jednotlivé komíny podlažní.

Dle typu spalin od použitého paliva:
•

tuhá paliva,

•

kapalná pliva,

•

plynná paliva.

Dle provedení komínového tělesa:
•

vestavěné - zakomponované do zdi,

•

přistavěné,

•

samostatně stojící.

Dle stavební technologie:
•

zděné - starší komíny, dnes již téměř nepoužívané,

•

monolitické,

•

sestavené stavebnicovými systémy - dnes pro jednoduchost
nejpoužívanější,

•

ostatní.
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Důležité vlastnosti, které musí splnit kvalitní komín či spalinovod
nejen pro rodinnou výstavbu:
•

dobrá tepelná izolace,

•

odolnost vůči vlhkosti a vyřešení odvodu kondenzované vlhkosti,

•

odolnost proti vyhoření,

•

dobrý tah, energetická úspornost a životnost komínů,

•

dobrá statika a splnění požadavků příslušných norem,

•

jednoduchá montáž, malé rozměry, možnost změny topného
media.

Obr. 35 Schéma komínu a spalinovodu [69]
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6. Technické aspekty vytápění
6.1 Používaná paliva
Většina kamen a krbů nabízených na českém trhu je konstruována
výhradně pro topení dřevem a dřevními briketami. Někteří výrobci
ovšem nabízejí i kamna a krby, ve kterých je možné topit uhelnými
briketami či dokonce uhlím. Spalování dřeva je chemický proces, u
kterého dochází k vývinu tepla. Každé dřevo má trochu jinou strukturu,
hustotu a jinou vlhkost, proto také jinak hoří [63].
Vlhkost dřeva
Vlhkost dřeva má zásadní vliv na jeho výhřevnost. Proto dřevo, které se
používá do krbů nebo kamen, musí být řádně proschlé.
Navlhlé dřevo má podstatně nižší výhřevnost, neboť velká část tepla je
spotřebována na odpaření vody (dřevo bezprostředně pod kůrou mezi
jádrem a lýkem může obsahovat dokonce 75 % vody).
V případě spalování navlhlého dřeva mohou vzniknout problémy, jelikož
při přiložení navlhlého dřeva se spotřebuje velká část tepla z ohniště
k ohřevu dřeva a odpaření vody, čímž se snižuje teplota ohniště a klesá
tak účinnost zařízení a zvyšuje se produkce dehtu a CO. Zvyšuje se tak
zanesení ohniště, znečištění žáruvzdorného skla a ucpání komína.
1 kg vlhkého dřeva (vlhkost 40 %) uvolní 8370 až 10467 kJ/hod.
1 kg suchého dřeva (vlhkost 20 % dva roky vysychá) uvolní 14650 až
16750 kJ/hod.
Obecné zásady
Pro zajištění dostatečného vysušení je nutné dodržet následující:
• Dřevo pro topení v krbových kamnech by mělo ideálně vysychat 2
roky.
• Pro rychlejší proschnutí je třeba velká polena naštípat na malá polínka
s ohledem na velikost ohniště.
• Dřevo je nutné skladovat na krytém, větraném místě, chráněném před
deštěm.
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Mezi hlavní vlastnosti dřeva z hlediska spalování patří tvrdost
a výhřevnost, kterou ovlivňuje obsah vody – vlhkost dřeva. Tuzemské
dřeviny můžeme rozdělit do 5 tříd tvrdosti – přehled tříd tvrdosti
s výčtem dřevin obsahuje následující tabulka.
Tab. 1 Přehled tvrdosti dřeva
Třída tvrdosti
Typ dřeva

Dřeviny

1. třída

velmi měkké

smrk, borovice, vrba, topol

2. třída

měkké

modřín, bříza, olše, vrba jíva

3. třída

středně tvrdé

platan, kaštan, líska

4. třída

tvrdé

dub, buk, jasan, habr

5. třída

velmi tvrdé

dub pýřitý

Co je palivové dřevo?
V nabídce řady firem figuruje položka palivové nebo krbové 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
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Tvrdé dřevo:
• většinou listnaté dřevo vhodné do krbu
• hoří stabilně a dlouho, nejiskří
• vhodné i na vaření (tvoří žhavé uhlíky)
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. Smrkové dřevo nepotřebuje k vysušení dlouhou dobu,
spalovat ho lze efektivně už po roce vysychání.
Srovnáme-li dřeviny podle základních vlastností, nejkvalitnějším palivem
je dubové dřevo. Jde o tvrdé až velmi tvrdé dřevo, které má dobrou
výhřevnost a nízkou vlhkost. 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 rychlerostoucí 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 [83].
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 výrobcem
[63].

6.2 Spalování
Energii obsaženou ve dřevu ve formě hořlavých složek uvolníme jeho
spálením. Uhlík a vodík při něm reagují s kyslíkem a při těchto reakcích
se uvolňuje teplo, které ohřívá vzniklé spaliny. Chemicky jsou tyto
reakce popsány takto:
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C + O2 → CO2 + teplo
2H2 + O2 → 2H2O + teplo
Uvolněné teplo se nazývá reakční teplo a je pro každou reakci známé.
Spálením 1 kg uhlíku se uvolní 34 MJ a spálením 1 kg vodíku 142 MJ.
Při reakci se samozřejmě spotřebuje kyslík vázaný ve dřevu, to však
zdaleka nestačí a do ohniště je nutné přivádět další kyslík spalovacím
vzduchem. Výsledkem spalovací reakce je vedle uvolněného tepla oxid
uhličitý (CO2) a vodní pára (H2O), které se stanou součástí spalin. Ty
jsou pak komínem odvedeny do ovzduší, jehož přirozenou součástí oba
tyto plyny jsou.
Podaří-li se dokonale spálit všechnu hořlavinu dřeva, je všechno
jednoduché a bezproblémové. Jenže jednoduché není nic. Spalovací
proces probíhá po přiložení dřeva do roztopeného ohniště v několika na
sebe navazujících a často se překrývajících fázích.
První z nich je fáze ohřívání paliva a odpařování vody. Protože se voda
vypařuje při teplotě 100 °C, začne se voda odpařovat brzy po přiložení.
Jediná potíž, která by mohla nastat, by mohla vzniknout při přiložení
velkého množství dřeva s vysokým obsahem vody do málo vyhřátého
ohniště. V takovém případě se spotřebuje velká část tepla z ohniště
k ohřevu dřeva a odpaření vody, ohniště vychladne a palivo se nevznítí.
Přiložíme-li do vyhřátého ohniště dávku hodně mokrého dřeva, obvykle
se první přiložení ještě vznítí, druhé již ne.
Ve druhé fází dochází k uvolňování hořlavých plynů ze dřeva. Hovoříme
o uvolňování prchavé hořlaviny a tato fáze začíná při teplotě 200 –
400 °C. Hořlavinou paliva rozumíme to, co zbude, odstraníme-li z něj
(pomyslně) vodu a popelovinu. V případě dřeva nám zbývá materiál,
tvořený různými sloučeninami uhlíku, dusíku a kyslíku. Při zahřátí na
dostatečně vysokou teplotu se část těchto sloučenin uvolňuje ve formě
hořlavých plynů, hovoříme o prchavém podílu hořlaviny, zatímco zbytek,
který se nezplyní, představuje uhlík ve formě dřevěného uhlí. Podíl
prchavé hořlaviny u dřeva je velmi vysoký, představuje průměrně 85 %,
a protože prchavá hořlavina začíná hořet již při teplotách kolem 200 °C,
je snadné dřevo zapálit. Zbývajících 15 % uhlíku shoří na roštu až při
vyšších teplotách kolem 800 °C [7].
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Prchavá hořlavina vystupuje povrchem dřeva do ohniště a teprve na
povrchu dřeva se může zapalovat. Rozštípneme-li poleno na menší
kousky, rychleji se pak ohřejí a taky jejich povrch se mnohonásobně
zvětší oproti povrchu původního polena. Hoření proto probíhá podstatně
rychleji. Tento efekt využíváme při zapalování.
Třetí fáze zahrnuje hoření prchavé hořlaviny. Horké hořlavé plyny se
rychle uvolní a začnou hořet, my však chceme, aby shořely všechny a
dokonale, K tomu je zapotřebí přivést do ohniště odpovídající množství
kyslíku ve spalovacím vzduchu a co nejlépe ho promíchat s horkými
plyn. V ohništi musí být dostatečně vysoká teplota, aby spalovací reakce
úspěšně probíhala až do konce a reagujícím látkám musíme poskytnout
dostatek času k reakci.
Protože prchavá hořlavina přestavuje cca 85 % celkové hořlaviny dřeva,
je tato fáze hoření neobyčejně významnou. V předchozí fázi se dřevo
zplyňuje a nyní jde o to, vzniklý, nepříliš výhřevný plyn, dokonale spálit.
O délce setrvání plynů v oblasti vysokých teplot a možnosti vyhoření
rozhoduje velikost ohniště. Obecně platí, že čím větší je objem ohniště,
tím delší je doba hoření a dokonalejší spálení hořlavých složek.
Významnou roli zde hraje i tzv. štíhlost ohniště. Úzké a vysoké je lepší
než nízké a široké stejného objemu. Objem ohniště musí samozřejmě
odpovídat jeho tepelnému výkonu, tedy množství dřeva spáleného za
určitý čas.
Čím větší výkon, tím větší ohniště. Ať už je ohniště jakékoliv, má v dolní
části rošt, na který se přikládá čerstvé palivo a na kterém dohořívá tuhý
nezplyněný zbytek. Roštem se přivádí část spalovacího vzduchu ke dřevu
na něm ležícímu. Hovoříme o primárním vzduchu. Měla by to být část
poměrně malá, protože dřevo zde hoří jenom zčásti a moc kyslíku
nepotřebuje, navíc velké množství vzduchu sem přivedeného by zbytečně
ochlazovalo zapalující se palivo.
V určité výšce nad palivem začíná oblast hořlavých a zčásti již hořících
plynů a ty potřebují k dokonalému spálení kyslík. Sem se proto přivádí
otvory ve stěnách zbývající spalovací vzduch (tzv. sekundární vzduch) a
je na umu konstruktéra ohniště, jak se mu podaří zajistit promísení
horkých hořlavých plynů se sekundárním vzduchem. Čím lépe se to
podaří, tím méně bude ve spalinách produktů nedokonalého spalování, tj.
oxidu uhelnatého, polyaromatických uhlovodíků a případně sazí.
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Obr. 36 Schéma přívodu primárního a sekundárního vzduchu [27]
Poslední fází je dohořívání uhlíkového zbytku na roštu. K tomu, aby
dohořel, je zapotřebí dostatečně vysoké teploty (velké množství
primárního vzduchu ji snižuje) a dostatek času. Vzhledem ke způsobu
pravidelného přikládání nebývají s vyhořením na roštu problémy.
Rozžhavené uhlíkové zbytky na dně ohniště navíc významně napomáhají
k zapálení čerstvě přiloženého paliva [5].

6.3 Plynné produkty spalování - spaliny
Produkty spalování – spaliny – jsou všechny produkty (zejména plynné),
které vznikají jako následek procesu hoření. Ke spalinám počítáme i
takové látky, které za normální teploty jsou kapalné nebo tuhé, např.
voda. Složení spalin a jejich množství závisí na chemické skladbě
hořlaviny a na druhu oxidačního prostředku. Dřevo jako organická
hořlavina se skládá z uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku a ve spalinách
nalézáme jejich oxidy, a to oxid uhličitý CO2, uhelnatý CO, vodu H2O.
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Velkým kladem můžeme nazvat skutečnost, že na rozdíl od jiných
anorganických a organických hořlavin zde není přítomna síra, která
exotermicky oxiduje na oxid siřičitý SO2 (jedovatý bezbarvý plyn
štiplavého zápachu, který způsobuje snížení schopnosti fotosyntézy
rostlin, dráždění sliznic a vznik chorob popř. smrt u vyšších živočichů a
člověka, změnu pH půdy a korozi kovových konstrukcí, rozpustí-li se ve
vodě) [13][14].
Oxid uhličitý CO2 vzniká dokonalým spalováním uhlíkatých látek. Je
bezbarvý plyn, slabě kyselého zápachu, těžší vzduchu. Oxid uhličitý není
dýchatelný. Je dobře rozpustný ve vodě. Nepodporuje hoření látek a
v běžném slova smyslu není jedovatý, neboť je produktem metabolismu
živočichů. Nebezpečné jsou až vyšší koncentrace tohoto plynu, které
způsobují rychlou ztrátu vědomí a smrt. Přežije-li postižený otravu
oxidem uhličitým, je i po těžkém stavu zotavení rychlé, následky nevelké
a většinou přechodné.
Možnosti snižování CO2 vypouštěného do ovzduší:
•

spalováním paliva s nižším podílem uhlíku (zemní plyn,
ropa),

•

spalováním biomasy jako náhrady fosilních paliv, pro jejíž
vznik je spotřebováváno z ovzduší právě tolik CO2, kolik
vznikne spálením,

•

snížením spotřeby energie, vyráběné spalováním,

•

zvýšením účinnosti transformace uvolněného tepla při
spalování na užitečnou energii,

•

racionálním hospodařením s energií a snižováním měrné
spotřeby.

Dřevo je velmi výhodným, ekologicky šetrným palivem, které nepřispívá
ke zvýšení vlivu skleníkového efektu právě uzavřeným cyklem CO2.
Oxid uhelnatý CO vzniká při nedokonalém spalování uhlíku. Příčinou
nedokonalého spalování je nedostatek spalovacího vzduchu v zóně
hoření a může jí být také rychlé ochlazení plamene (nedostatek času
potřebného k proběhnutí reakce CO na CO2). Je to plyn bez barvy
a zápachu, prudce jedovatý (blokuje krevní barvivo, tvoří
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karboxyhemoglobin a tím způsobuje udušení, dále účinkuje na nervový a
zažívací systém, žlázy s vnitřní sekrecí a krevní sérum, při otravách se
objevují zrakové a sluchové potíže, žaludeční nevolnost, zvracení, někdy
bolesti břicha, bezvědomí, křeče, je rozpustný ve vodě a lehčí než
vzduch. Hoření nepodporuje, sám je ovšem hořlavý a ve směsi se
vzduchem explozivní. Na vzduchu se vzněcuje a při teplotách nižších
než 700 °C shoří na CO2. Zapříčiňuje zášlehy ve spalinách. Nejvyšší
přípustná koncentrace (NPK) dlouhodobá je 30 mg/m3, krátkodobá NPK
pak 150 mg/m3. Produkci CO lze omezit řízením spalovacího procesu,
ale nelze jí nikdy zcela zabránit [17].
Oxidy dusíku NOX představují směs oxidu dusnatého (NO), oxidu
dusičitého (NO2) a oxidu dusného (N2O), nazývaného též rajský plyn. Ve
spalinách představuje podíl NOX jen 5-10 %. Podíl N2O je minimální.
Tvorba NOX je dána reakcí mezi atomem kyslíku a molekulou dusíku.
Množství molekulárního kyslíku je úměrné stupni disociace molekuly
kyslíku. Tyto procesy mají vysokou energetickou bariéru a jsou tedy
výrazně závislé na teplotě.
Podle vzniku se označují tři druhy NOX označované jako:
•

termické (exponenciální závislost na teplotě, vznikají
reakcí s dusíkem dopraveným do ohniště ve spalovacím
vzduchu),

•

palivové (oxidace dusíkatých složek obsažených v palivu),

•

rychlé (vazba molekul dusíku s radikály v reakcích
s nízkou energetickou potřebou, svázáno s hořením
uhlovodíků, malá oblast plamene).

Po vstupu spalin do atmosféry dochází k do okysličení NO na
několikanásobně toxičtější NO2. Zde hraje hlaví roli atmosférický ozón,
který reaguje s NO 105 krát rychleji než molekulární kyslík. Tak dochází
k rychlé spotřebě ozónu, který např. zcela chybí v kouřové vlečce. Oxidy
dusíku jsou jedním z hlavních původců fotochemického smogu. Oxid
dusnatý NO a oxid dusičitý NO2, jsou z hlediska účinků na člověka
nejsledovanějšími plyny. NO má přímý vliv na centrální nervovou
soustavu. NO2 má dráždivý účinek a jeho zákeřnost při intoxikaci
spočívá hlavně v dlouhém čase latence, která se projeví otokem plic
někdy až po 24 hodinách od expozice. Naštěstí tyto produkty hoření
příliš nevznikají [15][21].
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Při zplyňování a spalování vzniká různorodá paleta meziproduktů. Patří
k nim např. nasycené a nenasycené uhlovodíky. Uhlovodíky jsou
základní organické sloučeniny, obsahující v molekule pouze dva prvky, i
když kombinační možnosti vedou k velké početnosti látek v této skupině.
Jejich hořlavost a explozivní vlastnosti jsou obecně známé. Způsobují
narkotické a depresivní ovlivnění centrální nervové soustavy, také se
projevují excitací, vyvolávají vzrušivost až křeče. Mohou dráždit dýchací
cesty, oči a kůži. Narkotický a dráždivý účinek stoupá se zvětšováním
molekulové hmotnosti. Poškozují rovněž některé orgány zejména játra,
ledviny, myokard a cévy. Pro negativní vliv na zdraví člověka jsou
nejintenzivněji studované četné uhlovodíky odvozené od benzenu,
tzv. polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), které se dostávají do
ovzduší při nedokonalém spalování. Byla totiž prokázána jejich
karcinogenita. Při spalování dřeva se tvoří také dioxiny. Ve spalinách
jsou obsaženy i hořlavé dehtové páry obsahující rakovinotvorné
polyaromatické uhlovodíky, které nepříjemně zatěžují okolí. Emisní
koncentraci dehtových par ovlivňuje především vlhkost paliva, teplota
spalin a v extrémních hodnotách také přebytek spalovacího vzduchu, tyto
skutečnosti znázorňuje Graf 1, Graf 2, Graf 3.
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Graf 1 Závislost koncentrace dehtu ve spalinách na množství vody
v palivu [24]
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Graf 2 Závislost koncentrace dehtu ve spalinách na přebytku vzduchu
[24]
Na výše uvedeném grafu je zajímavé si všimnout ostrého zlomu křivky
mezi hodnotou přebytku vzduchu 4,45 – 4,70. Tady se koncentrace dehtu
rapidně zvětšila. Bylo to zřejmě způsobeno velkým ochlazením spalin,
tedy nízkou reakční teplotou a vzniklé dehty už nemohly dooxidovat na
oxid uhličitý a vodu. Podmínky pro generování dehtu byly v této oblasti
lepší než pro jeho vyhoření [24].
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Graf 3 Závislost koncentrace dehtu ve spalinách na výstupní teplotě
spalin [24]
Při spalování dřeva vzniká šedočerný kouř. Definice kouř popisuje jako
disperzní systém s tuhými částicemi o velikosti 10-5 až 10-7 cm, které jsou
rozptýleny v plynných produktech spalování. Kouř vznikající při hoření
organických látek obsahuje např. oxid uhličitý, oxid uhelnatý, dusík, saze
a jiné látky. Jeho složení závisí na složení organické látky a na
podmínkách hoření.
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7. Skutečné emisní a energetické hodnoty
Na zkušebně Výzkumného energetického centra byly provedeny zkoušky
s řadou paliv a na různých typech zařízení. Tyto zkoušky byly zaměřené
na zkoumání vlivu druhu použitého dřeva na kvalitu spalování, na
zjištění energetických parametrů biomasy, na zjištění konstrukčních
parametrů krbových kamen a na mnohé další oblasti.

7.1

Vliv druhu použitého dřeva na kvalitu
spalování

V posledních letech je možnostem energetického využívání biomasy
věnována mimořádná pozornost. Je dobře známo, že se jednotlivé druhy
dřeva chovají při spalování odlišně. V této části se publikace zaměřuje na
srovnání čtrnácti typických druhů dřeva z hlediska tvorby dehtů a oxidu
uhelnatého při spalování za stejných podmínek. Výsledky ukazují, že
druh použitého dřeva může významně ovlivnit výstupní emisní
koncentrace, stejně tak i kvalitu konečného produktu. K této zkušenosti
je nutné, podobně jako je tomu při spalování uhlí, přihlížet [26].
Na základě výsledků měření lze konstatovat, že čím menší budou
koncentrace výše uvedených škodlivin, tím větší bude účinnost
spalovacího procesu, a tím menší bude negativní zatížení životního
prostředí.
Pro následující sérii experimentálních měření byla použita krbová kamna
firmy Romotop KK 6 o jmenovitém výkonu 8 kW. Dno topeniště tvoří
litinový rošt s obdélníkovými otvory pro přívod primárního vzduchu,
který bylo možno regulovat v rozsahu 0 až 100 % pomocí mosazného
posuvného regulátoru umístěného na čele popelníku. Sekundární vzduch
byl přiváděn čtyřmi otvory v bočních šamotových stěnách a byl zcela
neregulovatelný na hodnotě 100 %. Pomocí dalšího regulačního prvku
umístěném na čele kovového korpusu byl přiváděn terciární vzduch,
který sloužil pro ofuk skla a zároveň jeho část se podílela na spalování
jako vzduch sekundární. Spalinová komora kamen byla při některých
zkouškách postavena na vážící most pro možnost stanovení
hmotnostního toku paliva a rychlosti hoření paliva [6].
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koncentrace CO ve spa linách
[%]

Výsledky zkoušek jsou shrnuty a pro vzájemné srovnání jsou v Graf 4,
Graf 5, Graf 6 zobrazeny výsledné koncentrace CO, dehtu a emisní
faktory dehtu v závislosti na druhu použitého dřeva [24].
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Graf 4 Závislost koncentrace CO na druhu spalovaného dřeva [24]
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Graf 5 Závislost koncentrace dehtu na druhu spalovaného dřeva [24]
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Graf 6 Závislost emisního faktoru dehtu na druhu spalovaného dřeva
[24]
Jako jedna z dalších veličin při provádění zkoušek byla sledována teplota
spalin. Teplota spalin na výstupu je dána spalovacím procesem. Jak je
vidět, podařilo se při provádění zkoušek spalovací proces vést tak, že
podmínky tohoto procesu byly podobné a důsledkem toho je i úzké
rozmezí teploty spalin jak uvádí Graf 7.
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R oz mezí teplot s palin : 3 3 2 - 39 6 °C
Prů měrná ho dn ota : 3 70 ° C
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Graf 7 Průměrná teplota spalin při všech spalovacích zkouškách [24]
Srovnáním produkce dehtu listnatých a jehličnatých dřevin při těchto
spalovacích testech je možno vidět, že jehličnaté stromy produkují
podstatně více dehtu než stromy listnaté, viz. Graf 8.
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Emisní faktor dehtu
[ mg.kg -1, mg.MJ -1TV ]

2500

2 240

Emisní faktor vztažený na tepelný výkon

2000

1500

1123

1000

279
136

500

0

průměr jehličnany

průměr listnáče

Graf 8 Srovnání listnatých a jehličnatých stromů z hlediska tvorby
dehtu [24]
V prvotních zkouškách byl ověřován vliv vlhkosti v palivu na celkovou
účinnost krbových kamen (viz. Graf 9).

Graf 9 Vliv vlhkosti paliva na celkové účinnosti krbových kamen [24]
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7.2

Energetické parametry biomasy při
spalování

Následující spalovací zkoušky byly provedeny na experimentálním
ohništi s řízeným spalování (Obr. 37) na zkušebně umístěné v prostorech
Výzkumného energetického centra, VŠB-TU Ostrava.
Parametry ohniště:
•

výkon

8 kW

•

objem ohniště

40 dm3

•

spotřeba paliva

cca 2,7 kg/h

•

přívod vzduchu

primární, sekundární a terciární

Konstrukce ohniště byla upravena tak, aby umožňovala regulaci přívodu
spalovacího vzduchu do ohniště, změnu polohy přívodu sekundárního
vzduchu do ohniště a také částečnou změnu velikosti a tvaru ohniště.
Primární vzduch je přiváděn roštem, sekundární vzduch je přiváděn
otvory ve stěnách ohniště. Přívod terciárního vzduchu pro ofuk skla je
umístěn v horní části prosklených dvířek ohniště. Regulace spalovacího
vzduchu umožňuje nastavení jednotlivých přívodů vzduchu nezávisle na
ostatních [52].
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2
3

Obr. 37 Ohniště s řízeným spalováním [52]
Sekundární vzduch je do ohniště přiváděn přes zadní stěnu pomocí
jednoduchého kompaktního prvku. Ten je možno v ohništi přesouvat do
několika poloh podle potřeby. Tím se dá měnit výška přívodu
sekundárního vzduchu do ohniště (viz. Obr. 37). Výškové nastavení
sekundárního vzduchu je zobrazeno polohami 1, 2, 3.
Biomasa se vyskytuje v různých formách daných jejím charakterem, a
proto se její energetické parametry značně liší. Dokonce i rychlerostoucí
dřeviny, které rostou na stejné plantáži a sazenice byly původně stejné,
mohou mít odlišné parametry jednotlivých stromů. Závisí to na faktorech
jako je např. stáří stromu, zda-li má strom kůru (a pokud ano, tak svoji
úlohu hraje typ kůry), dále pak také obsah vlhkosti a roční období,
v kterém je strom kácen.
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Tyto rozdíly v biologické povaze ovlivňují také její energetické
parametry a výsledné emise při spalování.
Pro zjištění energetických parametrů biomasy a emisí byla provedena
měření a rozbory, jejichž výsledky jsou uvedeny na dalších stranách [52].
Pro každý typ biomasy byl vytvořen tzv. palivový list, který obsahuje
veškeré údaje o podmínkách provedených zkoušek a výsledné naměřené
hodnoty. Měření pro každý typ paliva byla několikrát opakována,
přičemž uváděny jsou jen výsledné průměrné hodnoty.
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ENERGETICKÉ PARAMETRY BIOMASY
Skupina: Dřevo

Podskupina: Odpadní

Druh: Borovice

Forma: Polena - délka 30 cm

Výstupy ze spalovacích zkoušek - Experimentální ohniště, Pjm. = 8 kW
Podmínky zkoušení:
Teplota spalin

284 °C

Teplota okolí

Tlak spalin

-12 Pa

Spotřeba paliva
3

-1

52,8 mn .h

Průtok vlh.spal.
Atmosferický tlak

992 hPa

-1

Relativní vlhkost okolí

35 %

Interval přikládání

5,0 % vol

Vlhkost spalin

23 °C
2,7 kg.h

20 min

Koncentrace O2

16,3 % vol

Přehled sledovaných veličin:
Uvedené koncentrace jsou vyjádřeny v suchých spalinách za normálních podmínek při O2 REF =13 % vol

On-line měření spalin:
CO

CO2
7,5 % vol

0,11 % vol

NO

TOC

43 ppmvol

137 ppmvol

Jednorázová měření:
-3

Dehty [mg.mn ]
Sk. 1

Gravimetrický dehet

53

Sk. 2

Fenoly, Dibenzo-furan, 2-3 Benzofuran

2,3

Sk. 3

Toulen, Xyleny, Etylbenzen, Styren

2,5

Sk. 4

Lehké PAU (2-3 jaderné), Bifenyl, Inden

4,1

Sk. 5

Těžké PAU (4-více jaderné)

1,1

POP - rozsah dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.
1 923 µg.mn

-3

PCB

0,010 ngTEQ.mn

-3

PCDD/F

0,30

ngTEQ.mn

Hodinová zkouška

Další sledované složky spalin:
186,5

0,14

186

TZL

HF

HCl

-3

9,7

mg.mn

176

mg.mn

0,69

mg.mn

13

-3

Hmotnost [kg]

Benzen

185,5

Hmotnost

0,12

Rychlost

0,1

185

0,08

184,5

0,06

184

0,04

183,5

0,02

-3

-3

mg.mn

183

0
0

10

20

30

40

50

60

Čas [min]
Maximální rychlost hoření při hodinové zkoušce:
-1
0,124 kg.min
(5.min.)
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-3

Rychlost hoření [kg/min]

PAU

ENERGETICKÉ PARAMETRY BIOMASY
Skupina: Dřevo

Podskupina: Odpadní

Druh: Smrk

Forma: Polena - délka 30 cm

Výstupy ze spalovacích zkoušek - Experimentální ohniště, Pjm. = 8 kW
Podmínky zkoušení:
27 °C

Teplota spalin

304 °C

Teplota okolí

Tlak spalin

-11 Pa

Spotřeba paliva
3

-1

74 mn .h

Průtok vlh.spal.
Atmosferický tlak

1 003 hPa

12 %

Relativní vlhkost okolí

20 min

Interval přikládání
Koncentrace O2

3,7 % vol

Vlhkost spalin

-1

2,6 kg.h

17,7 % vol

Přehled sledovaných veličin:
Uvedené koncentrace jsou vyjádřeny v suchých spalinách za normálních podmínek při O2 REF =13 % vol

On-line měření spalin:
CO

CO2
7,4 % vol

0,25 % vol

NO
60 ppmvol

TOC
203 ppmvol

Jednorázová měření:
-3

Dehty [mg.mn ]
Sk. 1

Gravimetrický dehet

66

Sk. 2

Fenoly, Dibenzo-furan, 2-3 Benzofuran

2,5

Sk. 3

Toulen, Xyleny, Etylbenzen, Styren

2,3

Sk. 4

Lehké PAU (2-3 jaderné), Bifenyl, Inden

2,0

Sk. 5

Těžké PAU (4-více jaderné)

0,18

POP - rozsah dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.
423 µg.mn

-3

PCB

0,0026 ngTEQ.mn

-3

PCDD/F

Hodinová zkouška

Další sledované složky spalin:

186,5

90

HF

4,7

HCl

12

-3

mg.mn

-3

mg.mn

-3
mg.mn

Hmotnost [kg]

TZL

5,5

0,12

Rychlost

185,5

0,1

185

0,08

184,5

0,06

184

0,04

183,5

0,02

183
-3

mg.mn

ngTEQ.mn

-3

0,14

Hmotnost

186
Benzen

0,047

Rychlost hoření [kg/min]

PAU

0
0

20

40

60

Čas [min]
Maximální rychlost hoření při hodinové zkoušce:
-1
0,117 kg.min
(5.min.)
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ENERGETICKÉ PARAMETRY BIOMASY
Skupina: Dřevo

Podskupina: Odpadní

Druh: Bříza

Forma: Polena - délka 30 cm

Výstupy ze spalovacích zkoušek - Experimentální ohniště, Pjm. = 8 kW
Podmínky zkoušení:
Teplota spalin

258 °C

Teplota okolí

Tlak spalin

-11 Pa

Spotřeba paliva

62,7

Průtok vlh.spal.

3 -1
mn .h

963 hPa

Atmodferický tlak

-1

20 %

Relativní vlhkost okolí

20 min

Interval přikládání
Koncentrace O2

3,9 % vol

Vlhkost spalin

27 °C
2,7 kg.h

17,5 % vol

Přehled sledovaných veličin:
Uvedené koncentrace jsou vyjádřeny v suchých spalinách za normálních podmínek při O2 REF =13 % vol

On-line měření spalin:
CO2

CO

7,8 % vol

0,12 % vol

NO

TOC

62 ppmvol

176 ppmvol

Jednorázová měření:
-3

Dehty [mg.mn ]
Sk. 1

Gravimetrický dehet

43

Sk. 2

Fenoly, Dibenzo-furan, 2-3 Benzofuran

1,7

Sk. 3

Toulen, Xyleny, Etylbenzen, Styren

2,2

Sk. 4

Lehké PAU (2-3 jaderné), Bifenyl, Inden

Sk. 5

Těžké PAU (4-více jaderné)

3,0
0,69

POP - rozsah dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.
575 µg.mn

-3

PCB

-3

0,0046 ngTEQ.mn

PCDD/F

0,027

ngTEQ.mn

Hodinová zkouška

Další sledované složky spalin:

187

0,16
Hmotnost

Benzen

TZL

HF

7,7

85

3,4

mg.mn

mg.mn

-3

mg.mn

Hmotnost [kg]

186,5
-3

186

0,14
0,12

Rychlost

0,1

185,5

0,08
185

0,06

184,5

0,04

-3

184
HCl

7,7

mg.mn

-3

0,02

183,5

0
0

10

20

30

40

Čas [min]
Maximální rychlost hoření při hodinové zkoušce:
-1
0,137 kg.min
(6.min.)
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Rychlost hoření [kg/min]

PAU

-3

ENERGETICKÉ PARAMETRY BIOMASY
Skupina: Dřevo

Podskupina: Odpadní

Druh: Buk

Forma: Polena - délka 30 cm

Výstupy ze spalovacích zkoušek -

Experimentální ohniště, Pjm. = 8 kW

Podmínky zkoušení:
Teplota spalin

304 °C

Teplota okolí

Tlak spalin

-11 Pa

Spotřeba paliva
3

43,9 mn .h

Průtok vlh.spal.
Atmosferický tlak

-1

Relativní vlhkost okolí

992 hPa

-1

38 %

Interval přikládání

5,2 % vol

Vlhkost spalin

26 °C
2,7 kg.h

20 min

Koncentrace O2

15,6 % vol

Přehled sledovaných veličin:
Uvedené koncentrace jsou vyjádřeny v suchých spalinách za normálních podmínek při O2 REF =13 % vol

On-line měření spalin:
CO

CO2

NO

7,5 % vol

0,18 % vol

TOC

56 ppmvol

134 ppmvol

Jednorázová měření:
Dehty [mg.mn-3]
Sk. 1

Gravimetrický dehet

131

Sk. 2

Fenoly, Dibenzo-furan, 2-3 Benzofuran

3,5

Sk. 3

Toulen, Xyleny, Etylbenzen, Styren

3,2

Sk. 4

Lehké PAU (2-3 jaderné), Bifenyl, Inden

4,0

Sk. 5

Těžké PAU (4-více jaderné)

nd

POP - rozsah dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.
-3

-3

0,010 ngTEQ.mn

PCB

PCDD/F

0,30

-3

ngTEQ.mn

Hodinová zkouška

Další sledované složky spalin:
187

0,16

Benzen

14

TZL

92

-3

mg.mn

-3

mg.mn

-3

HF *

< 0,62

mg.mn

HCl *

<

mg.mn

Hmotnost [kg]

186,5
186

Hmotnost

0,14

Rychlost

0,12
0,1

185,5

0,08
185

0,06

184,5

0,04

184

0,02

183,5
61

-3

Rychlost hoření [kg/min]

699 µg.mn

PAU

0
0

10

20

30

40

Čas [min]
* mez stanovitelnosti byla ovlivněna
organickým znečištěním vzorku

Maximální rychlost hoření při hodinové zkoušce:
-1
0,142 kg.min
(6.min.)

77

ENERGETICKÉ PARAMETRY BIOMASY
Skupina: Dřevo

Podskupina: Záměrně pěstovaná

Druh: Vrba

Forma: Polena - délka 30 cm

Výstupy ze spalovacích zkoušek -Experimentální ohniště, Pjm. = 8 kW
Podmínky zkoušení:
Teplota spalin

261 °C

Teplota okolí

Tlak spalin

-12 Pa

Spotřeba paliva
3

31,8 mn .h

Průtok vlh.spal.
Atmosferický tlak

-1

20 min

Interval přikládání
Koncentrace O2

4,7 % vol

-1

40 %

Relativní vlhkost okolí

992 hPa

Vlhkost spalin

21 °C
2,5 kg.h

13,7 % vol

Přehled sledovaných veličin:
Uvedené koncentrace jsou vyjádřeny v suchých spalinách za normálních podmínek při O2 REF =13 % vol

On-line měření spalin:
CO2

CO

7,8 % vol

0,58 % vol

NO

TOC

42 ppmvol

276 ppmvol

Jednorázová měření:
Dehty [mg.mn-3]
Sk. 1

Gravimetrický dehet

43

Sk. 2

Fenoly, Dibenzo-furan, 2-3 Benzofuran

1,4

Sk. 3

Toulen, Xyleny, Etylbenzen, Styren

3,7

Sk. 4

Lehké PAU (2-3 jaderné), Bifenyl, Inden

11

Sk. 5

Těžké PAU (4-více jaderné)

2,8

POP - rozsah dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.
-3

PCB

0,0042 ngTEQ.mn

-3

PCDD/F

0,098

Hodinová zkouška

Další sledované složky spalin:
199

0,035

Benzen

23

mg.mn

TZL

67

mg.mn

-3

0,03

mg.mn

-3

0,10

mg.mn

-3

HF

HCl

<

Hmotnost [kg]

198,5
-3

ngTEQ.mn

198

Hmotnost

0,03

Rychlost

0,025

197,5

0,02

197

0,015

196,5

0,01

196

0,005

195,5

0
0

10

20

30

40

50

Čas [min]
Maximální rychlost hoření při hodinové zkoušce:
-1
(2.min.)
0,033 kg.min
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Rychlost hoření [kg/min]

2 411 µg.mn

PAU

-3

ENERGETICKÉ PARAMETRY BIOMASY
Skupina: Dřevo

Podskupina: Záměr.pěst.

Druh: Topol

Forma: Polena - délka 30 cm

Výstupy ze spalovacích zkoušek - Experimentální ohniště, Pjm. = 8 kW
Podmínky zkoušení:
Teplota spalin

270 °C

Teplota okolí

Tlak spalin

-12 Pa

Spotřeba paliva
3

-1

47,6 mn .h

Průtok vlh.spal.
Atmosferický tlak

983 hPa

-1

Relativní vlhkost okolí

20 %

Interval přikládání

5,0 % vol

Vlhkost spalin

27 °C
2,5 kg.h

20 min

Koncentrace O2

16,2 % vol

Přehled sledovaných veličin:
Uvedené koncentrace jsou vyjádřeny v suchých spalinách za normálních podmínek při O2 REF =13 % vol

On-line měření spalin:
CO

CO2
7,3 % vol

0,58 % vol

NO
31 ppmvol

TOC
566 ppmvol

Jednorázová měření:
-3

Dehty [mg.mn ]
Sk. 1

Gravimetrický dehet

81

Sk. 2

Fenoly, Dibenzo-furan, 2-3 Benzofuran

24

Sk. 3

Toulen, Xyleny, Etylbenzen, Styren

12

Sk. 4

Lehké PAU (2-3 jaderné), Bifenyl, Inden

17

Sk. 5

Těžké PAU (4-více jaderné)

4,0

POP - rozsah dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.
4 358 µg.mn

-3

PCB

-3

0,0092 ngTEQ.mn

PCDD/F

0,25

ngTEQ.mn

Hodinová zkouška

Další sledované složky spalin:
186,5

0,16

186

TZL

HF

HCl

73

140

0,41

1,2

mg.mn

mg.mn

-3

-3

mg.mn

-3

mg.mn

-3

Hmotnost [kg]

Benzen

-3

Hmotnost

0,14

Rychlost

0,12

185,5

0,1

185

0,08
0,06

184,5

0,04
184

0,02

183,5

Rychlost hoření [kg/min]

PAU

0
0

10

20

30

40

50

Čas [min]
Maximální rychlost hoření při hodinové zkoušce:
-1
0,133 kg.min
(3.min.)
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ENERGETICKÉ PARAMETRY BIOMASY
Skupina: Stébelnina

Podskupina: Odpadní

Druh: Pšenice

Forma: Brikety - φ 6,5 cm, l= 5 cm

Výstupy ze spalovacích zkoušek - Experimentální ohniště, Pjm. = 8 kW
Podmínky zkoušení:
Teplota spalin

276 °C

Teplota okolí

Tlak spalin

-12 Pa

Spotřeba paliva
3

Průtok vlh.spal.

127 mn .h

Atmosferický tlak

993 hPa

-1

-1

3 kg.h

Relativní vlhkost okolí

33 %

Interval přikládání

3,8 % vol

Vlhkost spalin

22 °C

20 min

Koncentrace O2

19,1 % vol

Přehled sledovaných veličin:
Uvedené koncentrace jsou vyjádřeny v suchých spalinách za normálních podmínek při O2 REF =13 % vol

On-line měření spalin:
CO2
8,6 % vol

CO
0,34 % vol

TOC

NO
130 ppmvol

670 ppmvol

Jednorázová měření:
-3

Dehty [mg.mn ]
Sk. 1

Gravimetrický dehet

421

Sk. 2

Fenoly, Dibenzo-furan, 2-3 Benzofuran

1,8

Sk. 3

Toulen, Xyleny, Etylbenzen, Styren

16

Sk. 4

Lehké PAU (2-3 jaderné), Bifenyl, Inden

5,6

Sk. 5

Těžké PAU (4-více jaderné)

2,0

POP - rozsah dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.
641 µg.mn

-3

PCB

0,21

-3

ngTEQ.mn

PCDD/F

3,7

Hodinová zkouška

Další sledované složky spalin:

0,40

199,5
Hmotnost

199

TZL

HF

13,5

242

< 0,09

mg.mn

-3

mg.mn

-3

mg.mn

0,35

Rychlost
Hmotnost [kg]

Benzen

0,30

198,5

0,25

198

0,20
197,5

0,15

197

0,10

-3

196,5
HCl

0,81

mg.mn

-3

-3

ngTEQ.mn

0,05

196

0,00
0

10

20

30

40

50

Čas [min]
Maximální rychlost hoření při hodinové zkoušce:
-1
0,367 kg.min
(3.min.)
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Rychlost hoření [kg/min]

PAU

ENERGETICKÉ PARAMETRY BIOMASY
Skupina: Stébelnina

Podskupina: Odpadní

Druh: Kukuřice

Forma: Brikety - φ 6,5 cm, l= 5 cm

Výstupy ze spalovacích zkoušek - Experimentální ohniště, Pjm. = 8 kW
Podmínky zkoušení:
Teplota spalin

269 °C

Teplota okolí

Tlak spalin

-11 Pa

Spotřeba paliva
3

-1

55,9 mn .h

Průtok vlh.spal.

991 hPa

Atmosferický tlak

-1

2,9 kg.h

Relativní vlhkost okolí

34 %
20 min

Interval přikládání

5,5 % vol

Vlhkost spalin

22 °C

Koncentrace O2

17,0 % vol

Přehled sledovaných veličin:
Uvedené koncentrace jsou vyjádřeny v suchých spalinách za normálních podmínek při O2 REF =13 % vol

On-line měření spalin:
CO2
7,2 % vol

CO
0,31 % vol

TOC

NO
171 ppmvol

817 ppmvol

Jednorázová měření:
-3

Dehty [mg.mn ]
Sk. 1

Gravimetrický dehet

756

Sk. 2

Fenoly, Dibenzo-furan, 2-3 Benzofuran

2,0

Sk. 3

Toulen, Xyleny, Etylbenzen, Styren

18

Sk. 4

Lehké PAU (2-3 jaderné), Bifenyl, Inden

5,8

Sk. 5

Těžké PAU (4-více jaderné)

1,1

POP - rozsah dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.
480 µg.mn

-3

PCB

ngTEQ.mn

0,11

-3

PCDD/F

3,9

ngTEQ.mn

Hodinová zkouška

Další sledované složky spalin:
202,5

0,3

202

TZL

HF *

22

210

< 0,62

Hmotnost

0,25

-3

mg.mn

-3

mg.mn

Hmotnost [kg]

Benzen

Rychlost

201,5

0,2

201
0,15
200,5
0,1

200

-3

mg.mn

0,05

199,5
HCl

2,1

-3

-3

mg.mn

199

Rychlost hoření [kg/min]

PAU

0
0

20

40

60

Čas [min]
* mez stanovitelnosti byla ovlivněna
organickým znečištěním vzorku

Maximální rychlost hoření při hodinové zkoušce:
-1
0,284 kg.min
(5.min.)
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ENERGETICKÉ PARAMETRY BIOMASY
Skupina: Stébelnina

Podskupina: Odpadní

Druh: Řepka

Forma: Brikety - φ 6,5 cm, l= 5 cm

Výstupy ze spalovacích zkoušek - Experimentální ohniště, Pjm. = 8 kW
Podmínky zkoušení:
19 °C

Teplota spalin

305 °C

Teplota okolí

Tlak spalin

-11 Pa

Spotřeba paliva

Průtok vlh.spal.

66

3 -1
mn .h

20 min

Interval přikládání
Koncentrace O2

4,2 % vol

Vlhkost spalin

34 %

Relativní vlhkost okolí

990 hPa

Atmosferický tlak

-1

3,1 kg.h

17,0 % vol

Přehled sledovaných veličin:
Uvedené koncentrace jsou vyjádřeny v suchých spalinách za normálních podmínek při O2 REF =13 % vol

On-line měření spalin:
CO

CO2

NO

7,7 % vol

0,57 % vol

TOC

120 ppmvol

283 ppmvol

Jednorázová měření:
-3

Dehty [mg.mn ]
Sk. 1

Gravimetrický dehet

146

Sk. 2

Fenoly, Dibenzo-furan, 2-3 Benzofuran

0,56

Sk. 3

Toulen, Xyleny, Etylbenzen, Styren

Sk. 4

Lehké PAU (2-3 jaderné), Bifenyl, Inden

Sk. 5

Těžké PAU (4-více jaderné)

4,7
2,1
0,64

POP - rozsah dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.
321 µg.mn

-3

PCB

0,19

-3

ngTEQ.mn

PCDD/F

5,1

ngTEQ.mn

Hodinová zkouška

Další sledované složky spalin:
202,5

0,35
Hmotnost

TZL

HF

HCl

8,6

mg.mn

-3

319

mg.mn

-3

< 0,04

mg.mn

-3

0,32

mg.mn

-3

Hmotnost [kg]

202
Benzen

0,3

Rychlost

201,5

0,25

201

0,2

200,5

0,15

200

0,1

199,5

0,05

199

0
0

10

20

30

40

50

Čas [min]
Maximální rychlost hoření při hodinové zkoušce:
-1
0,306 kg.min
(6.min.)
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-3

Rychlost hoření [kg/min]

PAU

ENERGETICKÉ PARAMETRY BIOMASY
Skupina: Stébelnina

Podskupina: Záměrěrně pěstovaný

Druh: Šťovík

Forma: Brikety - φ 6,5 cm, l= 5 cm

Výstupy ze spalovacích zkoušek - Experimentální ohniště, Pjm. = 8 kW
Podmínky zkoušení:
27 °C

Teplota spalin

243 °C

Teplota okolí

Tlak spalin

-11 Pa

Spotřeba paliva

80,2

Průtok vlh.spal.

3 -1
mn .h

983 hPa

Atmosferický tlak

20 %

Relativní vlhkost okolí

20 min

Interval přikládání
Koncentrace O2

4,2 % vol

Vlhkost spalin

-1

3 kg.h

17,8 % vol

Přehled sledovaných veličin:
Uvedené koncentrace jsou vyjádřeny v suchých spalinách za normálních podmínek při O2 REF =13 % vol

On-line měření spalin:
CO

CO2

NO

7,5 % vol

0,23 % vol

TOC

155 ppmvol

351 ppmvol

Jednorázová měření:
-3

Dehty [mg.mn ]
Sk. 1

Gravimetrický dehet

227

Sk. 2

Fenoly, Dibenzo-furan, 2-3 Benzofuran

3,2

Sk. 3

Toulen, Xyleny, Etylbenzen, Styren

10

Sk. 4

Lehké PAU (2-3 jaderné), Bifenyl, Inden

2,5

Sk. 5

Těžké PAU (4-více jaderné)

0,47

POP - rozsah dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.
492 µg.mn

-3

PCB

0,28

-3

ngTEQ.mn

PCDD/F

9,8

ngTEQ.mn

Hodinová zkouška

Další sledované složky spalin:
202,5

0,3

202

TZL

HF

7,6

179

< 0,07

mg.mn

mg.mn

mg.mn

-3

-3

-3

Hmotnost [kg]

Benzen

201,5

Hmotnost

0,25

Rychlost

0,2

201
0,15
200,5
0,1

200

0,05

199,5
HCl

3,7

mg.mn

-3

-3

199

Rychlost hoření [kg/min]

PAU

0
0

10

20

30

40

50

60

Čas [min]
Maximální rychlost hoření při hodinové zkoušce:
-1
0,264 kg.min
(6.min.)
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ENERGETICKÉ PARAMETRY BIOMASY
Skupina: Stébelnina

Podskupina: Záměrně pěstovaná

Druh: Amarant

Forma: Brikety - φ 6,5 cm, l= 5 cm

Výstupy ze spalovacích zkoušek - Experimentální ohniště, Pjm. = 8 kW
Podmínky zkoušení:
Teplota spalin

266 °C

Teplota okolí

Tlak spalin

-12 Pa

Spotřeba paliva

Průtok vlh.spal.

66,4

Atmosferický tlak

3 -1
mn .h

992 hPa

-1

Relativní vlhkost okolí

40 %

Interval přikládání

5,4 % vol

Vlhkost spalin

21 °C
3,1 kg.h

20 min

Koncentrace O2

17,4 % vol

Přehled sledovaných veličin :
Uvedené koncentrace jsou vyjádřeny v suchých spalinách za normálních podmínek při O2 REF =13 % vol

On-line měření spalin:
CO

CO2
7,6 % vol

0,38 % vol

NO
153 ppmvol

TOC
1 148 ppmvol

Jednorázová měření:
-3

Dehty [mg.mn ]
Sk. 1

Gravimetrický dehet

537

Sk. 2

Fenoly, Dibenzo-furan, 2-3 Benzofuran

2,5

Sk. 3

Toulen, Xyleny, Etylbenzen, Styren

16

Sk. 4

Lehké PAU (2-3 jaderné), Bifenyl, Inden

9,9

Sk. 5

Těžké PAU (4-více jaderné)

2,3

POP - rozsah dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.
294 µg.mn

-3

PCB

0,018 ngTEQ.mn

-3

PCDD/F

0,40

Hodinová zkouška

Další sledované složky spalin:
199,5

0,35
Hmotnost

TZL

HF *

16

mg.mn

-3

220

mg.mn

-3

mg.mn

-3

< 0,33

Hmotnost [kg]

199
Benzen

0,30

Rychlost

198,5

0,25

198

0,20

197,5

0,15

197

0,10

196,5

0,05

196
HCl

1,7

mg.mn

-3

-3

ngTEQ.mn

0,00
0

10

20

30

40

50

60

Čas [min]
* mez stanovitelnosti byla ovlivněna
organickým znečištěním vzorku
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Maximální rychlost hoření při hodinové zkoušce:
-1
0,32 kg.min
(6.min.)

Rychlost hoření [kg/min]

PAU

7.3

Konstrukční parametry krbových kamen,
štíhlost ohniště

Velký vliv na kvalitu spalovacího procesu má i tvar a rozměry spalovací
komory. Ohniště jako takové je v podstatě tvarově velmi jednoduché. Ve
většině případů má tvar zploštělého hranolu vyloženého šamotovými
deskami, ukončeného ve spodní části roštem a v horní odtahem do
komína umístěného za vhodně zvolenou přepážkou. Velikost ohniště
rozhoduje o tom, jak dlouho setrvají plyny v oblasti vysokých teplot a jak
dokonale přemění svou chemicky vázanou energii na teplo. Obecně platí,
čím větší objem ohniště, tím delší doba setrvání plynných složek
v ohništi a dokonalejší spálení. Významnou roli zde hraje štíhlost
ohniště. Obecně platí, že úzké a vysoké topeniště je lepší než nízké a
široké, i když mají stejný objem [24].
Definice štíhlosti ohniště během výzkumu spalování dřeva v krbových
kamnech prošla několika proměnami až po tento konečný výraz pro její
výpočet:
Ho
dH ⋅kp
kde … kp je konstanta štíhlosti v (-)
dH – hydraulický průměr ohniště v m
L
kp =
Ho
4⋅ S
dH =
Oo
kde … L je šířka ohniště v m
H0 je výška ohniště v m
S je plocha dna ohniště v m2
Oo je obvod dna ohniště v m
J=

[-]

[-]

[m]

Pro potvrzení předpokladu, že užší a vyšší ohniště je lepší než širší a
menší byla provedena řada zkoušek na devíti různých typech krbových
kamen firmy Romotop spol. s r.o., Suchdol nad Odrou. Tato kamna se
vyznačovala různou velikostí ohnišť, a byla proto ideální pro ověření
závislosti štíhlosti na tvorbě emisí oxidu uhelnatého a taktéž na účinnosti.
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Výsledky těchto zkoušek potvrdily závislost mezi štíhlostí topeniště
a koncentrací oxidu uhelnatého ve spalinách a účinností kamen viz Graf
10, Graf 11.
0,85

CO ref (O 2ref = 13%) [%]

0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,8

1,3

1,8

2,3

2,8

štíhlost [1]

Graf 10 Závislost koncentrace CO na štíhlosti ohniště [24]
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účinnost [%]

60
55
50
45

účinnost [%]

40
35
30
0,8

1,3

1,8

2,3

štíhlost [1]

Graf 11 Závislost účinnosti kamen na štíhlosti ohniště [24]
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2,8

Jak oba grafy ukazují, jistá závislost je patrná. Ovšem je nutno dodat pár
skutečností, které mohou mít vliv na tyto výsledky. Konstrukce každého
typu kamen je jiná, ať již velikostí povrchu, který zprostředkovává
přestup mezi teplými spalinami a okolním prostředím, anebo množstvím
dodaného spalovacího vzduchu charakterizovaného přebytkem vzduchu
při spalovacím procesu. Také závislost mezi COref a přebytkem
spalovacího vzduchu je zřejmá, viz Graf 12.
1,0

Coref (O 2ref = 13%) [%]

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

n [1]

Graf 12 Závislost CO na přebytku vzduchu [24]
Setrvání spalin v ohništi po určitou dobu je jedním z hlavních parametrů
pro zvýšení účinnosti spalování. Je snaha navrhnout ohniště tak, aby se
spaliny zdržely co nejdelší dobu v oblasti nejvyšších teplot, což je
v našem případě ohniště obložené šamotem [22].
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8.

Technické podmínky staveb pro
zajištění dostatečného vytápění

Schopnost krbů a krbových kamen vyhřát určitý prostor je závislá nejen
na výkonu topidla, způsobu jeho provozování, zda jde o tlumený výkon,
běžný výkon nebo o maximální výkon, ale i na druhu a kvalitě paliva a
také na tom, jak je postaven a tepelně izolován objekt, ve kterém je
topidlo umístěno [2].
Důležitou podmínkou pro udržení tepelné pohody je také tepelná
setrvačnost objektu, jeho stěn, střešní krytiny a zamezení úniku tepla
podlahami.
Dle německých zkušeností lze objekty podle typu zpracování rozdělit do
pěti kategorií:
A – velmi vysoká spotřeba tepla: Objekty postavené v nepříznivé
poloze s větrem a chladem (např. hory), sousední místnosti jsou jen
částečně vytápěné, objekty jsou s jednoduchými okny a se špatnou
tepelnou setrvačností.
B – vysoká spotřeba tepla: Objekty postavené na chráněné poloze,
všechny navazující místnosti jsou vytápěné, použita normální okna,
částečná izolace, nedokonalá tepelná setrvačnost.
C – střední spotřeba tepla: Objekty postavené na chráněné poloze,
všechny místnosti vytápěné, plná izolace skel, běžná, dobrá tepelná
setrvačnost.
D – menší spotřeba tepla: Objekty postavené na chráněné poloze,
sousedící prostory vytápěné, 25% oken na fasádě izolovaných, dobrá až
lepší tepelná setrvačnost.
E – malá spotřeba tepla: Objekty postavené na chráněné poloze,
optimálně tepelně chráněné vnější části pláště objektu, sousední místnosti
vytápěné, okna na fasádě izolována z více než 50%, využito trojité
izolační sklo, stavby z minerálů s vynikající tepelnou setrvačností.
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Tepelný výkon

Schopnost vytopit místnost při různých
stavebních situacích [W/m3]

W

Kcal/hod

A

B

C

D

E

1 000

860

6,2

6,9

8

9,1

11,1

2 000

1 720

12,5

13,8

16

18

22

4 000

3 440

25

27

32

36

44

6 000

5 160

37

41

48

54

67

8 000

6 900

50

55

64

73

89

10 000

8 600

62

69

80

91

111

12 000

10 300

75

83

96

109

278

30 000

25 800

187

207

240

273

333

Z tabulky jednoznačně vyplývá, že pokud bude objekt dobře postaven a
to jak z hlediska izolace, tak tepelné setrvačnosti, pak bude potřeba pro
vytápění na stejnou tepelnou pohodu pouze cca 60 % výkonu topidla.
Tepelná setrvačnost a kvalitní izolace pak šetří palivo také tím, že objekt,
který pomalu vychládá, se nemusí ihned vytápět při krátkodobých
výkyvech vnější teploty [2].
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9. Právní předpisy
Výroba a provoz každého spotřebiče jsou ovlivněny mnoha předpisy a
normami. To platí také pro lokální topidla, do jejichž kategorie spadají
také krby, krbová kamna a krbové vložky.
Níže je uveden přehled norem platných pro lokální topidla, ale především
pro krby, krbová kamna a krbové vložky.
ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
ČSN 06 0312 Ústřední sálavé vytápění se zabetonovanými trubkami –
Projektování a montáž
ČSN 061008 Požární bezpečnost tepelných zařízení
ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva - Základní ustanovení
ČSN 06 1218 Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví
ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky - Společná ustanovení
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních
konstrukcí
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a
ubytování
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a
připojování spotřebičů paliv
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ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
ČSN EN 12391-1 (73 4241) Provádění kovových komínů - Část
1:Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
ČSN EN 12815 (06 1204) Varné spotřebiče pro domácnost na pevná
paliva - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1320 (06 1206) Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných
prostorů - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13229 (06 1205) Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové
vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13 501-1 (73 0823) Požárně technické vlastnosti hmot - Stupeň
hořlavosti stavebních hmot
ČSN EN 1457 (73 4202) Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1859 (73 4204) Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody
ČSN EN 509 Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu

Pokud lokální topidla staví nebo dodává firma, ať už osoba
s živnostenským oprávněním, nebo právní subjekt, ručí za dodržování
norem a předpisů ona.
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10. Měření a stanovení účinnosti kamen
Stanovení účinnosti zařízení je oblast, kde se národní normy vcelku
shodují. Metody stanovení účinností si jsou velice podobné, proto není
důležité která se vybere. Pro následující výpočty byla použita metoda
podle ČSN 06 1201. Účinnost lze vyjádřit tzv. přímo, poměrem
tepelného výkonu PV a tepelného příkonu PP. Což je sice postup
jednodušší, ale v případě použití krbových kamen nemožný. Proto byl
výkon stanoven nepřímo prostřednictvím jednotlivých ztrát. Postup
výpočtu se po zavedení pojmu nevyužitý či ztracený výkon PZ může
zapsat následovně [24]:

PP = PV + PZ

[W]

PV = PP − PZ

[W]

tedy
Po dosazení do vzorce pro výpočet účinnosti

η=
získáme vztah

η=

PV
PP

[-]

PV (PP − PZ )
P
=
= 1− Z
PP
PP
PP

[-]

η = 100 − (ξ1 + ξ 2 + ξ 3 )
kde výraz v závorce znamená součet ztrát [%] (viz níže)
a
PP = m& PV ⋅ Qir
mPV

[kg/s]

Qir

[J/kg]
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[%]

[W]

hmotnostní tok paliva přivedeného do spalovacího
prostoru
výhřevnost paliva při 20°C

Tímto vyjádřením říkáme, že se celkový tepelný příkon PP rozdělí na část
využitou PV a na část ztracenou, tj. nevyužitou PZ a účinnost je možné
také vyjádřit s použitím podílu ztraceného tepla na celkem přivedeném
teple. Takovýto způsob vyjádření účinnosti nazýváme nepřímým. Tento
podíl je obvykle označován jako celkové ztráty a určovat účinnost
pomocí ztrát je mnohem cennější než podle poměru výkonu a příkonu,
jelikož velikost a místo ztrát již dokážeme určit s mnohem větší
přesností. Ostatně určit množství využitého tepla je v případě krbů a
krbových kamen prakticky nemožné [24].
Jedná se v podstatě o dvě ztráty, a to o ztrátu komínovou a o ztrátu
nedokonalým vyhořením hořlaviny paliva. Ztráta nedokonalým
vyhořením (nedopalem) se normativně vyjadřuje dvěmi samostatnými
díly.
První z nich, ztráta plynným nedopalem, zahrnuje skutečnost, že ve
spalinách, které odcházejí do komína, jsou obsaženy hořlavé nespálené
plyny, které už nevyhoří. Jedná se především o oxid uhelnatý, který
zejména při spalování dřeva vzniká v ohništi v poměrně velkém
množství. Nejsou-li vytvořeny podmínky – vysoká teplota, potřebné
množství kyslíku a není-li dostatek času pro jeho vyhoření, ztráta narůstá.
Ve zplodinách se nachází i díl uhlovodíků, které nepatrně ovlivní
účinnost směrem dolů. Tyto uhlovodíky značně negativně působí na
kvalitu ovzduší [23].
Ztráta plynným (chemickým) nedopalem ζ1:

ξ1 = (12,6 ⋅ ω CO + 10,7 ⋅ ω H
ωi
Cr

[%]
[%]

2

1,87 ⋅ Cr 10 6
⋅
⋅
ω CO2 + ω CO Qir

)(

)

[%],

zjištěný objemový podíl dané látky v suchých spalinách
korigovaný hmotnostní podíl uhlíku v palivu

ωi je měřen aparaturou pro měření plynných složek spalin,
Cr je stanoven výpočtem podle níže uvedeného vztahu.
Druhá z nich pak hodnotí obsah nespálené hořlaviny v tuhých zbytcích
po spalování, v popelu. Označuje se jako ztráta tuhým nedopalem.
Sumární hodnota obou ztrát při dobrém spalování a vyhoření se pohybuje
okolo 4 % [24].

93

Ztráta tuhým (mechanickým) nedopalem ζ2:
C Z ⋅ 32,7 ⋅10 6
ξ2 =
Qir
CZ

[%]

[%],

je hmotnostní podíl uhlíku ve zbytcích spalování,
vztažený na výchozí hmotnost paliva

a vypočte se:
 .
∑  m ZI ⋅ C I 
CZ =
.
m PV

mZI
CI

[kg/s]
[%]

[%],

hmotnostní tok jednotlivých tuhých zbytků spalování
hmotnostní podíl uhlíku v příslušném zbytku spalování

a

Cr = Ct − C Z
r

Ctr

[%]

[%],

hmotnostní podíl uhlíku v palivu

Největší vliv na celkovou účinnost má ztráta komínová, označovaná též
jako ztráta fyzickým teplem spalin. Její název vystihuje skutečnost, že
spaliny odcházejí do komína při poměrně vysoké teplotě a při tom
s sebou odvádějí značné množství tepla. Čím vyšší je teplota a množství
spalin, tím se ztráta zvyšuje. U dobře postavených kamen norma žádá
minimální účinnost 70 %. Přitom průměrná teplota spalin v odtahovém
hrdle při jmenovitém tepelném výkonu kamen musí být nejméně 110 oC
(konstrukční požadavky na komín) a nejvíce 350 oC (pro účinnost
minimálně 70 %).
Ztráta komínová (citelným teplem spalin) ζ3:

(
t K − t m ) ⋅10 2  [%],
1,87 ⋅ Cr
r
r
ξ 3 = 1,35 ⋅ cCPKS ⋅
+ 0,8 ⋅ c PW ⋅ 0,0124 ⋅ Wt + 0,112 ⋅ H t ⋅

r
ω CO2 + ω CO
Qi



(
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)

tm
tK
cPKS
cPW
Wtr
Htr

[°C]
teplota prostředí
[°C]
teplota spalin
[J/kg.K] střední měrná tepelná kapacita suchých spalin
v rozmezí tm až tK při stálém tlaku
[J/kg.K] střední měrná tepelná kapacita vodní páry v rozmezí tm
až tK při stálém tlaku
[%]
hmotnostní podíl vody v palivu
[%]
hmotnostní podíl vodíku v palivu
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11. Možné závady při provozu krbových
topidel
Během provozu krbových topidel může dojít k závadám. Nejčastěji se
jedná o kouření a nemožnost dosažení požadovaného výkonu.
V mnohých těchto případech stačí zkontrolovat komín, zda je v pořádku.
Kontrolu stavu komína je třeba svěřit odborným kominickým firmám [2].

11.1

Některé závady, při kterých topidlo kouří a
netáhne

Uvedené závady nesouvisí se špatným postupem zatápění, ale
s konstrukčními nedostatky.
Nejčastěji je možné se setkat s těmito závadami:

1. Příliš velký průřez komínového průduchu
Tento případ se vyskytuje především u starých objektů, které mají
průlezné komíny, do kterých jsou napojena moderní topidla, která
požadují rychlý odvod spalin.
V takovýchto komínech dochází k rychlému ochlazování kouřových
spalin, čímž se zpomaluje proudění a současně do komína seshora
vniká chladný vnější vzduch.
Tento problém se dá odstranit vyvložkováním, neboli vsazením
nerezové vložky do stávajícího komína a její napojení na moderní
topidlo [2].

2. Příliš malý rozměr kouřového průduchu
V tomto případě se jedná o špatné nadimenzování kouřového
průduchu vzhledem k použitému druhu topidla. Problém spočívá
v tom, že kouřovod není schopen pojmout vyprodukované spaliny
z ohniště společně s dalším vzduchem vnikajícím do komínového
průduchu [2].
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3. Malá účinná výška komínu
Negativním důsledkem malé účinné výšky komínu je pomalé
proudění spalin – nízký tah.
K odstranění tohoto problému je třeba zvýšit výšku komínu alespoň
na 4 m. Tato výška je měřena od místa zaústění kouřovodu do
komína. Nastavení komína musí být provedeno izolovaným
materiálem, jelikož v opačném případě by docházelo k rychlému
ochlazování kouřových plynů, a tím k tvorbě kondenzátu, který
snižuje funkčnost zařízení i kouřovodu [2].

4. Při větru, někdy i při slabém vánku, je srážen kouř z jedné strany
zpět do topidla
Jedná se o nebezpečnou závadu, která může mít za následek při
provozu ohniště v přítomnosti spících osob i otravu kouřovými
spalinami. Nejpravděpodobnější příčinou je nedostatečná výška
ukončení komína nad střechou. V tomto případě je nezbytné
zkontrolovat, jak vysoko komín končí a jaké je jeho umístění
vzhledem k hřebenu střechy. Pokud není dostatečně vysoký, je třeba
zajistit jeho zvýšení [2].

5. Příliš dlouhé vodorovné kouřové kanály
Velkou překážkou proudění spalin jsou dlouhé vodorovné kouřové
kanály nebo stupňovitě osazené svislé komíny [2].

11.2

Základní rady při obtížích s krbovými
topidly

Následující rady se týkají situací, které ovlivňuje přímo uživatel:

1. Vychladlé topidlo nelze roztopit, kouř se vrací stále do místnosti
Vychladlý komín má malý tah. Je třeba zajistit jeho prohřátí
spalinami nebo vzduchem o vysoké teplotě, ne o velkém množství.
Lze použít např. suchý líh nebo horkovzdušnou pistoli. Po tomto
prohřátí jde pak již zapálit v kamnech jednodušeji. Nezapomínejme
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také na to, že v teplém počasí se prohřátí komínu zajišťuje mnohem
obtížněji. Více předvídejme a např. pokud chceme v troubě péct
koláče, udělejme to ráno za chladu a ne až odpoledne v horku.

2. V letním období, zvláště při intenzivnějším svitu slunce na
komínovou hlavu, nelze zatopit, kouř se vrací do místnosti
Příčinou je změna objemu vzduchu v ohřáté komínové hlavě. Vzduch
teplem sníží svou hustotu a následně se vytvoří nepropustná vrstva,
ze studeného vzduchu ve spodní části komína. Studený vzduch
usazený od paty komína pak nepropustí kouřové plyny vzhůru.
V tomto případě zapálíme uvnitř v krbovém ohništi suchý líh
a necháme teplými spalinami vytlačit nepohyblivý sloupec vzduchu
z komína.

3. Krbové topidlo nehoří při uzavřených dveřích a oknech, pokud je
otevřeme kamna se rozhoří
Příčinou této závady je nedostatečný přívod vzduchu do místnosti,
potřebný pro správné spalování v lokálním topidle. Zlepšení
spalovacích podmínek zajistíme tím, že umožníme vzduchu přístup
do místnosti. Možným řešením je odstranění těsnění na okně nebo
jeho trvalé pootevření. Pokud podobné řešení nepomáhá, je nezbytné
zajistit přívod vzduchu k topidlu vzduchovým kanálkem z vnějších
prostor.

4. Komín nebo i topidlo se zanáší dehtovými zplodinami
Důvodem tohoto problému bývá trvalý provoz topidla na tlumený
výkon při nedostatečném přístupu vzduchu do ohniště. Palivo při
tlumeném výkonu topidla nedostatečně prohořívá a spaluje se při
nedostatku vzduchu. Probíhá tak suchá destilace, při které dehtové
složky paliva kondenzují a usazují se v topidle i kouřových cestách.
Uvedený způsob spalování může vést po relativně krátké době
k naprostému znehodnocení komína, ze kterého nejde usazený dehet
běžnými prostředky odstranit. Aby se zabránilo vzniku či opakování
této závady, je nutno provozovat topidlo při dostatečném spalování a
zároveň dobrém přívodu vzduchu. Praktikujeme provoz tak, že
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topidlo necháme po přiložení dobře rozhořet a pak teprve přejdeme
na tlumený provoz. V případě trvalého dehtování topidla je nutno
zajistit výměnu topidla za menší, aby pracovalo v optimálním
tepelném režimu, nebo provozovat přerušované vytápění.
Druhým možným problémem bývá používání příliš vlhkého paliva.

5. Náhlé zhoršení tahu komína po přestávce v jeho používání
Pokud dojde k radikálnímu zhoršení tahu komína, který nebyl určitou
dobu v provozu, je třeba zjistit, zda se v komíně neuvolnila některá
část jeho konstrukce. Často se tento problém vyskytuje u komínů
stavěných z cihel, který je v mnohých případech zevnitř omítaný (ve
správných případech se komín vnitřně neomítá) a pak následně
dochází k opadnutí vnitřní omítky, vypadnutí části cihly, prasknutí a
odchlípení plechové trubky. Žádný klasicky zděný komín není uvnitř
tak hladký, aby se v něm nezachytil a nezpříčil nepravidelný předmět.
Toto nebezpečí nejvíce hrozí u komínů zděných z cihel s průduchy 15
x 15 cm nebo 20 x 20 cm, u průlezných pak při vyvložkování
trubkami. Pokud není komín schopen okamžitého provozu, je
nezbytné jej nechat prohlédnout a případně i zprůchodnit. Pokud se
v patě komína po protažení objeví vypadlá cihla či její část, svědčí to
o značném poškození komínového tělesa [2].

6. Netěsnost komínu
Příčinou problémů s krbem může být také netěsný komín, tuto závadu
zjistíme kouřovou zkouškou při zakrytém průchodu komína a
odstraníme ji utěsněním spár, jimiž kouř proniká ven [2].

11.3

Běžné závady při provozu otevřeného
krbu

V praxi se můžeme setkat s těmito závadami způsobenými nesprávnými
zásadami topení:
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1. krbové topidlo špatně hoří při použití nevhodného, příliš mokrého
nebo zetlelého paliva, případně použití nevhodných paliv, třeba
vlhkých dřevěných briket,
2. u otevřených krbů spalování paliva rovnou na dně krbu bez
použití kozlíku nebo přenosného roštu může mít nepříjemné
následky – kouření,
3. špatné umístění krbu v obytném prostoru, například proti
otevřenému schodišti, v příliš malé místnosti, na obvodovém
plášti budovy, kde dochází k přílišnému ochlazování krbu a
spalin,
4. když při zatápění jde kouř do místnosti, může to být proto, že
jsme zapomněli otevřít kouřovou klapku, kterou je opatřena
naprostá většina krbových topidel,
5. tah komína se může snížit, jestliže jsou v komíně, průduchu nebo
sopouchu ostré kouty nebo výstupky, které vytvářejí víry,
6. hoří-li krb zpočátku dobře, ale později se hoření zpomaluje, může
být příčinou rošt ucpaný popelem [2].
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12. Nejnovější technologie
V současné době je vývoj v oblasti lokálních topenišť pro spalování
dřeva malých výkonů motivován, podobně jako u jiných zařízení,
především dvěma faktory: legislativními požadavky na kvalitu zařízení a
konkurenčním prostředím na dobře rozvinutém trhu. Evropská norma
předepisuje minimální účinnost a limituje emisní koncentraci oxidu
uhelnatého ve spalinách. U špičkových výrobců jsou dnes uplatňovány
moderní prvky vývoje a konstrukce: řešení aerodynamického tvaru
ohniště s použitím matematického modelování proudění, členění přívodů
spalovacího vzduchu do ohniště na primární, sekundární, objevuje se i
terciární a jejich optimální umístění a dimenzování, použití části
spalovacího vzduchu k ofukování skla a zabránění jeho znečištění,
samouzavírací dvířka s vícebodovou aretací v uzavřené poloze, regulace
množství spalovacího vzduchu v závislosti na teplotě spalin. To vše jsou
technická řešení, přispívající ke zvýšení účinnosti, zlepšení dokonalosti
spalování (tj. snížení produkce oxidu uhelnatého) a bezpečnosti provozu.
Rostoucí konkurence na evropském trhu navíc vede výrobce k hledání
nového designu, návrhům originálních konstrukčních prvků a
uplatňování nových materiálů [17] [20].
Nepochybně největší technický pokrok byl zaznamenán u krbových
kamen. Staly se zdaleka nejrozšířenější. Jedná se o hotový výrobek, který
si lze zakoupit a jednoduše instalovat (na rozdíl od krbů a kachlových
kamen, která je nutno postavit), kompaktní konstrukce nabízí
konstruktérům a designérům obrovskou řadu možností typů a variant,
jsou provozně velmi spolehlivá a bezpečná a ve srovnání s jinými druhy
kamen cenově výhodnější. Zájem o krbová kamna je proto značný.
V průběhu posledních pěti let bylo v Evropě každoročně vyrobeno více
než 350 tisíc krbových kamen (včetně krbových vložek) a dosud největší
produkce byla zaznamenána v roce 2007 – přes 512 tisíc kusů.
Pozoruhodný zájem o lokální vytápění (či spíše přitápění) dřevem a jeho
rozvoj zákonitě vyvolá potřebu zpřísnit požadavky na provozní vlastnosti
používaných spalovacího zařízení. Základní limity evropské normy –
účinnost nejméně 50 % a obsah oxidu uhelnatého ve spalinách nejvýše
12 500 mg.m-3 – jsou již v současné době lokálně zpřísňovány a podobný
trend se bude dále rozšiřovat. Lze také očekávat snahu omezit emisní
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koncentrace dalších škodlivých látek, z nichž na předních místech stojí
mikročástice a polycyklické aromatické uhlovodíky.
Jak již bylo řečeno výše, v posledních 20 letech lidé přecházejí od
otevřených krbů, které při svém provozu vykazují nízkou účinnost a
vyšší měrné ekonomicko-provozní náklady na 1 kW dodaného tepla
k zařízením, které svou nejen řádově vyšší účinností, ale i designem a
rozmanitostí tvarů převyšují ve všech směrech ony otevřené krby. Jedná
se převážně o krbová kamna (či krbové vložky).
Před cca 15 lety se krbová kamna vyráběla výhradně v celoplechovém
provedení, převážně hranatých tvarů bez jakékoliv designové či
technické propracovanosti, bez jakéhokoliv akumulačního keramického
či kamenného opláštění. Na Obr. 38 jsou vidět staré konstrukce kamen
[8].

Obr. 38 Kamna staré konstrukce KK1 (vlevo) a KK Klasik (vpravo)
z produkce společnosti ROMOTOP [8]
Důvodem byla hlavně nedostatečná technologická vybavenost firem,
která neumožňovala provádět složitější tvary, důsledně opracovat
dekorativní kámen nebo udělat ozdobnou keramiku v současné kvalitě a
provedení. Technické provedení kamen bylo reprezentováno přívodem
spalovacího vzduchu pouze pod rošt, bez sekundárního či dokonce
terciárního vyústění (Obr. 39).
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1 – výstup teplé vody do radiátoru
2 – řetěz s pevnosti 800 kg ke
zvedání přikládacích dvířek
3 – vstup pro připojení tepelné
sondy
4 – vstup studené vody – zpátečka
5 – ocelový plášť smaltovaný
6 – převodové kolečko
7 – regulovaný primární vzduch
8 – automaticky předehřátý
sekundární vzduch

9 – přednastavený předehřátý
terciární vzduch 10 – trubky
tepelného výměníku
11 – litinový rošt
12 – vyjímatelný popelník
13 – izolované madlo
14 – elektronický regulátor
15 – nastavitelné nožičky
16 – zvedací přikládací dvířka
17 – protipozávaží
nabezúdržbových ložiscích

Obr. 39 Řez krbovou vložkou s výměníkem od firmy Nordica [57]
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Technická dokonalost kamen byla dána pouze jednoduchou možností
regulace primárního vzduchu (Obr. 40 - vlevo). Nikdo z výrobců se
nezajímal o aerodynamiku ohniště, maximalizací předání tepla do
místnosti, o proudění spalin v topeništi, o dimenzování rozměrů topeniště
a kanálů pro přívod spalovacího vzduchu nebo o systém oplachu skla
vzhledem k jeho zakuřování. Tehdy prostě stačilo, že v kamnech hoří.

Obr. 40 Cesta spalovacího vzduchu do topeniště u starého (vlevo) a
nového modelu kamen (vpravo) [8]
Postupem času přibývalo výrobců a tím se samozřejmě zvyšovala
konkurenceschopnost a touha po technickém a designovém odlišení.
Začalo přibývat technických vylepšení např. v distribuci spalovacího
vzduchu do různých míst topeniště (Obr. 40 - vpravo), včetně jeho
regulace, ale i tvarových vylepšení samotného korpusu kamen (Obr. 41).
Obrovský tlak byl veden na výrobce v oblasti zvyšování účinnosti
zařízení.
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Obr. 41 Moderní design krbových kamen [8]
Největší podíl na celkové účinnosti zařízení má ztráta citelným teplem
spalin (komínová ztráta). Množství spalin spolu s teplotou spalin hrají
hlavní úlohu při stanovování této ztráty a proto je věnováno úsilí tomu,
jak omezit tuto ztrátu. To lze učinit např.: vhodným umístěním a
natočením šamotové vyzdívky, vhodným dimenzováním teplosměnných
ploch, dokonalým utěsněním topeniště včetně těsnosti svárů, lepší –
novější – konstrukcí uzavírání dvířek, kde se používá vícebodové
uzavírání, zamezující přisávání vzduchu vlivem deformace dvířek (Obr.
41) [8] [25].
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Obr. 42 Tříbodový systém uzavírání dveří [8]
V poslední době je na přání zákazníka instalována regulace spalování,
pracující na principu přivírání a otvírání klapek přívodu spalovacího
vzduchu v závislosti na teplotě v topeništi. Regulace je umístěna
v prostoru centrálního přívodu vzduchu a výsledkem je jednak
optimalizace doby hoření a jednak snížení maximální teploty spalin a tím
i zvýšení účinnosti kamen. Na trhu se vyskytují regulace elektronické, na
bázi bimetalu či kapiláry. Nevýhodou elektronické regulace je závislost
na el. energii.

106

Obr. 43 Regulace spalování fy TIMPEX a příklad umístění ve stavbě
kachlových kamen [8]
S rozmachem nízkoenergetických staveb, kde je potřeba energií na
vytápění minimální je neustále větší poptávka po zařízeních
s teplovodním výměníkem s výkonem 5kW v teple a 3-4 kW ve vodě. Už
zdaleka neplatí to, že k vytápění rodinného domku je zapotřebí kotel ať
už na uhlí nebo plyn. Snížená potřeba tepla vede projektanty k tomu, že
čím dál více projektují do nízkoenergetických domů jako primární zdroj
tepla právě krbová kamna nebo krbové vložky s výměníkem tepla nebo
kachlová kamna s důmyslným systémem rozvodů teplého vzduchu do
většiny místností rodinného domu [16] [19].
Krbové vložky, které přímo navazují na otevřené krby mají své místo
především v tradičních zemích jako je Polsko, Slovensko, ale i Německo,
Holandsko či Francie. Česká republika je tradiční zemí pro krbová kamna
i když v posledních letech zájem o krbové vložky roste hlavně spojením
s akumulačními obestavbami. Svým designem se otevřeným krbům
podobají nejvíce (Obr. 44).
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Obr. 44 Krbové vložky z produkce ROMOTOP [8]
Vývoj technologií v oblasti krbových vložek přímo souvisí s vývojem
krbových kamen. Jsou zde použita stejná technická vylepšení jako u
krbových kamen včetně použití regulací. Materiálově se liší hlavně
v použití litiny na viditelné části. Většina vložky je obestavěna buď
akumulačním materiálem nebo klasickým zdícím materiálem s využitím
konvekčního způsobu vytápění (lehčí stavby), sálavého způsobu (těžké
stavby) nebo jejich kombinací. Vložka jako taková se nepoužívá
samostatně, jak je patrno z výše uvedeného obrázku, ale jako součást tzv.
kachlových kamen.
V důsledku toho, aby byl zachován uživateli pohled na oheň skrz
prosklená dvířka a zároveň bylo využito co možná nejvíce tepla
k akumulaci do stěn obestavby, začaly se u krbových vložek
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instalovaných do staveb kachlových kamen využívat tzv. reflexní sklo
(Obr. 45), které je potaženo speciální vrstvou, která odráží až 30 %
tepelné energie zpět do topeniště, a tato je poté využita v k větší
akumulaci.

Obr. 45 Účinek reflexní vrstvy skla krbové vložky [8]
V posledních letech se stále častěji setkáváme se zapojením krbových
kamen, vložek do tzv. kombinovaných soustav spolu s tepelným
čerpadlem, plynovým či elektrickým kotlem a solárními panely.
V podstatě dochází k propojení systémů vytápění z různých zdrojů a
prostřednictvím elektronické regulace je produkce tepla touto regulací
řízena tak, že podle potřeb zákazníka je nabíjena akumulační nádoba
teplou vodou a případné přebytky jsou spotřebovány na ohřev např. vody
v bazénu. Tímto způsobem zapojení dochází k větší efektivitě provozu
všech zařízení a k většímu využití dodané energie do jednotlivých zdrojů
[8].
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13. Závěr
Zajištění dobré tepelné pohody patří mezi základní podmínky na kvalitní
úroveň bydlení. Vždyť právě dům a jeho technická zařízení nás chrání
před nepřízní počasí. Můžeme říci, že tepelná pohoda je dnes standardní
a nutná podmínka stejně jako dostupnost elektrické energie.
Při výrazném snížení tepelných ztrát budovy se krb nebo krbová kamna
mohu stát hlavním zdrojem tepla pro vytápění. Tím se zvýší požadavky
uživatele na kvalitu, účinnost, jednoduchost obsluhy, které v konečné
fázi zvyšují investiční cenu. Přesto zůstává jedna výhoda – k topení
používáme dřevo, nejčastěji z místních zdrojů. Cena dřeva je především
závislá na celkových nákladech na práci nezbytnou pro jeho získání. Jen
okrajově je závislá na světových cenách fosilních paliv. To uživateli
ulehčuje situaci při samotné volbě technologie vytápění a dává docela
přesný odhad provozních nákladů.
Dalším vlivem, který nahrává rozšiřování krbů a krbových kamen, je
nezávislost na centralizovaném systému dodávek paliv a znova nelze
nevzpomenout estetický potenciál krbů a krbových kamen.
Cílem této příručky bylo představit dvě z variant technologií na vytápění,
které využívají jako palivo nejčastěji kusového dřeva, a to krbová kamna
a krbové vložky. Příručka se snažila pojmout a vysvětlit typické
problémy a chyby při instalaci a provozu krbů a krbových kamen, neboť
při nedodržení správného postupu návrhu a výstavby krbu, či instalace
krbových kamen a následného provozu, dochází k nemalým a zbytečným
ztrátám různého charakteru. Díky zvyšujícímu se podílu krbů a krbových
kamen na celkovém vyrobeném teple pak součet negativních dopadů
nabývá významných hodnot.
Z naměřených hodnot emisí je možné si udělat představu o dopadech
jednoduchých změn v přikládání na celkové produkci škodlivých emisí.
Z tabulek porovnávajících parametry různých dřev si lze vybrat ty
nejvhodnější. Z přehledu chyb při instalaci je možné si zkontrolovat
správnost či vhodnost nápravy instalace.
Navrhování krbů s krbovou vložkou je obtížné a proto je nezbytně nutné
svěřit tuto činnost odborníkovi, který dokáže navrhnout krb na míru či
dodat krb typový. Volbu vhodného místa krbu je nezbytné vyřešit již při
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projektové fázi výstavby domu a to včetně polohy komínu, výšky,
velikosti komínových průduchů.
Ze zde uvedených typů zařízení dnes doba a vysoké požadavky nejvíce
přejí používání krbových kamen a krbových vložek. Ty se dnes u
vhodných staveb stávají stále častěji plnohodnotným systémem pro
vytápění celého domu. Díky rozvoji technologií spalování, technologií
tepelné izolace, výměny vzduchu, spalování paliv a následnému rozvodu
tepla, splňují přísné environmentální požadavky a tím je jejich využívání
zajištěno i do budoucna.
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