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Abstrakt 

 Cílem této práce je zpracovat rešerši spalování různých tuhých paliv a experimentálně 

ověřit environmentální dopady spalování vybraných tuhých paliv v kotlech, jež jsou pro ně 

nevhodné. První část práce je zaměřena na stanovení podmínek spalování tuhých paliv a druhá 

část pak popisuje provedení základních spalovacích zkoušek, vzájemné porovnání naměřených 

emisí během spalování vybraných paliv a jejich srovnání s platnými emisními limity.  

 

Klíčová slova 

kotel na tuhá paliva, spalování, tuhá paliva, biomasa, fosilní paliva, emise 

 

 

 

 

Abstract 

 The aim of this work is to investigate the combustion of various solid fuels and 

experimentally verify the environmental impacts of combustion of selected solid fuels in 

inappropriate boilers. The first part of the thesis is focused on the determination of solid fuel 

burning conditions and the second part describes the basic combustion tests, the comparison of 

the measured emissions during combustion of selected fuels and the comparison of these results 

with the valid emission limits. 
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solid fuel boiler, combustion, solid fuels, biomass, fossil fuels, emissions 
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1 Úvod 
 Tuhá paliva patří k tradičním a také historicky nejstarším energetickým zdrojům 

používaným pro vytápění, ať už v podobě fosilních paliv nebo paliv z biomasy. Spalování 

tuhých paliv je však vždy provázeno produkcí určitého množství znečišťujících látek, které 

unikají do ovzduší a dávají tak podnět k úvahám o rozsahu environmentálních dopadů 

způsobených využíváním těchto zdrojů. Zvláštní pozornost je pak dávána fosilním palivům 

kvůli negativním dopadům jejich spalování na životní prostředí. Důsledkem je snaha 

nahrazovat fosilní paliva jako topivo v malých spalovacích zařízeních biomasou, nejčastěji 

dřevní, která je obecně považována za ekologicky výhodnější energetický zdroj. Přispívá 

k tomu i fakt, že fosilní paliva a jejich světové zásoby nelze na rozdíl od paliv z biomasy 

považovat za nevyčerpatelné. 

 Nabízí se však i otázka, zda je spalování dřevní biomasy z pohledu produkce 

znečišťujících látek opravdu výhodné za všech okolností. Každé palivo je specifické svými 

palivovými vlastnostmi, a proto se můžou výrazně lišit i optimálních podmínky a vhodné 

technologie pro jeho spalování. Tyto faktory se pak odráží na konstrukci samotného 

spalovacího zařízení. Je tedy zřejmé, že spalování dřevní biomasy a fosilních paliv 

v nevhodných typech spalovacích zařízeních může vést v běžném provozu k podstatnému 

nárůstu emisí nežádoucích látek. Tyto emise pak nutně nemusí odpovídat hodnotám 

naměřeným v akreditovaných zkušebnách spalovacích zařízení a často ani závazným emisním 

limitům daných platnou legislativou. 

 Cílem této práce je tedy stanovit a popsat faktory, které nejvíce ovlivňují proces 

spalování tuhého paliva a tím i tvorbu emisí znečišťujících látek. Práce bude přitom zaměřena 

hlavně na podmínky spalování tuhých paliv v malých spalovacích zařízeních. Závěry získané 

na základě poznatků z teoretické části práce budou experimentálně ověřeny provedením 

spalovacích zkoušek s vybranými tuhými palivy v nevhodném typu spalovacího zařízení. 
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2 Charakteristika tuhých paliv 
 Obecně označujeme jako paliva látky schopné za určitých podmínek uvolnit svou 

chemicky vázanou energii v podobě tepla, které následně využíváme pro různé účely. Paliva 

můžeme rozdělit podle jejich skupenství na tuhá, kapalná a plynná, dále pak podle jejich trvalé 

udržitelnosti na obnovitelná a neobnovitelná. V případě tuhých paliv pro vytápění jsou 

obnovitelné zdroje energie zastoupeny biomasou a neobnovitelné fosilními palivy, konkrétně 

uhlím, které vzniklo ve vzdálenějších geologických obdobích a v lidském časovém měřítku 

nelze dojít k opakování procesů jež vedly k jeho vzniku. Blíže se jednotlivými druhy tuhých 

paliv zabývá kapitola 2.3.  

  Pro vytápění v lokálních topeništích, tedy malých spalovacích zařízeních 

o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, je nejvýraznější právě využití tuhých paliv 

z důvodu jejich relativně dobré dostupnosti a nízké ceny. Jejich spalování musí být však 

posuzováno nejen z hlediska ekonomického, ale i z ekologických aspektů, které s sebou přináší. 

Tvorba znečišťujících látek při rozsáhlém využívání tuhých paliv v malých topeništích má 

nezanedbatelný dopad na životní prostředí. Vznik a emise polutantů můžeme při topení tuhými 

palivy obecně ovlivnit výběrem vhodného typu spalovacího zařízení, jeho správnou obsluhou 

a v neposlední řadě právě druhem, složením a kvalitou paliva. [1] 

2.1 Hrubý a prvkový rozbor 

Složení tuhých paliv je vyjádřeno hrubým rozborem, který stanovuje hmotnostní podíl 

hořlaviny h, vody W a popeloviny A v palivu tak, že platí [2] 

 h + W + A = 1  [kg∙kg
-1

]. (2.1)  

Část paliva obsahující vodu a popelovinu se označuje jako balast neboli přítěž. Vysoký 

obsah balastu v palivu je nežádoucí, neboť na rozdíl od hořlaviny není nositelem chemicky 

vázané energie uvolňované při spalovacích reakcích. Z hlediska spalování paliva má proto 

největší význam obsah hořlaviny a její elementární složení (index daf), které lze vyjádřit 

prvkovým rozborem [3,4] 

 C
 daf

 + H
 daf

 + O
 daf

 + N
 daf

 + Sspal

 daf
 = 1 [kg∙kg

-1
]. (2.2)  

Uvedená označení prvků vyjadřují po řadě obsahy uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku a 

spalitelné síry v hořlavině. Část síry se spalování neúčastní a zůstává v tuhých zbytcích po 

spalování (nespalitelná síra). Uhlík, vodík a spalitelná síra tvoří aktivní složky hořlaviny, neboť 

se podílejí na spalovacích reakcích, při kterých se uvolňuje teplo. Dusík a kyslík spolu s vodou 

a popelovinou naopak označujeme jako nehořlavé, pasivní, složky paliva. Celkové složení 

paliva v surovém, spalovaném, stavu (index r) se znalostí jeho prvkového rozboru vyjádříme 

následovně: 

 C
 r

 + H
 r

 + O
 r

 + N
 r

 + Sspal
 r

+ W
 r

 + A
r
 = 1 [kg∙kg

-1
] (2.3)  

Vysušením vzorku při 105 °C získáme bezvodý vzorek neboli sušinu (index d), jejíž 

složení udává rovnice [3] 

 C
 d

 + H
 d

 + O
 d

 + N
 d

 + Sspal
 d

+ A
 d

= 1 [kg∙kg
-1

]. (2.4)  

V laboratorních podmínkách se hodnotí vzorek odebraný z paliva v surovém stavu, ten 

však během uložení a manipulace ztrácí část své vlhkosti. Laboratorně upravený vzorek 

označujeme jako analytický a platí pro něj rovnice [4] 
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 C
 a

 + H
 a

 + O
 a

 + N
 a

 + Sspal
 a

 + W
 a

 + A
a
= 1 [kg∙kg

-1
]. (2.5)  

Na základě znalosti obsahů jednotlivých prvků v analytickém vzorku můžeme určit i 

jejich obsahy ve spalovaném stavu. Každá složka paliva může být zadána v různých stavech, 

nicméně pro jejich hmotnostní podíly platí přímé úměry podle obrázku 2.1. Přepočet obsahu 

libovolné složky analytického vzorku x a na její obsah ve spalovaném stavu x r je potom 

následovný [4] 

 
x r = x a ∙

1 - W
 r

1 - W a . (2.6)  

 

Obr. 2.1 Změna složení uhlí podle obsahu vody a popeloviny. Složka V odpovídá 

obsahu prchavé hořlaviny a C obsahu tuhého uhlíku (viz podkapitola 2.2.4). Obsah hořlaviny h 

v daném stavu je pak dán součtem složek V a C. [3,4] 

 

2.2 Vlastnosti tuhých paliv 

 S ohledem na správný provoz a výběr vhodného typu spalovacího zařízení je nutné znát 

základní vlastnosti spalovaných tuhých paliv, které se mohou dle svého původu značně lišit. 

Následující vlastnosti tuhých paliv podstatně ovlivňují spalovací proces a mají nezanedbatelný 

vliv na tvorbu emisí škodlivin. 

2.2.1 Spalné teplo a výhřevnost 

Spalné teplo a výhřevnost jsou základní ukazatelé energetické využitelnosti paliva. 

Spalné teplo Q
s

 r
 [kJ∙kg-1] je definováno jako množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením 

1 kg paliva při ochlazování spalin na teplotu 20 °C, přičemž voda ve spalinách zkondenzuje [2]. 

Výhřevnost  Q
i

 r
 [kJ∙kg-1] je množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením 1 kg paliva při 

ochlazení na 20 °C, přičemž voda ve spalinách zůstane v plynné fázi [2]. Výhřevnost tedy 

můžeme určit jako spalné teplo zmenšené o kondenzační teplo vodní páry, která vzniká jednak 

vypařením vody obsažené v palivu, dále pak jako produkt hoření vodíku. Samotná hodnota 

spalného tepla se stanoví normovaným postupem v kalorimetru a poté se z ní přepočtem stanoví 

výhřevnost [3]. Pro vztah mezi spalným teplem a výhřevností lze proto v případě normálních 

fyzikálních podmínek (dále NFP) psát [2] 
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 Q
i

 r
 = Q

s

 r - r∙( W
 r

 + k∙H
 r

) [kJ∙kg-1]. (2.7)  

Kde: W
 r

, H
 r

 [-] jsou hmotností podíly vody a vodíku v palivu, 

r [kJ∙kg-1] výparné teplo vody za NFP, r = 2454 kJ∙kg-1, 

k [kg∙kg-1] hmotnost vodní páry, která vznikne při dokonalém spálení 1 kg vodíku, 

k = 8,94 kg∙kg-1. 

Hodnota výhřevnosti a spalného tepla nejvíce závisí na obsahu aktivních prvků 

hořlaviny, uhlíku C, vodíku H2 a síry S, v nichž je chemicky vázáno teplo uvolňované při 

spalování. S rostoucím obsahem vody a vodíku jakožto nehořlavé složky paliva klesá obsah 

aktivních prvků a tím i hodnota výhřevnosti a spalného tepla. Zároveň roste i rozdíl mezi 

výhřevností a spalným teplem o teplo spotřebované na odpaření vody. 

 

 Obr. 2.2 Závislost výhřevnosti paliva na vlhkosti u hnědého uhlí [2] 

2.2.2 Obsah vody 

Voda v palivu má negativní vliv na průběh spalovacího procesu i provoz spalovacího 

zařízení. Zvýšený obsah vody nesnižuje jen výhřevnost a spalné teplo, ale i samotnou teplotu 

spalování, což má za následek zvýšenou produkci jedovatého oxidu uhelnatého a dalších 

uhlovodíkových sloučenin. Vodní pára zkondenzovaná ve spalinách nadto způsobuje korozi a 

snižuje životnost kotle. Vodu v palivu můžeme rozdělit do následujících skupin podle způsobu, 

jakým je vázána v palivu a dle síly této vazby (od nejslabší po nejsilnější) [2,4]: 

• Volná voda neboli voda přimíšená, která se do paliva dostává až po jeho vytěžení a dá 

se odstranit odtečením, filtrací nebo odstředěním. Voda volná se nezahrnuje do hrubého 

rozboru paliva. 

• Zbývající část vody je v palivu vázána kapilárně. Rozděluje se na vodu hrubou, zbylou 

a okludovanou: 

o Hrubá voda je ta část obsažené vody, která nelze odstranit odtečením v důsledku 

silných kapilárních vazeb. Odstraňuje se sušením na vzduchu za běžných 

laboratorních podmínek (přibližně 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %). 

o Zbylá voda neboli voda hygroskopická, která se odstraňuje sušením při 105 °C. 

o Okludovaná voda, která se vypařuje při teplotách nad 105 °C. 

Součet vody hrubé a zbylé pak označujeme jako veškerou vodu (v hrubém rozboru 

značena W
 r

). V energetice vyjadřujeme obsah vody v palivu vztahem [5] 

 W = 
W1  - W2

W1

∙100 [%]. (2.8)  

Kde: W1 [kg] je hmotnost vzorku v surovém stavu, 

  W2 [kg] hmotnost vysušeného vzorku. 
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2.2.3 Obsah popeloviny 

Popelovinou nazýváme minerální látky obsažené v palivu před jeho spálením. Jsou to 

nejčastěji křemičitany, sírany, uhličitany a další sloučeniny. Ze spálené popeloviny vzniká tuhý 

zbytek, též označovaný jako popel, který má formu strusky, škváry nebo drobných minerálních 

částic v podobě popílku unášeného ve spalinách. Struska vzniká jako zbytek z minerálních látek 

při spalování paliva nad teplotou tečení popele. Tvorba škváry nastává při teplotách spékání a 

tavení minerálních zbytků. [2] 

Zvýšené množství popele je obecně negativním jevem, neboť nevyhořelý uhlík v tuhých 

zbytcích odchází ze spalovací komory a snižuje se tak tepelná účinnost kotle (ztráta 

mechanickým nedopalem). Popel má také nepříznivý vliv na životnost a bezporuchový chod 

spalovacího zařízení. Částice popílku unášeného ve spalinách se mohou nalepovat na vnitřních 

plochách kotle a tvořit na nich nánosy omezující předávání tepla ze spalin, případně působit na 

stěny kotle korozivním účinkem. Tvorba strusky a škváry pak klade zvýšené nároky na čistění 

zařízení. Pro vyvarování se  těmto problémům je tedy nutné při konstrukci spalovacího zařízení 

brát v úvahu termoplastické vlastnosti popele (průběh měknutí, tavení a tečení). Rozeznáváme 

čtyři význačné charakteristické teploty popele, které se získávají zkouškou normovaného 

zkušebního tělíska, nejčastěji válečku vylisovaného z laboratorního vzorku popele [2,6]: 

• Teplota sintrace neboli teplota spékání částic popele. 

• Teplota počátku měknutí, kdy dochází k zaoblení plošek válečku. V provozu překročení 

této teploty znamená, že se částice popele na sebe nalepují a zanáší rošt ohniště. 

• Teplota tání, kdy se mění tvar zkušebního tělíska do polokoule. V praktických 

podmínkách se při překročení této teploty začíná tvořit struska a slinuté nánosy na 

stěnách v okolí ohniště. 

• Teplotu počátku tečení, kdy se váleček rozteče na podložce. 

 

 Obr. 2.3 Deformace volného zkušebního tělíska [2] 

 

 Charakteristické teploty mohou být odlišné vlivem toho, zda se stanovují v redukční, 

poloredukční nebo oxidační atmosféře. Dále jsou ovlivněny i chemickým složením popele, SiO2 

a Al2O3 teploty zvyšují, zatímco oxidy Fe2O3, CaO a MgO teploty naopak snižují. [2,7]  

2.2.4 Obsah prchavé hořlaviny 

Prchavá hořlavina je spolu s fixním (tuhým) uhlíkem základní složkou hořlaviny tuhého 

paliva. Je charakteristická tím, že se z paliva začíná uvolňovat při dosažení dostatečně vysoké 

teploty (přibližně 200-500 °C) v podobě plynných uhlovodíkových a dusíkatých látek. Hoření 

směsi těchto plynů je vizuálně doprovázeno dlouhým plamenem. Obsah prchavé hořlaviny Vdaf 

se stanoví normovaným postupem při žíhání analytického vzorku bez přístupu vzduchu po dobu 

sedmi minut při teplotě 850 °C. Zbylá část hořlaviny ve vzorku po žíhání je převážně tvořena 

fixním uhlíkem. [3,8] 
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Při praktickém spalování tuhých paliv buď prchavá hořlavina shoří v prostoru kotle za 

uvolnění svého chemicky vázaného tepla, nebo odchází se spalinami kouřovodem a představuje 

ztrátu chemickým nedopalem, která snižuje tepelnou účinnost kotle. Nedopal může vzniknout 

v důsledku nedostatku kyslíku nebo příliš malého prostoru ohniště, které neumožní promísení 

spalovacího vzduchu s prchavou složkou. V případě kontaktu plamene spalované prchavé 

hořlaviny s teplosměnnou stěnou kotle se plamen může ochladit a vyloučit uhlík v podobě 

tuhých sazí. Zanášení stěn kotle sazemi je nežádoucím jevem, který zhoršuje tepelnou 

prostupnost teplosměnných ploch a znesnadňuje tak předávání tepla ze spalin, roste komínová 

ztráta a klesá tepelná účinnost kotle. Část sazí, která je unášena se spalinami kouřovodem, lze 

posléze rozeznat jako tmavý kouř nad komínem. [2,9] 

Podíl prchavé hořlaviny je z pohledu průběhu hoření paliva jeho nejdůležitější 

charakteristikou, která zásadním způsobem ovlivňuje zapalování paliva. Vyšší obsah prchavé 

hořlaviny obecně snižuje teplotu vzněcování paliva a také stabilizuje proces hoření. Hořící plyn 

zvyšuje teplotu v ohništi a napomáhá tak zažehnutí tuhé složky hořlaviny v podobě fixního 

uhlíku, jehož teplota vznícení je vyšší než u prchavé složky (proces hoření paliva je popsán v 

kapitole 3.5). Biomasa a geologicky mladší druhy uhlí mají obecně vyšší podíl prchavé 

hořlaviny, naopak starší druhy uhlí jako černé uhlí nebo antracit obsahují prchavé hořlaviny 

méně a hůře se zapalují. [4] 

 

Tab. 2.1 Obsah prchavé hořlaviny u vybraných paliv [10] 

palivo koks černé uhlí hnědé uhlí dřevo sláma 

Vdaf [%] 2 20 55 75 80 

 

2.2.5 Obsah síry 

 Síra se nachází v palivu vázána na popelovinu i hořlavinu. Spalitelná část síry, která je 

v prvkovém rozboru paliva zahrnuta do hořlaviny, shoří při spalovací reakci s kyslíkem na SO2. 

Tato část síry se označuje také někdy jako prchavá a obsahuje síru pyritovou, síranovou a 

sirníkovou. Nespalitelná část síry je tvořena sírou síranovou a zůstává po spalování v popelu ve 

formě sádrovce. Přítomnost síry v palivu je i přes svůj podíl na teple uvolňovaném během 

spalování považována za nežádoucí v důsledku tvorby emisí SO2, které odcházejí se spalinami 

do atmosféry. Síra působí nepříznivě i na provoz spalovacího zařízení. Část SO2 se může v kotli 

přeměnit na SO3 a reagovat následně s vodní párou za vzniku kyseliny sírové, která působí 

korozivně na stěny kotle. Korozivní působení síry podporuje i její schopnost snižovat rosný bod 

spalin vedoucí ke kondenzaci vodní páry ve spalinách. [4,9] 

 Síra je obecně obsažena jen v malém množství v biomase a v případě dřevní biomasy 

mluvíme pouze o jejím stopovém množství. Výraznější je však obsah síry v uhlí (viz 

tabulka 2.2). Celkový obsah síry se vyjadřuje buď absolutním množstvím síry v 1 kg paliva, 

hmotnostním podílem, nebo jako měrná sirnatost SM, která udává množství síry připadající na 

jednotku výhřevnosti vzorku ve spalovaném stavu [4] 

 
SM = 

10 ∙ S

Q
i

 r   [g∙MJ-1]. (2.9)  

Kde: S [g∙kg-1]  je hmotnost síry v 1 kg paliva, 

        Q
i

 r
 [MJ∙kg-1]      výhřevnost tuhého paliva. 
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Tab. 2.2 Obsah síry a měrná sirnatost vybraných druhů uhlí [2] 

  

Poměrný obsah    

S
 r
 [%] 

Výhřevnost 

Q
i

 r
 [MJ∙kg-1] 

Měrná sirnatost 

SM [g∙MJ-1] 

černé uhlí (ostravské) 0,6 24,0 0,25 

hnědé uhlí (Most) 1,2 9,6 1,25 

hnědé uhlí (Sokolovo) 1,2 9,0 1,33 

lignit 0,6 7,6 0,75 

 

2.3 Druhy tuhých paliv 
 Mezi nejčastěji využívané druhy tuhých paliv pro vytápění v lokálních topeništích patří 

především paliva fosilního původu, v podobě hnědého a černého uhlí, a rostlinná biomasa, 

nejčastěji ve formě dřeva. Pro pochopení spalovacího procesu je důležité znát specifické 

vlastnosti různých forem těchto dvou základních druhů tuhých paliv. 

 

2.3.1 Uhlí 
Uhlí lze charakterizovat jako hořlavou sedimentární horninu organického původu, která 

vznikala karbonifikací (prouhelnatěním) převážně rostlinných těl a jejich zbytků za nepřístupu 

vzduchu. Karbonifikace je proces postupný, závisí na čase a ve větších hloubkách sedimentů i 

na teplotě a tlaku. Z hlediska chemického složení a vlastností uhlí je proto důležité znát jeho 

geologické stáří. U geologicky starších druhů uhlí je výraznější stupeň prouhelnatění, jehož 

mírou je obsah prchavé hořlaviny Vdaf. S vyšším stupněm prouhelnatění se snižuje podíl prchavé 

hořlaviny a roste obsah tuhého uhlíku v hořlavině a celková výhřevnost paliva (výhřevnost 

prchavé složky hořlaviny je nižší než tuhého uhlíku). [11] 

Klasifikace jednotlivých druhů uhlí je uvedena v tabulce č. 2.3. Nejběžnější dělení 

druhů uhlí podle stáří je následovné (od nejstaršího): antracit, černé uhlí, hnědé uhlí, lignit a 

rašelina, která je počátečním stádiem přeměny rostlinných těl na uhlí. 

Tab. 2.3 Složení a výhřevnost hořlaviny jednotlivých druhů uhlí [12] 

  Cdaf [%] Odaf [%] Hdaf [%] Ndaf [%] Vdaf [%] W 
r [%] Q

i

 r  [MJ∙kg-1] 

 rašelina 50-60 33-40 4,5-6 0,9-3,5 > 60 75-95 < 14,7 

 lignit < 65 19-33 < 6 < 1 52-40 > 30 14,7-17,0 

 hnědé uhlí 65-69 10-19 < 6 < 1 52-40 > 30  17,0-24,4 

 černé uhlí 69-92 10-2 < 5 < 1 40-8 > 5 24,4-32,6 

 antracit 86-98 < 2 < 3 < 1 8-2 > 2 > 32,6 

 

Mezi další významné charakteristiky uhlí patří především [2,4]:  

• melitelnost, schopnost uhlí rozpadat se na menší částice při mechanickém zpracování; 

• samovznětlivost, schopnost spontánní oxidace vzdušným kyslíkem; 

• spékavost, vlastnost částic uhlí slepovat se ve shluky; 

• zrnitost, definovaná jako hmotnostní podíl zrn určité velikosti v 1 kg paliva; 

• dále pak měrná hmotnost, sypná hmotnost (hmotnost volného sypaného paliva) a 

abrazivita popele. 
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2.3.2 Biomasa 

Za biomasu se obecně považuje všechna hmota organického původu. Pro praktické 

účely v energetice se však pojem zužuje na energeticky využitelnou rostlinnou biomasu. Za 

hlavní výhodou biomasy oproti fosilním palivům je považován fakt, že je biomasa trvale 

obnovitelným zdrojem energie a její spalování je šetrnější k životnímu prostředí. U biomasy se 

totiž předpokládá, že množství oxidu uhličitého, které je vyprodukováno při jejím spalování, 

zhruba odpovídá množství uhlíku, který je spotřebován při růstu rostliny. 

Podle původu se tuhá paliva z biomasy rozdělují následovně [9,6]: 

• dřevní biomasa (zahrnuje lesní a plantážové dřevo, dřevo z dřevozpracujícího průmyslu, 

jeho vedlejších produktů a zbytků, použité dřevo, směsi a příměsi);  

• bylinná biomasa (biomasa ve formě stébelnin, zemědělských a zahradních bylin, 

biomasa z průmyslu zpracovávajícího byliny, jeho vedlejší produkty a zbytky, směsi a 

příměsi); 

• ovocná biomasa (zahrnuje sadové a zahradní ovoce, biomasu z průmyslu 

zpracovávajícího ovoce, jeho vedlejší produkty a zbytky, směsi a příměsi);  

• směsi a příměsi z různých druhů biomasy (směsi jsou míchány úmyslně, zatímco 

příměsi neúmyslně). 

V případě spalování biomasy v kotlích o malých výkonech je nejvýraznější využití dřevní 

biomasy, která se produkuje v různých formách, nejčastěji v podobě lisovaných briket a pelet 

nebo pilin, hoblin, dřevní štěpky a kusového dříví. 

 
Tab. 2.4 Složení některých druhů biomasy [2] 

  

jehličnaté 

dřevo 

listnaté 

dřevo 
kůra 

obilná 

sláma 
šťovík 

  složka hořlaviny [%] 

C 51,00 50,00 51,40 40,70 49,90 

H 6,20 6,15 6,10 4,89 5,97 

O 42,2 43,25 42,20 35,75 43,89 

N 0,60 0,60 0,30 0,51 0,52 

S - -  0,09 0,22 

Cl 0,03 0,04  0,31 0,11 

  popel [%] 

v sušině 1,00 1,00 2,30 5,84 7,29 

v palivu 0,70 0,70 0,30 5,08 6,83 

  voda (%) 

v palivu 30,00 30,00 35,00 13,10 8,83 

  výhřevnost [MJ∙kg-1] 

hořlaviny 18,40 18,40 18,40 18,08 18,10 

paliva 12,00 12,00 10,80 14,66 15,40 

 

Mezi důležité vlastnosti biomasy z hlediska spalování patří předně relativně vysoký 

podíl prchavé hořlaviny v palivu a dále obsah vody, který snižuje výhřevnost paliva a teplotu 

spalování v kotli. Obsah vody může být značně odlišný jak podle druhu biomasy, tak i ročního 

období. Z tohoto důvodu se u dřeva může značně lišit celková výhřevnost paliva, přestože 

výhřevnost samotné hořlaviny u různých druhů dřevin dosahuje v podstatě stejných hodnot. 
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Relativně nízký je v biomase oproti uhlí obsah popeloviny, v dřevní hmotě v bezvodém stavu 

dosahuje její obsah jen 0,2-0,3 hmotnostních procent. Popel biomasy má však méně příznivé 

vlastnosti. Charakteristické teploty popele jsou obecně nižší než u uhlí, zvlášť nízká je teplota 

měknutí u obilné slámy (800 °C), což může způsobit spékání popele a jeho uchycování na 

vnitřních stěnách kotle. [8]  
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3 Spalování tuhých paliv 
Podstatou spalování tuhých paliv je fyzikálně-chemický děj hoření, při kterém dochází 

k oxidaci prvků hořlaviny kyslíkem z okysličovadla, kterým je za běžných podmínek vzduch. 

Produkty spalovací reakce jsou především plynné spaliny a jisté množství tuhého nebo 

kapalného zbytku.  

Spalování je děj exotermický a dochází při něm tedy k uvolňování tepla. Celkové teplo 

uvolněné při spalovací reakci, která proběhla až ke konečným produktům, přitom podle 

Hessova zákona nezávisí na cestě, jakou reakce probíhala, ale jen na počátečním a koncovém 

stavu (viz obrázek 3.1). Příkladem je exotermická reakce hoření uhlíku. Tuto reakci lze zapsat 

buď v sumárním tvaru 

                                       C + O2 = CO2 + Q
S
, (3.1)  

nebo ve více mezikrocích: 

 C + 1/2∙O2 = CO + Q
1
 (3.2)  

 CO + 1/2∙O2 = CO2 + Q
2
 (3.3)  

Z Hessova zákona potom pro reakční tepla plyne: 

 Q
S
 = Q

1
 + Q

2
. (3.4)  

 

        Obr. 3.1 Schéma Hessova zákona [2] 

 

V prvním případě (rovnice 3.1) mluvíme o dokonalé spalování, neboť uhlík shoří 

rovnou na oxid uhličitý. V případě druhém mluvíme o nedokonalém spalování 

s meziproduktem v podobě oxidu uhelnatého (3.2). Jedná se o reakci heterogenní mezi látkami 

v různé fázi – tuhé a plynné. Oxid uhelnatý posléze shoří při homogenní reakci (dvě látky 

v plynné fázi) na konečný produkt, kterým je CO2 (3.4). [2] 

3.1 Dokonalé spalování 

Při dokonalém spalování dochází ke shoření reaktantů spalovací reakce až na konečný 

produkt, přičemž reaktanty jsou obecně kyslík z okysličovadla a jednotlivé prvky z hořlaviny 

paliva. Následující bilanční rovnice dokonalého spalování vedou k určení množství spalin a 

potřebného spalovacího vzduchu při uvažování teoretického stavu, kdy při spalování nedochází 

k nadbytku ani nedostatku kyslíku. Mluvíme potom o stechiometricky přesném spalování. Dále 

se předpokládá, že reakce probíhají za normálních fyzikálních podmínek (NFP), při teplotě 0 °C 
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a tlaku 1,013∙105 Pa. V případě odlišných podmínek se hodnoty uvedené v tabulce 3.1 

přepočtou stavovou rovnicí. 

 

Tab. 3.1 Používané molární hmotnosti a molární objemy při NFP [2] 

Prvek 
Molární hmotnost 

[kg∙kmol-1] 

Molární objem 

[m3∙kmol-1] 

Hustota 

[kg∙m-3] 

Uhlík – C 12,01 - - 

Kyslík – O2 32 22,39 1,429 

Oxid uhelnatý – CO 28,01 22,38 1,2506 

Oxid uhličitý – CO2 44,01 22,26 1,977 

Vodík – H2 2,016 22,42 0,09 

Voda – H2O 18,015 22,40 0,806 

Síra – S 32,06 15,53 1,960 

Oxid siřičitý – SO2 64,06 21,89 2,926 

Dusík – N2 28,013 22,40 1,25 

Argon – Ar 39,94 22,56 1,784 

Vzduch 28,96 22,40 1,293 

 

Následující stechiometrické rovnice vystihují proces dokonalého spalování aktivních prvků 

hořlaviny, uhlíku, vodíku a síry [2,3]: 

• Spalování uhlíku na oxid uhličitý 

 C + O2 → CO2 + Q
C
 (3.5)  

 12,01 kg C + 32 kg O2 → 44,01 kg CO2 + 406,3 MJ (3.6)  

 
1 kg C + 

22,39

12,01
m3 O2 → 

22,26

12,01
 m3 CO2 + 

406,3

12,01
 MJ (3.7)  

 1 kg C + 1,864 m3 O2 → 1,853 m3 CO2 + 33,8 MJ (3.8)  

 

K dokonalému spálení 1 kg C je tedy potřeba 1,864 m3 kyslíku, vznikne 1,853 m3 CO2 

a při reakci se uvolní 33,8 MJ tepla chemicky vázaného v hořlavině. Obdobným způsobem lze 

stanovit objemové a hmotnostní poměry i u spalování dalších prvků. 

• Spalování vodíku na vodní páru 

 2H2 + O2 → 2H2O + Q
H2

 (3.9)  

 4,032 kg H2 + 32 kg O2 → 2∙18,015 kg H
2
O + 482,3 MJ (3.10)  

 
1 kg H2 + 

22,39

4,032
m3 O2 → 

44,80

4,032
 m3 H2O + 

482,3

4,032
 MJ (3.11)  

 1 kg H2 + 5,55 m3 O2 → 11,11 m3 H2O + 119,6 MJ (3.12)  
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• Spalování síry na oxid siřičitý 

 S + O2 → SO2 + Q
S
 (3.13)  

 32,06 kg S + 32 kg O2 → 64,06 kg SO2 + 29,66 MJ (3.14)  

 
1 kg S + 

22,39

32,06
m3 O2 → 

21,89

32,06
 m3 SO2 + 

29,66

32,06
 MJ (3.15)  

 1 kg S + 0,699 m3 O2 → 0,683 m3 SO2 + 9,25 MJ (3.16)  

 

3.1.1 Minimální objem spalovacího vzduchu 

Součet jednotlivých objemů kyslíku z předcházejících reakcí (rovnice 3.5 až 3.16) 

zmenšený o množství kyslíku obsaženého v palivu udává minimální (teoretický) objem kyslíku 

nutný pro dokonalé spálení 1 kg paliva. Pokud známe hmotnostní podíly uhlíku, vodíku a 

kyslíku ve spalovaném palivu, můžeme minimální množství kyslíku vypočítat následovně [3] 

 
VO2 min

= 22,39∙ (
C

 r

12,01
 + 

H
 r

4,032
 + 

S
 r

32,06
 - 

O
 r

32
 )   [m3∙kg

-1
]. (3.17)  

 

Kyslík tvoří jen část okysličovadla vháněného do spalovací komory. Uvažujeme-li jako 

okysličovadlo suchý vzduch (vzduch bez vodní páry) o daném složení (viz tabulka 3.2), 

můžeme pak stanovit i teoretický objem suchého spalovacího vzduchu jako [3] 

 

VVZ min
 S

 = 
VO2 min

0,21
 [m3∙kg

-1
]. (3.18)  

 
Tab. 3.2 Objemové složení suchého vzduchu [3] 

  
Kyslík O2 Dusík N2 

Vzácné plyny  

Ne, Ar, Kr 

Oxid uhličitý 

CO2 

Objemový 

podíl 
21 % 78,05 % 0,92 % 0,03 % 

 

Reálným okysličovadlem je však v běžných podmínkách nejčastěji atmosférický 

vzduch, který na rozdíl od uvažovaného suchého vzduchu obsahuje vodní páru. Protože vodní 

pára navyšuje objem vzduchu, bude i reálný objem spalovacího vzduchu větší než vypočtený 

objem vzduchu suchého. Poměrné zvětšení objemu suchého vzduchu o objem vodní páry při 

dané relativní vlhkosti a teplotě vzduchu vyjádříme faktorem f, jehož praktické hodnoty se 

pohybují v rozsahu 1,01 až 1,05 [2]. Minimální objem vlhkého vzduchu, který je potřebný pro 

dokonalé spálení 1 kg tuhého paliva, lze tedy vyjádřit následovně: 

 VVZ min = f ∙VVZ min
 S

 [m3∙kg
-1

]  (3.19)  
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3.1.2 Minimální objem spalin 

Při stanovení minimálního objemu spalin postupujeme podobným způsobem jako u 

určení minimální množství spalovacího vzduchu. Uvažujeme přitom spaliny vznikající jako 

plynné produkty spalovacích reakcí (rovnice 3.5 – 3.16) a ostatní látky pocházející z paliva a 

ze spalovacího vzduchu. Minimální objem suchých spalin určíme následovně: 

 VSP min
 S

 = VCO2
 + VSO2

 + VN2
 + VAr [m

3∙kg
-1

]    (3.20)  

Objemy jednotlivých spalin v rovnici 3.20 vyjádříme postupně takto [2]: 

• Oxid uhličitý z uhlíku hořlaviny a ze spalovacího vzduchu: 

 
 VCO2

 = 
22,26

12,01
∙C

 r
 + 0,0003∙VVZ min

 S  [m3∙kg
-1

] (3.21)  

• Oxid siřičitý ze síry v hořlavině: 

 
VSO2

 = 
21,89

32,06
∙S

 r [m3∙kg
-1

] (3.22)  

• Dusík z hořlaviny a ze spalovacího vzduchu: 

 
 VN2

 = 
22,40

28,013
∙N

 r
 + 0,7805∙VVZ min

 S  [m3∙kg
-1

] (3.23)  

• Argon a vzácné plyny ze spalovacího vzduchu: 

 VAr = 0,0092∙VVZ min
 S  [m3∙kg

-1
] (3.24)  

V reálných podmínkách obsahují spaliny i určitý podíl vlhkosti, který je nutné zohlednit 

při výpočtu: 

 
VH2O = 

44,81

4,032
∙H

 r
 + 

22,41

18,015
∙W

 r
 + (f - 1)∙VVZ min

 S  [m3∙kg
-1

] (3.25)  

První člen vyjadřuje množství vodní páry vzniklé spálením vodíku, druhý vodu, která 

se odpařila ze spalovaného paliva a třetí množství vodní páry ze spalovacího vzduchu. 

Minimální teoretický objem vlhkých spalin následovně získáme sečtením objemu suchých 

spalin a vodní páry ve spalinách. 

 VSP min = VSP min
 S

 + VH2O [m3∙kg
-1

] (3.26)  

 

3.2 Spalování s přebytkem vzduchu 

Dokonalého spalování tuhých paliv nelze v reálných podmínkách dosáhnout pouze při 

teoretickém množství spalovacího vzduchu, které bylo uvažováno při bilanční výpočtech 

v předchozích kapitolách. Spalovací reakce probíhají v reálném čase a z důvodu krátké doby, 

kdy se reaktanty nachází společně v ohništi není možné, aby se každá molekula kyslíku dostala 

k příslušnému aktivnímu prvku hořlaviny a zreagovala s ním [4]. Mluvíme o difuzním průběhu 

spalování, což znamená, že doba potřebná na vlastní chemickou reakci je nepoměrně kratší než 

čas nutný k promíšení okysličovadla s palivem. Do ohniště kotle se proto přivádí větší množství 

spalovacího vzduchu, než je teoretické, aby se dosáhlo vhodných podmínek pro dokonalé 

spalování. Přebytek vzduchu lze vyjádřit pomocí takzvaného součinitele přebytku vzduchu, 
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který je definován jako podíl teoretického a skutečného množství přivedeného spalovacího 

vzduchu [2] 

 
α = 

VVZ sk

VVZ min

 [-]. (3.27)  

Hodnota součinitele přebytku vzduchu se určuje pro konkrétní místo uvnitř spalovacího 

zařízení. Důvodem je vliv takzvaného falešnému vzduchu, který je v důsledku podtlaku uvnitř 

kotle nasáván netěsnostmi z okolního prostředí, čímž se zvyšuje hodnota součinitele α. Falešný 

vzduch se nezapojuje do vlastního spalování, ale tím že zvyšuje objem spalin jsou nutné i vyšší 

příkony spalinových ventilátorů. [2] 

Samotnou hodnotu součinitele α lze záměrně zvyšovat jen do určité míry, aby příliš 

nevzrostla ztráta fyzickým teplem spalin (neboli komínová ztráta) a nesnižovala se tak tepelná 

účinnost kotle. Příliš nízká hodnota součinitele α může naopak způsobovat nárůst produktů 

nedokonalého spalování, jmenovitě oxidu uhelnatého CO. [2] 

3.3 Nedokonalé spalování 

Nedokonalé spalování nastává v případě, kdy hořlavé složky paliva nezreagují až na 

konečný produkt v důsledku lokálních podstechiometrických spalovacích poměrů v ohništi 

(α < 1). Tento proces je také označován jako zplyňování paliva podle energeticky vydatného 

meziproduktu v podobě hořlavých plynů, mezi kterými je zastoupen předně oxid uhelnatý CO, 

vodík H2, metan CH4 a další uhlovodíkové látky. Obsah těchto látek ve spalinách je však 

nežádoucí a pokud dále neoxidují na konečný produkt za uvolnění své chemicky vázané 

energie, mluvíme o tepelné ztrátě ve spalinách v důsledku nedopalu. V kotlářské praxi se přitom 

předpokládá, že největší podíl na této ztrátě je tvořen nedokonalým spalováním uhlíku a též se 

pro zjednodušení nezohledňuje ztráta hořlavinou v tuhých zbytcích (část uhlíku, která vůbec 

neshoří) [3]. Energetickou nevýhodnost nedokonalého spalování lze dokázat ze základního 

stechiometrického vztahu pro nedokonalé spalování uhlíku: [2] 

 
C + 

1

2
O2 → CO + Q

C
 (3.28)  

 
12,01 kg C + 

1

2
 32 kg O

2
 → 28,01 kg CO + 151,41 MJ (3.29)  

 
1 kg C + 

1

2
∙
22,39

12,01
 m3 O2 → 

22,38

12,01
 m3 CO + 

Q
C

´

12,01
 MJ (3.30)  

 1 kg C + 0,932 m3 O2 → 1,873 m3 CO + 12,64 MJ (3.31)  

 

Pokud porovnáme stechiometrické výpočty pro nedokonalé spalování (3.28 až 3.31) a 

pro dokonalé spalování (3.5 až 3.8), dojdeme k závěru, že při nedokonalém spalování se při 

poloviční spotřebě kyslíku O2 uvolní pouze třetina možné energie [2]. Z tohoto důvodu by mělo 

být snahou konstruktérů a provozovatelů spalovacího zařízení zajistit takové podmínky v 

ohništi, které by se blížily dokonalému spalování, čehož se dosahuje předně vhodnou volbou 

součinitele přebytku vzduchu α. 
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3.4 Kontrola kvality spalování 

 V reálných podmínkách ohniště nelze dosáhnout stavu, kdy by všechen uhlík shořel 

dokonale a ve spalinách nebyl obsažen žádný CO. Určitá část uhlíku z hořlaviny shoří vždy 

nedokonale a zároveň jisté množství uhlíku vůbec do spalovací reakce nevstoupí a zůstane 

v tuhých zbytcích. Kontrola dokonalosti spalování se provádí buď analýzou obsahu O2, CO2 a 

CO ve spalinách, nebo pomocí Ostwaldova spalovacího trojúhelníku, který je nutno 

zkonstruovat pro konkrétní palivo (na obrázku 3.2 pro uhlí). Konstrukce trojúhelníka přitom 

předpokládá určité zjednodušení, uvažují se suché spaliny a teoretický stav, kdy všechen uhlík 

v palivu shoří a jeho obsah v tuhých zbytcích je nulový. [13] 

V Ostwaldově spalovacím trojúhelníku rozeznáváme tři body představující následující 

význačné stavy [4]: 

• A: 𝛼 = 1, dokonalé spalování, obsah kyslíku ve spalinách je nulový (O2 = 0), zatímco 

obsah oxidu uhličitého dosahuje maximální hodnoty (CO2 = CO2max), 

• B: 𝛼 = ∞, dokonalé spalování, O2 = 21 %, CO2 = 0, 

• C: 𝛼 = 1, nedokonalé spalování, všechen uhlík shoří na oxid uhelnatý CO. 

 Všechny stavy dokonalého spalování leží na úsečce AB a stavy nedokonalého spalování 

mezi úsečkami AB a AC. Známe-li tedy alespoň dvě ze tří koncentrací CO, O2 a CO2 ve 

spalinách, můžeme potom jednoduše odečíst třetí a určit i převrácenou hodnotu součinitele 

přebytku vzduchu α. [4]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 Ostwaldův spalovací trojúhelník pro uhlí [4] 
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3.5 Spalování uhlí a dřevní biomasy 

Spalování tuhého paliva je postupný proces, který lze obecně rozložit do několika kroků. 

Poté co je palivo přivedeno do vyhřátého ohniště, dochází v první fázi spalování k jeho 

vysoušení a při teplotách nad 100 °C k vypaření obsažené vody. V dalším kroku následuje 

uvolňování prchavé hořlaviny, které začíná přibližně při teplotách 150-200 °C a jehož intenzita 

záleží na rychlosti vzrůstu teploty. Největší množství prchavých látek se uvolňuje v rozmezí 

200-400 °C. K ohřevu paliva a uvolňování prchavé hořlaviny není teoreticky potřeba spalovací 

vzduch, jedná se o zplyňovací fázi spalování. [4,10,13] 

Samotný proces hoření je iniciován vznícením prvních složek prchavé hořlaviny okolo 

teploty 250 °C, což způsobí růst teploty v ohništi. Při teplotách 450-650 °C následují oxidační 

reakce vodíku a uhlovodíků s okysličovadlem a teplota plamene prudce vzroste na 900-1400 °C 

v závislosti na vlhkosti paliva a přebytku spalovacího vzduchu. Hoření prchavé hořlaviny 

můžeme v této fázi sledovat v podobě dlouhého plamene. Teplo, které se uvolní při spalování 

prchavé hořlaviny, je spotřebováno jednak k nárůstu fyzického tepla spalin, jednak opakování 

prvních fází spalování u dalších částic hořlaviny. Nárůst teploty plamene vede v této fázi ke 

vznícení tuhého uhlíku, který hoří značně delší dobu než prchavá složka, a tak zajišťuje udržení 

dostatečně vysokých teplot v ohništi. Pro správné vyhoření tuhého uhlíku je nutné skrze rošt 

kotle vést k palivu takzvaný primární vzduch. V poslední fázi spalování pak dochází 

k dohořívání tuhé složky hořlaviny. Výše uvedená návaznost jednotlivých fází spalování je 

nicméně jen teoretická, v reálných podmínkách se zmíněné fáze během celého procesu 

navzájem prolínají podle toho, jak do spalovacích reakcí s okysličovadlem vstupují další částice 

paliva. [4,10,13] 

 

    Obr. 3.3 Schéma průběhu spalování [13]  

 

Popsaný průběh spalování se pro uhlí a dřevní biomasu zásadně liší ve vhodné distribuci 

spalovacího vzduchu, což je dáno rozdílným obsahem prchavé hořlaviny. Pro dokonalé 

vyhoření uvolněných plynů nad vrstvou paliva je totiž zapotřebí do spalovací komory přivádět 

mimo primárního i sekundární, případně terciální, spalovací vzduch. U paliv, která mají nízký 

podíl prchavé hořlaviny jako antracit nebo černé uhlí, probíhá hoření hlavně na roštu, a proto 

je nutné zajistit předně přívod primárního vzduchu pro vyhoření tuhého uhlíku, zatímco 

množství sekundárního vzduchu je minimální. Tomu je přizpůsoben i tvar ohniště s menší 

výškou spalovací komory h0 (obrázek 3.4 a).  [10,13] 

Naproti tomu při spalování paliv s vyšším obsahem prchavé hořlaviny (hnědé uhlí, 

dřevní biomasa) musí být ohniště vyšší, aby bylo zajištěno promíšení hořlavých plynů se 

sekundárním vzduchem a potřebný čas na průběh spalování. Sekundární vzduch je nadto nutné 

vhánět do spalovací komory vyšší rychlostí a v předehřátém stavu, aby došlo k překonání 

rozdílných vazkostí plamene a vzduchu vedoucí k jejich snadnějšímu promíšení. Mluvíme o 

takzvané podmínce 3T (time, temperature, turbulence, tedy čas, teplota a turbulentní proudění), 

která říká, že k dokonalému spálení prchavé hořlaviny je nutné její promíšení se spalovacím 
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vzduchem ještě v oblasti vysokých teplot v prostoru ohniště a zároveň je potřeba této spalovací 

reakci poskytnout dostatečný čas. Pokud není kterákoliv z podmínek 3T splněna, můžeme 

očekávat tvorbu produktů nedokonalého spalování. Pro oba výše popsané způsoby distribuce 

spalovacího vzduchu pak odpovídají dvě základní koncepce tvaru ohniště roštového kotle, tedy 

roštové ohniště s jedním ohniskem hoření a se dvěma ohnisky hoření (viz obrázek 3.4). [10,13]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 Tvar ohniště roštového kotle a) s jedním ohniskem hoření, b) se dvěma ohnisky 

hoření [14] 

3.5.1 Spalovací zařízení pro uhlí a dřevní biomasu 

V případě spalování uhlí a dřevní biomasy v lokálních topeništích mluvíme o malých 

kotlích o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW. Tato spalovací zařízení můžeme rozdělit 

podle různých kritérií. Podle způsobu vytápění dělíme kotle na topeniště lokální, ve kterých se 

teplo uvolněné při spalování předává sáláním ze stěn kotle přímo do okolního prostoru jako 

v případě krbů a kachlových kamen, dále na centrální topeniště, v nichž se teplo předává 

pracovní látce (vodě) rozváděné do jiných prostor a místností jako v případě kotlů pro domovní 

a bytové vytápění [2,14]. Podle způsobu hoření lze pak od sebe odlišit kotle s prohoříváním 

paliva a kotle se spodním odhoříváním paliva. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.5 Kotel s prohoříváním paliva a se spodním odhoříváním paliva [15] 

 
 V prohořívacích kotlích se přiložené palivo ohřívá a zapaluje od žhavé vrstvy na roštu 

ve spodní části spalovací komory. Uvolněné spaliny o vysoké teplotě následně stoupají skrze 

celý objem vsázky, čímž dochází k její zahřívání a postupnému prohořívání. Tento typ kotle 

pracuje nejčastěji s přirozeným tahem komína, spalovací vzduch je přitom nasáván zpod roštu 

(primární vzduch) a jen těsně nad rošt (sekundární vzduch) pro zlepšení podmínek vyhoření 
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tuhého uhlíku. Takové konstrukční uspořádání však nemůže zajistit dokonalé spalování 

uvolněných plynů nad vrstvou vsázky, a proto je kotel vhodný jen pro paliva s malým obsahem 

prchavé hořlaviny, jakým je například koks.  Běžně se však v prohořívacích kotlích spalují 

levnější paliva v podobě hnědého uhlí nebo kusového dřeva, které jsou však pro tento typ 

spalovacího zařízení nevhodná. [2,10,14,16] 

 Princip prohořívání paliva je běžně používán pro krby a kachlová kamna, do kterých je 

nutné palivo přikládat ručně po menších dávkách. V případě přiložení větší dávky paliva vzniká 

v důsledku nedokonalé regulace přívodu spalovacího vzduchu zvýšené množství produktů 

nedokonalého spalování, předně oxidu uhelnatého a nevyhořelých aromatických uhlovodíků, 

se kterými roste ztráta nedopalem a klesá tepelná účinnost. Zvlášť nevhodné je topení vlhkým 

dřevem, u kterého dochází k vypařování vody a snižování teploty v ohništi. [2,10,14,16] 

 V případě odhořívacího kotle je nahřívána pouze část paliva nad roštem a spaliny jsou 

odváděny na bok nebo do spodu topeniště. Zplyňování paliva probíhá ve spalovací komoře a 

konečné spalování prchavé složky pak v boční, dohořívací, komoře, která je od spalovací 

komory oddělena příčkou a nadto šamotovou vyzdívkou pro izolaci plamene od stěn kotle. 

Přívod spalovacího vzduchu využívá přirozeného tahu kotle, případně je realizován 

ventilátorem pro odvod spalin. Spalování v odhořívacích kotlích má stabilnější průběh než u 

prohořívacích kotlů a umožňuje dokonalejší spálení prchavé složky, lze u něj tedy předpokládat 

i nižší tvorbu emisí CO a nespálených uhlovodíků. Odhořívací způsob spalování paliva je 

využíván u kotlů na uhlí a kusové dřevo nebo pelety. [2,10,14,16] 

 Obě popsané technologie malých kotlů představují jednoduchá konstrukční řešení, 

jejichž nevýhodou je předně nemožnost zajistit ideální regulaci přívodu vzduchu. Během 

jednotlivých fází hoření paliva (viz úvod kapitoly 3.5) je však spotřeba spalovacího vzduchu 

odlišná. Situaci popisuje obrázek 3.6. Na začátku a na konci spalování přiložené dávky paliva 

není potřeba vyšší množství spalovacího vzduchu, zatímco v oblastech maximální rychlosti 

hoření a úbytku paliva je spotřeba nejvyšší a neodpovídá jí nastavené průměrné množství 

potřebného spalovacího vzduchu. Nedostatek spalovacího vzduchu je však příčinou 

nedokonalého spalování a zvýšené koncentrace oxidu uhelnatého, polyaromatických 

uhlovodíků a nespálených jemných uhelných částic. [14] 

 

Obr. 3.6 Průběh vyhořívání jednorázově přiložené dávky paliva [17] 
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Řešení problému je možné u automatických kotlů s kontinuálním přívodem paliva. 

Pokud je množství paliva v kotli během spalovacího procesu konstantní, je stálá i spalovací 

rychlost a přívod spalovacího vzduchu můžeme seřídit na odpovídající hladinu. Výsledkem 

jsou nízké emise škodlivin a vyrovnanější průběh spalovacího procesu. Technologie 

kontinuálního přívodu paliva se realizuje ve spalovacích zařízeních o velkých výkonech pomocí 

šnekového dopravníku s retortou nebo otáčivým roštem. Své uplatnění mají tyto technologie i 

u malých domovních kotlů na uhlí a biomasu (viz obrázek 3.7), jejichž nevýhodou je však 

relativně vysoká cena v porovnání s prohořívacími a odhořívacími kotli. [14,15] 

Výše uvedené poznatky o průběhu spalování platí jak pro uhlí, tak i dřevo. Při spalování 

dřeva lze očekávat celkově nižší obsahy emisí škodlivin a zanedbatelné množství oxidu 

siřičitého ve spalinách (dřevní hmota obsahuje jen minimum síry). V případě spalování vlhkého 

dřeva je však výrazný nárůst emisí oxidu uhelnatého a polyaromatických uhlovodíků. Voda 

obsažená v dřevní hmotě snižuje při svém odpařování teplotu v ohništi a tím podporuje 

podmínky nedokonalého spalování. Z toho důvodu je potřeba topit vysušeným dřevem (do 

20 % vlhkosti). Předpoklad, že spalování dřevní biomasy je vždy ekologicky výhodné a 

žádoucí, tedy nemusí platit za každých podmínek. 

Nejefektivnějšího spalování dřevní biomasy, a obecně paliv s vysokým obsahem 

prchavé hořlaviny, dosahujeme ve zplyňovacích kotlích. Fáze zplyňování paliva je v těchto 

zařízeních oddělena od fáze spalování prchavé hořlaviny. Uvolněné hořlavé plyny se vhání 

ventilátorem ze zplyňovací komory do spalovacích prostor, kam je zaveden přívod 

sekundárního vzduchu, čímž se docílí jejich dokonalého vyhoření. [14,15] 

 

Obr. 3.7 Schéma zplyňovacího kotle a kotlů s technologií kontinuálního přívodu paliva [15] 
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4 Tvorba a emise znečištění 
Pod pojmem emise znečištění označujeme tuhé, kapalné a plynné látky, které přímo anebo 

po chemické či fyzikální změně v ovzduší, nebo po spolupůsobení s jinou látkou nepříznivě 

ovlivňují ovzduší, a tím ohrožují a poškozují zdraví lidí, ostatních organismů nebo majetku [9]. 

V následující kapitole budou popsány hlavní kategorie znečišťujících látek při provozu 

spalovacích zařízení o malých výkonech. Obecné zásady a povinnosti při provozu těchto 

zařízení jsou upraveny dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který stanoví i mezní 

hodnoty emisí. Spalovací zařízení se dále řídí požadavky příslušných norem, konkrétně 

ČSN EN 303-5 v případě domovních kotlů, ČSN EN 13240 v případě krbů a ČSN EN 13229 u 

krbových vložek. Další soubory parametrů, které musí splnit malé spalovací zařízení pro 

uvedení na trh v členských zemích Evropské Unie zavádí směrnice o ekodesignu 2009/125/ES, 

jejíž nařízení platí od 1. 1. 2020 pro kotle na tuhá paliva a od 1. 1. 2022 pro lokální topidla 

(kamna, krbové vložky apod.). Směrnice o ekodesignu zavádí kromě emisních limitů oxidu 

uhelnatého CO a tuhých znečišťujících látek například i mezní hodnoty pro emise oxidů 

dusíku NOx. [19]   

4.1 Tuhé znečišťující látky 

Tuhé znečišťující látky (TZL) se vyskytují ve formě částeček, které tvoří se vzduchem 

dvojfázový disperzní systém, kde je vzduch disperzním prostředím a tuhé částice znečištění 

dispergovanou látkou. TZL rozdělujeme na prachy, které po rozptýlení do ovzduší začínají 

vlivem gravitace sedimentovat, a na aerosoly, které po rozptýlení tvoří se vzduchem stabilní 

disperzní systém. Částice aerosolů mají různou velikost (od 10-2 po 102 μm), postupně se 

shlukují do větších celků a při velikosti nad 0,1 – 0,5 μm dochází k jejich postupné sedimentaci 

z ovzduší. Částice polétavého prachu (PM – particulate matter) lze dále rozdělit podle jejich 

velikosti na částice do 2,5 μm (PM2,5) a do 10 μm (PM10). Pro člověka jsou nejnebezpečnější 

částice s velikostí 0,25 – 5 μm, které jsou po vdechnutí zadržovány v dýchacích cestách. [9] 

 Aerosoly rozptýlené v ovzduší mohou mít přírodní původ (zvířený prach, popel 

z požárů) nebo mohou vznikat v důsledku lidské činnosti. V případě emisí z malých kotlů se 

jedná o drobné tuhé částice z látek vstupujících do spalovacího procesu, ty mají původ buď 

přímo v palivu (nevyhořelá hořlavina, popelovina, saze), spalovacím vzduchu (tuhé příměsi) 

nebo případně spalovacím zařízení (rez). Drobné tuhé částice v podobě sazí pak mohou sloužit 

jako kondenzační jádra pro vodní páru, přičemž zkondenzovaná voda má korozivní účinek na 

spalovací zařízení a kouřovod. Popílek vznikající při spalování uhelných paliv a unášený ve 

spalinách může nadto obsahovat stopové množství těžkých kovů obsažených v popelovině, 

které po rozptýlení v ovzduší postupně sedimentují a jsou zdrojem kontaminace půdy. Mezi 

prvky se stopovým množstvím, které vznikají při spalování uhlí, patří Ba, Be, Pb, Zn, Cr, Ni, 

Cd, As, Co, Sr, V, Cu, Mo, Tl a Se. [14] 

4.2 Sloučeniny síry 

 Sloučeniny síry tvoří skupinu znečišťujících látek, do které patří oxid siřičitý, oxid 

sírový, sulfan, sirouhlík a další látky. Největší podíl na emisích sirných sloučenin 

z antropogenních zdrojů má oxid siřičitý, který má také z vyjmenovaných sloučenin největší 

dopad na životní prostředí. Oxid siřičitý je bezbarvý a jedovatý plyn, který je snadno rozpustný 

ve vodě a v atmosféře může být oxidován v rozptýlených kapičkách vody. V ovzduší oxid 

siřičitý po jisté době zreaguje při fotochemické reakci na oxid sírový, který dále reaguje se 

vzdušnou vlhkostí na kyselinu sírovou, jež je příčinou kyselých dešťů [9]. I samotný oxid 

siřičitý má značně negativní vliv na životní prostředí, známá je například jeho schopnost 

poškozovat fotosyntetický aparát rostlin zapříčiňující odumírání keřů a stromů. U člověka je 

oxid siřičitý příčinou mnoha zdravotních problémů spojených zvláště s dýchacím ústrojím. [9] 
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 Produkce oxidu siřičitého v malých kotlích závisí předně na obsahu síry v palivu, což je 

důvodem zanedbatelných emisí SO2 v případě dřevní biomasy, která má jen stopový obsah síry. 

Výraznější je však tvorba SO2 u uhlí, které lze jen ve velmi omezené míře zabránit pomocí 

aditiv (nejčastěji mletý vápenec, vápenný hydrát). Důvodem poměrně malé účinnosti odsíření 

v malých kotlích je silný nedostatek kyslíku ve vrstvě spalovaného uhlí, který neumožní spálení 

síry na SO2, ta se tedy přemění nedokonalou oxidací na sirovodík (H2S) a jiné organické sulfidy, 

které dooxidují až v prostoru za ohništěm, kde však není přítomno aditivum, na které by se oxid 

siřičitý vázal. Řešením je tedy předně spalovat nízkosirnaté uhlí. [14] 

4.3 Sloučeniny uhlíku 

 Mezi znečišťující sloučeniny uhlíku patří především oxid uhelnatý CO, bezbarvý 

jedovatý plyn, který vzniká ve spalovacích zařízeních jako produkt nedokonalého spalování 

(viz kapitola 3.3). Oxid uhelnatý je také například součástí výfukových plynů automobilů či 

koksárenského vysokopecního plynu. Určité množství CO vzniká v atmosféře i přírodní cestou, 

oxidací metanu, skrze lesní požáry nebo vulkanickou činnost. V ovzduší reaguje CO při 

fotochemické oxidaci na netoxický oxid uhličitý, oxidace však probíhá relativně dlouhou dobu 

s poločasem v řádu několika měsíců až let. [9,14] 

 V případě dokonalého spalování uhlíku vzniká oxid uhličitý CO2. Oxid uhličitý je 

součástí přírodního koloběhu uhlíku a není na rozdíl od CO v nízkých koncentracích jedovatý 

a jeho závadnost je dána hlavně faktem, že se řadí mezi takzvané skleníkové plyny, jež se podílí 

na dlouhodobých negativních klimatických změnách. Nepříznivé působení oxidu uhličitého 

v tomto směru je umocněno i tím, že se v atmosféře neúčastní žádných chemických reakcí, a 

proto v ní vydrží i několik let, než se fotolyticky rozloží ve vyšších vrstvách atmosféry. Zvýšená 

míra spalování fosilních paliv během posledních let pak v celosvětovém měřítku způsobuje 

jeho stoupající obsah v ovzduší. [9] 

4.4 Oxidy dusíku 

 Hlavními znečišťujícími látkami ze skupiny sloučenin dusíku, které vznikají při 

spalování, jsou NO a NO2, které souhrnně označujeme NOx. Určitý podíl NOx je vytvořen i 

přírodními pochody, například bakteriálními procesy, podstatná část však pochází ze 

spalovacích zařízení, které pracují s vysokými teplotami. Právě vyšší teplota je podmínkou pro 

překonání energetické bariéry reakce atomu dusíku s molekulou kyslíku. Podíl NOx ve 

spalinách dále roste se zvyšujícím se přebytkem vzduchu a s dobou, během které se spaliny 

nacházejí ve pásmu vysokých teplot spalovacího prostoru. Tvorba NOx je tedy ovlivněna i 

konstrukcí kotle. Podle vzniku dělíme NOX následovně [9,14]: 

• Termické NOX, které se tvoří reakcí dusíku ze spalovacího vzduchu s volnými radikály 

kyslíku za vzniku NO při teplotách nad 1300 °C. Domovní kotle o malých výkonech 

však většinou takto vysokých teplot nedosahují. 

• Palivové NOX, které jsou produkty oxidace dusíku v palivu (v 90 % vzniká NO2 a v 10 

% NO). Palivové NOX jsou hlavním zdrojem znečištění oxidy dusíku při spalování uhlí 

i biomasy. 

• Promptní NOX, které se vytváří na rozhraní plamene radikálovými reakcemi molekul 

dusíku za vzniku meziproduktů (kyanovodíku HCN) a jejich přeměnou na NO. 

 Do ovzduší uniká při spalování kvůli vysokým teplotám jen NO, který se dokysličuje 

na NO2. Oxid dusičitý NO2 je jedovatý červenohnědý plyn a silné oxidační činidlo. Oxidy 

dusíku NOx jsou pak hlavním zdrojem fotochemického smogu a velmi nepříznivě působí i na 

zdraví člověka. Znám je například jejich vliv na vznik nádorových onemocnění a onemocnění 

dýchacích cest. NOX se také řadí ke skleníkovým plynům a v atmosféře mohou přetrvat i sto 

let. [9,14] 
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4.5 Polycyklické aromatické uhlovodíky 

 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU nebo PAH) jsou rozsáhlou skupinou 

organických látek, které vznikají jako produkty nedokonalého spalování tuhých paliv. K dalším 

zdrojům PAU patří například doprava, průmysl a částečně i přírodní procesy (sopečná činnost, 

lesní požáry). Mnohé látky ze skupiny PAU mají prokazatelně karcinogenní a mutagenní 

účinky a jsou nadto schopné přetrvávat v prostředí dlouhou dobu bez degradace. [9,18] 

4.6 Dioxiny 

 Názvem dioxiny označujeme dvě skupiny sloučenin podobné chemické struktury a 

chování. Jsou to polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany 

(PCDF). Dioxiny jsou karcinogenní a extrémně toxické látky, při spalování mohou vznikat 

například z paliv obsahujících chlór. Měření dioxinů je však obecně složité kvůli jejich nízkým 

koncentracím. Hlavní nebezpečí dioxinů proto spočívá v jejich postupném hromadění 

v lidském těle, které tyto látky nedokáže samo odbourat. [14,18] 

4.7 Emise znečištění z kotlů o malých výkonech 

 Při spalování tuhých paliv v malých topeništích dochází vždy ke tvorbě určitého 

množství znečišťujících látek. Cílem každého spalovacího zařízení by proto mělo být 

minimalizovat vznik těchto škodlivin při současném maximálním využití energie paliva. Mezi 

nejsledovanější škodliviny ve spalinách přitom patří CO, PAU a TZL, jejichž zvýšené množství 

indikuje nedokonalé spalování paliva, a tedy i snížení tepelné účinnosti kotle skrze ztráty 

chemickým nedopalem. Zabránit vzniku produktů nedokonalého spalování lze předně 

vhodným přívodem spalovacího vzduchu (rozvod primárního, sekundárního a případně i 

terciárního spalovacího vzduchu), dostatečnou teplotou v ohništi a dostatečnou dobou na 

oxidaci prvků hořlaviny (rozměrem spalovací komory), což jsou faktory popsané 

v předcházejících kapitolách. Z uvedených poznatků tedy vyplývá, že zásadní vliv na množství 

emisí znečišťujících látek bude mít typ spalovacího zařízení a druh spalovaného paliva. [20] 

 Tento předpoklad potvrzují spalovací zkoušky provedené na Výzkumném energetickém 

centru v Ostravě provedené na šesti typech spalovacích zařízení představující průřez 

používaných technologií malých kotlů na tuhá paliva (tabulka 4.1 až 4.3). V každém kotli bylo 

spalováno: tříděné hnědé uhlí – ořech 1, 20-40 mm (HUTR1), tříděné hnědé uhlí – ořech 2, 10-

25 mm (HUTR2), tříděné černého uhlí – ořech 1, 20–40 mm (ČU), suché kusové bukové dřevo 

(BUK), suché smrkové kusové dřevo (SMRK) a peletky z kukuřičné slámy (BIO). Výsledky 

byly zaznamenány formou emisních faktorů (EF – množství dané znečišťující látky vztažené 

na spálené množství paliva), které jednoznačně ukazují na dominantní vliv typu spalovacího 

zařízení. [20] 

 Obecně nejvíce emisí TZL, CO a PAU bylo podle očekávání vyprodukováno při 

spalování v prohořívacím kotli, zatímco nejlepší parametry byly naměřeny v automatickém a 

zplyňovacím kotli. Spalovací zkoušky přitom probíhaly při jmenovitém výkonu spalovacích 

zařízení a při optimálních podmínkách. Lze očekávat, že se snižujícím se výkonem a horší 

kvalitou obsluhy (špatně nastavené spalovací poměry, topení vlhkým dřevem, nedostatečná 

údržba zařízení) se budou hodnoty emisí škodlivin ještě navyšovat. [20] 
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Tab. 4.1 Emisní faktory tuhých znečišťujících látek (TZL) – prachu [20] 

Emisní faktor TZL – prachu [kgTZL/tpaliva] 

Konstrukce zařízení 
Palivo 

HUTR1 HUTR2 ČU BUK SMRK BIO 

Automatický kotel 0,889 0,749 1,75   1,15 

Prohořívací kotel 37,8  8,95 1,56   

Odhořívací kotel 4,89  7,81 1,49   

Zplyňovací kotel 1 0,321   0,915   

Zplyňovací kotel 2    0,235 1,00  

Krbová kamna    0,688   

 

Tab. 4.2 Emisní faktory oxidu uhelnatého (CO) [20] 

Emisní faktor CO [kgCO/tpaliva] 

Konstrukce zařízení 
Palivo 

HUTR1 HUTR2 ČU BUK SMRK BIO 

Automatický kotel 8,58 11,5 6,52   22,4 

Prohořívací kotel 150  137 75,9   

Odhořívací kotel 82,4  107 65,4   

Zplyňovací kotel 1 2,51   67,6   

Zplyňovací kotel 2    3,80 36,2  

Krbová kamna    37,7   

 

Tab. 4.3 Emisní faktory polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) [20] 

Emisní faktor sumy čtyř PAU [gPAU/tpaliva], 

Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Indeno(1,2,3-cd)pyren 

Konstrukce zařízení 
Palivo 

HUTR1 HUTR2 ČU BUK SMRK BIO 

Automatický kotel 0,0228 0,0289 0,0699   0,135 

Prohořívací kotel 31,3  22,5 5,14   

Odhořívací kotel 6,00  19,3 2,78   

Zplyňovací kotel 1 0,0473   0,901   

Zplyňovací kotel 2    0,0803 0,961  

Krbová kamna    0,151   
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5 Experimentální část 
 Následující část práce se věnuje popisu základních spalovacích zkoušek, které byly 

provedeny ve zkušebně NETME Centre v areálu FSI VUT, jež je k tomuto účelu zařízena. 

Výsledky měření poslouží k experimentálnímu ověření dopadu spalování tuhých paliv 

v nevhodném typu spalovacího zařízení. 

5.1 Instalace spalovacího zařízení 

 Spalovací zkoušky proběhly na bezroštové krbové vložce Steko Venus 12.1 

(s podrobnostmi v tabulce 5.1). Konstrukce tohoto spalovacího zařízení je spolu s řešením 

přívodu vzduchu do ohniště přizpůsobena předně ke spalování kusového dřeva. Doporučeno 

naopak není topení fosilními palivy.  V běžném provozu pracuje zařízení s přirozeným tahem 

komína, který nasává spalovací vzduch z prostoru pod krbovou vložkou, odkud je následně 

rozváděn bočními stěnami do prostoru ohniště. V rámci experimentu byl tah regulován 

spalinovým ventilátorem. Ventilátor odváděl spaliny z krbové vložky do komína utěsněným 

kouřovodem, ke kterému byla v odběrném místě připojena sonda analyzátorů spalin, snímač 

teploty a odběrová sonda aparatury pro stanovení obsahu dehtu. Celé zařízení bylo umístěno na 

plošině digitální váhy za účelem stanovení úbytku paliva. 

 

   

 

Obr. 5.1 Instalace použitého spalovacího zařízení; Obr. 5.2 Řez krbovou vložkou Steko Venus 

12.1: 1 – topeniště, 2 – sekundární vzduch, 3 – primární vzduch, 4 – rozvod vzduchu pro 

spalování, 5 – komora pro přívod vzduchu k oplachu skla, 6 – dvířka s keramickým sklem [21] 
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Tab. 5.1 Vybrané technické údaje o Steko Venus 12.1 [21] 

Typ ohniště bez roštu 

Jmenovitý tepelný výkon 8 kW 

Regulovatelný výkon 3–9 kW 

Obsah CO přepočteno na 13% O2 0,10 % 

Palivo dřevo 

Obsah vody v palivu do 20 % 

Účinnost 92 % 

Nejmenší regulovatelný tah komína 12 Pa 

Spotřeba paliva cca 2 kg/h 

Rozměry (výška x šířka x hloubka) (910 x 494 x 472) mm  

 

5.2 Použité měřící přístroje 

 Ke stanovení koncentrací emisí sledovaných látek ve spalinách byly použity analyzátory 

spalin Ultramat 21 a Ultramat 22 značky Siemens, které byly napojeny odběrnou hadicí na 

měřící úsek kouřovodu. Každý přístroj měřil při daném rozsahu odlišné sloučeniny (viz 

tabulka 5.2) a zobrazoval jejich okamžité hodnoty. Přístroje byly připojeny k počítači, který 

zaznamenával průměrné minutové koncentrace emisí. Ovládání odtahového ventilátoru bylo 

řízeno z velínu v prostředí programu LabView, který zaznamenával i průběh teplot spalin 

pomocí termoelektrického snímače a průběh úbytku hmotnosti na digitální váze Mettler Toledo 

ICS6x9. 

Tab. 5.2 Parametry analyzátorů spalin 

Přístroj Ultramat 21 Ultramat 22 

Sledované 

emise 
O2 CO SO2 NO 

Měřený 

rozsah 
0 až 2500 ppm1) 0 až 5000 ppm 0 až 5000 mg∙m-3 0 až 1500 mg∙m-3 

1)ppm = “parts per million“, 1 ppm = 0,0001 % 

 

 

Obr. 5.3 Analyzátory spalin Ultramat 21 a Ultramat 22; Obr. 5.4 Monitor zobrazující naměřené 

emisní koncentrace 
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5.3 Třídy emisí oxidu uhelnatého 
 Pro použitý typ spalovacího zařízení uvádí norma ČSN EN 13229 mezní hodnoty 

průměrné koncentrace oxidu uhelnatého přepočtené na 13% obsah kyslíku, které rozdělují 

spotřebiče do dvou emisních tříd dle tabulky 5.3. Emisní limity musí zařízení splnit při svém 

jmenovitém výkonu. 

Tab. 5.3 Třídy emisí oxidu uhelnatého [22] 

Třída CO 

spotřebiče 

Spotřebiče s uzavřenými dvířky 

Mezní hodnoty tříd emisí CO (při 13 % O2) [%obj] 

Třída 1 ≤ 0,3 

Třída 2 > 0,3 ≤ 1,0 

 

 Průměrnou koncentraci oxidu uhelnatého (COavg) stanovíme jako aritmetický průměr 

všech údajů CO získaných z odečtů na přístrojích během doby měření. Tuto hodnotu 

přepočteme na referenční obsah kyslíku stanovený normou na 13 % dle vztahu (5.1). 

 

Kde: COavg
 ref

 [%obj]  je referenční hodnota oxidu uhelnatého, 

 COavg  [%obj]  průměrná hodnota obsahu oxidu uhelnatého, 

 O2 ref [%obj]
  referenční hodnota daná normou, O2 ref = 13 %, 

 O2 avg [%obj]  průměrná hodnota obsahu kyslíku během měření. 

 

 Ve vzorci 4.1 je hodnota COavg vyjádřena v objemových procentech, z toho důvodu je 

nutné provést nejdříve přepočet z jednotek mg/m3
n, ve kterých zaznamenával emise počítač. 

Mezi oběma jednotkami platí vzájemný vztah dle (5.2). Je-li nutné přepočíst koncentrace 

z jednotek ppm, ve kterých měří analyzátory spalin, na mg/m3
n, použijeme vztah (5.3). 

 COavg(mg∙m   n
-3 ) = COavg(%obj)∙dCO∙10 000  [mg∙m   n

-3 ] (5.2)  

 

Kde: dCO [kg∙m   n
-3 ]  je hustota oxidu uhelnatého při srovnávacích podmínkách, 

    dCO = 1,25 kg∙m   n
-3  . 

 

 

 

 
COavg

 ref
 = COavg ∙

21 - O2 ref

21 - O2 avg

 [%obj] (5.1)  

 COavg(mg∙m   n
-3 ) = COavg(ppm)∙dCO [mg∙m   n

-3 ] (5.3) 
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5.4 Průběh měření 

 Při spalovacích zkouškách byly na stejném spalovacím zařízení Venus 12.1 postupně 

použity tři druhy paliv: 

• hnědé uhlí – ořech I (HU),  

• hnědouhelné brikety Union, pro které měření proběhlo dvakrát (HUB I a HUB II) 

• a černé uhlí – ořech I (ČU). 

Měření bylo nestandardní právě ve výběru nevhodného typu paliva vzhledem ke druhu 

spalovacího zařízení, přičemž hlavním sledovaným parametrem byla koncentrace oxidu 

uhelnatého ve spalinách jako indikátoru nedokonalého spalování. Zaznamenán byl i časový 

průběh emisí síry v podobě oxidu siřičitého a dusíku v podobě oxidu dusnatého. Kvůli 

technické závadě v zálohování dat však nebylo možné sestavit časový průběh teplot spalin a 

ověřit požadavek normy ČSN EN 13229 na mezní hodnoty účinnosti spalovacího zařízení. 

 Samotná spalovací zkouška probíhala vždy přiložením předem stanoveného množství 

paliva do rozehřátého topeniště a měřením doby do dohoření přiložené dávky. Během tohoto 

časového intervalu byly měřeny koncentrace emisí sledovaných látek a teploty spalin. Na konci 

spalovací zkoušky byla vždy odečtena hodnota na digitální váze a z topeniště odstraněn popel 

a pevné zbytky po spalování. Na závěr byly naměřené hodnoty porovnány s emisními 

koncentracemi získanými při spalování kusového dřeva, které splňuje doporučení výrobce 

krbové vložky ohledně vhodného druhu a vlhkosti paliva: 

• bukové dřevo o vlhkosti 6,9 % (BUK). 

Data s hodnotami emisních koncentrací vzniklých při spalování bukového dřeva byla získána 

z předchozích experimentálních měření provedených na stejném spalovacím zařízení ve 

zkušebně NETME Centre.   

 

Tab. 5.4 Vybrané vlastnosti použitých paliv [26, 27] 

 

Palivo Zkratka  Q
i

 r
 [MJ.kg-1] W 

r [%] S 
d [%] Vdaf [%] 

Bílinské hnědé 

uhlí - ořech I 
HU 17,6 29 0,77 47 

Hnědouhelné 

brikety Union 
HUB 19,8 19 0,35 41 

Černé uhlí 

(OKD a. s.) - 

ořech I 

ČU 31-32 4-6 0,6-0,7 28-32 

Bukové dřevo BUK 16,5 6,9 - 81-84 
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Obr. 5.5 Náhled do uživatelského rozhraní softwaru LabView během měření 

 

5.5 Výsledky měření 

 Výsledky z měření byly zpracovány v podobě grafů časových průběhů emisních 

koncentrací CO, NO, SO2 a O2 (obrázek 5.6 až 5.15). Aby bylo možné srovnat časové průběhy 

emisí ze všech měření, byly jednotlivé průměrné minutové koncentrace v mg∙m-3
n přepočteny 

na referenční hodnotu při 13 % kyslíku. Přepočet byl proveden v programu MS Excel dle 

vztahu (5.4). 

 
Xref  =  X∙

21-O2 ref

21-O2

 [mg∙m-3
n] (5.4)  

 

Kde: Xref [mg∙m-3
n]  je referenční množství dané látky, 

 X [mg∙m-3
n]  emisní koncentrace dané látky, 

 O2 ref [%obj]  referenční hodnota kyslíku O2 ref = 13 %, 

 O2 [%obj]  naměřený obsah kyslíku ve spalinách. 
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Obr. 5.6 Graf časového průběhu emisních koncentrací – HU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.7 Graf časového průběhu emisních koncentrací při 13 % O2 – HU 
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Obr. 5.8 Graf časového průběhu emisních koncentrací – HUB I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.9 Graf časového průběhu emisních koncentrací při 13 % O2 – HUB I 
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Obr. 5.10 Graf časového průběhu emisních koncentrací – HUB II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.11 Graf časového průběhu emisních koncentrací při 13 % O2 – HUB II 
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Obr. 5.12 Graf časového průběhu emisních koncentrací – ČU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.13 Graf časového průběhu emisních koncentrací při 13 % O2 – ČU 
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Obr. 5.14 Graf časového průběhu emisních koncentrací – BUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.15 Graf časového průběhu emisních koncentrací při 13 % O2 – BUK 
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5.6 Vyhodnocení 

 Pro porovnání naměřených emisních koncentrací CO s mezními hodnotami podle 

normy ČSN EN 13 229 byla průměrná hodnota COavg přepočítána dle vztahů (5.1) až (5.3) 

z jednotek mg∙m-3
n na objemová procenta a poté na referenční hodnotu COref. Níže je uveden 

vzorový výpočet pro první měření s palivem hnědé uhlí – ořech I. 

 
COavg(%obj) = COavg(mg∙m-3

n) ∙
1

dCO

∙10 -4 = 2852,87∙
1

1,25
∙10 -4= 

= 0,2282 % 

(5.5)  

 
COavg

 ref
 = COavg (%)∙

21-O2 ref

21- O2 avg

= 0,2282∙
21-13

21-16,10
 = 0,3724 % (5.6)  

Tab. 5.5 Průměrné hodnoty koncentrací oxidu uhelnatého ve spalinách a jejich přepočet na 

referenční hodnoty při 13 % kyslíku  

Palivo 
Sledovaná složka 

COavg [mg∙m-3
n] COavg [%obj] COavg

 ref  [%obj] 

HU 2852,87 0,23 0,37 

HUB I 3029,62 0,24 0,54 

HUB II 2710,50 0,22 0,49 

ČU 2121,58 0,17 0,43 

BUK 1556,68 0,12 0,10 

 

 Porovnáme-li navzájem referenční hodnoty COavg
 ref

 v tabulce 5.5, zjišťujeme, 

že nejvyšších hodnot bylo dosaženo při spalování hnědouhelných briket. Průměrná hodnota 

z obou měření je u tohoto paliva rovna 0,52 %, což je méně než horní limit 1 % stanovený podle 

normy ČSN EN 13 229 (dle tabulky 5.3), ale stále více než kolik povoluje mezní hodnota pro 

první třídu (≤ 0,3) a pětkrát tolik, co uvádí výrobce krbové vložky (0,10 %). Podmínky první 

třídy nesplňují ani referenční hodnoty oxidu uhelnatého pro spalování hnědého a černého uhlí, 

obě překročily hodnotu stanovenou výrobcem přibližně čtyřikrát. Naopak při spalování suchého 

bukového dřeva, které splňuje požadavky výrobce krbové vložky ohledně spalovaného paliva 

(viz tabulka 5.1), mezní hodnota pro první emisní třídu nebyla překročena a odpovídá i hodnotě 

udávané výrobcem. 

 

Tab. 5.6 Průměrné hodnoty koncentrací plynných emisí ve spalinách a průměry hodnot 

referenčních koncentrací při 13 % kyslíku pro jednotlivá paliva 

Palivo 

Sledovaná složka 

NOavg 

[mg∙m-3
n] 

COavg 

[mg∙m-3
n] 

SO2 avg 

[mg∙m-3
n] 

O2 avg 

[%obj] 

NOref 

[mg∙m-3
n] 

COref 

[mg∙m-3
n] 

SO2ref 
[mg∙m-3

n] 

HU 198,52 2853,87 501,08 16,10 331,34 6092,21 797,04 

HUB I 164,18 3030,62 227,21 17,41 368,40 6859,32 502,74 

HUB II 163,8 2711,50 212,54 17,46 372,90 6617,24 479,86 

ČU 192,54 2122,58 281,81 17,84 483,04 5934,75 754,40 

BUK 218,36 1557,68 191,68 11,25 183,71 1803,29 182,02 
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 Při vzájemném porovnání naměřených emisí ze spalování jednotlivých paliv dle 

tabulky 5.5 a tabulky 5.6, která uvádí průměry hodnot referenčních koncentrací sledovaných 

látek po přepočtu na 13 % obsahu kyslíku, lze potvrdit předpoklad, že je dřevo nejvhodnějším 

palivem pro spalování v testované krbové vložce. Důvodem je konstrukce ohniště, ve kterém 

je spalovací vzduch přiváděn nad vrstvu s palivem, a tak zajišťuje dokonalé vyhoření prchavé 

hořlaviny, jejíž vysoký obsah je pro dřevo typický. Naproti tomu fosilní paliva obsahují obecně 

nižší podíl prchavé hořlaviny než dřevní biomasa a vyžadují vhodné nastavení přívodu vzduchu 

pro vyhoření tuhého uhlíku. V bezroštovém ohništi však chybí přívod vzduchu pod dávku 

paliva, což způsobuje, že je krbová vložka Venus 12.1 zcela nevhodná ke spalování fosilních 

paliv.  

 Popsaný nedostatek vzduchu v dávce uhelného paliva vede ke tvorbě produktů 

nedokonalého spalování a nárůstu koncentrace oxidu uhličitého jako jeho hlavního indikátoru. 

Z tohoto důvodu lze zvýšenou tvorbu CO považovat za rozhodující ukazatel pro (ne)vhodnost 

spalování tuhého paliva v daném spalovacím zařízení. Úroveň emisních koncentrací CO při 

spalovacích zkouškách s uhelnými palivy vysoce převyšovala koncentrace CO při spalování 

dřeva, což lze vyčíst jednak ze srovnání průběhů grafů emisních koncentrací (obrázek 5.7, 5.9, 

5.11, 5.13 a 5.15), jednak z průměrných hodnot COref. Porovnáním hodnot COref v tabulce 5.6 

zjišťujeme, že nejmenší hodnota 1803,29 mg∙m-3
n byla naměřena při spalování bukového 

dřeva, zatímco nejvyšších hodnot bylo dosaženo při měření s hnědouhelnými briketami 

(6738,28 mg∙m-3
n jako průměr ze dvou spalování). Jen mírně nižších hodnot COref v porovnání 

s hnědouhelnými briketami bylo dosaženo spalováním hnědého uhlí (6092,21 mg∙m-3
n) a 

černého uhlí (5934,75 mg∙m-3
n). Dalším projevem nedostatku kyslíku při spalování uhelných 

paliv byla mimo vysokých koncentrací CO například i zvýšená tvorba sazí, které se usazovaly 

na skle dvířek krbové vložky. 

 

 

   

  

  

  

 

  

Obr. 5.16 a 5.17 Tuhé zbytky po spalování hnědého uhlí (vlevo) a hnědouhelných briket 

(vpravo) s dvířky zanesenými od sazí 

Při měření byly též zaznamenány průběhy emisí síry a dusíku. Nejnižší úroveň emisí síry i 

dusíku (NOref a SO2ref  v tabulce 5.6) byla zaznamenána při spalování dřeva (pro dusík 

183,71 mg∙m-3
n a pro síru 182,02 mg∙m-3

n). Nejvyšší emise síry byly zjištěny naopak u hnědého 

uhlí (797,04 mg∙m-3
n) a dusíku u černého uhlí (483,04 mg∙m-3

n). Množství emisí síry ve 

spalinách je však dáno spíše sirnatostí paliva než vlivem nevhodného spalovacího zařízení. U 

dřevní biomasy je obsah síry velmi malý v porovnání s fosilními palivy, což je hlavním 
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důvodem velkého rozdílu emisí síry ve spalinách u uhlí a bukového dřeva. Množství emisí 

dusíku pak můžeme dávat do souvislosti jednak s obsahem dusíku v palivu (palivové NOx), 

jednak s průběhem teplot v ohništi. Vzhledem k relativně nízkým teplotám, kterých se dosahuje 

v krbech o malých výkonech, lze předpokládat obecně nižší množství NOx. 
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6 Závěr 
 V první části práce byly popsány hlavní vlivy a palivové vlastnosti, které se projevují 

při spalování tuhých paliv. Jako nejdůležitější charakteristika, která zásadním způsobem 

ovlivňuje spalovací proces tuhého paliva, byl stanoven obsah prchavé hořlaviny v palivu. 

Prchavá hořlavina je směs uhlovodíkových a dusíkatých látek, jejíž vysoký obsah je 

charakteristický pro paliva z biomasy. Naproti tomu geologicky starší fosilní paliva jako 

například černé uhlí obsahují prchavé složky jen malé množství a při spalovacím procesu se 

hoření účastní převážně tuhý uhlík. Tato skutečnost ovlivňuje samotný proces zapalování 

paliva, který je snazší u látek s vyšším obsahem prchavé hořlaviny, ale předně i výběr vhodné 

technologie spalovacího zařízení. 

 Každé spalovací zařízení je konstrukčně přizpůsobeno danému druhu paliva, které 

v něm má být spalováno. Hlavním cílem je přitom zajistit takové podmínky, které by se blížily 

dokonalému spalování. Projevuje se to předně vhodným provedením přívodu spalovacího 

vzduchu do prostoru ohniště. U fosilních paliv by měl být přiváděn primární vzduch skrze rošt 

pod dávku s palivem, aby bylo zajištěno vyhoření tuhého uhlíku, zatímco při spalování dřevní 

biomasy je nutné zavedení sekundárního, případně i terciárního, vzduchu v prostoru nad 

palivem, pro dokonalé vyhoření uvolněné prchavé hořlaviny.  

 V případě spalování tuhých paliv v nevhodných typech spalovacího zařízení dochází 

k tvorbě produktů nedokonalého spalování a ve větší míře i emisí znečišťujících látek, 

jmenovitě jedovatého oxidu uhelnatého. Tím se zároveň snižuje i účinnost spalování, neboť 

nedokonalé spalování je energeticky nevýhodné. Na základě získaných teoretických poznatků 

lze tedy dojít k závěru, že nejvýraznější vliv na množství vytvořených znečišťujících látek má 

právě použitý typ spalovacího zařízení vzhledem ke druhu spalovaného paliva. Mezi ostatní 

vlivy na tvorbu znečištění můžeme dále zahrnout nedostatečnou údržbu kotle a nesprávnou 

obsluhu spalovacího zařízení (například nevhodně nastavený přívod vzduchu během 

spalovacího procesu nebo spalování dřevní biomasy o vysoké vlhkosti, jejíž vypařování odebírá 

teplo z ohniště). 

 V druhé části práce byly provedeny základní spalovací zkoušky na vybrané krbové 

vložce Venus 12.1 pro ověření závěrů získaných z předchozí části práce. Spalovací zařízení 

bylo určeno výrobcem pro spalování kusového dřeva, čemuž odpovídal i přívod spalovacího 

vzduchu. Vzhledem k povaze experimentu byla ke spalování vybrána paliva fosilní, hnědé uhlí, 

hnědouhelné brikety a černé uhlí. Hlavním sledovaným parametrem byl obsah oxidu 

uhelnatého ve spalinách jako indikátoru nedokonalého spalování. Porovnáním výsledků ze 

spalování tří druhů fosilních paliv s výsledky ze spalování bukového dřeva bylo zjištěno, že ve 

všech třech případech dosahovaly naměřené emise oxidu uhelnatého několikanásobně vyšších 

hodnot než u bukového dřeva, byť nebyl překročen horní emisní limit obsahu 1 % oxidu 

uhelnatého ve spalinách daný normou ČSN EN 13 229. Lze tedy zpětně potvrdit, že závěry 

teoretické části práce o vlivu spalování tuhých paliv v nevhodných spalovacích zařízeních na 

zvýšenou tvorbu emisí znečištění jsou opodstatněné.  
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8 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

Zkratka  Jednotka  Význam 

h  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl hořlaviny v palivu 

W  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl vody v palivu 

A  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl popeloviny v palivu 

C
 daf

  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl uhlíku v hořlavině 

H daf  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl vodíku v hořlavině 

O
 daf

  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl kyslíku v hořlavině 

N daf  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl dusíku v hořlavině 

Sspal
 daf

  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl spalitelné síry v hořlavině 

C
 r
  [kg∙kg

-1
]  hmotnostní podíl uhlíku v surovém stavu 

H r  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl vodíku v surovém stavu 

O
 r
  [kg∙kg

-1
]  hmotnostní podíl kyslíku v surovém stavu 

N r  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl dusíku v surovém stavu 

Sspal
 r

  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl spalitelné síry v surovém stavu 

W r  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl vody v surovém stavu 

A
r
  [kg∙kg

-1
]  hmotnostní podíl popeloviny v surovém stavu 

C
 d
  [kg∙kg

-1
]  hmotnostní podíl uhlíku v sušině 

H d  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl vodíku v sušině 

O
 d
  [kg∙kg

-1
]  hmotnostní podíl kyslíku v sušině 

N d  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl dusíku v sušině 

Sspal
 d

  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl spalitelné síry v sušině 

A
d
  [kg∙kg

-1
]  hmotnostní podíl popeloviny v sušině 

C
 a
  [kg∙kg

-1
]  hmotnostní podíl uhlíku v analytickém vzorku 

H a  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl vodíku v analytickém vzorku 

O
 a
  [kg∙kg

-1
]  hmotnostní podíl kyslíku v analytickém vzorku 

N a  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl dusíku v analytickém vzorku 

Sspal
 a

  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl spalitelné síry v analytickém vzorku 

W a  [kg∙kg
-1

]  hmotnostní podíl vody v analytickém vzorku 

A
a
  [kg∙kg

-1
]  hmotnostní podíl popeloviny v analytickém vzorku 

Q
s

 r
  [kJ∙kg-1]  spalné teplo 

Q
i

r
  [kJ∙kg-1]  výhřevnost 

 r  [kJ∙kg-1]  výparné teplo vody za NFP 

W  [%]  obsah vody v palivu 

W1  [kg]  hmotnost vzorku v surovém stavu 

W2  [kg]  hmotnost vysušeného vzorku 

Vdaf  [%]  obsah prchavé hořlaviny 

SM  [g∙MJ-1]  měrná sirnatost 

S  [g∙kg-1]  hmotnostní podíl síry v palivu 

VO2 min
  [m3∙kg

-1
]  minimální objemová potřeba kyslíku 

VVZ min
S   [m3∙kg

-1
]  minimální objemová potřeba suchého vzduchu 

f  [-]  faktor poměrného zvětšení objemu suchého vzduchu 
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VVZ min  [m3∙kg
-1

]  minimální objemová spotřeba vlhkého vzduchu 

VSP min
S   [m3∙kg

-1
]  minimální objem suchých spalin 

VSP min  [m3∙kg
-1

]  minimální objem vlhkých spalin 

VVZ sk  [m3∙kg
-1

]  skutečný objem přivedeného vzduchu 

α  [-]  součinitel přebytku vzduchu 

COavg
 ref

  [%obj]  referenční hodnota oxidu uhelnatého 

COavg   [%obj]  průměrná hodnota obsahu oxidu uhelnatého 

O2 ref  [%obj]  referenční hodnota kyslíku daná normou 

O2 avg  [%obj]  průměrná hodnota obsahu kyslíku 

COavg(mg∙m   n
-3 )  [mg∙m   n

-3 ]  průměrná hodnota obsahu oxidu uhelnatého v mg∙m   n
-3  

COavg(%obj)  [%obj]  průměrná hodnota obsahu oxidu uhelnatého v %obj 

COavg(ppm)  [ppm]  průměrná hodnota obsahu oxidu uhelnatého v ppm 

dCO  [kg∙m   n
-3 ]  hustota oxidu uhelnatého při srovnávacích podmínkách 

NFP  -  normální fyzikální podmínky 

TZL  -  tuhé znečišťující látky 

PAU  -  polycyklické aromatické uhlovodíky 

HUTR1  -  tříděné hnědé uhlí – ořech I 

HUTR2  -  tříděné hnědé uhlí – ořech II 

SMRK  -  smrkové dřevo 

BIO  -  peletky z kukuřičné slámy 

EF  -  emisní faktor 

HU  -  hnědé uhlí 

HUB I  -  hnědouhelné brikety – první měření 

HUB II  -  hnědouhelné brikety – druhé měření 

ČU  -  černé uhlí 

BUK  -  bukové dřevo 
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