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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je snížení emisí u automatického kotle Viadrus Hercules 

Duo při spalování hnědého uhlí a posunutí tohoto kotle do vyšší emisní třídy dle platné 

legislativy České republiky. Ke snížení emisí bylo použito dodatečného přívodu sekundárního 

vzduchu nad samotný hořák kotle společně s použitím speciální keramické mřížky pro 

dopalování emisí. Díky této úpravě se podařilo posunout kotel do 4. emisní třídy dle normy 

ČSN EN 303-5:2012. Na základě naměřených údajů a dosáhnutí této emisní třídy lze tento 

kotel prodávat i po roce 2017, kdy dojde k dalším ekologickým omezením prodejů kotlů na 

tuhá paliva. 

Abstract 

The aim of this work is emissions reducing from automatic boiler Viadrus Hercules 

Duo and displacement of the boiler to higher emission class according to current legislation of 

the Czech Republic. To reduce emissions was used additional secondary air over itself on the 

burner together with the use of special ceramic for after-burning emissions. This modification 

has managed to move into fourth boiler emission class according to DIN EN 303-5: 2012. 

Based on the measured data and emission reaching this class, the boiler can be sold after 

2017, when there will be further environmental restrictions of sales of solid fuel boilers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Doc. Ing. Zdeňku Tomanovi, CSc. za odborné vedení při vypracování mé závěrečné 

diplomové práce a společnosti VIADRUS a.s. za poskytnutí materiálů a dat ke svým 

automatickým kotlům. 



 

SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN 

A obsah popeloviny v palivu % 

C obsah uhlíku v palivu % 

N2 obsah dusíku v palivu % 

H obsah vodíku v palivu % 

W obsah vody v palivu % 

Ip měrná entalpie předehřátého paliva kJ ∙ m−3 

Ivz měrná entalpie spalovacího vzduchu kJ ∙ m−3 

Isp měrná entalpie spalin kJ ∙ m−3 

iCO2 měrná entalpie oxidu uhličitého kJ ∙ m−3 

iN2 měrná entalpie dusíku kJ ∙ m−3 

iSO2 měrná entalpie oxidu siřičitého kJ ∙ m−3 

iH2O měrná entalpie vody kJ ∙ m−3 

iO2 měrná entalpie kyslíku kJ ∙ m−3 

Lmin minimální množství spalovacího vzduchu m3 ∙ kg−1 

Lsk skutečný obsah spalovacího vzduchu m3 ∙ kg−1 

n přebytek spalovacího vzduchu 1 

Omin teoretické množství vzduchu m3 ∙ kg−1 

O2 obsah kyslíku v palivu % 

S obsah síry v palivu % 

Qi výhřevnost kJ ∙ kg−1 

Qs spalné teplo kJ ∙ kg−1 

ta adiabatická teplota °C 

tt teoretická teplota °C 

VH2O množství vodní páry ve spalinách m3 ∙ kg−1 

VCO2 množství oxidu uhličitého ve spalinách m3 ∙ kg−1 

VN2 množství dusíku ve spalinách m3 ∙ kg−1 

VSO2 množství oxidu siřičitého ve spalinách m3 ∙ kg−1 

VO2 množství kyslíku ve spalinách m3 ∙ kg−1 

Vsp objem spalin m3 ∙ kg−1 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce, která je předmětem obhajoby je zaměřena na základní srovnání 

kotlů na tuhá paliva a popsání experimentu, při kterém se dosáhlo snížení spalin 

v automatickém kotli na tuhá paliva. 

V úvodní kapitole této práce je popsáno základní rozdělení kotlů na tuhá paliva na trhu 

České republiky do jednotlivých kategorií., ať už z hlediska přísunu paliva, způsobu hoření ve 

spalovací komoře, principu hoření, dle typu spalovací komory. 

V další kapitole je popsán základní princip hoření a spalování tuhých paliv, základní 

empirické vzorce pro výpočet výhřevnosti a spalného tepla, objemu spali, objemu spalovacího 

vzduchu a dalších základních teplotně technických veličin. 

Dále je v této kapitole popsán historický vývin topných zařízení, od otevřených ohnišť 

a krbů, přes kotle s ručním přikládáním až po nejnovější spalovací zařízení, jako je pyrolýza 

dřeva a uhlí a automatického způsobu spalování tuhých paliv, především uhlí. Poslední část 

této kapitoly je věnována problematice spalování tuhých paliv, vzniku emisí a popsání 

jednotlivých složek, které vznikají při spalování tuhých paliv. 

V následující kapitole je citována norma, dle které probíhal samotný experiment, 

zmíněny mezní hodnoty jednotlivých složek emisí a způsoby přepočtu daných emisí na 

hodnoty, které porovnává zmíněna norma. Je zde popsán cíl samotného experimentu – 

posunutí kotle do vyšší emisní třídy, změna konstrukce kotle a dovybavení kotle keramickou 

mřížkou pro dopalování odchozích spalin. Je zde proveden rozbor použitého paliva při 

experimentu a provedeny základní výpočty sloužící k určení spalného tepla a výhřevnosti, 

množství a složení spalin, určení adiabatické a teoretické spalné teploty. 

Samotný experiment, měření emisí probíhal nejprve na neupraveném tělese kotle, kdy 

bylo dosaženo mezních hodnot, takových, které splňovaly pouze emisní normu 3 dle ČSN EN 

303 – 5. Toto měření bylo jen orientační a sloužilo pro pozdější porovnání s naměřenými 

hodnotami upraveného topeniště. Při měření kotle s upraveným topeništěm, dovybaveným 

keramickou mřížkou a přívodem vzduchu nad hořák kotle se mezní hodnoty emisí dostali do 

vyšší emisní třídy a kotel splnil emisní limity třídy 4. 

Naměřené hodnoty se poté porovnali s provedenými výpočty dle základních 

spalovacích rovnic a s mezními limity příslušné emisní třídy normy ČSN EN 303 – 5. 
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2 ROZDĚLENÍ KOTLŮ NA TP 

V současné době existuje mnoho způsobů, jak je možné kotle na Tuhá paliva dělit na 

skupiny. V této kapitole budou popsány a vysvětleny základní rozdíly mezi jednotlivými 

skupinami kotlů. Rozhodujícím faktorem při dělení kotlů je materiál, z kterého je samotný 

výměník kotle vyroben, dále je to technologie přísunu paliva do spalovací šachty kotle, dle 

typu paliva, které je daný typ kotle spálit přičemž dosáhne uspokojujících emisních, 

popřípadě výkonových parametrů, způsob zapojení topného systému. [1] 

Pro neodbornou veřejnost může být rozdělení kotlů do těchto skupin matoucí, neboť 

dochází k prolínání kotlů jednotlivými skupinami a vývoj samotných kotlů jde neustále 

dopředu a jsou používány stále nové technologie, které umožňující spalování nových typů 

paliv. [1] 

Jednou z nejdůležitějších vlastností samotného kotle je jeho schopnost řízení 

spalovacího procesu, tedy kontrola nad přísunem spalovaného paliva a spalovacího vzduchu 

do ohniště. Čím více je kotel sám schopen optimálně řídit tento proces bez zásahu obsluhy a 

uživatele, tím vyšší má předpoklad pro kvalitnější spalování. [1] 

2.1 Rozdělení dle materiálu spalovací komory 

Rozdělení kotlů na tuhá paliva dle použitého materiálu se může kategorizovat do dvou 

základních skupin; a to na kotle litinové a kotle ocelové. Jiný materiál se v současné době pro 

kotle na tuhá paliva prakticky nepoužívá. Tyto kotle mohou být na základě dalšího dělení 

provozovány jako kotle automatické, kotle s ručním přikládáním, nebo kotle spalující palivo 

pyrolýzním způsobem. [1] 

2.1.1 Litinové kotle 

Litinové kotle, jsou skládané kotlové tělesa z jednotlivých kotlových článků 

(viz. Obr. 1.), slisované pomocí ocelových vsuvek a stáhnuty kotlovými šrouby. Tyto tělesa 

mohou být složené z různých počtů jednotlivých článků. S rostoucím počtem článků však 

roste i výkon kotle jak je uvedeno v tabulce č. 1. Lisované spoje mezi jednotlivými články 

jsou vyplněny kamnářským tmelem, který odolává vysokým teplotám. Pro výrobu kotlových 

článků se nejčastěji používá šedá litina. 
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Obr. 1.  Kotlový článek Viadrus HerculesU26 

Mezi přední české výrobce litinových kotlů patří Viadrus a.s., Dakon a.s., dále pak 

výrobci z okolních států, jako Attack Vrútky a.s., Bosch Termotechnik atd. 

Tabulka 1.  Vliv počtu kotlových článků na výkon kotle (Viadrus Hercules U26) 

Počet článků 4 5 6 7 8 9 10 

Výkon kotle 

(kW) 
15 22,5 30 35,5 40,5 45 50 

2.1.2 Ocelové kotle 

Ocelové kotle nejsou tvořeny jednotlivými články, ale kotlové těleso je vyrobené 

svařováním kotlového plechu. Výkon kotle určuje objem spalovací komory, jak je znázorněno 

v tabulce 2.  

Tabulka 2.  Vliv objemu spalovací komory na výkon kotle (Dakon DOR) 

Výkon kotle (kW) 16 24 27 32 

Objem spalovací 

komory (l) 
26 46 61 63 

 

Princip kotlového tělesa je zobrazen na obrázku 2. Pro kotlová tělesa se používají 

plechy o různých tloušťkách, dle normy ČSN EN 303 – 5 2012 je minimální tloušťka plechu 

4 mm. Tyto plechy zajišťují odolnost vůči vysokým teplotám, které vznikají ve spalovací 

komoře. Tyto kotle, stejně jako litinové, mohou být použity jak pro ruční dodávku paliva, tak 

i pro samočinnou dodávku paliva a pyrolýzní spalování. Mezi výrobce těchto typů kotlů patří 

Dakon a.s., Guantamatic (viz Obr. 2), OPOP a.s. a mnoho dalších výrobců z Polska, 

Rakouska, Itálie, Slovenska atd. [2] 
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Obr. 2.  Kotlové těleso Guantamatic Synchro 

2.2 Rozdělení dle přísunu spalovacího vzduchu  

Dle přísunu spalovacího vzduchu, se kotle dělí na přísun spalovacího vzduchu 

přirozený a přísun spalovacího vzduchu nucený. Zatím co u přirozeného přísunu vzduchu do 

spalovací komory není použit žádný přídavný ventilátor, pro nucený přísun je použito 

přídavné zařízení. 

2.2.1 Přirozený přísun spalovacího vzduchu 

Přirozený přísun spalovacího vzduchu je závislý pouze na tahu komína, který vytváří v 

ohništi podtlak, díky kterému je vzduch do ohniště nasáván speciálními otvory, více či méně 

mechanicky (termostaticky) regulovatelnými. [1] 

U těchto kotlů je velmi důležité správně navrhnout samotný komín a správný 

komínový tah. V případě špatného komínového tahu dochází k tvorbě dehtu ve spalovací 

komoře, zanášení spalinových cest a celkově kotel nedosahuje potřebného výkonu a materiál 

kotlového tělesa koroduje, jak je znázorněno na obrázku 3. 
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Obr. 3.  Zadehtované kotlové těleso Viadrus U26 

2.2.2 Nucený přísun spalovacího vzduchu 

Podtlak v ohništi kotle není závislý pouze na tahu komína, ale je vytvářen a regulován 

odtahovým ventilátorem, popřípadě je spalovací vzduch tlačným ventilátorem do ohniště 

přímo vháněn. Nucený přísun vzduchu znamená samozřejmě vyšší kontrolu nad spalovacím 

procesem. [1] 

Tlačný ventilátor je umístěn před spalovací komorou. Odtahový ventilátor je umístěn 

za samotným kotlem, na začátku spalinových cest. Tento ventilátor musí odolávat vysokým 

teplotám, protože u kotlů spalujících tuhé paliva se teplota spalin pohybuje nad 200°C. 

Odtahový spalinový ventilátor firmy EBM PAPST je zobrazen na obrázku 4. [3] 
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Obr. 4.  Odtahový spalinový ventilátor [3] 

2.3 Rozdělení dle přísunu paliva do spalovací komory 

Dělení dle přísunu paliva do spalovací komory je stanoveno normou ČSN EN 303 – 5. 

Na základě tohoto dělení probíhají zkoušky samotných kotlů ve zkušebním ústavě. Pro každý 

typ těchto kotlů platí různá emisní omezení pro jednotlivé vznikající emise, např. CO, 

uhlovodíky apod., jak je znázorněno v tabulce 3. 

Tabulka 3.  Emisní limity CO dle ČSN EN 303-5 

Dodávka 

paliva 
Palivo 

Jmenovitý tepelný výkon 

[kW] 

Mezní hodnoty emisí (koncentrace) 

CO 

mg/m
3
N při 10% O2 (mg/m

3
N při 13% 

O2) 

Třída 3 Třída 4 Třída 5 

Ruční 

Biologické 

≤50 5 000 (3 636) 

1 200 (873) 700 (509) 

> 50 až 150 2 500 (1 818) 

>150 až 500 1 200 (873) 

Fosilní 

≤50 5 000 (3 636) 

> 50 až 150 2 500 (1 818) 

>150 až 500 1 200 (873) 

Samočinná 

Biologické 

≤50 3 000 (2 182) 

1 000 (727) 500 (364) 

> 50 až 150 2 500 (1 818) 

>150 až 500 1 200 (873) 

Fosilní 

≤50 3 000 (2 182) 

> 50 až 150 2 500 (1 818) 

>150 až 500 1 200 (873) 
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2.3.1 Kotel s ruční dodávkou paliva 

U těchto kotlů palivo je dodáváno do spalovací komory ručně v intervalech 

závisejících na rychlosti hoření nebo tepelném výkonu. Tyto kotle mohou spalovat palivo 

prohořívacím způsobem, odhořívacím způsobem nebo pyrolytickým způsobem. Jako palivo 

může být v těchto kotlech spalováno černé, nebo hnědé uhlí a kusové dřevo. Se stále se 

zpřísňujícími ekologickými požadavky na spalovací zařízení jsou tyto kotle postupně 

nahrazovány novými, ekologičtějšími kotli, převážně se samočinnou dodávkou paliva. 

Výjimku tvoří pouze kotle pyrolytické, kde díky pyrolýznímu spalování kotle dosahují velmi 

nízkých emisí a splňují požadavky stále se zpřísňujících norem. [1] 

2.3.2 Kotel s automatickou dodávkou paliva 

Na základě požadovaného výkonu je uhlí automaticky podáváno k hořáku kotle. 

Konstrukci těchto kotlů tvoří zásobník paliva, samotné těleso kotle, šnekový podavač, 

ventilátor a hořák pro spalování daného typu paliva jak je znázorněno na obrázku 5. 

 

Obr. 5.  Popis automatického kotle 

Nejčastěji jsou tyto kotle určeny pro spalování drobného uhlí, černého a hnědého o 

zrnitosti do 10 mm, pro spalování pelet, obilí, a dřevního odpadu, jako jsou štěpky, piliny a 

hobliny. Tyto kotle poskytují uživateli značný komfort, kdy přikládání paliva je omezeno na 

velikost násypky a většinou se provádí v intervalu několika dní. 

Z výše popsaného rozdělení je zřejmé, že automatická dodávka paliva znamená řízený 

přísun paliva, včetně řízeného přísunu spalovacího vzduchu jedná se tedy o spalování paliva s 

nižším přebytkem vzduchu, vyšší regulací a vyšším komfortem pro samotného uživatele. 

Jedná se o jednu z nejmodernějších technologií spalování pevných paliv se 

samočinnou, neboli automatickou dodávkou paliva a ventilátorem řízeným přísunem 

spalovacího vzduchu. 
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Automatické kotle se v domovních kotelnách začali rozšiřovat až na konci 20. Století, 

v České republice pak po roce 1999. Definice samočinné (automatické) přikládání objevila 

také v nové evropské normě EN 303-5 pro malé teplovodní kotle, přijaté u nás v roce 2000. U 

těchto automatických kotlů je vliv obsluhy oproti předešlým technologiím eliminován 

řízeným přísunem paliva, takže přísun spalovacího vzduchu i paliva řídí regulátor kotle 

automaticky podle zadaného programu bez nutnosti obslužného zásahu. [1] 

Tyto kotle jsou vyvíjeny pro spalování černého, hnědého uhlí, dřevních pelet, popř. 

Dřevního odpadu. Při spalování uhlí automatické kotle dosahují emisní třídy 3 a 4, při 

spalování pelet lze dosáhnou absolutního emisního vrcholu, tedy emisní třídy 5. 

Mezi tradiční výrobce těchto kotlů se řadí firmy BenekovTherm (obr. 6), Viadrus, 

OPOP, dále mnoho výrobců z okolních států, převážně Polska – Tekla, Klimosz a mnoho 

dalších.  

 

Obr. 6.  Automatický kotel Benekov Therm řady C16 

Nejčastěji používaným palivem pro automatické kotle v ČR je hnědé uhlí zrnitosti 

ořech 2. 

V tabulce 4 je provedeno srovnání vybraných výrobců a jejich výrobků, hodnoty v 

tabulce jsou pro palivo hnědé uhlí. 
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Tabulka 4.  Srovnání automatických kotlů 

výrobce Název výrobku Rozsah výkonu Materiál výměníku Emisní třída 

Viadrus Hercules DUO 7 – 35 kW litina 3 

Benekov Benekov řada C 5 – 41 kW ocel 4 

OPOP UNI K 6 – 35 kW litina 3 

Dakon FB automat 8 – 30 kW litina 3 

2.4 Rozdělení dle způsobu hoření paliva 

Jedná se o technologie kotlů s ručním přikládáním paliva a přirozeným přívodem 

spalovacího vzduchu, tedy technologie s minimální možností řízení průběhu spalování paliva 

charakterizované jako prohořívací a odhořívací kotle. Výkon samotného kotle je do značné 

míry dán množstvím a kvalitou spalovaného paliva a velikostí komínového tahu, který 

ovlivňuje množství přisávaného spalovacího vzduchu do prostoru spalovací šachty kotle. [1] 

Základní normativní rozdělení na kotle prohořívací a odhořívací dlouhou dobu stačilo 

také pro obchodní účely. Ovšem s tím, jak se objevovaly nové a účinnější technologie 

spalování, bylo nutné přidat také nové kategorie, které by zákazníkovi blíže přiblížily 

konkrétní technologii spalování. U kotlů s ručním přikládáním se objevily kotle zplyňovací, 

neboli pyrolytické. [1] 

2.4.1 Prohořívací kotle 

Jedná se o kotel, v němž probíhá postupné spalování, a spaliny procházejí přes vrstvu 

paliva, jak je znázorněno na Obr. 7. 

 

Obr. 7.  Schéma hoření paliva v prohořívacím kotli 

U prohořívacího kotle dochází poměrně rychle k nahoření celé vrstvy paliva v 

palivové šachtě a tím i ke spontánnímu a těžko kontrolovatelnému uvolňování prchavé 

hořlaviny. Proto je regulace výkonu a celého procesu hoření značně omezená. [1] 
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Tradičním představitelem této technologie jsou přední čeští výrobci jako Viadrus, 

Dakon Opop dále pak Protherm, Feroli (Obr. 8), a mnoho dalších. [4] 

 

 

Obr. 8.  Litinový prohořívací kotel Ferroli SLF [4] 

Srovnání jednotlivých typů kotlů je provedeno v tabulce 5.  

Tabulka 5. Srovnání prohořívacích kotlů vybraných výrobců 

Výrobce Typ Kotle Rozsah výkonu 
Materiál 

výměníku 

Emisní 

třída 

Viadrus Hercules U26 12 – 65 kW litina 1 

Dakon Dakon FB 6 – 42 kW litina 2 

Protherm Bobor 18 – 48 kW litina 1 

OPOP UNI 13 – 53 kW litina 1 

 

S přísnějšími emisními limity jsou tyto kotle postupně nahrazovány novějšími 

technologiemi, které splňují čím dál tím přísnější limity. Prohořívací kotle dle normy ČSN 

EN 303 – 5 splňují 1 a 2. Třídu, ve výjimečných případech i 3. emisní třídu – ta se dosahuje 

pouze při spalování koksu a při použití keramické vyzdívky ve spalovací komoře. 

Při spalování kusového dřeva a černého uhlí dosahují maximálně emisní třídy 2, hnědé 

uhlí v nich spalovat nelze! Od roku 2014 je prodej těchto kotlů v emisní třídě 1 a 2 normou 

ČSN EN 303 – 5 zakázán, od roku 2018, kdy vejde v platnost zákaz prodeje kotlů i ve 3 

emisní třídě, tyto kotle z českého trhu zcela zmizí. Prohořívací kotle jsou velice oblíbeny, 

protože se v nich dá spálit cokoliv (včetně domovního odpadu), nicméně v případě kontroly 

bude provozovatel nucen doložit, že spaluje palivo deklarované výrobcem. Pokud se přeci jen 
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rozhodnete prohořívací kotel pořídit, je velice důležité před jeho koupí překontrolovat návod 

k použití. Do některých litinových kotlů lze nainstalovat peletový hořák, se kterým je kotel 

certifikován a dosáhne emisní třídy 3, ale to neznamená, že se tato třída automaticky vztahuje 

na celý kotel. Při spalování dřeva má stále třídu 1 nebo 2, tedy po roce 2022 jej nebude možné 

podle zákona o ochraně ovzduší na spalování kusového dřeva provozovat. [1] 

2.4.2 Odhořívací kotle 

Jedná se o kotel, v němž probíhá postupné spalování paliva ve vrstvě plynule 

doplňované, přičemž spaliny neprocházejí přes vrstvu paliva. Viz. obrázek 9. 

 

Obr. 9.  Schéma hoření paliva v odhořívacím kotli 

U odhořívacího kotle palivo odhořívá postupně ve spodní části spalovací komory, 

která v tomto případě slouží jako násypka, takže lze s mírnou nadsázkou hovořit o jisté 

regulaci přísunu paliva. Navíc prchavá hořlavina uvolněná z paliva v násypce prochází zónou 

vysokých teplot ve spalovací komoře, takže využití hořlaviny je o něco vyšší než u 

prohořívacích kotlů. Starší konstrukce kotlů odhořívacích dosahovaly emisní třídy 2, ale po 

jistých úpravách některé z nich při certifikaci nově dosáhly hodnot emisí třídy 3, takže budou 

moci být prodávány do konce roku 2017 a provozovány i po roce 2022. Dle ČSN EN 303 – 5. 

Tyto kotle jsou nejčastěji konstruovány z ocelokotlových plechů, ve výjimečných případech i 

z litiny. Litinové odhořívací kotle vyrábí společnost Viadrus. Na obrázku 10 je zobrazen 

litinový odhořívací kotel Hercules U24, další výrobci se soustřeďující se na výrobu ocelových 

kotlů jsou Opop, Dakon, a další světoví výrobci, protože princip výroby těchto kotlů se téměř 

neliší od principu výroby kotlů prohořívacích. [1] 
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Obr. 10.  Odhořívací kotel Viadrus Hercules U24 

Srovnání jednotlivých typů odhořívacích kotlů je znázorněno v tabulce 6. 

Tabulka 6.  Srovnání vybraných výrobců odhořívacích kotlů 

Výrobce Výrobek Rozsah výkonu Materiál výměníku Emisní třída 

Viadrus U24 13 – 72kW litina 3 

Dakon DOR 13,5 – 32kW ocel 3 

OPOP H425 12 – 25kW ocel 3 

2.4.3 Zplyňovací kotle 

Jedná se o druh odhořívacího kotle s ručním přikládáním, ve kterém je vyšší úrovně 

spalování docíleno řízeným přísunem spalovacího vzduchu ventilátorem. Princip zplyňování 

paliva v kotlích na tuhá paliva je znázorněn na obrázku č. 11. 
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Obr. 11.  Schéma spalování paliva ve zplyňovacím kotli 

Přidáním ventilátoru pro kontrolovaný přívod spalovacího vzduchu byl do značné 

míry eliminován vliv komínového tahu na kvalitu spalování. Regulátor provozu kotle tak 

může na základě různých požadavků přesněji regulovat průběh spalování i jeho výkon. U 

těchto kotlů je spalovací komora vytvořena z žárobetonových tvarovek, což napomáhá 

kvalitnímu vyhoření prchavé hořlaviny. Ke zplyňování neboli pyrolýze (uvolňování prchavé 

hořlaviny) dochází při jakémkoliv spalování paliva! Tedy i u klasických prohořívacích a 

odhořívacích kotlů. U klasických technologií však k němu dochází ve větší či menší míře 

živelně a část prchavé hořlaviny v některých fázích hoření „prchne“ komínem bez využití. 

Označení nové technologie jako zplyňovací vyjadřuje schopnost podstatně vyšší kontroly nad 

uvolňováním prchavé hořlaviny a nad jejím dokonalým vyhořením díky řízenému přísunu 

spalovacího vzduchu. Proto by označení zplyňovací měly nést pouze kotle s ventilátorem. [1]  

Kotle v této kategorii jsou nejčastěji vyvíjeny pro spalování kusového dřeva, ale 

nejsou výjimky zplyňovacích kotlů na spalování dřevního odpadu, popřípadě uhlí. 

Mezi výrobce kotlů na zplyňování dřeva patří Atmos, Attack (Obr.  12), Viadrus, 

Dakon, Kovarson, dále pak na zplyňování uhlí zejména Atmos a Attack. [5] 
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Obr. 12.  Pyrolytický kotel Attack SLX 20 [5] 

V tabulce 7 je provedeno srovnání vybraných výrobců pyrolytických kotlů. 

Tabulka 7.  Srovnání vybraných pyrolytických kotlů 

výrobce výrobek 
Rozsah 

výkonu 

Materiál 

výměníku 
Emisní třída 

Viadrus Lignátor 13 – 35 kW litina 4 

Attack Attack 6000 15 – 45 kW ocel 5 

Atmos Atmos DC 20 – 75 kW ocel 5 

Dakon KP Pyro 20 – 38 kW ocel 3 

Kotle této technologie dosahují běžně emisní třídy 3, stále častěji však emisní 

třídy 4 a 5 takže dle limitů normy ČSN EN 303 – 5 se budou smět provozovat i po roce 

2022. 
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3. ELEMENTÁRNÍ VLASTNOSTI PALIV 

Elementární vlastnosti paliv jsou určující nejen pro konstrukci samotného spalovacího 

zařízení, ale také pro celkové řešení kotle. Z komplexního hlediska určují účinnost využití 

energie ze spalovaného paliva. [6] 

3.1 Chemické složení paliva 

Spalné teplo a výhřevnost lze určit z chemického složení paliva. Ze samotného složení 

paliva, můžeme stanovit i hlavní složky v palivu – hmotnostní podíl popela, vody a prchavé 

hořlaviny. 

Složení jednotlivých druhů paliva stanovujeme z elementární, nebo z technické 

analýzy. Zatímco elementární analýza je velmi náročná a ekonomicky nákladná – k provedení 

takové analýzy je potřeba specializovaná chemická laboratoř, kvalitní kalibrované přístroje a 

kvalifikovaná osoba. 

K provedení technické analýzy nám postačí zaškolený personál, kelímek a váhy. 

Vzhledem k tomu, že tato analýza je několikanásobně levnější, než provedení analýzy 

elementární je v praxi častěji používaná tato analýza. Stanoví nám obsah vody, prchavé 

hořlaviny, popela a tuhého zbytku. [6] 

Rozeznáváme několik stavů paliva v závislosti na daných analýzách – elementární, 

nebo technické. 

Původní stav paliva - značen „r“ – charakterizuje vytěžené palivo.  

Analytický stav paliva – značen „a“ – popisuje stav paliva po vysušení a rozdružení na 

velikost do 0,2 mm.  

Bezvodý stav – značen „d“ – palivo se vystaví teplotě 105 °C – zbaví se veškeré vody.  

Hořlavina – „daf“ – jedná se o palivo s nulovým obsahem popela a vody. 

Organická hmota paliva – „o“. 

Tabulka 8 ukazuje stavy paliv dle složení, tabulka 9 znázorňuje přepočty mezi 

jednotlivými stavy paliva. 

Tabulka 8.  Složení paliva 

 

  

C H O N So Sp Ss A Wh Wex

o

daf

d

a

r

Analytický stav

Původní stav

Složení paliva
stav paliva

organická hmota

hořlavina

bezvodý stav

Wt
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Tabulka 9.  Vztahy mezi stavy paliva 

 

Hmotnostní podíl jednotlivých složek u vybraných druhů paliv uvádí tabulka 10. 

Tabulka 10.  Průměrný hmotnostní podíl (%) základních složek paliva [6] 

Palivo 
𝐶𝑑𝑎𝑓 𝐻𝑑𝑎𝑓 𝑂𝑑𝑎𝑓 𝑆𝑑𝑎𝑓 𝑁𝑑𝑎𝑓 𝐴𝑟 𝑊𝑟 

(%) 

Dřevo 50 až 52 6 42 až 44 0 0,1 až 0,2 0,1 až 0,5 40 až 60 
Hnědé 

uhlí 
52 až 80 4,4 až 8,5 11 až 39 0,2 až 2 0,3 až 1,7 10 až 22 10 až 60 

Černé 

uhlí 
73 až 95 2 až 5,7 1,3 až 19,5 0,2 až 1 1,1 až 1,9 7 až 38 1 až 25 

Antracit 92 až 98 1 až 3 0 0,2 až 1 1,1 až 1,3 13 5 

Koks 96 0,3 až 1 1 až 3 0,5 až 2 0,9 až 1,6 12 3 až 15 

Benzín 85 15 0 0,15 0 0 0 
Topný 

olej 

87 až 88 11 až 12 0 až 0,2 0,5 0 až 0,2 0 0 

3.2 Jednotlivé složky paliva 

Složení samotného tuhého paliva a popis jednotlivých složek: uhlík (C) – nejvyšší 

koncentrace v palivu, hlavní nositel tepelné energie. V palivu není v pevném stavu, ale ve 

formě organických uhlovodíků; vodík (H) – nižší koncentrace v palivu než uhlík, ale má vyšší 

výhřevnost (cca 3,5 krát); síra (S) – v palivu nežádoucí z důvodu tvorby agresivních emisí; 

kyslík (O) – váže další složky paliva H a C, dusík (N) – je netečný, přechází do spalin, 

voda (W) – nehořlavá složka, popel (A) – snižuje podíl hořlavých složek a popeloviny (M) – 

minerální složky v palivu. 

původní r analytický a bezvodý d hořlavina daf organická hmota o

původní r 1

Analytický a 1

bezvodý d 1

hořlavina daf 1

organická hmota o 1

Stav paliva
Přepočet na stav paliva

1   𝑊 
 

1   𝑊𝑎

1   𝑊𝑎

1   𝑊 
 

1   𝑊 
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1  
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1   𝐴𝑑

1  
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1  
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  𝐴  
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1    𝑑

1   𝐴𝑑
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3.3 Spalné teplo 𝐐𝐬 a výhřevnost 𝐐𝐢 

Při spalování hořlavých látek paliva se energie obsažená v palivu přemění v energii 

tepelnou. V praxi rozlišujeme spalné teplo Qs a výhřevnost Qi. 

Spalné teplo Qs je teplo, které se uvolňuje, při dokonalém spálení jednotky paliva. Vodní 

pára ve spalinách kondenzuje. [6] 

Ve standardních spalovacích zařízeních mají spaliny vyšší teplotu, než je rosný bod 

vody a tudíž nekondenzují – získáváme jen výhřevnost Qi – teplo, které se uvolní při 

dokonalém spálení paliva, ve spalinách zůstává vodní pára. 

Výhřevnost paliva je ponížena oproti spalnému teplu o energii získanou kondenzací 

vodních par, proto platí rovnice: [6] 

Qi = QS  2442 ∙ W      kJ ∙ kg−1         (1) 

Pro tuhá a kapalná paliva platí: 

𝑄𝑖 = 𝑄𝑆  2442 ∙  𝑊  9H       kJ ∙ kg−1        (2) 

kde: W je hmotnostní podíl vody v palivu  (%), 

 H - hmotnostní podíl vody v palivu  (%). 

Stanovení spalného tepla a výhřevnosti tuhých paliv je možno provést výpočtem, při 

znalosti elementární analýzy paliva, což je nejužívanější způsob v tepelně technických 

výpočtech. Byla vypracována celá řada rovnic, z nichž u nás nejznámější jsou: [6] 

Dulongova rovnice pro výpočet spalného tepla: 

S
O

HCQs 







 92
8

1444339       kJ ∙ kg−1       (3) 

Dulongova rovnice pro výpočet výhřevnosti: 

OS
O

HCQi 









8

9
4,2592

8
1235339       kJ ∙ kg−1     (4) 

Z uvedené rovnice pak byla navržena zjednodušená svazová rovnice. 

Svazová rovnice pro výpočet spalného tepla 

S
O

HCQs 







 105
8

1440339       kJ ∙ kg−1      (5) 

Svazová rovnice pro výpočet výhřevnosti: 

WS
O

HCQi 







 25105
8

1214339       kJ ∙ kg−1     (6) 
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3.4 Spalování a hoření paliva 

Hoření a spalování paliva jsou v praxi dva odlišné pojmy, které se vyčlenily z nároků a 

požadavků na samotné spalovací zařízení. 

3.4.1 Spalování paliva 

Spalování je rychlá reakce (oxidace) paliva, při které se do okolí uvolňuje tepelná 

energie. Pro vyvolání této reakce, musí být splněny podmínky, při kterých tato reakce 

proběhne. Důležitou roli zde hraje koncentrace (přebytek spalovacího vzduchu) a zápalná 

teplota. 

3.4.2 Hoření paliva 

Hoření je bližší specifikace samotného průběhu reakce hoření, z hlediska elementárních 

reakcí, které se podílejí na celkové reakci popisující spalování daného paliva. 

3.5 Chemická kinetika hoření 

Chemickou kinetiku hoření ovlivňují z největší míry tři základní veličiny. Jedná se o 

termodynamickou teplotu, koncentraci a tlak. [6] 

3.5.1 Vliv teploty na rychlost reakce 

Teplota z těchto tří veličin ovlivňuje rychlost reakce nejvíce. Samotná teplota je v praxi 

standardně sledována různými teploměry, pyrometry a dalšími přístroji. S rostoucí teplotou 

roste rychlost, a molekuly a atomy se pohybují rychleji. Při nízké teplotě je rychlost molekul 

nízká a po vzájemné srážce molekul nedojde k chemické reakci. Tento jev je způsoben 

odpudivými silami mezi molekulami kyslíku a paliva. [6] 

V případě zvýšení teploty, a tím zvýšení rychlosti jednotlivých molekul mohou tyto 

molekuly odpudivé síly překonat a dojde mezi nimi k reakci. Hraniční rychlost molekul, při 

které proběhne reakce je stanovena zápalnou teplotou. [6] 

Následné navýšení rychlosti molekul, vzniká působením reakčního tepla z daných 

reakcí mezi molekulami a atomy. Teplo, které se uvolní, zapříčiní nárůst teploty směsi, a tím i 

nárůst srážek mezi molekulami, které dosáhly zápalné teploty (aktivovali se). 

V důsledku tohoto jevu dojde k nárůstu rychlosti samotné reakce, která se dostane na 

hodnotu, kdy se reakční teplo dělí na teplo vnitřní – teplo, které aktivuje molekuly paliva a 

kyslíku a teplo vnější, které se využije na ohřev topné vody v kotli. 

Dostane-li se plamen svou teplotou nad teplotu zápalnou, veškeré molekuly se v této 

směsi aktivují a každá vzájemná srážka vyvolá vzájemnou reakci. [6] 

Závislost počtu aktivních srážek a rychlosti reakce je popsán Arheniovým zákonem: 

k = k0 ∙ e−
𝐸𝑎𝑘𝑡
𝑅𝑇       s−1           (7) 

kde: k je počet aktivních srážek reagujících molekul   s−1  
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 k0 - celkový počet srážek   s−1  

 𝐸𝑎𝑘  - aktivační energie   J ∙ mol−1  

 R - univerzální plynová konstanta   J ∙ mol−1 ∙ K−1  

 T - temodynamická teplota   K  

Výše uvedený Arheniův zákon popisuje závislost celkového počtu srážek reagujících 

molekul na rychlosti reakce (počet aktivních srážek během času). [6] 

Výsledný ko je závislý na teplotě a roste úměrně s odmocninou teploty. Nejvýraznější 

vliv však má exponenciální závislost na termodynamické teplotě a aktivační energii, jak je 

znázorněno na obrázku 13. Plynová konstanta zůstává konstantní. [6] 

 

Obr. 13.  Závislost rychlosti reakce (počtu srážek na termodynamické teplotě) 

Jak je pospáno na obrázku 13, se snižující se teplotou klesá počet srážek. Tento počet 

srážek není nulový, ale pohybuje se v minimálních úrovních. V praxi nám tento stav dovoluje 

uskladnit palivo, aniž by hrozilo samovolné zapálení. [6] 

Počet aktivních srážek za daný čas lze obecně chápat jako výkon (W). Na obrázku 13 

se může svislá osa brát jako hodnota tepelného výkonu. Při nízkých teplotách bude nízký i 

samotný tepelný výkon. [6] 
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4 LÁTKY ZNEČIŠŤUJÍCÍ OVZDUŠÍ VZNIKLÉ PŘI 

SPALOVÁNÍ TUHÝCH PALIV 

Spalování tuhých paliv produkuje látky, které znečišťují ovzduší. Jedná se o 

následující znečišťující látky: 

oxid uhelnatý    CO 

oxid siřičitý    SO2 

oxidy dusíku   NOx  (suma NO   NO2) 

tuhé znečišťující látky  (TZL)  tuhé částice ve spalinách 

organické látky     vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC). 

Tyto znečišťující látky se do ovzduší dostávají v průběhu spalovacího procesu. 

4.1 Emise, imise, emisní a imisní limity 

Emisemi označujeme znečišťující látky v takovém složení, v jakém vystupují do 

ovzduší ze samotného zdroje znečišťování – např. z komína. Nejvyšší povolená koncentrace, 

kterou může daný zdroj vypustit do ovzduší je stanovena emisním limitem. [7] 

Emise, které se již dostaly do styku se životním prostředím, nazýváme imise. Jedná se 

o obsah nežádoucích látek v ovzduší. Jejich maximální koncentrace je stanovena imisními 

limity. Imisní limit není vázán na žádný konkrétní zdroj. [7] 

4.2 Vznik a působení emisí 

Samotný vznik jednotlivých základních typů emisí při spalování fosilních paliv a vliv 

na životní prostředí je možné charakterizovat následovně. 

4.2.1 Oxid uhelnatý – 𝐂𝐎 

Oxid uhelnatý vzniká ve spalovacím procesu při nedokonalém spalování uhlíkatého 

paliva v důsledku nedostatečného přísunu kyslíku. Dalším důvodem při tvorbě oxidu 

uhelnatého je vliv teploty. Tento vliv je popsán na obrázku 14. [7] 



21 
 

 

Obr. 14.  Průběh reakce C + CO2 ↔ 2 CO 

Emisní limit pro oxid uhelnatý (CO) je u spalovacích procesů obecně velmi přísný, 

vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vysoce jedovatý bezbarvý plyn.  

4.2.2 Oxid siřičitý - SO2  

Síra se v palivu vyskytuje ve třech základních formách – pyritická síra, organická síra 

a síra síranová. Znečišťující oxid siřičitý nevzniká jen ze síry organické, která je v palivu ve 

stabilním oxidovaném stavu. 

Pokud se síra během spalování nenaváže na vhodné aditivum, oxiduje síra na oxid 

siřičitý, který je hlavní složkou při vzniku kyselých dešťů. 

Oxid siřičitý reaguje se vzdušnou vlhkostí a vznikají škodlivé kyselé deště. Tyto deště 

mají velký vliv na ničení lesních ekosystémů, zvyšují kyselost půdy a kontaminují 

povrchovou vodu.  

Pro rostliny je SO2 extrémně toxický, protože reaguje s chlorofylem a narušuje průběh 

fotosyntézy. [7] 

4.2.3 Oxidy dusíku 

Během spalovacího procesu se oxidy dusíku tvoří třemi základními mechanismy. 

Promptní oxidy, neboli okamžité vznikají během počáteční fáze hoření, kdy jsou teploty 

nejvyšší. Termické oxidy vznikají při teplotách překračujících 1100 °C, ze vzdušného dusíku 

a palivové oxidy, které jsou důsledkem přítomnosti dusíku v palivu. 

Vliv teploty a součinitele přebytku vzduchu při spalování uhlí na tvorbu oxidů dusíku 

je uveden na obr. 15. [7] 
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Obr. 15.  Vliv teploty a součinitele přebytku spalovacího vzduchu na tvorbu jednotlivých typů 

oxidů dusíku  

Během spalovacích procesů vznikají v prostoru ohniště v kotlích tři oxidy dusíku, a to 

oxid dusný, oxid dusnatý a oxid dusičitý. Mezi látky, které znečišťují ovzduší, se v současné 

době zařazují pouze oxidy NO a NO2, souhrnně označovány jako NOx. [7] 

N2O - oxid dusný označován také jako "rajský plyn" Velmi výrazně ovlivňuje 

skleníkový efekt. Jedná se o plyn, který nejvíce omezuje odraz dlouhovlnného tepelného 

záření zpět do vesmíru. [7] 

NO - oxid dusnatý je bezbarvý, inertní plyn. Na tvorbě emisí NOx. se podílí z 95%. Ve 

vzduchu reaguje se vzdušným dusíkem na NO2. Významně se podílí na „likvidaci“ ozónové 

vrstvy, kdy při reakci s ozónem vznikne oxid dusičitý kyslík. [7] 

NO2 – oxid dusičitý je červenohnědý plyn, jenž se velkou měrou podílí na vzniku 

smogových situací. Má významný podíl při tvorbě HNO3 ve vzduchu, která je jednou 

z hlavních složek při tvorbě kyselých dešťů. Ve vodě jsou tyto látky dobře rozpustné. 

4.2.4 Tuhé znečišťující látky 

Tuhé znečišťující látky jsou částice různé velikosti, složení a tvaru, které jsou za 

teploty a tlaku v komíně součástí emisí v pevném skupenství. Do ovzduší se tyto látky 

dostávají z paliva s obsahem popelovin, nebo jako saze, které vzniknou rychlým ochlazením 

částic uhlíku. Přítomnost sazí zjistíme, při provedení Bacharachova testu kouřivosti. [8] 

Závislost (rozsah) koncentrace sazí ve spalinách na tzv. Bacharachově čísle je na 

obr. 16. [7] 
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Obr. 16.  Závislost koncentrace sazí ve spalinách na sazovém čísle dle Bacharachovy 

stupnice 

4.3 Požadavky na emisní limity v České Republice 

V případě uvedení kotle na trh České republiky, musí být kotel certifikován státní 

zkušebnou a musí splňovat podmínky stanovené převzatou evropskou normou 

ČSN EN 303 - 5 : 2012.  

Tato norma popisuje mechanismy zkoušení daných kotlů, požadavky na použité 

materiály, konstrukci kotle, bezpečnost při provozu těchto zařízení, tak i limitní hodnoty 

jednotlivých znečišťujících látek, jak při jmenovitém výkonu kotle, tak při minimálním. 

Limitní hodnoty těchto látek jsou uvedeny v tabulce č. 11, 12 a 13. Tato norma nahradila 

normu ČSN EN 303 – 5: 1999, kde byly stanoveny emisní třídy, dle daných typů 

spalovacího zařízení.  Tato norma stanovila emisní třídy 1, 2 a 3. 

V nové normě ČSN EN 303 - 5 : 2012 jsou emisní třídy 1 a 2 vynechány. Kotle, 

které splňují pouze tyto třídy, již nesmí být v ČR od roku 2014 prodávány. Nově jsou 

v této normě zařazeny emisní třídy 4 a 5, které mají limity daných látek značně 

zpřísněny. 

Dle nových podmínek, musí kotel při testování ve státní zkušebně splnit limity 

tuhých znečišťujících látek při jmenovitém výkonu (100 % 𝑃𝑗𝑚), i při 30% jmenovitého 

výkonu (30 % 𝑃𝑗𝑚). [9]  

Na základě dosažených výsledků je kotli státní zkušebnou vydán certifikát 

s příslušnou emisní třídou, kterou se podařilo naměřit během testování. Tento certifikát 

deklaruje, že kotel dosáhl při optimálních podmínkách v certifikované laboratoři výsledků, 

kdy naměřené hodnoty jednotlivých emisí jsou pod limitními hodnotami, které jsou 

uvedeny v normě. Nevypovídá nic o reálném provozu kotle v daných podmínkách 

jednotlivých domácností (typ paliva, kvalita paliva, vliv údržby apod.). [7]  
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V některých státech EU (Německo) je povinnost uživatele prokázat splnění 

příslušné emisní třídy v běžném provozu kotle. [10] 

Tabulka 11.  Staré a nové emisní limity CO dle EN 303-5:1999  a EN 303-5:2012  

Dodávka 

paliva 
Palivo 

Jmenovitý 

tepelný 

výkon [kW] 

Mezní hodnoty emisí (koncentrace) 

CO 

mg/m
3
N při 10% O2 (mg/m

3
N při 13% O2) 

Třída 1 Třída 2 Třída 3 
Třída 

4 

Třída 

5 

Ruční 

Biologické 

≤50 25 000 (18 182) 8 000 (5 818) 5 000 (3 636) 

1 200 

(873) 

700 

(509) 

> 50 až 150 12 500 (9 091) 5 000 (3 636) 2 500 (1 818) 

>150 až 500 12 500 (9 091) 2 000 (1 455) 1 200 (873) 

Fosilní 

≤50 25 000 (18 182) 8 000 (5 818) 5 000 (3 636) 

> 50 až 150 12 500 (9 091) 5 000 (3 636) 2 500 (1 818) 

>150 až 500 12 500 (9 091) 2 000 (1 455) 1 200 (873) 

Samočinná 

Biologické 

≤50 15 000 (10 909) 5 000 (3 636) 3 000 (2 182) 

1 000 

(727) 

500 

(364) 

> 50 až 150 12 500 (9 091) 4 500 (3 273) 2 500 (1 818) 

>150 až 500 12 500 (9 091) 2 000 (1 455) 1 200 (873) 

Fosilní 

≤50 15 000 (10 909) 5 000 (3 636) 3 000 (2 182) 

> 50 až 150 12 500 (9 091) 4 500 (3 273) 2 500 (1 818) 

>150 až 500 12 500 (9 091) 2 000 (1 455) 1 200 (873) 

 

Tabulka 12.  Staré a nové emisní limity OGC dle EN 303-5:1999 a EN 303-5:2012  

Dodávka 

paliva 
Palivo 

Jmenovitý 

tepelný 

výkon [kW] 

Mezní hodnoty emisí (koncentrace) 

OCG (uhlovodíky) 

mg/m
3
N při 10% O2 (mg/m

3
N při 13% O2) 

Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 

Ruční 

Biologické 

≤50 2 000 (1 455) 300 (218) 150 (109) 

50 (36) 30 (22) 

> 50 až 150 1 500 (1 091) 200 (145) 100 (73) 

>150 až 500 1 500 (1 091) 200 (145) 100 (73) 

Fosilní 

≤50 2 000 (1 455) 300 (218) 150 (109) 

> 50 až 150 1 500 (1 091) 200 (145) 100 (73) 

>150 až 500 1 500 (1 091) 200 (145) 100 (73) 

Samočinná 

Biologické 

≤50 1 750 (1 273) 200 (145) 100 (73) 

30 (22) 20 (15) 

> 50 až 150 1 250 (909) 150 (109) 80 (58) 

>150 až 500 1 250 (909 150 (109) 80 (58) 

Fosilní 

≤50 1 750 (1 273) 200 (145) 100 (73) 

> 50 až 150 1 250 (909) 150 (109) 80 (58) 

>150 až 500 1 250 (909 150 (109) 80 (58) 
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Tabulka 13  Staré a nové emisní limity prachu dle EN 303-5:1999 a EN 303-5:2012  

Dodávka 

paliva 
Palivo 

Jmenovitý 

tepelný výkon 

[kW] 

Mezní hodnoty emisí (koncentrace) 

Prach (TZL) 

mg/m
3
N při 10% O2 (mg/m

3
N při 13% O2) 

Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 

Ruční 

Biologické 

≤50 200 (145) 180 (131) 150 (109) 

75 (55) 60 (44) 

> 50 až 150 200 (145) 180 (131) 150 (109) 

>150 až 500 200 (145) 180 (131) 150 (109) 

Fosilní 

≤50 180 (131) 150 (109) 125 (91) 

> 50 až 150 180 (131) 150 (109) 125 (91) 

>150 až 500 180 (131) 150 (109) 125 (91) 

Samočinná 

Biologické 

≤50 200 (145) 180 (131) 150 (109) 

60 (44) 40 (29) 

> 50 až 150 200 (145) 180 (131) 150 (109) 

>150 až 500 200 (145) 180 (131) 150 (109) 

Fosilní 

≤50 180 (131) 150 (109) 125 (91) 

> 50 až 150 180 (131) 150 (109) 125 (91) 

>150 až 500 
180 (131) 150 (109) 

125(91) 

4.4 Požadavky na minimální účinnost 

Minimální účinnost kotlů je stanovena normou v závislosti na jmenovitém výkonu 

a třídě kotle – viz. Obr. 17.  

Zpřísnění požadavků na minimální výkony kotlů jsou znázorněny na obrázku 17. 

Jsou zde vyobrazeny i emisní třídy 1 a 2, které již neplatí. [9] 

 

Obr. 17.  Minimální výkony spalovacích zařízení 
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Moderní spalovací zařízení, například pyrolýzní či automatické kotle dosahují běžně 

účinnosti přesahující hranici 85%. Těchto hodnot je dosahováno při provozu těchto kotlů na 

jmenovitý výkon. Po většinu topné sezóny je kotel provozován v tzv. útlumovém režimu a 

nedosahuje hodnot jmenovitého výkonu. V takovém případě je možno použít akumulační 

nádrže, nebo spalovat palivo s nižší účinností, než při jmenovitém výkonu a se zhoršenou 

kvalitou spalování – zvýší se obsah znečišťujících látek, které bude daný kotel vypouštět do 

ovzduší. [7] 
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5. KONSTRUKCE AUTOMATICKÉHO KOTLE HERCULES 

DUO A MĚŘENÍ EMISÍ PŘI SPALOVÁNÍ HNĚDÉHO 

UHLÍ 

Předmětem experimentu, bylo snížení vzniku emisí u automatického kotle Hercules 

Duo při spalování hnědého uhlí o zrnitosti Ořech 2. Jedná se o litinový kotel se samočinnou 

dodávkou paliva na retortový hořák. Během experimentu se zkoušeli různé úpravy spalovací 

komory, které měly příznivý vliv na vznik emisí. 

5.1 Popis kotle Hercules Duo 

Teplovodní automatický kotel Hercules Duo na spalování hnědého uhlí, černého uhlí a 

dřevních pelet určité zrnitosti. Specifikace jednotlivých druhů paliv pro tento kotel je uvedena 

v tabulce 14. Kotel je určen především pro vytápění rodinných domků, chat, kancelářských 

budov a malých provozoven. [11] 

Tabulka 14.  Předepsané palivo pro kotel Hercules Duo 

Palivo Druh paliva 
Zrnitost 

[mm] 

Výhřevnost 

[MJ.kg
-1

] 

Černé uhlí Hrášek 10 – 25  21 – 28,5 

Hnědé uhlí 
Ořech 2 10 – 25  16,5 – 22,5 

Ořech 3 10 – 16  16,5 – 22,5 

Biomasa Dřevěné pelety Ø 6 - 8 15 – 19  

5.1.1 Technické údaje kotle 

Základní technické parametry samotného kotle Hercules Duo, na kterém se 

experiment prováděl jsou popsány v tabulce 15.  

Pro experiment samotný, bylo použito pěti článkové varianty kotle, tzn. varianty 

s výkonovým rozsahem od 7 – 25 kW a zásobníkem paliva o objemu 256 l. [11] 
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Tabulka 15.  Technické parametry kotle Hercules Duo 

Velikost  4 čl. 5 čl. 6 čl. 7 čl. 

Hmotnost kg 465 517 569 621 

Obsah vody l 60 71,9 83,8 95,8 

Průměr kouřového hrdla mm 156 

Kapacita malého zásobníku paliva dm3 269 

Hloubka kotle: mm 760 870 980 1090 

šířka x výška mm 1340 x 1940 

Maximální provozní přetlak vody kPa  bar  250 (2,5) 

Doporučená provozní teplota topné 

vody 
°C 50 - 85 60 - 85 

Komínový tah Pa 15 - 20 20 - 25 

Elektrický příkon  W 85 

 

Pro předepsané palivo hnědé uhlí kotel dosahuje tepelně technických parametrů, které 

jsou uvedeny v tabulce 16. [11] 

Tabulka 16.  Tepelně technické parametry kotle Hercules Duo při spalování hnědého uhlí  

Velikost  4 čl. 5 čl. 6 čl. 7 čl. 

Třída kotle dle EN 303-5  4 3 3 3 

Jmenovitý výkon kW 21 25 30 35 

Minimální výkon kW 6 7,5 9 10,5  

Spotřeba paliva při jm. výkonu kg ∙ h−1 4,5 5,6 6,65 7,65 

Spotřeba paliva při min. výkonu kg ∙ h−1 1,4 1,7 2,02 2,32 

Doba hoření při jmenovitém 

výkonu 
h 36,5 29,2 24,5 21,3 

Účinnost % až 83,1 až 85 až 87 až 89 

Teplota spalin při min./jm. výkonu °C 115 / 195 100 /180 95 / 170 90 / 160 

Hmotnostní průtok spalin na 

výstupu při min./jm. výkonu 
kg ∙ s−1 

0,007 / 

0,015 

0,009 / 

0,019 

0,011 / 

0,022 

0,013/ 

0,025 
 

Tyto parametry se mohou měnit v závislosti na chemickém složení paliva, obsahu 

vlhkosti v palivu apod. [11] 

5.1.2 Konstrukce kotle 

Kotel je složen z litinového kotlového tělesa, vyrobeného z šedé litiny dle: 

ČSN EN 1561, jakost 150. Tlakové části kotle byly odzkoušeny státní zkušebnou dle normy: 

ČSN EN 303-5. [11] 
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Litinové těleso je tvořeno příslušným počtem litinových článků. Kotlové litinové 

těleso je sestaveno z jednotlivých článků. Tyto články vytvářejí spalovací, popelníkový a 

vodní prostor. Hlavní části kotle jsou znázorněny na obrázku 18. [12] 

 

Obr. 18.  Automatický kotel Hercules Duo 

Zadní článek kotle je osazen kouřovým nástavcem a přírubou topné vody, která je 

umístěna v pravé horní části, v dolní části podstavce kotle je příruba vratné vody. K přednímu 

článku jsou připevněna čisticí a popelníková dvířka. Za čisticími dvířky je umístěn sklopný 

rošt. [11] 

Pod litinovým tělesem je umístěn hořák se směšovačem (viz. obr. 19), který je tvořen 

litinovým roštem a retortou. Přísun paliva je proveden ze zásobníku šnekovým podavačem 

ústícím do retorty na litinový rošt. [11] 

Pod spalovací komorou je popelníková zásuvka. Vedle kotle je umístěn zásobník 

paliva, který ústí do šnekového podavače paliva.  

Ventilátor pro spalovací vzduch je umístěn za zásobníkem paliva a napojen na hořák. 

Ventilátor je řízen regulátorem SAPHIR. [11] 
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Veškeré díly (kotlové těleso, podstavec) jsou izolovány zdravotně nezávadnou 

minerální izolací, která snižuje ztráty sdílením tepla do okolí.  

Plášť kotle je barevně upraven kvalitním komaxitovým nástřikem. [11] 

 

Obr. 19.  Schéma retortového hořáku  
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5.1.3 Řídicí, regulační a zabezpečovací prvky  

Automatický kotel Hercules Duo je osazen řídícími, regulačními a zabezpečovacími 

prvky. Řídící prvky zabezpečují chod celého kotle a poskytují příslušný uživatelský komfort 

zákazníkům, regulační a zabezpečovací prvky se starají o bezpečný provoz kotle. [11] 

5.1.3.1 Ovládací jednotka kotle 

Samotný kotel je ovládán řídící jednotkou Siemens Saphir. Jednotka je umístěna na 

levém bočním dílu násypky a řídí automatický chod kotle. Na základě požadavku prostoru na 

požadovanou teplotu, řídící jednotka ovládá posun paliva šnekovým podavačem ze zásobníku 

na retortový hořák a otáčky ventilátoru, který vhání vzduch do prostoru hořáku. [11] 

5.1.3.2 Bezpečnostní termostat 

Bezpečnostní termostat je umístěn na levém bočním dílu pláště podstavce a slouží 

k zastavení chodu kotle při překročení bezpečnostní teploty. Bezpečnostní termostat je nutné 

nastavit na teplotu 100 °C, tj. na vyšší teplotu, než je nastavená maximální teplota kotle 

(90 
o
C). [11] 

5.1.3.3 Teplotní čidlo na podavači paliva 

Objeví-li se na teplotním čidle teplota nastavená v parametru P 26, dojde ke 

zrychlenému podávání paliva, aby došlo k posunutí hořícího paliva do hořáku. Při poklesu 

teploty pod nastavenou hodnotu se kotel vrátí do původního režimu. Toto zabezpečení pracuje 

pouze tehdy, je-li kotel napájen elektrickou energií. Jestliže nedojde k poklesu teploty 

podavače do 7 minut (pevně nastavená hodnota) dojde k odstavení chodu podavače. [11] 

5.1.3.4 Havarijní hasicí zařízení 

Dojde-li k prohoření paliva do podavače (teplota na podavači dosáhne 95 
oC), ventil 

BVTS (TS 130, STS 20) otevře přívod vody do násypky a dojde k uhašení hořícího paliva a 

po poklesu teploty na čidle o 6 
oC k zavření přívodu vody. [11] 

5.2 Měření emisí na automatickém kotli Hercules Duo  

Samotný experiment měření emisí na kotli Hercules DUO 5čl při spalování hnědého 

uhlí probíhal v prostorách zkušebny výzkumu a vývoje v závodě topenářské techniky 

Viadrus a.s. 

Cílem experimentu bylo posunutí emisní třídy dle normy ČSN EN 303 – 5 u kotle 

Viadrus Hercules Duo 5čl. při spalování hnědého uhlí. Výsledky původního měření stačili na 

splnění limitů 3. emisní třídy, po úpravách na litinovém tělese, hořáku a přístupu vzduchu nad 

rošt samotného kotle bylo cílem experimentu dosáhnout vyšší emisní třídy, nežli 3. 

Nejdůležitějšími parametry, které se během experimentu sledovaly, a které jsou podmínkou 

splnění vyšších emisních tříd, dle zmíněné normy ČSN EN 303-5 byly hodnoty CO2 ve 

spalinách, hodnoty uhlovodíků ve spalinách, samotná účinnost kotle, hodnoty CO ve spalinách 

a hodnoty TZL, neboli tuhých znečišťujících látek ve spalinách. 
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Dále byly sledovány hodnoty NOx, SO2, a dalších veličin, byla sledována teplota topné 

vody, teplota vrátné vody, teplota okolí, teplota chladící vody. Z těchto naměřených veličin 

byl dále vypočten maximální tepelný výkon kotle a dle normy byly spaliny přepočteny na 

objem 10% O2 ve spalinách. 

5.2.1 Princip měření emisí dle ČSN EN 303 – 5 2012 

Samotná zkouška probíhala dle předpisů popsaných v normě ČSN EN 303 – 5, 2012, 

kdy před zahájením zkoušky se kotel uvede na provozní teplotu s dodáním odpovídajícího 

množství paliva, vytvoří se požadované ustálené provozní podmínky. Platí dále uvedené 

technické požadavky: 

 Doba trvání zkoušky při jmenovitém tepelném výkonu musí být nejméně 6 h; 

 Doba trvání zkoušky při minimálním trvalém tepelném výkonu musí být 

nejméně 6 h; 

 Doba trvání zkoušky při minimálním tepelném výkonu v přerušovaném 

provozu musí být nejméně 6 h plus doba potřebná pro dokončení poslední 

doby zapnuto – vypnuto 

Měří se množství využitelného tepla předaného teplonosné látce (vodě) v okruhu 

kotle. 

Aritmetický průměr koncentrací CO2 nebo O2, CO, OGC se stanovuje v průběhu celé 

doby zkoušení při jmenovitém tepelném výkonu. 

Množství pachu je stanoveno gravimetrickou metodou. Analyzovaný vzduch je 

prosáván přes filtr, který zachycuje částice aerosolu. Množství prachových částic v 

analyzovaném vzduchu se zjistí gravimetricky. Zachycený prach lze využít k analýze dalších 

znečišťujících látek, zejména těžkých kovů. [13] 

Pro stanovení koncentrace prachu se zkušební doba rozdělí na nejméně čtyři shodné 

časové úseky. Měření začínají pokaždé na začátku jednotlivých časových úseků, přičemž 

první měření se provádí v okamžiku, kdy začíná zkouška. Doba odsávání přes filtr musí být 

větší než 30 minut. Průměrná koncentrace prachu se stanoví nejméně ze čtyř naměřených 

hodnot. 

5.2.2 Přepočet emisí dle ČSN EN 303 – 5 2012 

Výpočet průměrných hodnot emisí se provádí po celou dobu zkoušení pouze 

s ohledem na čas, nezávisle na průběhu spalin. 

Zaznamenané emisní hodnoty objemových složek v suchých spalinách se použijí pro 

výpočet průměrné hodnoty po celou dobu zkoušení. 

Tyto průměrné hodnoty objemových složek (ppm) se použijí pro výpočet 

hmotnostních hodnot (mg ∙ m−3). Pro převod spalin z ppm na mg ∙ m−3. se mají použít dále 

uvedené hodnoty: 

 fCO = 1,25 
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 fOGC = 1,64 (jeli kalibračním plynem propan) 

 fNO2 = 2,05. 

Koncentrace plynného organicky vázaného uhlíku  OGC  se uvádějí jako uhlík. 

Zjištěná koncentrace oxidů dusíku (NOx) se uvádí jako NO2. 

Všechny zjištěné emisní koncentrace se uvádějí jako hmotnostní koncentrace emisí 

(mg ∙ m−3) přepočtené na suché spaliny při 10 % kyslíku a normálnímu stavu (mg ∙ m−3) při 

0 °C a 1 013 mbar. [9] 

5.3 Průběh měření spalin na kotli Hercules Duo bez úprav spalovací 

komory 

Měření produkce spalin v kotli Hercules Duo při spalování hnědého uhlí probíhalo ve 

zkušebně Výzkumu a vývoje závodu topenářské techniky Viadrus a.s. Pro měření spalin byly 

použity analyzátory spalin firmy ABB řady Advance Optima 2020. Pro měření hodnot spalin 

CO, CO2 a SO2 byl použit přístroj URAS 26, pro měření koncentrace O2 byl použit 

MAGNOS 106 a pro měření koncentrací CxHy byl použit analyzátor MULTIFID. 

Měření spalin bylo provedeno v souladu s normou ČSN EN 303 – 5 2012, tzn., že 

samotná zkouška začala až po dosažení ustáleného provozu – po dvou hodinách provozu na 

jmenovitý výkon. Následně byly spaliny zaznamenávány jednotlivými analyzátory 

v 10 sekundových intervalech po dobu šesti hodin. Následně byly pro jednodušší zobrazení 

průběhu zkoušky hodnoty zprůměrovány na třiceti minutové intervaly. 

5.3.1 Průběh koncentrace O2 ve spalinách 

Koncentrace O2 ve spalinách automatického kotle Hercules Duo dosahovala průměrné 

hodnoty po celou dobu měření 8,14 %. Minimální hodnota koncentrace byla 7,57 %, největší 

koncentrace O2 dosáhla 8,42 %. Průběh koncentrace kyslíku ve spalinách je znázorněn na 

obrázku 20.  
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Obr. 20.  Naměřené hodnoty koncentrace O2 ve spalinách 

5.3.2 Průběh koncentrace CO2 ve spalinách 

Koncentrace CO2 ve spalinách automatického kotle Hercules Duo je znázorněna na 

obrázku 21 a dosahovala průměrné hodnoty po celou dobu měření 11,1 %. Minimální hodnota 

koncentrace byla 10,84 %, největší koncentrace CO2 byla dosažena na začátku zkoušky a 

dosahovala hodnoty 11,64 %. 

 

Obr. 21.  Naměřené hodnoty koncentrace CO2 ve spalinách 
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5.3.3 Průběh koncentrace CO ve spalinách 

Koncentrace CO ve spalinách automatického kotle Hercules Duo je znázorněna na 

obrázku 22 dosahovala průměrné hodnoty po celou dobu měření 438 ppm Minimální hodnota 

koncentrace byla 385,11 ppm největší koncentrace CO byla dosažena na konci zkoušky a 

dosahovala hodnoty 514,91 ppm. 

 

Obr. 22.  Naměřené hodnoty koncentrace CO ve spalinách 

5.3.4 Průběh koncentrace 𝐂𝐱𝐇𝐲 ve spalinách 

Koncentrace CxHy
 ve spalinách automatického kotle Hercules Duo je znázorněna na 

obrázku 23 a dosahovala průměrné hodnoty po celou dobu měření 4,31 ppm Minimální 

hodnota koncentrace byla 3,29 ppm největší koncentrace CxHy
 byla dosažena na konci 

zkoušky a dosahovala hodnoty 6,80 ppm. 
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Obr 23.  Naměřené hodnoty koncentrace CxHy
 ve spalinách 

5.3.5 Průběh koncentrace 𝐒𝐎𝟐 ve spalinách 

Koncentrace SO2 ve spalinách automatického kotle Hercules Duo je znázorněna na 

obrázku 24 a dosahovala průměrné hodnoty po celou dobu měření 1039,07 ppm Minimální 

hodnota koncentrace byla 928,63 ppm největší koncentrace SO2 byla dosažena na začátku 

zkoušky a dosahovala hodnoty 1123,33 ppm. 

 

Obr. 24.  Naměřené hodnoty koncentrace SO2 ve spalinách 
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5.3.6 Průběh koncentrace 𝐍𝐎𝐱 ve spalinách 

Koncentrace NOx ve spalinách automatického kotle Hercules Duo je znázorněna na 

obrázku 25 a dosahovala průměrné hodnoty po celou dobu měření 203,69 ppm Minimální 

hodnota koncentrace byla 198,14 ppm největší koncentrace NOx byla dosažena na začátku 

zkoušky a dosahovala hodnoty 218,97 ppm. 

 

Obr. 25.  Naměřené hodnoty koncentrace NOx ve spalinách 

5.3.7 Průběh koncentrace 𝐓𝐙𝐋 ve spalinách 
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10% O2 114 mg ∙ m−3. 
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Naměřené hodnoty objemových složek (ppm) se použijí pro výpočet hmotnostních 
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 fCO = 1,25 

Dle přepočtu CO ppm na CO v mg ∙ m−3 byla průměrná koncentrace CO ve spalinách 

548,24 mg ∙ m−3. Maximální hodnota dosahovala hodnoty 643,64 mg ∙ m−3, naopak nejnižší 

hodnota dosahovala 481,39 mg ∙ m−3. 
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Naměřené hodnoty objemových složek (ppm) se použijí pro výpočet hmotnostních 

hodnot (mg ∙ m−3). Pro převod spalin CxHy z ppm na OGC (což je organicky vázaný 

uhlík) 𝑚𝑔 ∙ 𝑚−3. se použily dále uvedené hodnoty: 

 fCxHy = 1,64 

Dle přepočtu CxHy ppm na OGC v mg ∙ m−3. byla průměrná koncentrace CO ve 

spalinách 7,05 mg ∙ m−3. Maximální hodnota dosahovala hodnoty 11,15 mg ∙ m−3, naopak 

nejnižší hodnota dosahovala 5,4 mg ∙ m−3. 

Průměrná hodnota prachu  TZL  byla 114 mg ∙ m−3. 

Zjištěné emisní koncentrace se uvádějí jako hmotnostní koncentrace (mg ∙ m−3) 

přepočtené na suché spaliny při 10 % kyslíku a normálnímu stavu (mg ∙ m−3) při 0 °C a 

1 013 mbar. 

Při porovnání s mezními hodnotami normy ČSN EN 303 – 5 2012 byly splněny limity 

pro 4. emisní třídu u koncentrací spalin CO a OGC, u TZL byly limity 4. emisní třídy výrazně 

překročeny a kotel proto splňoval pouze emisní třídu 3 dle zmíněné normy, jak je uvedeno 

v tabulce 17. 

Tabulka 17.  Porovnání naměřených limitů složek emisí s normou ČSN EN 303–5 2012 

složky spalin třída 3 třída 4 

naměřené 

přepočtené hodnoty 

mg/m
3
N při 10% O2  

𝐶𝑂 3 000 1 000 548,24 

𝑂𝐺𝐶 80 30 7,05 

𝑇𝑍𝐿 150 60 114 

5.5 Průběh měření spalin na kotli Hercules DUO s upravenou spalovací 

komorou 

Vzhledem k faktu, že se během původního měření nepovedlo naměřit hodnoty 

koncentrací jednotlivých složek spalin splňující emisní třídu 4 dle ČSN EN 303 – 5 2012 

došlo k úpravě spalovací komory. 

Spalovací komora kotle byla dovybavena šamotovou mřížkou, která byla umístěna nad 

retortovým hořákem kotle, ale pod původním zavodněným litinovým roštem kotle. Tato 

šamotová vyzdívka měla příznivý vliv na snižování TZL ve spalinách. Zároveň s touto 

mřížkou byl do prostoru spalovací komory kotle, nad retortový hořák, přiveden přívod 

sekundárního vzduchu, který měl vliv na dopalování CO ve spalinách. 

5.5.1 Průběh koncentrace 𝐎𝟐 ve spalinách kotle po úpravě 

Koncentrace O2 ve spalinách automatického kotle Hercules Duo dosahovala průměrné 

hodnoty po celou dobu měření 8,11 %. Minimální hodnota koncentrace byla 7,54 %, největší 

koncentrace O2 dosáhla 8,36 %. Průběh koncentrace kyslíku ve spalinách je znázorněn na 

obrázku 26.  
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Obr. 26.  Naměřené hodnoty koncentrace O2 ve spalinách na kotli s upravenou spalovací 

komorou 

5.5.2 Průběh koncentrace 𝐂𝐎𝟐 ve spalinách kotle po úpravě 

Koncentrace CO2 ve spalinách automatického kotle Hercules Duo dosahovala 

průměrné hodnoty po celou dobu měření 11,03 %. Minimální hodnota koncentrace byla 

10,77 %, největší koncentrace CO2 dosahovala hodnoty 11,4 %. Průběh koncentrace oxidu 

uhličitého ve spalinách je znázorněn na obrázku 27.  

 

Obr. 27  Naměřené hodnoty koncentrace CO2 ve spalinách ve spalinách na kotli s upravenou 

spalovací komorou 
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5.5.3 Průběh koncentrace 𝐂𝐎 ve spalinách kotle po úpravě 

Koncentrace CO ve spalinách automatického kotle Hercules Duo dosahovala průměrné 

hodnoty po celou dobu měření 271,08 ppm Minimální hodnota koncentrace byla 245 ppm 

největší koncentrace CO byla dosažena na začátku zkoušky a dosahovala hodnoty 322 ppm. 

Průběh koncentrace oxidu uhelnatého ve spalinách je znázorněn na obrázku 28.  

 

Obr. 28  Naměřené hodnoty koncentrace CO ve spalinách ve spalinách na kotli s upravenou 

spalovací komorou 
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3,1 ppm největší koncentrace CxHy byla dosažena na konci zkoušky a dosahovala hodnoty 

4,6 ppm. Průběh koncentrace CxHy ve spalinách je znázorněn na obrázku 29.  
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Obr č. 29  Naměřené hodnoty koncentrace CxHy ve spalinách ve spalinách na kotli 

s upravenou spalovací komorou 

5.5.5 Průběh koncentrace 𝐒𝐎𝟐 ve spalinách kotle po úpravě 

Koncentrace SO2 ve spalinách automatického kotle Hercules Duo dosahovala 

průměrné hodnoty po celou dobu měření 1025,75 ppm Minimální hodnota koncentrace byla 

932 ppm největší koncentrace SO2 byla dosažena na začátku zkoušky a dosahovala hodnoty 

1121 ppm. Průběh koncentrace kyslíku ve spalinách je znázorněn na obrázku 30.  

 

 

Obr. 30  Naměřené hodnoty koncentrace SO2 ve spalinách ve spalinách na kotli s upravenou 

spalovací komorou 
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5.5.6 Průběh koncentrace 𝐍𝐎𝐱 ve spalinách kotle po úpravě 

Koncentrace NOx ve spalinách automatického kotle Hercules Duo dosahovala 

průměrné hodnoty po celou dobu měření 201,75 ppm Minimální hodnota koncentrace byla 

196 ppm největší koncentrace NOx byla dosažena na začátku zkoušky a dosahovala hodnoty 

206 ppm. Průběh koncentrace kyslíku ve spalinách je znázorněn na obrázku 31.  

 

Obr. 31  Naměřené hodnoty koncentrace NOx ve spalinách 

5.5.7 Průběh koncentrace 𝐓𝐙𝐋 ve spalinách kotle po úpravě 

Měření koncentrace TZL, neboli prachových částic ve spalinách neprobíhalo jako 

měření koncentrace předchozích složek spalin, ale probíhalo gravimetrickou metodou, kdy do 

spalinové cesty kotle, za kouřovod, byl umístěn filtr, který zachycoval částice prachu, které 

z kotle odcházely spalinami. Hodnoty koncentrace prachu se stanovily na základě průměrných 

hodnot ze čtyř měření. Následně se zjištěné hodnoty tuhých znečišťujících látek přepočetly 

dle normy ČSN EN 303 – 5 2012 na 10% obsah O2 v spalinách. Průměrná koncentrace 

dosahovala hodnot po přepočtu na 10% O2 114 mg ∙ m−3. 

5.6 Přepočet koncentrace spalin u kotle s upravenou spalovací komorou 

na 10% 𝐎𝟐 dle metodiky ČSN EN 303-5 

Naměřené hodnoty objemových složek (ppm) se použijí pro výpočet hmotnostních 

hodnot (mg ∙ m−3). Pro převod spalin CO z ppm na mg ∙ m−3 se použily dále uvedené 

hodnoty: 

 fCO = 1,25 

Dle přepočtu CO ppm na CO v mg ∙ m−3. byla průměrná koncentrace CO ve spalinách 

306,25 mg ∙ m−3. Maximální hodnota dosahovala hodnoty 402,5 mg ∙ m−3, naopak nejnižší 

hodnota dosahovala 338,85 mg ∙ m−3. [9] 
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Naměřené hodnoty objemových složek  ppm  se použijí pro výpočet hmotnostních 

hodnot (mg ∙ m−3). Pro převod spalin CxHy z ppm na OGC (organicky vázaný uhlík) mg ∙

m−3 se použily dále uvedené hodnoty: 

 fCxHy = 1,64 

Dle přepočtu CxHy ppm na OGC v mg ∙ m−3 byla průměrná koncentrace CO ve 

spalinách 6,35 mg ∙ m−3. Maximální hodnota dosahovala hodnoty 7,54 mg ∙ m−3, naopak 

nejnižší hodnota dosahovala 5,08 mg ∙ m−3. [9] 

Průměrná hodnota prachu (TZL) byla 59 mg ∙ m−3. 

Všechny zjištěné emisní koncentrace spalin se uvádějí jako hmotnostní 

koncentrace (mg ∙ m−3) přepočtené na suché spaliny při 10 % kyslíku a normálnímu stavu 

(mg ∙ m−3) při 0 °C a 1 013 mbar. [9] 

Při porovnání s mezními hodnotami normy ČSN EN 303 – 5 2012 byly splněny limity 

pro 4. emisní třídu u koncentrací spalin CO a OGC, i u TZL. Naměřené hodnoty a mezní 

hodnoty jednotlivých emisních tříd jsou uvedeny v tabulce 18. 

Tabulka 18.  Porovnání naměřených limitů složek emisí s normou ČSN EN 303–5 2012 

složky spalin třída 3 třída 4 

naměřené 

hodnoty 

mg/m
3

N při 10% O2  

CO 3 000 1 000 306,25 

OGC 80 30 6,35 

TZL 150 60 59 

Díky úpravě na spalovací komoře se podařilo dostat automatický kotel Hercules Duo 

do vyšší emisní třídy a kotel splňuje ve všech ukazatelích emisní třídu 4. 
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6 TEORETICKÝ VÝPOČET SPALOVÁNÍ PALIVA 

POUŽITÉHO PŘI EXPERIMENTU 

Během experimentu bylo spalováno hnědé uhlí z dolu Bílina o zrnitosti hrášek 2. 

Složení samotného paliva bylo 52,25 % C, 12,98 % O2, 4,4 % H2, 0,77 % N2 1,93% S2, 

16,15 % A, 11,17 % W . Hodnoty jednotlivých složek v palivu jsou uvedeny v tabulce 19. 

Výhřevnost paliva Q𝑖 byla udávána v rozmezí 17,5 – 22,3  kJ ∙ kg−1). 

Tabulka 19.  Hodnoty jednotlivých složek paliva 

C % H % S % O % N % W % A % 

52,25 4,4 1,93 12,98 0,77 11,17 16,15 

6.1 Stanovení výhřevnosti a spalného tepla pro tuhé palivo. 

Výpočet spalného tepla a výhřevnosti hnědého uhlí použitého při experimentu byl 

proveden dle Dulongových rovnic a dle Svazové rovnice. [14] 

6.1.1 Výpočet spalného tepla Qs a výhřevnosti Qi z Dulongových rovnic pro 

tuhá a kapalná paliva 

Po dosazení jednotlivých složek paliva do rovnice (3) pro spalné teplo 𝑄𝑠 a do rovnice 

(4) pro výhřevnost 𝑄𝑖 vypočteme: 

Qs = 21 9 1      kJ ∙ kg−1) 

Qi = 2  949      kJ ∙ kg−1) 

Po dosazení hodnot jednotlivých složek paliva do Dulongových rovnic pro Qs a Qi 

byla vypočtena hodnota spalného tepla 21 901 kJ ∙ kg−1 a hodnota výhřevnosti paliva 

20 949 kJ ∙ kg−1. 

6.1.2 Výpočet spalného tepla Qs a výhřevnosti Qi ze Svazové rovnice pro tuhá a 

kapalná paliva 

Po dosazení jednotlivých složek paliva do rovnice (5) pro spalné teplo 𝑄𝑠 a do rovnice 

(6) pro výhřevnost Qi vypočteme: 

Qs = 21 915      kJ ∙ kg−1) 

Qi = 21   8      kJ ∙ kg−1) 

Po dosazení hodnot jednotlivých složek paliva do Svazové rovnice pro Qs a Qi byla 

vypočtena hodnota spalného tepla Qs = 21 915 kJ ∙ kg−1 a hodnota výhřevnosti paliva 

použitého při experimentu Qi = 21 008 kJ ∙ kg−1. 
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6.2 Výpočet množství spalin 

Z rovnice C𝑟  H𝑟  O𝑟  𝑁𝑟  S𝑟  𝐴𝑟  W 
𝑟 = 1     (1)    (8) 

Vyjadřující složení paliva je zřejmé, že nositeli energie jsou uhlík a vodík. Ze 

spalovacích rovnic lze výpočtem stanovit všechny podstatné údaje, týkajících se hmotových a 

objemových bilancí, popřípadě i teoretické spalovací teploty. Tyto výpočty se provádí 

zásadně při normálních fyzikálních podmínkách (0° C a tlaku 101 325 Pa). [14] 

Z hmotnostního obsahu uhlíku, vodíku, síry a kyslíku v palivu (viz tab č. 19), 

vezmeme li v úvahu obsah kyslíku ve vzduchu (objemově 21%, hmotnostně 23,2%) můžeme 

vypočítat spotřebu teoretického množství spalovací vzduchu. 

minmin
21

100
OL        m3 ∙ kg−1)         (9) 

Po úpravě 

𝐿𝑚𝑖𝑛 =
100

21
∙  

22,4

12
∙ 𝐶  

11,2

2
∙ H  

22,4

32
∙ S  

22,4

32
∙ O       𝑚3 ∙ 𝑘𝑔−1)   (10) 

kde: C je spotřeba kyslíku pro spálení uhlíku, 

 H - spotřeba kyslíku pro spálení vodíku, 

 S - spotřeba kyslíku pro spálení síry, 

 O - objemové vyjádření množství kyslíku. 

Po dosazení do uvedené rovnice (10) dostaneme hodnotu teoretického množství 

spalovacího vzduchu 

4494,5min L       m3 ∙ kg−1) 

Pro výpočet skutečného množství spalovacího vzduchu použijeme vztah 

21

100
min  nOLskut       m3 ∙ kg−1)        (11) 

kde: n je Součinitel přebytku vzduchu  (1) 

Protože je v zájmu dobře vedeného spalovacího procesu maximální využití energie 

paliva, a tedy dokonalé vyhoření, kdy po spalování nezbydou žádné nespálené zbytky 

hořlaviny, je reálný spalovací proces prováděn s větším množstvím spalovacího vzduchu, než 

je teoretické. Jedná se tedy o spalování s přebytkem vzduchu. [14] 
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Během experimentálního měření bylo palivo, hnědé uhlí ořech 2 v kotli se samočinnou 

dodávkou paliva s průměrným přebytkem vzduchu n = 1,74. 

Po dosazení do uvedené rovnice (11) dostaneme hodnotu skutečného množství 

spalovacího vzduchu 

482,9skutL       m3 ∙ kg−1) 

Množství spalin se vypočítá dosazením jednotlivých složek paliva do spalovací 

tabulky (tabulka 20). 

Tabulka 20.  Spalovací tabulka 

Složka 
Množství 

složky (kg.kg
-1

) 
Výpočet 

Omin 

(m
3
.kg

-1
) 

Spaliny (m
3
.kg

-1
) 

VCO2 VH2O VSO2 VN2 VO2 

C 0,5225 1,87 . C
p
 0,9753 0,9753 

    
H 0,044 5,6 . H

p
 0,2464 

 
0,4928 

   
S 0,0193 0,7 . S

p
 0,01351 

  
0,0135 

  
O 0,1298 0,7 . O

p
 -0,09086 

     

 
Σ Omin 1,1444 

 
N2 0,0077 0,8 . N

p
 

    
0,00616 

 
W 0,1117 1,24 . W

p
 

  
0,1390 

   
N2 ze vzduchu Omin.3,76.n 

    
7,4908 

 
O2 přebytečný Omin.(n-1) 

     
0,8468 

Objem jednotlivých složek spalin 0,9753 0,6318 0,0135 7,497 0,8468 

Celkem V
V

sp 9,964 

Celkem V
S

sp 9,333 

 

Množství oxidu uhličitého ve spalinách je dáno vztahem 

P

CO CV 
12

4,22
2

      m3 ∙ kg−1)         (12) 

kde: P je ekvivalent indexu r z tabulky 8.  (1) 

Kde horní index P je ekvivalentem indexu r z tabulky 8. Po dosazení do rovnice (12) 

pak výsledné množství oxidu uhličitého ve spalinách bude 

9753,0
2
COV       m3 ∙ kg−1) 

Množství vodní páry ve spalinách je dáno rovnicí (13) 
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PP

OH WHV  24,1)
2

2,11
(22

      m3 ∙ kg−1)      (13) 

kde: H𝑃 je Množství vody vzniklé spálením vodíku, 

 W𝑃 - Objemově vyjádřené množství vody z paliva. 

Po dosazení do rovnice (13) pak výsledné množství vodní páry obsažené ve 

spalinách je  

6318,02 OHV       m3 ∙ kg−1) 

Množství oxidu siřičitého ve spalinách je dáno vztahem (14) 

P

SO SV 
32

4,22
2

      m3 ∙ kg−1)         (14) 

Po dosazení do rovnice (14) pak výsledné množství oxidu siřičitého ve spalinách bude 

01351,0
2
SOV       m3 ∙ kg−1) 

Množství dusíku ve spalinách je dáno vztahem (15) 

𝑉𝑁2 =  ,8 ∙ 𝑁2
𝑃  O𝑚𝑖𝑛 ∙

79

21
∙ 𝑛      m3 ∙ kg−1)       (15) 

kde: 𝑁2
𝑃 je Objemově vyjádřené množství dusíku z paliva, 

Po dosazení do rovnice (15) pak výsledné množství dusíku ve spalinách je 

𝑉𝑁2 = 7,497      m3 ∙ kg−1) 

Množství kyslíku ve spalinách je dáno vztahem
 

𝑉𝑂2 = 𝑂𝑚𝑖𝑛 ∙  𝑛  1       m3 ∙ kg−1)        (16) 

Po dosazení do rovnice (16) pak výsledné množství kyslíku, vzniklého spálením 

spalovacího vzduchu ve spalinách je 

𝑉𝑂2 =  ,8468      m3 ∙ kg−1) 

Celkové teoretické množství vlhkých spalin je dáno součtem jednotlivých složek ve 

spalinách. 

V𝑠𝑝
𝑉 = VCO2  VH2O  VN2  VSO2  VO2      m3 ∙ kg−1)     (17) 

Po dosazení do rovnice (17) pak celkové výsledné množství vlhkých spalin je 

𝑉𝑠𝑝
𝑉=9,964      m3 ∙ kg−1) 
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Celkové teoretické množství suchých spalin je dáno rozdílem celkového množství 

vlhkých spalin a vody obsažené ve vlhkých spalinách. 

Vsp
S = Vsp

V  VH2O      m3 ∙ kg−1)        (18) 

Po dosazení do rovnice (18) pak celkové množství suchých spalin je 

Vsp
S = 9,333      m3 ∙ kg−1) 

Vyjádření objemového podílu jednotlivých složek vlhkých spalin  

Procentuální složení oxidu uhličitého 

φCO2 =
𝑉𝐶𝑂2

𝑉𝑠𝑝
𝑉 ∙ 1        %          (19) 

φCO2 = 9,79      %  

Procentuální složení vodní páry  

φH2O =
𝑉𝐻2𝑂

𝑉𝑠𝑝
𝑉 ∙ 1        %          (20) 

φH2O = 6,34      %  

Procentuální složení oxidu siřičitého 

φSO2 =
𝑉𝑆𝑂2

𝑉𝑠𝑝
𝑉 ∙ 1        %          (21) 

φSO2 =  ,136      %  

Procentuální složení dusíku 

φN2 =
𝑉𝑁2

𝑉𝑠𝑝
𝑉 ∙ 1        %          (22) 

φN2 = 75,24      %  

Procentuální složení kyslíku 

φO2 =
𝑉𝑂2

𝑉𝑠𝑝
𝑉 ∙ 1        %          (23) 

φO2 = 8,5      %  

Vyjádření objemového podílu jednotlivých složek suchých spalin  

φCO2 =
𝑉𝐶𝑂2

𝑉𝑠𝑝
𝑆 ∙ 1        %          (24) 
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φCO2 = 1 ,45      %  

Procentuální složení oxidu siřičitého 

φSO2 =
𝑉𝑆𝑂2

𝑉𝑠𝑝
𝑆 ∙ 1        %          (25) 

φSO2 =  ,145      %  

Procentuální složení dusíku 

φN2 =
𝑉𝑁2

𝑉𝑠𝑝
𝑆 ∙ 1        %          (26) 

φN2 = 8 ,33      %  

Procentuální složení kyslíku 

φO2 =
𝑉𝑂2

𝑉𝑠𝑝
𝑆 ∙ 1        %          (27) 

φO2 = 9, 7      %  

6.3 Výpočet adiabatické teploty  

Adiabatická teplota charakterizuje adiabatické podmínky jak v přívodu, tak i v odvodu 

tepla a stanovuje se pro dokonalé spalování při součiniteli přebytku vzduchu n=1. 

Přepočet množství spalin pro n=1 (součinitel přebytku vzduchu) 

nOVV P

N

vzduch

spalN
21

79
min

22
       m3 ∙ kg−1)        (28) 

Po dosazení do rovnice (33) získáme 

311,417619,3144,100616,0
2

vzduch

spalNV       m3 ∙ kg−1)  

11

2222

  n

spalNspSOOspHspCO

n

sp VVVVV       m3 ∙ kg−1)     (29) 

932,5311,401351,06318,09753,01 n

spV       m3 ∙ kg−1) 

Měrná entalpie spalin se určuje z tepla přivedeného do spalovacího procesu a 

z objemu vzniklých spalin. Pro nejjednodušší případ, kdy se teplo do spalovacího procesu 

přivádí jen výhřevností paliva, platí rovnice (30) 

1


n

sp

i

sp
V

Q
i       m3 ∙ kg−1)          (30) 
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55,3541
932,5

04,21008
spi       m3 ∙ kg−1) 

Z rovnice (30) vyplývá, že hodnota isp je závislá na způsobu spalování. Největší 

hodnoty isp bude dosaženo při dokonalém spalování se součinitelem vzduchu n = 1, neboť Qi 

se uvolní zcela pro dokonalé spalování a objem Vsp bude minimální. Měrnou entalpií spalin 

při závislosti na teplotě je možno určit z následující rovnice (31) 

 20001200020002000

1

2000

22222222

1
N

n

NSOSOOHOHCOCOn

sp

sp iViViViV
V

i  


      kJ ∙ m−3)  (31) 

Rozmezí entalpie spalin vybraného paliva v závislosti na teplotě spalin je uvedeno 

v tabulce 21. [15] 

Tabulka 21.  Závislost entalpie spalin na teplotě spalin 

Teplota spalin 

(°C) 

Entalpie spalin uhlí a 

topného oleje (kJ.m
3
) 

2 000 3 358,6 

2 100 3 545,60 

Adiabatická teplota pro dané tuhé palivo se nachází v uvedeném rozmezí 

viz. tabulka 22. [15] 

Tabulka 22.  Závislost entalpie spalin na teplotě spalin 

teplota 

(°C) 2CO

ti  
2H O

ti  
2SO

ti  
2N

ti  2O

ti  

2000 4845,5 3928,5 5333 2984,6 3007,3 

2100 5117,7 4168,7 5845,5 3147,1 3171 

2200 5389,9 4410,8 6439,2 3308,6 3334,1 

Po dosazení jednotlivých složek objemů spalin a měrných entalpií složek spalin 

(viz tabulka č. 22) pro příslušné teploty do rovnice (31) a (32) byly získány hodnoty měrné 

entalpie spalin při daných teplotách 

 20001200020002000

1

2000

22222222

1
N

n

NSOSOOHOHCOCOn

sp

sp iViViViV
V

i  


      kJ ∙ m−3) 

46,33962000 spi       kJ ∙ m−3) 
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 21001210021002100

1

2100

22222222

1
N

n

NSOSOOHOHCOCOn

sp

sp iViViViV
V

i  


      kJ ∙ m−3)  (32) 

07,35862100 spi       kJ ∙ m−3) 

Interpolací získáme vztah pro výpočet adiabatické teploty (33) 

20002200

2000

2000 100
spsp

spsp

a
ii

ii
tt




       ℃)        (33) 

Po dosazení do rovnice (33) nám vyjde hodnota adiabatické teploty pro palivo použité 

při experimentu 

52,2076
46,339607,3586

46,339655,3541
1002000 




at      ℃) 

6.4 Výpočet teoretické spalné teploty 

Teoretická teplota charakterizuje možné změny ve spalovacím procesu za teoreticky 

propočtených podmínek. Stanovuje se pro účely srovnání různých podmínek spalovacího 

procesu, umožňuje měnit hodnoty spotřeby spalovacího vzduchu n≥1 a hodnoty entalpie 

předehřátého paliva a spalovacího vzduchu. 

Měrná entalpie spalin se určuje z tepla přivedeného do spalovacího procesu, a 

z objemu vzniklých spalin. Pro případ výpočtu měrné entalpie spalin, pomocí které se 

následně vypočte teoretická teplota uvedené veličiny entalpie předehřátého paliva a entalpie 

spalovacího vzduchu jsou nulové, jelikož se v tomto případě neuplatňuje ani předhřev 

vzduchu, ani předehřev paliva (viz rovnice (34)) 

vlhsp

VZPi
sp

V

IIQ
i

.


       kJ ∙ m−3)         (34) 

297,2108
964,9

04,21008
spi       kJ ∙ m−3) 

Rozmezí entalpie spalin vybraného paliva v závislosti na teplotě spalin je uvedeno 

v tabulce 23. [15] 

Tabulka 23.  Závislost entalpie spalin na teplotě spalin 

Teplota spalin 

(°C) 

Entalpie spalin uhlí a 

topného oleje (kJ.m
-3

) 

1 300 2 071,30 

1 400 2 250,60 
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Teoretická spalná teplota pro zadané tuhé palivo se nachází v uvedeném rozmezí 

viz tabulka 24. [15] 

Tabulka 24.  Závislost entalpie spalin na teplotě spalin 

teplota (°C) 
2CO

ti  
2H O

ti  
2SO

ti  
2N

ti  
2O

ti  

1 300 2 975,7 2 337,4 2 990,4 1 855,7 1 872,6 

1400 3 237,4 2 552,6 3 254,4 2 013,7 2 031,5 

Po dosazení jednotlivých složek objemů spalin a měrných entalpií složek spalin 

(viz tabulka č. 24) pro příslušné teploty do rovnice (35) a (36) byly získány hodnoty měrné 

entalpie spalin při daných teplotách 
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Interpolací získáme vztah pro výpočet adiabatické teploty (37) 
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Po dosazení do rovnice (37) nám vyjde hodnota teoretické teploty pro palivo použité 

při experimentu 

64,1363
84,198884,2170

84,1988297,2108
1001300 




tt       ℃) 
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7 POROVNÁNÍ NAMĚŘENÝCH VÝSLEDKŮ S NORMOU 

ČSN EN 303 – 5 2012 A TEORETICKÝMI VÝPOČTY 

SPALOVÁNÍ 

Během experimentu se v kotli Hercules Duo se  samočinnou dodávkou palivo 

spalovalo hnědé uhlí z dolu Bílina Ořech 2 s průměrným součinitelem přebytku vzduchu 

n = 1,74. Měření probíhalo dle normy ČSN EN 303 – 5 2012, kdy se kotel nechal ustálit na 

jmenovitém výkonu, a poté začala samotná zkouška, která trvala nepřetržitě 6 hodin. Během 

zkoušky byly hodnoty jednotlivých složek zaznamenávány kalibrovanými přístroji 

v 10 vteřinových intervalech. Hodnoty TZL ve spalinách byly zjišťovaný gravimetrickou 

metodou Prvotní zkouška probíhala na stávajícím kotli ze sériové výroby, který dosahoval 

hodnot emisí splňující pouze 3. Emisní třídu normy ČSN EN 303 – 5 2012. Prvotní zkouška 

s neupravenou spalovací komorou sloužila pouze pro porovnání jednotlivých emisních 

hodnot. 

Druhá část experimentu byla zaměřena na úpravu spalovací komory, přidání 

keramické vyzdívky a úpravy přívodu sekundárního vzduchu do spalovacího prostoru 

samotného kotle. Naměřené hodnoty emisí po této úpravě splňovaly limity 4. Emisní třídy dle 

normy ČSN EN 303 – 5 2012.  

Průměrný tepelný výkon kotle zaznamenaný v průběhu zkoušky byl 25,4 kW. 

Průměrná účinnost kotle byla po dobu trvání zkoušky 84,84%. 

Během experimentálního měření, které dle platné normy trvalo nepřetržitě 6 hodin 

automatického kotle Hercules Duo spalující hnědé uhlí zrnitosti Ořech 2 dosahovala průměrná 

teplota spalin hodnot 184,34 °C. Průměrná spotřeba paliva při jmenovitém výkonu byla 

5,57 kg ∙ h−1. 

Průměrné hodnoty emisí NOx při jmenovitém výkonu 25,4 kW dosahovaly 

201,75 ppm. 

Průměrná naměřená hodnota oxidu uhličitého CO2 ve spalinách je 11,03 %. Vypočtená 

teoretická hodnota pro tuto složku spalin při součiniteli přebytku vzduchu n = 1,74 je 10,45% 

z celkového objemu suchých spalin. 

Průměrná hodnota složky spalin CO, přepočítána dle normy ČSN EN 303 – 5 2012 na 

10% kyslíku O2 ve spalinách je 338,35 mg ∙ m3 což je výrazně pod limitem emisní třídy 4 dle 

ČSN EN 303 – 5 2012. 

Průměrná naměřená hodnota složky oxidu uhelnatého CO ve spalinách je 271,08 ppm. 

Hodnota O2 ve spalinách je dána součinitelem přebytku vzduchu n a dosahovala 

průměrných hodnot 8,11%. Vypočtená hodnota pro tuto složku spalin při součiniteli přebytku 

vzduchu n = 1,74 je 9,07% z celkového objemu suchých spalin. 

Průměrná hodnota OGC, což je organicky vázaný uhlík, při přepočtu na10% kyslíku ve 

spalinách dle normy ČSN EN 303 – 5 2012 je 6,35 mg ∙ m3, což je výrazně pod limity 

4. emisní třídy dle zmíněné normy. 
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Průměrná naměřená hodnoty složky CxHy, která slouží pro přepočet výše uvedené 

hodnoty OGC dle normy ČSN EN 303 – 5 2012 byla 3,85 mg ∙ m3. 

Průměrná hodnota SO2 ve spalinách dosahoval hodnot 1025,75 mg ∙ m3. 

Hodnoty TZL po přepočtení na 10% obsah kyslíku O2 ve spalinách dle normy 

ČSN EN 303 – 5 2012 dosahují hodnot 59 mg ∙ m3 což splňuje limity 4. Emisní třídy 

evropské normy ČSN EN 303 – 5 2012. 
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8 ZÁVĚR 

V předložené diplomové práci je analyzována problematika spalování tuhých paliv 

v lokálních topidlech a vznik jednotlivých složek emisí, teorie spalování těchto paliv, popsána 

konstrukce kotle Viadrus Hercules Duo se samočinnou dodávkou paliva a výsledky jsou 

porovnány s emisními limity, které jsou uvedeny v evropské normě ČSN EN 303 – 5 2012. 

Teoretický závěr byl vyvíjen pro automatický kotel Viadrus Hercules Duo 5čl., který 

spaluje hnědého uhlí zrnitosti Ořech 2. V tomto kotli probíhalo spalování hnědého uhlí 

s průměrným výkonem 25,4 kW. Průměrná teplota spalin p dobu experimentálního měření 

byla 184,34 °C. 

Cílem experimentu byla úprava spalovací komora kotle tak, aby výsledné hodnoty 

emisí splnili emisní třídu 4 dle normy ČSN EN 303 – 5 2012. Úprava spočívala v dovybavení 

kotle keramikou a úpravou přívodu sekundárního spalovacího vzduchu nad retortový hořák. 

Po této úpravě u kotle Hercules Duo dosahují emisní hodnoty podstatně nižších 

hodnot, než jsou limity požadované emisní třídy 4. U oxidu uhelnatého, dosahují průměrné 

hodnoty přepočítané na 10 % kyslíku O2ve spalinách 338,35 mg ∙ m3. Maximální přípustná 

koncentrace dle normy pro 4. emisní třídu je 1 000 mg ∙ m3. Průměrná hodnota organicky 

vázaného kyslíku OGC přepočítána na 10 % kyslíku O2 ve spalinách je 6,35 mg ∙ m3. 

Maximální přípustná koncentrace dle normy ČSN EN 303 – 5 2012 pro 4. emisní třídu je 

30 mg ∙ m3. 

Hodnoty tuhých znečišťujících látek TZL ve spalinách, po přepočtu na 10% kyslíku O2 

dosahuje průměrných hodnot 59 mg ∙ m3.  Maximální přípustná koncentrace dle normy pro 

4. emisní třídu je 60 mg ∙ m3. 

Důležitou skutečností z pohledu emisí CO, OGC a TZL přepočítaných na 10 % obsah 

kyslíku O2 ve spalinách je, že kotel Viadrus Hercules Duo 5čl. se samočinnou dodávkou 

paliva po úpravě spalovací komory dosahuje limitů vyšší, čtvrté emisní třídy, než kotel bez 

této úpravy. 

Z obchodního hlediska to má veliký přínos, protože dle platných evropských norem 

nastane v roce 2018 zákaz prodej kotlů s nižší emisní třídou než čtvrtou. Z tohoto pohledu je 

kotel Hercules Duo ekologickým spalovacím zařízením, který splňuje nejpřísnější ekologické 

normy a jeho prodej a samotný provoz nebude v následujících letech nijak omezován. 
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