
 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

ABSTRAKT 

 Bakalářská práce je zaměřena na aktuální problematiku snižování emisí při spalování 

tuhých paliv v lokálním topeništi kotle s výkonem 25kW. Respektování přírodních zákonů, 

kterými se řídí fyzikálně chemický proces hoření, vedlo k inovaci kotle s retortovým 

hořákem. Součástí tohoto spalovacího zařízení jsou opatření zajišťující zvýšení teploty 

plamene a katalytické spalování odcházejících emisí. Konstrukčními úpravami bylo dosaženo 

dokonalejší spalování s vyšší energetickou účinností a nižší produkcí emisí vyhovující 

legislativním předpisům pro zařazení spalovacího zařízení (kotle) do 4. emisní třídy. Nutnou 

součástí předcházející prodeji těchto kotlů je certifikace akreditovanou státní zkušebnou, která 

oficiálně potvrdí parametry kotle uváděné v bakalářské práci. 

 

Klíčová slova  

Spalovací zařízení malých výkonů, retortový hořák, tuhá paliva, emise, účinnost 

 

ABSTRACT 

Thesis is focused on the current issue of reduction of emissions during the combustion 

of solid fuels in local heating boiler with an output 25kW. Respecting of natural laws by 

which is governed physico-chemical process of combustion, contribute to innovation of 

boilers with retort burner. Measures ensuring the increase of flame temperature and catalytic 

incineration outgoing emissions are part of the incinerator. Construction changes contributed 

to better combustion with a higher energy efficiency and lower production of emissions 

conforming legislative requirements for inclusion combustion equipment (boilers) in the 

fourth emission class. An essential part of the pre-sale process is certification by the 

accredited state test, that officially confirm parameters of boilers that are included in the 

thesis. 
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Combustion device of lower output power, retort turner, solid fuel, emission, efficiency  
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1 ÚVOD 

Emise z lokálních spalovacích zařízení, jsou v současné době vážným ekologickým 

problémem, který v některých lokalitách České republiky dokonce převyšuje emise 

z průmyslu a dopravy. Kritická jsou hlavně špatně odvětrávaná údolí v meteorologické situaci 

tlakových výší bez výrazného větru, který by spaliny s emisemi rozptýlil. 

 Legislativní opatření jsou zaměřena na snížení emisí jak používáním 

ušlechtilejších paliv, tak používaní nových spalovacích zařízení. V této souvislosti jsou pro 

spalování povolena jen standartní paliva a například uhelné kaly jsou pro spalování zakázány.  

V druhém způsobu zaměřeném na konstrukci spalovacích zařízení je v rámci 

legislativy předepsáno  jakých emisních limitů lze dosáhnout. Například od roku 2017 mohou 

být v prodeji pouze spalovací zařízení čtvrté třídy vyhovující předepsaným emisním limitům. 

V této souvislosti musí konstrukce spalovacích zařízení respektovat předepsané limity a 

pomocí praktické realizace spalovacích podmínek řídících se termodynamickými zákony 

dosáhnout minimalizace emisí. Tímto legislativním předpisem budou logicky vyřazeny 

primitivní spalovací zařízení, které jsou dosud v provozu. 

 Vytápění je v našich zeměpisných podmínkách v zimním období nutností a 

proto je nutné podmínky nastavit tak aby využití ušlechtilejších paliv a nízko emisních 

spalovacích zařízeních bylo dostupné pro všechny obyvatele. Za příklad může sloužit tato 

záměna paliv a spalovacích zařízení, která proběhla při sjednocení Německá v roce 1989. 

Východní německé země (NDR) ve velké míře používaly spalovací zařízení na hnědé uhlí, 

které se velkoobjemově těžilo v Horní Lužici a Sasku. Zaměstnanci těchto dolů palivo 

dostávali deputátním přídělem, takže bylo nejen levné ale i oblíbené. Technické problémy 

především malých spalovacích zařízeních lokálních topenišť byly primárním zdrojem emisí 

nespálených uhlovodíků. Stejné uhlí používané ve velkých elektrárenských a teplárenských 

kotlích spalované náročnější technologií práškových topenišť s vyšší spalovací teplotou 

nebylo problémem. Po sjednocení Německa byla přijata jednotná náročnější emisní legislativa 

NSR, což prakticky hnědé i černé uhlí vyřadilo z paliv vhodných pro spalování v lokálních 

topeništích. Tato náročná transformace s přechodem na ušlechtilejší paliva (zemní plyn, lehké 

topné oleje a biomasa) spolu se snížením energetické náročnosti budov (zateplení, solární 

energie) vedlo k zásadnímu zlepšení v oblasti znečištěného ovzduší. Obdobná situace byla i 

v Rakousku, kde otázky životního prostředí a znečištění ovzduší jsou součásti státní politiky.  

V České republice byla popisovaná náročná záměna spalovacích zařízení a 

používaných paliv odkládána až do současnosti. Politika EU nás však přivádí k nutnosti řešit 

uvedené problémy, s nimiž souvisí i legislativní opatření, jejichž důsledkem je i řešení tématu 

mé bakalářské práce.: „Optimalizace spalování tuhých paliv v retortových hořácích“, které 

řeším ve spolupráci s tradičním výrobcem kotlů malých výkonů (do 200kW) Bosch 

termomechanika Krnov. 
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 2 ZÁKLADNÍ STRUKTURA AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA 
TUHÁ PALIVA 

V této kapitole budou popsány kotle, které se dělí podle použitého materiálu. Dělí se 

do dvou základních skupin. Na kotle ocelové a litinové. V současné době se jiné materiály 

nepoužívají. [1] 

2.1 Litinové kotle 

U automatických kotlů s litinovým výměníkem je použito kotlové těleso z běžného 

litinového prohořívacího kotle. Uvnitř tohoto kotle je pevně zabudovaný vodou chlazený rošt, 

který se původně používal na spalování černého uhlí a koksu. Existují dva způsoby jak 

integrovat hořáky do těles.  

V minulosti (70 až 80 let) se kotle upravovaly pro malé hořáky na spalování zemního 

plynu. Využíval se spalovací prostor, kde byl hořák namontován, do předních dvířek tak aby 

vycházející plamen z hořáku směřoval horizontálně k zadní stěně, kde se odrážel od 

žáruvzdorné vyzdívky. S malým zájem, se od těchto úprav začalo upadat. Oživení nastalo, 

když se zvýšil zájem o spalování pelet. Peletové hořáky jsou velice podobné hořákům na 

zemní plyn, proto jsou integrovat předními dvířky litinových kotlů. Pokud je plamen 

dostatečně oddělen od stěny výměníku vyzdívkou, lze takto získat nízké emise s vysokou 

účinností. Hořáky pro spalování uhlí jsou ale větší a proto se nemůžou zabudovat do předních 

dvířek stejně jako hořáky peletové. Proto se hledalo nové řešení. [1] 

Druhou možností je umístění kotlového litinového tělesa, ze kterého se oddělí 

nezavodněné dno, na speciální podstavec z oceli, ve kterém už je zabudovaný hořák na uhlí. 

V podstatě vznikne kotel z oceli a litiny. Spalovací komora se zde využívá z původní 

popelníkové komory litinového kotle, která je na vrchní části ohraničena vodou chlazeným 

roštem. Hlavním problémem je že spalovací prostor je malý, na to aby se do něj mohla umístit 

žáruvzdorná vyzdívka. Plamen vychází vertikálně přes pevný rošt, prochází spalovací 

komorou, vzniklé spaliny odcházejí přes malý výměník do komína. [1] 

Integrace hořáku pod litinové těleso není optimální, ale v kombinaci s kvalitním 

hořákem, lze docílit vysokého vytápějícího standardu. Tyto kotle podle emisí splňují 

požadavky pro 3. Třídu. [1] 

2.1.1 Litinový automatický kotel Logano G221A 

Tento kotel je určen pro spalování hnědého, černého uhlí a dřevěných pelet. Kotel 

slouží k vytápění objektů a případně k ohřevu teplé užitkové vod s tepelným výkonem 25kW 

nebo 30kW.(viz. obr. 1.) Jedná se o automatický kotel s částečnou kontrolou obsluhy. 

Kotel v provozu pracuje bez kondenzace. Teplota spalin v kotli může poklesnou tehdy 

když je nižší jmenovitý výkon. 
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Obr. 1 Řez kotlem Logano G221A [8] 

Legenda: 

1. Turbulátory 

2.  Keramické cihly 

3. Katalyzátory 

4. Spalovací rošt 

 

2.1.2 Litinový automatický kotel Vulcanus  

Automatický kotel na tuhá paliva Vulcanus (viz. obr. 2) je určen pro ekologické a 

ekonomické spalování uhlí nebo dřevěné pelety. Vyrábí se pro tepelný tok do 35kW. [10] 



 

4 

 

 
Obr. 2 Kotel Vulcanus [10] 

2.2 Ocelové kotle 

Ocelové kotle jsou tvořeny kotlovým tělesem který je svařen z kotlových plechů. U 

těchto kotlů stejně jako u litinových, můžou být použity samočinné dodávky paliva nebo ruční 

dodávky paliva.  

2.2.1 Ocelový automatický kotel Benekov C16 

Automat Kotel Benekov C16 (viz. obr. 3) je určen k vytápění malých nebo 

nízkoenergetických rodinných domů, nebo v menších objektech kde jejich náročnost na 

tepelný tok nepřesáhne 19kW. [9] 
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Obr. 3 Řez kotlem Benekov C16[9] 

 

Legenda: 

1. šnekový podavač paliva 

2. retorta 

3. Nosník keramického reflektoru 

4. Katalyzátor 

 

2.2.2 Ocelový automatický kotel AGRO UNI 

Tento kotel je určený pro spalování biomasy v různých formách (obilniny) (viz. 

obr.4). Kotel je vybaveny komponenty, které zvyšují bezpečnost provozu, kromě toho je tam 

také dvojitá ochrana proti vznícení paliva a zásobníku. [11] 
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Obr. 4 Kotel AGRO UNI [11] 
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 3 PRINCIP RETORTOVÉHO HOŘÁKU 

Tyto hořáky pracují na principu přikládání. Palivo je ze zásobníku dopravováno do 

topeniště pomocí šnekového dopravníku (viz. obr. 5). Palivo je zde ze spodu vyhrnováno na 

rošt, kde postupně vyhořívá. K vyhrnování dochází pomalu. Protože jak se palivo blíží 

k vrchní hořící vrstvě, dochází k nahřátí a postupném uvolňování prchavé hořlaviny(viz. obr. 

6). Podle druhů paliv se hořlavina uvolňuje kolem teplot 150°C až k 200°C. Uvolněná 

prchavá hořlavina projde hořící vrstvou, kde dojde k jejímu zapálení a poté dohořívá 

v dohodovacím prostoru. Hořící vrstva je tvořena zbytky odplyněného pevného paliva, které 

dohořívají na roštu. Pod roštem se přivádí spalovací vzduch, které podporuje vyhořování 

paliva. Po spalování pevné zbytky jako je popel a škvára jsou postupně vytlačovány na hranu 

roštu, kde přepadnou do popelníku. Retorta i rošt musí být vyrobeny ze speciálních 

žáruvzdorných litin (viz. obr. 7 a 8). Která odolá vysokým teplotám, také dobře akumuluje 

teplo, proto v retortě vytváří příznivé podmínky pro zplyňování paliva. Aby se uhlík dokonale 

spálil na CO2, je nutná konstrukce dohořívacího prostoru. U spalování pevných paliv se 

nejvíce tepla uvolní při exotermní reakci uhlíku s kyslíkem na CO2, k tomu jsou zapotřebí 

vysoké reakční teploty a dostatek okysličovadla. [2]   

Černému uhlí s nízkým obsahem prchavé hořlaviny asi do 30%, bude stačit malý 

dohořívací prostor, protože hoří krátkým plamenem. 

Hnědé uhlí má prchavých hořlavin podstatně více na rozdíl od černého uhlí až 65%, 

podle toho hoří nad roštem dlouhým plamenem. Proto se musí konstrukčně upravit dohořívací 

prostor. 

 

 
Obr. 5 Popis retortového hořáku 
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Obr. 6 Popis spalování v retortovým hořáku 

 

 
Obr.7 Retortový hořák svařovaný z ocele 
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Obr.8 Litinový retortový hořák [8] 

3.1 Historie retortových hořáků 

Na začátku nového tisíciletí se vzrůstajícími cenami plynu a ropy. Vzrostla 

v domácnostech poptávka na levnější paliva a to především na hnědé uhlí a kusového dřeva. 

Lidé byly zvyklí na vysoký komfort vytápění, proto se vedle klasických kotlů s ručním 

přikládáním začali objevovat automatické kotle na uhlí a pelety, které zajišťovaly do značné 

míry tento komfort. V dnešní době je v České republice nainstalováno mnoho kotlů tohoto 

typu. Značnou část jich tvoří kotle s litinovým retortovým hořákem.  

Retortou je nazvaná ta část hořáku, ve které dochází k nahrnování paliva a poté 

zplyňování. V roce 1792 v tomto roce došlo k prvnímu využití svítiplynu, který byl získán 

z uhlí. W. Murdockbyl anglický inženýr který tímto plynem osvítil své obydlí a tím 

odstartoval plynofikaci veřejného osvětlení evropských měst. Po takových metropolích jako 

Londýn, Berlín se v roce 1847 dostal i do Prahy. Současně když se rozšiřovala výroba 

svítiplynu v Anglii, tak se objevili první hořáky na uhlí se spodním přikládáním. Proto je 

logické že se jim začalo říkat retortové. Stejně jako u plynárenské retorty je i zde základ 

odplynění uhlí, s tím rozdílem že základní produkty jako je plyn a koks jsou poté za retortou 

spáleny. [2] 
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4 ROZDĚLENÍ PALIV 

Pro výrobu tepelné energie jsou využity různé druhy paliv, které dělíme do tří 

kategorií To na kapalná (nafta, benzín), tuhá (dřevo, černé uhlí) a plynná (zemní plyn).  

4.1 Tuhá paliva 

Podle použití a požadavků příslušného technologického procesu rozdělujeme tuhá 

paliva v zušlechtěné podobě a v přírodním stavu. 

Mezi přírodní patří černé a hnědé uhlí, lignit, rašeliny, dřevo a ještě mnoho dalších. 

Jsou to paliva, s původem v organických látkách. Vznikají nahromaděním organických látek 

rostlinného charakteru ve velkých vrstvách, které byly poté zaplaveny vodou a jíly. Organické 

látky se za nepřístupu vzduchu začnou rozkládat a za složitých geologických podmínek dojde 

k jejich zuhelnatění. Stupně zuhelnatění byly ovlivněny časem, teplotou a samozřejmě i 

tlakem. Kvalita přírodních paliv je ovlivněna stupněm zuhelnatění, také i s doprovodnými 

neorganickými látkami (popel a vlhkosti). [7] 

K nejdůležitějším přírodním tuhým palivům patří hnědá a černá uhlí. V České 

republice patří mezi základní paliva, co se u nás těží z vlastních zdrojů. Zatím co dřevo 

v průmyslu nedospělo doposud výrazného technologického významu paliva, ale je aktuální 

pro lokální topeniště. 

Umělá tuhá paliva se získávají z přírodních paliv pomocí metod buď fyzikálně 

chemickými (například koksování) nebo fyzikálně mechanickými (sušení, mletí, lisování). 

Nejznámějším tuhým umělým palivem je koks, který se vyrábí v koksárenských bateriích. 

V České republice, tuhá paliva vzhledem k nalezištím mají velký význam zejména pro 

výrobu elektrické energie, teplárenství a pro domácnosti. V hutnictví se paliva používají buď 

přímo (uhlí v energetice), a ve zušlechtěné podobě (vysokopecní koks).  

4.2 Chemické složení paliva 

Chemické složení paliva je velmi důležitá vlastnost. Má velký vliv na spalnou teplotu, 

výhřevnost a na cenu paliva, dále také na průběh a způsob spalování. Určení chemického 

složení paliva je dáno analýzou technickou a nebo prvkovou. [7] 

Vzhledem k technologickým úpravám se paliva rozdělují do příslušných stavů paliva. 

Původní stav (označuje se s horní index r) - Tento stav obsahuje popelovinu, hořlavinu 

a vodu, která se potom dále rozděluje na: 

 Voda hrubá Wex -  je to odpařující se voda při volném sušení při teplotě místnosti a 

relativní vlhkosti 50%.  

 Voda hydroskopická Wh jinak se také jí říká voda zbylá. Je to zbylá voda po odpaření 

hrubé vody. Tato voda se uvolňuje z kapilárních pór paliva po odpaření v sušárně za 

teploty 105°C.  

 Veškerá voda Wt vznikne součtem vody hrubé a vody hydroskopické.  
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 Okludovaná voda se uvolňuje při vyšších teplotách rozkladu paliva a je potom dále 

dělena na vodu hydrátovou vázanou na popeloviny a na vodu vázanou na organickou 

hmotu. Okludovaná voda se při běžných analýzách nestanovuje, uvolňuje se při 

vyšších teplotách (400- 500°C). 

Analytický stav paliva (horní index a) Tento stav odpovídá vysoušení vzorku na 

vzduchu a poté namletí na předepsanou zrnitost, která činní (0,2mm). Vzorek obsahuje vždy 

jen vodu zbylou.  

Bezvodný stav (s horním indexem d) zajistíme vysoušení vzorku při 105°C, z toho 

plyne, že vzorek je prakticky bez podílu vody. 

Hořlavina (horní index daf) je ta část, která je v palivu žádaná, protože je nositelem 

energie. Je složena z uhlíku C, vodíku a nežádoucí síry S.  

Organická hmota paliva (horní index o) je to stav paliva bez popeloviny a vody, 

představují je původní minerální složky v palivu.  Minerální složkou surového paliva jsou 

popeloviny, které se mění při spalování (hydrátovaná voda se vypaří, z uhličitanu se po 

vypálení oddělí CO2, oxid siřičitý se oxiduje z pyritu FeS2. [3] 

V první tabulce se znázorňují paliva podle složky a v druhé jsou ukázány přepočty 

mezi jednotlivými palivy. 

Tabulka 1. Složení jednotlivých stavů paliva [7] 

Označení stavu paliva 

Složení 

C H O N So Sp Ss A Wh Wex 

o Organická hmota paliva   WW1 

daf Hořlavina paliva   

d Bezvodý stav 

a Analytický stav paliva  

r Původní stav paliva 
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Tabulka 2 Výpočet součinitele stavů pro tuhé palivo[7] 

 

Stav 

pal. 

Přepočet na stav paliva 

r a d daf o 

r 1 
      

      
  

   

      
  

   

       
     

 
   

       
     

 

a 
      

 

      

 1 
   

      

 
   

           
 

   

           
 

d 
      

 

   
 

      

   
 1 

   

      

 
   

      

 

daf 
       

     

   
 

           

   
 

      

   
 1 

      

      

 

o 
       

     

   
 

           

   
 

      

   
 

      

      

 1 

4.3 Technická analýza pevných paliv 

Analýza elementární je přesná, je k ní ale nutná laboratoř a kvalifikovaný personál. 

Proto se v praxi používá častěji technická analýza, její výsledky jsou stanovovány jednodušeji 

a jsou dostatečné pro stanovování vlastnosti tuhého paliva. Určuje se v ní obsah vlhkosti (W), 

prchavé hořlaviny (V), tuhý (koksový) zbytek a popelu (A). Obsah vody se stanovuje 

z úbytku hmotnosti před a po vysušení při teplotě 105°C. Obsah prchavé hořlaviny se 

stanovuje z úbytku hmotnosti žíháním v elektrické peci bez přístupu vzduchu při teplotě 

850°C (v redukčním prostředí) a to tak že je zakrytý porcelánový kelímek, zbylá složka 

v kelímku je tuhý zbytek paliva. Popel se stanovuje žíhání při 815°C v oxidačním prostředí 

při odkrytém kelímku. Hořlavina zcela vyhoří a zůstane jen popel. [3] 

4.4 Význam jednotlivých složek tuhých paliv  

4.4.1 Uhlík C (Qi = 33,91 MJ. kg-1)  

Uhlík je hlavním nositelem tepelné energie, protože obsahuje až 90% hmotnostního 

podílu paliva (koks). V palivu se nachází ve formě organických sloučenin uhlovodíků, jejich 

složení není vždy přesně stanoven, určující je elementární analýza. [3] 

4.4.2 Vodík H (Qi = 119,56 MJ. kg-1)  

Vodík se v palivu se nachází v menším množství, ale má vyšší výhřevnost. Celkový 

obsah vodíku v palivu Hc se skládá z vodíku vázaného Hva, a také z vodíku volného Hvo [3] 

                   
            (1) 
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 Vodík vázaný Hva  je to ta část vodíku, která se váže s kyslíkem na vodu. Tento 

vázaný vodík nepřispívá k výhřevnosti paliva, ale spotřebuje množství tepla na 

odpaření vzniklé vody. 

 Vodík volný Hvo je to ta část vodíku, která zůstane po sloučení s celým obsahem 

kyslíku obsažený v palivu. [3] 

       
 

 
                        (2) 

Kde O je obsah kyslíku v palivu (kg. kg-1) [3] 

4.4.3 Síra S (Qi = 10,52 MJ. kg-1)  

V palivu patří mezi nežádoucí, i přesto že zvyšuje výhřevnost, ale při spalování 

vznikají škodlivé emise SO2 aSO3. Síra se v palivu objevuje ve formě organických sloučenin 

jako organická síra So,anorganických sloučenin jako síra pyritická Sp a síranová Ss která není 

spalitelná. [5]  

4.4.5 Dusík N 

Dusík se nezúčastňuje reakcí hoření a tak přechází do spalin. Jeho přítomnost snižuje 

podíl ostatních prvků, a to se nepříznivě projevuje ve snížené výhřevnosti paliva a tvorbě 

oxidů dusíku. [5] 

4.4.6 Kyslík O 

Kyslík patří k nežádoucím složkám paliva, protože na sebe váže uhlík a vodík. 

Hořlavá část paliva se tímto zmenšuje, takže se zmenšuje jeho výhřevnost. [7] 

4.4.7 Voda W  

Voda je složka paliva, která je nehořlavá. Patří, k nežádoucím prvkům, protože snižuje 

výhřevnost teplem potřebným pro vypaření. U paliv tuhých kolísá v rozmezí 1 až 60%, kdežto 

u kapalných paliv je obsah zanedbatelný. [7] 

4.4.8 Popeloviny M  

Popeloviny patří mezi původní minerální složky obsažené v palivu, které se při 

zvýšené teplotě rozkládají a vznikne z nich popel. [7] 

4.4.9 Popel A  

Popel je minerální zbytek paliva, který vznikl dokonalým spálením při teplotě 815 °C 

v oxidační atmosféře. Patří k nežádoucím složkám paliva, jelikož snižuje podíl hořlavých 

složek. Popel ale také patří k významným složkám paliva a to konkrétně u tuhých paliv (uhlí), 

u kapalných paliv je obsah popela minimální ve formě rozpuštěných látek. [7] 
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5 SPALOVÁNÍ PALIV  

Je to rychlá oxidace hořlaviny paliva ve fyzikálně chemickém procesu, který se řídí 

termodynamickými zákony závislými na teplotě , koncentraci a tlaku. Jedná se o exotermní 

reakce, a proto se při spalování uvolňuje tepelná energie. Se záměrem co nejdokonalejšího 

spalování řídíme spalovací procesy pomocí technických vyjádřených termodynamických 

veličin (teplota vyjádřená teplotou plamene a koncentrace vyjádřená přebytkem vzduchu). 

Tlak je ve většině případů spalování atmosférický a mění se jen nevýrazně (10%), tím i 

zanedbatelně ovlivňuje průběh spalování. Počáteční impuls pro start spalovacích reakcí. 

(aktivační energii) docílíme zahřátím směsi paliva a okysličovadla na zápalnou teplotu. Pro 

různé látky je hodnota zápalné teploty různá (450-650°C). 

 Okysličovadlo je látka, která je bohatá na kyslík. Nejdostupnější je atmosférický 

vzduch s obsahem  21% kyslíku. Pro spalování se také používá obohacený vzduch kyslíkem, 

u kterého se zvýší obsah kyslíku na úkor dusíku. Spalovaní, je také možné provádět s čistým 

kyslíkem, zajišťuje vysokou spalnou teplotu v pracovním prostoru pece. Tento proces se málo 

používá, protože je ekonomicky náročný. Používá se ve svářecích autogenech, sklářských  

nebo v tavících pecích. [5] 

5.1 Podmínky dokonalého a nedokonalého spalování 

5.1.1 Dokonalé spalování  

K dokonalému spalování dochází, když oxidační reakce tak, že spaliny budou 

obsahovat pouze nehořlavé komponenty  CO2, H2O, O2, N2  a SO2.   K dosažení dokonalého 

spalování a tím  vyčerpání chemického potencionálu paliva, je nutné přidávat okysličovadlo 

v mírném přebytku při dodržení dostatečně vysoké spalovací teploty [5] 

Dokonalé spalování skutečného množství spalovacího vzduchu  Lskut je možné jen při 

dokonalém promísení vzduchu a paliva a při ideálních podmínkách. Protože v praktických 

podmínkách s teoretickým množstvím vzduchu nedojde k  dokonalému spálení paliva,  

provádí se spalování s přebytkem vzduchu. Ten je  závislý na palivu a na konstrukci 

spalovacího zařízení. Vztah mezi teoretickým množstvím a skutečným množstvím 

spalovacího vzduchu se označuje jako součinitel přebytku vzduchu n. [7] 

 

  
     

    
 

     

     
           (3) 

 

Kde  Lskut, Lmin  je skutečné, minimální množství spalovacího vzduchu 

Oskut, a Omin  je skutečné a minimální množství použitého kyslíku pro spalování 
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5.1.2 Nedokonalé spalování 

Nedokonalé spalování proběhne tehdy, pokud veškerá hořlavina neshoří a část uhlíku 

neshoří vůbec a část shoří pouze na CO nebo nespálené uhlovodíky. [4] 

Nedokonalé spalování může být vyvoláno různými příčinami. 

5.1.2.1 Chemickým nedopal 

Projevuje se v přítomnosti hořlavých plynů ve spalinách. Příčina může být v 

nedostatku spalovacího vzduchu nebo jeho nedokonalé promísení. Rovněž snížená teplota 

plamene zpomaluje reakce hoření tak, že hořlavina nedohoří. Projevem je snížená spalovací 

teplota a samozřejmě i nižší součinitel  využití paliva. Aktuální jsou rovněž škodlivé emise 

nespálených polycyklických aromatických uhlovodíků. [7] 

5.1.2.2 Mechanický nedopal 

Mechanický nedopal, vzniká při procesu spalování a to při nedostatečném styku 

spalovacího vzduchu a paliva, a to i když hodnota součinitele přebytku vzduchu může být  n ≥ 

1, n < 1. Tento případ nastává při spalování v difúzní oblasti, a to když ve spalovacím procesu 

fyzikální podmínky neumožní potřebné smíšení paliva s oxidovadlem. Toto nedokonalé 

smíšení pak způsobuje nedokonalé spalování paliva. Například při spalování tuhých paliv 

v roštových topeništích dojde k propadu paliva přes rošt do popela, kde nedohoří. U 

práškových topenišť elektráren a tepláren může dojít k natavení popela na povrchu 

práškového uhelného zrna a uzavření nespáleného uhlíku ve středové části.  V obou případech 

se v popelu objeví obsah nespáleného uhlíku. Mechanický nedopal má negativní vliv na 

spalnou teplotu a součinitel využití paliva. [7] 

5.1.2.3 Disociace 

Disociace uhlovodíku je rovněž aktuální. Při ohřevu uhlovodíku prchavé hořlaviny 

nad 500°C dochází v případě nedostatku vzduchu k disociaci a vzniku pevných částeček 

uhlíku. Nově vzniklá fáze však komplikovaným mechanismem hoření spočívajícím v difůzi 

kyslíku do uhlíkové částečky a následné protisměrné difůzi  vzniklého oxidu uhelnatého 

mimo částečku, který až v oxidačním prostředí shoří na oxid uhličitý. Popsaná difůze se řídí 

Fickovými zákony, je závislá především na teplotě a koncentraci. Logickým projevem 

komplikovaného mechanismu je nízká rychlost hoření a z ní vyplývající dlouhý plamen. 

Identifikace popsaného mechanismu je relativně jednoduchá, neboť vznikající uhlíkové 

částečky mají vysokou emisivitu o řád vyšší než tříatomové plyny spalin (oxid uhličitý, vodní 

pára). Důsledkem je vznik svítivého plamene. I když v řadě případů je dlouhý a svítivý 

plamen žádoucí (táborák), v běžných topeništích je tento plamen zdrojem nespálených 

uhlovodíků ve spalinách a je hlavní příčinou problematické účinnosti nízkoteplotních 

lokálních spalovacích zařízení, které musí splnit předepsané legislativní emisní limity. [7] 
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5.1.3 Smíšené spalování 

Většinou v praxi probíhá smíšené spalování. Ve spalinách jsou z větší části produkty 

dokonalého spalování, ale v důsledku lokálního poklesu součinitele přebytku vzduchu nebo 

také špatného promísení a kontaktu paliva s okysličovadlem se ve spalinách může objevit 

určité množství například oxidu uhelnatého a nespálených uhlovodíků. [5] 

5.2 Spalování s přebytkem vzduchu 

To znamená, že v oblasti spalování musí být přítomno palivo, ve kterém je obsažená 

nějaká látka, která může hořet, tedy aktivní hořlavina (C, H) a okysličovadlo nejčastěji ve 

formě vzdušného kyslíku. Palivo nebude hořet bez přítomnosti kyslíku. [4] 

Spalovací rovnice kvalitativně i kvantitativně popisuje reakci mezi kyslíkem a 

hořlavinou. Vyjadřuje i množství kyslíku, které je potřeba k reakci. Toto množství se nazývá 

stechiometrické a je to minimální potřeba ke spalování v tom případě že by promísení bylo 

dokonalé. V tom případě by to byl tedy přebytek spalovacího vzduchu n, který by byl roven 

jedné. V reálném procesu spalování je toto množství z důvodu nedokonalosti mísení 

nedostatečné. Proto je u většiny případů skutečné množství spalovacího vzduchu větší jak 

teoreticky potřebné. Poté tedy hovoříme o spalování s přebytkem spalovacího vzduchu. 

Přebytečný vzduch však již nemá možnost spalovat další palivo a proto ochlazuje plamen. 

Tato skutečnost je zdůrazněna průteplivostí vzduchu, který až do kontaktu s plamenem má 

teplotu okolního prostředí. K ochlazování plamene rovněž automaticky dochází v důsledku 

sálání plamene do okolí. S popsanými jevy, souvisí postupný pokles teploty plamene 

v ohništi, což znamená podle zákonů chemické kinetiky i snížení rychlosti oxidačních reakcí, 

případně až k jejich zastavení, což má výrazný vliv na kvalitu spalování. S přebytkem 

vzduchu také roste množství spalin, komínová ztráta a snižuje se účinnost spalovacího 

zařízení. Každé palivo a  spalovací zařízení má optimální přebytek spalovacího vzduchu, při 

kterým, se dosáhne optimálních hodnot. [4] 

5.3 Výpočet potřeby spalovacího vzduchu a množství spalin 

Množství vznikajících spalin a spotřeby vzduchu při spalování můžeme zjistit, 

stechiometrickými výpočty z údajů elementární analýzy nebo pomocí empirických vztahů 

(rovnice, grafy), které jsou závislé na druhu paliva a jeho výhřevnost. [7] 

Přebytek spalovacího vzduchu souvisí s mísením paliva a je proto největší pro pevná 

paliva, kde v otevřených ohništích dosahuje teploty pěti až desetinásobku teoretické hodnoty. 

Důsledkem je výrazné ochlazení plamene s logickou produkcí škodlivých emisí nespálených 

uhlovodíků a nízká energetická účinnost těchto spalovacích zařízení (ohniště, otevřené krby),  

která dosahuje 10-20%. Výrazným technickým pokrokem využívajícím poznatky rozvíjející 

se vědy začínající průmyslové revoluci byl vynález a použití uzavřeného topeniště- sporáku, 

které i v názvu reflektuje 3–5x vyšší energetickou účinnost (65-80%). Omezení přebytku 

vzduchu na typickou hodnotu dvojnásobku teoretické hodnoty pro roštová topeniště způsobilo 

výrazné zvýšení teploty plamene, dokonalejší spalování a logicky související úsporu více než 

50% paliva. Ekonomický efekt způsobil velmi rychlé rozšíření v lokálních topeništích i v 
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průmyslu a základní součástka uzavřeného topeniště - litinový rošt se stal jedním z prvních 

hromadně vyráběných produktů průmyslový revoluce. 

Roštová topeniště stála u úspěchu rozvíjející se průmyslové revoluce a praktického 

použití nejen dřeva, ale především uhlí, které se nedá v otevřených ohništích spalovat. 

Požadavek vyšších výkonů v rozvinuté průmyslové revoluci v oblasti energetiky (výroba 

elektřiny a teplárenství) si vynutil v druhé polovině dvacátého století pokrok ve formě 

práškových topenišť průmyslových kotlů. Vysušené a namleté uhlí o zrnitosti 30-300 mikronů 

je nejen kvalitativně odlišným palivem (vysušení), ale i mechanizmem hoření, které se 

přibližuje hoření rozprášených kapalných paliv. Spalovací teploty se zvýšily až na 1400°C, 

což nastartovalo vznik termálních oxidů dusíku, které u nízkoteplotních technologií spalování 

na roštu nebyly aktuální. Z uvedených důvodů byly tavící kotle  (popel odcházel v tekutém 

stavu do granulačních žlabů) postupně omezovány a teplota plamene byla snižována na 

ekologicky přijatelnou úroveň tvorby oxidů dusíku. Elektrárny s uvedenou spalovací 

technologií koncentrovali svým vysokým výkonem (50, 100, 200 a 500 MWe) výrobu 

elektřiny do relativně malého počtu elektráren, které se staly páteří československé respektive 

české elektroenergetiky.  (Tušimice, Prunéřov, Mělník, Opatovice, Chvaletice, Dětmarovice 

atd.). Náročnost přípravy a manipulace s práškovým palivem však neumožňuje využití pro 

lokální topeniště malých výkonů. Distribuce výbušného práškového uhlí není 

z bezpečnostního hlediska vhodná pro střední a malé výkony topenišť a zůstala proto 

dominantou průmyslových kotlů.  

Lokální topeniště využívající pevná paliva (především uhlí) se však s postupem doby a 

ekologických legislativních požadavků stala zásadním problémem. V sousedních státech 

(NSR, Rakousko) byly legislativní emisní limity i systém kontroly na úrovni, který prakticky 

vylučoval roštová topeniště na uhlí z běžného použití. Příkladem může být sjednocení 

Německa v roce 1989, kdy východní země (bývalé NDR) přijali emisní limity NSR a za 

pomoci výrazné státní dotace prakticky nahradily roštová spalovací zařízení lokálních výkonů 

novými typy spalovacích zařízení (lehký topný olej, zemní plyn, biomasa), které za pomoci 

obnovitelných zdrojů energie (solární zařízení) a zateplování budov nahradily tehdy populární 

(deputátní uhlí) lokální roštová topeniště. Vytápění bytu na padesáté rovnoběžce (střední 

Evropa) je nutností a proto řešení tohoto problému je nejen technický, ale sociální problém. 

Stát musí zajistit nejen legislativu a životní prostředí ochranou ovzduší, ale přístupnost 

technologií vytápění pro všechny kategorie obyvatel. Tolerováním emisních limitů se Česká 

republika dostala do situace, že emise z lokálních topenišť jsou jedním z nejvýraznějších 

zdrojů znečišťování ovzduší. Novým přístupem, jako je současná rozvíjející se kotlíková 

dotace lze postupně prosadit využívání moderních spalovacích zařízení vyhovujících 

legislativním požadavku. 

5.4 Spalné teplo a výhřevnost 

Mezi základní a také nejdůležitější parametry, které ovlivňují palivo, jsou spalné teplo 

a výhřevnost. Jsou to veličiny, které vyjadřují množství chemického vázaného tepla, které se 

uvolňuje při dokonalém spalování jednotkové hmotnosti nebo objemu paliva. [6] 
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Spalné teplo Qs – je to teplo uvolněné při dokonalém spálení měrné jednotky paliva, 

přičemž vlhkost ve spalinách zkondenzuje 

Výhřevnost Qi – je to teplo uvolněné při dokonalém spálení měrné jednotky paliva, 

přičemž vlhkost ve spalinách nekondenzuje. [5] 

Hodnota výhřevnosti je vždy nižší než výparné teplo vody. Hodnoty spalného tepla a 

výhřevnosti se dají stanovit výpočtem nebo laboratorně. Pro jejich výpočet se používá 

nejčastěji svazová.[5] 
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6 OPTIMALIZACE SPALOVÁNÍ V KOTLI NA TUHÁ PALIVA 

Provádí se nastavováním dvou základních parametrů a to kotlovými komponenty a 

optimalizací programování. 

6.1 Kotlové komponenty 

6.1.1 Umístění hořáku v zástavbě kotle 

 

 

Obr. 9 Umístění hořáku [8] 

Legenda: 

1. Katalyzátor 

2. Spalovací rošt 

3. Otvory pro přívod spalin 

 

Hořák musí být umístěn tak aby popel mohl propadávat z roštu do prostoru popelníku 

ve chvíli, kdy dojde k dostatečnému vyhoření hořlaviny z paliva (viz. obr. 9). 

6.1.2 Velikost, pozice, materiál katalyzátoru 

Katalyzátor je každý díl, který umožňuje průběh chemické reakce, za podmínek při 

kterých by jinak tato reakce neproběhla (viz. obr 10 a 11). 
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Obr. 10 Litinový katalyzátor [8] 

Legenda: 

1.Turbulátor 

2. Keramika 

3. Katalyzátor 

 

Obr. 11 Keramický katalyzátor 

Díky povrchové adsorpci katalyzátoru se na povrchu zvyšují koncentrace aktivních 

molekul paliva a vzduchu, tak že je větší pravděpodobnost srážky, což kladně ovlivňuje 

rychlost reakce, protože tato situace souvisí s termodynamickými podmínkami při vyšším 

tlaku. Významnou roli hraje také energetická stránka sdílení tepla, protože dvou atomové 
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molekuly paliva a vzduchu jsou průteplivé, tak nejdou ohřát sáláním. Sáláním se pohybují 

více atomové molekuly vodíku, proto je velmi nízký součinitel pohltivosti. Katalyzátory, 

které jsou, ve formě šedých těles intenzivně přijímají teplo sálání a předávají teplo molekulám 

paliva a kyslíku na svém povrchu, tím se urychlí reakce která je pro katalyzátory typická. 

Materiály, které mají nejlepší katalytické vlastnosti jsou například platinové kovy, které se 

používají v chemickém nebo automobilovém průmyslu. Nižší katalytické vlastnosti mají kovy 

(V, Ni, Cu) nebo kysličníky kovů které jsou obsaženy například ve vyzdívkách spalovacích 

zařízení. [3] 

6.1.3 Typy přívodu vzduchu 

Typy přívodu vzduchu se dělí na přísun spalovacího vzduchu nucený, kde je vzduch 

poháněn do spalovací komory pomocí ventilátoru nebo jiným přídavným zařízením. 

Ventilátor je umístěn před spalovací komoru, aby nebyl vystaven vysokým teplotám. Protože 

u spalování tuhých paliv se teplota spalin pohybuje kolem 200°C. [1] 

 Druhým typem je přirozený přísun spalovacího vzduchu, který je pouze závislý na 

tahu komína, který vytváří podtlak v ohništi. Díky tomuto je vzduch do ohniště nasáván 

pomocí speciálních otvorů. Proto je velmi důležité správně navrhnout komín a správný tah 

v komínu. Kdyby tah v komínu byl špatný, dojde k tvorbě dehtu ve spalovací komoře a různý 

a jiným nežádoucím reakcím. [1] 

6.2 Optimalizace programování (nastavování parametrů na kotlové 
jednotce) 

6.2.1 Řízení otáček motoru hořáku 

Je možné regulovat výkon hořáku nastavování množství dodaného paliva do 

spalovacího prostoru pece. 

6.2.2 Řízení otáček ventilátoru 

Množství spalovacího vzduchu je možné regulovat přebytkem vzduchu tak aby došlo 

k vytváření správného poměru mezi CO2 a O2. 
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7 MĚŘENÍ EMISÍ NA KOTLI S RERTORTOVÝMI HOŘÁKY 

V tomto měření je uveden průběh koncentrace O2, CO2 a CO ve spalinách 

v automatickém kotli na tuhá paliva ocelové konstrukce. 

Graf, který je uveden na obrázku (číslo 9) znázorňuje přímou závislost O2 a CO2 

s klesajícím O2 roste hodnota CO2 a obráceně. 

 

 
Obr. 12 Graf znázorňující naměřené hodnoty CO, CO2 a O2 
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Graf na obrázku (číslo 10) znázorňuje hodnoty naměřených uhlovodíků (THC) které 

jsou přepočteny na referenční kyslík (O2) 

Obr.13 Graf znázorňující naměřené hodnoty THC 

Průměrné hodnoty naměřené z výše uvedených grafů jsou zapsány v tabulce číslo 3. 

Hodnoty jsou přepočteny na 10% O2 a 13% CO2 

 

Tabulka 3 Naměřené hodnoty za dobu zkoušky 

Čas CO mg/m
3
 

CO2 

% 
NOx mg/m

3
 O2 % SO2 mg/m

3
 THC mg/m

3
 

Ref. O2 10% CZ 

Naměřené 

hodnoty 
899 13,5 513 5,8 1633 14 

Ref. O2 13% GER 

Naměřené 

hodnoty 
654 13,5 373 5,8 1188 11 
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8 LEGISLATIVNÍ HODNOTY EMISNÍCH LIMITŮ DLE EN 303-
5:2012 

Aby mohly kotle v České republice přijít na trh musí být certifikovány státní 

zkušebnou a musí splňovat stanovené podmínky podle ČSN EN 303-5: 2012. 

Tato norma popisuje limitní hodnoty znečišťujících látek (které jsou uvedeny 

v tabulkách č. 4 a č. 5), jak při minimálním výkonu kotle tak i při jmenovitým výkonu. 

Popisuje mechanismy pro zkoušení daných kovů, a jejich požadavky na použité materiály. 

Také popisuje celkovou konstrukci kotle. 

 

 Tabulka 4. Nové emisní limity CO dle EN 303-5:2012 [14] 

Dodávka 

paliva 
Palivo 

Jmenovitý 

tepelný výkon 

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) 

>50až 150 
12 500 

(9 091) 

5 000 

(3 636) 
2 500 (1 818) 

>150až 500 
12 500 

(9091) 

2 000 

(1 455) 
1 200 (873) 

Fosilní 

≤50 
25 000 

(18 182) 

8 000 

(5 818) 
5 000 (3 636) 

>50až 150 
12 500 

(9 091) 

5 000 

(3 636) 
2 500 (1 818) 

>150až 500 
12 500 

(9 091) 

2 000 

(1 455) 
1 200 (873) 

Samočinná 

Biologické 

≤50 
15 000 

(10 090) 

5 000 

(3 636) 
3 000 (2 182) 

1 000 

(727) 

500 

(364) 

>50až 150 
12 500 

(9 091) 

4 500 

(3 273) 
2 500 (1 818) 

>150až 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) 

>50až 150 
12 500 

(9 091) 

4 500 

(3 273) 
2 500 (1 818) 

>150až 500 
12 500 

(9 091) 

2 000 

(1 455) 
1 200 (873) 
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Tabulka 5. Nové emisní limity OCG dle EN 303-5:2012 [14] 

Dodávka 

paliva 
Palivo 

Jmenovitý 

tepelný výkon 

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) 

>50až 150 
1 500 

(1 091) 

200 

(145) 
100 (73) 

>150až 500 
1 500 

(1 091) 

200 

(145) 
100 (73) 

Fosilní 

≤50 
2 000 

(1 455) 

300 

(218) 
150 (109) 

>50až 150 
1 500 

(1 091) 

200 

 (145) 
100 (73) 

>150až 500 
1 500 

(1 091) 

200 

 (145) 
100 (73) 

Samočinná 

Biologické 

≤50 
1 750 

(1 273) 

200 

(145) 
100 (73) 

30 

(22) 

20 

(15) 

>50až 150 
1 250 

(909) 

150 

(109) 
80 (58) 

>150až 500 
1 250 

(909) 

150 

(109) 
80 (58) 

Fosilní 

≤50 
1 750 

(1 273) 

200 

(145) 
100 (73) 

>50až 150 
1 250 

(909) 

150 

(109) 
80 (58) 

>150až 500 
1 250 

(909) 

150 

(109) 
80 (58) 
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9 ZÁVĚR 

V předložené bakalářské práci se zabývám ,,Optimalizací spalování tuhých paliv 

v kotli s retortovými hořáky“. Práce se skládá s teoretické části, praktické a měření. 

V teoretické části se zaměřuji na základní struktury automatických kotlů na tuhá paliva 

jejich rozdělení podle výrobního materiálu. Dále pak na retortové hořáky obecně a jejich 

historii. Následně pak navazuji na rozdělení paliv, jaké je jejich chemické složeni a jeho 

technická analýza. Poté také na význam jednotlivých složek,  která se v palivu vyskytují. 

Další teoretickou částí je spalování tuhých paliv kde popisuji podmínky dokonalého a 

nedokonalého spalovaní, s tímto související spalování s přebytkem vzduchu, spalné teplo a 

výhřevnost. 

Praktická část je zaměřená na optimalizaci spalování v kotli na tuhá paliva. Které se 

provádí nastavováním dvou základních parametrů a to kotlovými komponenty a optimalizací 

spalování. 

Cílem měření bylo, aby automatický kotel na tuhá paliva splnil emisní třídu 4. podle 

normy ČSN EN 303 – 5 2012. Pomocí této optimalizace automatický kotel na tuhá paliva 

s retortovým hořákem splňuje normy pro 4. emisní třídu.  
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