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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na využití biomasy pro vytápění rodinného domu. V 

úvodu je vysvětlen pojem biomasa, její vznik a způsoby využití k energetickým účelům. V 

následující kapitole je popsáno spalování biomasy, základní vlastnosti, emise a princip 

spalování. Spalovací zařízení a využití dřevěných pelet pro vytápění rodinného domu jsou 

vysvětleny v dalších dvou následujících kapitolách. V experimentální části je popsáno 

monitorování automatického kotle na dřevěné pelety a vyhodnocení hodnot na konci 

měření. V posledním bodě diplomové práce se porovnají různé druhy paliva a vyhodnotí se 

výhodnější varianta vytápění. 

ABSTRACT 

The thesis focuses on biomass utilization for heating a house. The term biomass, its 

origin and a way of utilization for energy intention are explained in the introduction. The 

following chapter describes biomass combustion, key features, emission and the principle 

of combustion. Combustion equipment and wooden pellets utilization for heating a house is 

explained in the two following chapters. Monitoring of an automatic cauldron, which uses 

wooden pellets, and evaluation of the results at the end of the measurement can be found in 

the experimental part. In the last part of the thesis various kinds of fueling are compared 

and more convenient version of heating is evaluated. 
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1   ÚVOD 

Žijeme v krajině, kde se pro velkou část roku musí vytápět. Teplo a tepelná pohoda 

jsou jednou ze základních potřeb člověka. V České republice je vytápění nedílnou součástí 

lidského života, ať se jedná o život na vesnici nebo ve městě. Dnešní doba nám nabízí 

mnoho způsobu vytápění a druhu paliva. V podstatě záleží, jaké pohodlí se při vytápění 

vyžaduje, kolik je každý z nás ochoten investovat do spalovacího zařízení a paliva, jaká je 

představa provozních nákladů a hlavně pracnost nakládání s palivem. Důležité je 

poznamenat, že při vytápění rodinného domu je žádoucí použít zařízení s vysokou 

účinností a nízkými emisemi znečišťujících látek, který je zapotřebí správně provozovat. 

Do popředí se dostává především dřevo. Biomasa jako palivo se řadí k nejpřirozenějšímu 

zdroji tepla, který přinesl nový pohled na možnost výroby tepelné energie. Vytápění 

biomasou je nejvhodnější řešením tam, kde je v blízkém okolí získání paliva, jak v 

upravené nebo přírodní formě. 

Předložená diplomová práce je zaměřena na využití biomasy pro vytápění 

rodinného domu. Pro dosažení cíle této práce byl využit automatický kotel na dřevěné 

pelety, který je v současné době ve zkušebním provozu v místě, kde se v rámci předložené 

práce monitoroval průběh vytápění vybraného objektu. Na počátku práce je vysvětlen 

vznik a využitelnost biomasy k energetickým účelům. Současný potenciál zdrojů 

bioenergie významně přesahuje současnou úroveň spotřeby primární energie. Přehled o 

stavu celkové spotřebě energie z obnovitelných zdrojů jsou vyobrazeny v tabulkách. Lze 

očekávat, že nárůst spotřeby energie bude perspektivně dále pokračovat nejen v 

průmyslově vyspělých zemích, ale dojde i ke zvyšování spotřeby energie v rozvojových 

zemích. Způsoby získávání energie z biomasy a přípravy biomasy pro energetické využití 

se rozdělují do několika okruhu, které jsou následně vysvětleny. Princip spalování a 

využívání spalovacího zařízení jsou objasněny níže. Jako samostatnou kapitolou se v této 

práci zabývalo využívání dřevěných pelet pro vytápění rodinného domu. Byla uvedena 

výroba pelet až po jejich skladování, od předností až po jejích nedostatky. V závěru 

teoretické části je ukázka kotlů a kamen na dřevěné pelety. 

Praktická část diplomové práce se zabývá monitorováním a následnou analýzou 

vyhodnocených výsledků měřeného automatického kotle na dřevěné pelety v rodinném 

domě, který je ve zkušebním provozu. Jejím cílem bylo naměřit během zkušební doby 

vyrobené teplo, spotřebu paliva, provozní výkon, hodnoty emisí znečišťujících látek a 

účinnost automatického kotle. Veškeré hodnoty byly zpracovány do tabulek a grafu, které 

poukazují na účinnost kotle, jeho spotřebu paliva a spolehlivost v daném měřeném období. 

Pro výrobce automatického kotle jsou výsledky měření velice slibné k uvedení na trh. 

V poslední části této práce je porovnání různých druhů paliv a následného 

vyhodnocení zobrazeného v tabulce a grafu, ve kterém jsou vyobrazeny roční náklady 

navrženého paliva. V dalším kroku je ekonomické zhodnocení a posouzení, která varianta 

je pro uživatele rodinného domu příznivější. 
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2   BIOMASA, JEJÍ CHARAKTER A ENERGETICKÉ 

VYUŽITÍ 

Biomasa je definovaná jako hmota biologického původu (pěstování rostlin v půdě 

nebo ve vodě, chov živočichů, produkcí organického původu, organické odpady). Biomasa 

je záměrně získávána jako výsledek výrobní činnosti, nebo se může jednat o využití odpadů 

ze zemědělské, potravinářské a lesní výroby, z komunálního hospodářství, z údržby krajiny 

a péče o ni [1]. 

2.1   Vznik biomasy 

V zemské atmosféře, ale i zemském povrchu dochází neustále k fyzikálnímu a 

chemickému oběhu prvků a jejich sloučenin. Látky, které jsou součástí oběhu, jsou složeny 

z chemických prvků. Významné postavení mají organické sloučeniny, které jsou tvořeny 

živými organizmy z těchto prvků – vodíku, kyslíku, uhlíku, dusíku, fosforu a síry. Mezi 

stopové prvky se řadí železo, měď, draslík, sodík a další. 

V biosféře má nezastupitelnou roli pro zachování dynamické rovnováhy biomasa 

živá. Biochemické reakce zabezpečují trvalý oběh biogenních prvků a přeměňují sluneční 

energii na energii chemickou. Ta se využívá jako zdroj energie pro všechny biochemické 

procesy, z nichž hlavní úlohu má fotosyntéza a fotochemická reakce. Schéma tohoto 

oběhu lze vidět na obrázku 1. 

Každoročně na Zemi oxiduje v procesu životní činností kolem 100 miliard tun 

organických látek a přibližně tolik se jich opět vytvoří fotosyntézním procesem. Rostliny 

spotřebovávají oxid uhličitý, minerální výživu, ale do atmosféry vylučují kyslík a zapojují 

do biologického oběhu 2 miliardy tun dusíku a asi 6 miliard tun jiných prvků. 

Fotosyntéza je základním procesem pro zabezpečení vzniku organických látek v 

přírodě. Fotosyntetické organizmy jsou potravou pro nefotosyntetické organizmy a 

živočichy, které jsou dále potravou pro člověka. Po splnění funkce potravy se opět mění 

působením specializovaných organizmů, tzv. dekompozitorů, na anorganické látky. 

Všechny prvky na této planetě, které podléhají chemické konverzi, procházejí cyklickými 

změnami. Přecházejí z formy organické na formu anorganickou a naopak. 

 

Obr. 1  Schéma cyklu fotosyntézy a dýchání 

oxid uhličitý organické látky a kyslík 

fotosyntéza 

dýchání 

teplo a jiné 

formy energie 

Světelná energie 
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Život na Zemi i oběh látek v přírodě je podmíněn energií slunečního záření. 

Biologický systém bude vždy energeticky závislý na příkonu určité vnější energie. Přírodní 

ekosystém např. prales, zcela závisí na zářivé energii slunce. Umělý ekosystém např. 

zemědělský, využívá energii ze slunečního záření, ale zároveň energii dodatkovou, kterou 

do systému vnáší člověk formou práce a energie. Ta je čerpána z fosilních paliv na výrobu 

hnojiv, ochranných postřiků rostlin, na závlahy, orbu a jiné činnosti. 

V ekosystému prochází energie potravinovým řetězcem. Prvním článkem v řetězci 

jsou zelené rostliny, které slouží jako potrava pro býložravce. Býložravci jsou potravou pro 

masožravce. Řetěz uzavírají reducenti, kteří mají za úkol rozkládat odumřelé zbytky rostlin 

a živočichů až na minerální prvky. Za reducenty se považují půdní mikroorganismy – 

houby, půdní červi a hmyz. Výživou pro rostliny jsou opět rozložené organické látky. 

Anorganické sloučeniny uhlíku (oxid uhličitý, uhlovodíky a uhličitany) se redukují 

při fotosyntéze a uhlík se vstřebává do organických sloučenin. Oběh uhlíku je úzce spojen s 

oběhem kyslíku. Všechno živé dýchá a to je jen přeměňování sloučenin uhlíku a vodíku na 

oxid uhličitý a vodu. U tohoto procesu se spotřebovává kyslík z ovzduší. V rostlinách 

probíhá opačný proces při fotosyntéze. Předpokládá se, že v celosvětovém měřítku jsou 

tyto procesy v rovnováze. V atmosféře je asi 21 % kyslíku a 0,03 % oxidu uhličitého. 

Uhlíkovým cyklem prochází asi 10 miliard tun uhlíku ročně. Uhlík obsažený v biomase je 

tedy jakýmsi akumulátorem sluneční energie [2]. 

2.2   Využitelnost biomasy k energetickým účelům 

Základní rozdělení energetické biomasy lze zařadit do pěti skupin: 

 fytomasa s vysokým obsahem cukru a škrobu, 

 fytomasa olejnatých plodin, 

 fytomasa s vysokým obsahem lignocelulózy, 

 organické odpady a vedlejší produkty živočišného původu, 

směsi organických odpadů. 

Využití energie se získává biomasa k tomuto účelu: 

a) pěstovaná - obilí, brambory, cukrová třtina (pro výrobu etylalkoholu), cukrová 

řepa, olejniny (řepka olejná), energetické dřeviny (olše, topoly, vrby, akáty, keřové a 

stromové dřeviny), 

b) odpadní - lesní odpady (dendromasa): dřevní kůra, větve, pařezy, klest 

manipulační odřezky, kořeny po těžbě dřeva, palivové dřevo, dřevní hmota z lesních 

probírek, 

- rostlinný odpad z údržby krajiny a zemědělské výroby: řepková, 

obilná, kukuřičná sláma, zbytky z pastevních a lučních míst, zbytky po lesních náletech a 

likvidacích křovin, odpady z vinic a ze sadů, 

- živočišný odpad: zbytky krmiv, exkrementy z chovů zvířat, odpady 

mléčnic, odpady z přidružených zpracovatelských kapacit, 

- odpady z různých dřevozpracujících provozů: odřezky, hobliny, 

piliny. 
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- odpady z potravinářských výroben: odpady z jatek, odpady z 

provozů na zpracování a skladování rostlinné produkce, odpady z lihovarů a z konzerváren, 

odpady z mlékáren a z vinařských provozoven, 

- organické komunální odpady z venkovských sídel: kaly z odpadních 

vod, organický podíl tuhých komunálních odpadů, organické zbytky z údržby zeleně a 

travnatých ploch [1], [3]. 

2.3   Klasifikace tuhých biopaliv podle původu a zdroje 

Všeobecná kvalifikace tuhých biopaliv je založena na původu a zdroji biopaliva 

podle těchto hlavních skupin: 

 dřevní biomasa, 

 bylinná biomasa, 

 ovocná biomasa, 

 směsi a příměsí. 

2.3.1   Dřevní biomasa 

Do této skupiny se řadí lesní a plantážové dřevo (celé stromy, kulatina – listnaté, 

jehličnaté, rychlerostoucí dřeviny, křoviny), (zbytky po těžbě dřeva – čerstvé, zelené, 

skladované), (pařezy – listnaté, jehličnaté, rychlerostoucí dřeviny, křoviny), (kůra z lesních 

prací), (dřevní biomasa z péče o krajinu). Upravuje se redukcí velikosti částic, odkorněním, 

vysušením nebo zvlhčením. 

Dřevozpracující průmysl, vedlejší produkty a zbytky - tato skupina zahrnuje 

chemické neošetřené dřevní zbytky (zbytky z odkorněním, řezání klád nebo zbytky po 

redukci velikosti, lisování, tvarování stromů) nebo chemicky ošetření dřevní zbytky a 

vláknité odpady rostlinného původu z celulózového a papírového průmyslu (chemicky 

ošetřené, neošetřené), které neobsahují halogenované organické sloučeniny nebo těžké 

kovy ošetřené konzervačními prostředky nebo nátěry na dřeva. 

Použité dřevo - dřevní odpad od zákazníka nebo od společností. Při ošetření dřeva 

se používají stejné pravidla jako u dřevozpracujícího průmyslu, vedlejších produktů a 

zbytků. 

Směsi a příměsí – dřevní biomasy, míchání úmyslné (směsi) nebo neúmyslné 

(příměsi). 

2.3.2   Bylinná biomasa 

Zahradní a zemědělské byliny – veškerý materiál, který pochází z polí, zahrad a 

parků. Upraven redukcí velikosti částic a sušením. V této skupiny jsou zahrnuté obilniny 

(celá rostlina, části slámy, zrna a semena, lusky nebo slupky, směsi a příměsi), traviny (celá 

rostlina, části slámy, semena, slupky, směsi a příměsí), olejniny na semeno (celá rostlina, 

stonky a listy, semena, lusky nebo slupky, směsi a příměsi), kořenoviny (celá rostlina, 

stonky a listy, kořen, směsi a příměsi), luskoviny (celá rostlina, stonky a listy, plody, lusky, 

směsi a příměsi), květiny (celá rostlina, stonky a listy, semena, směsi a příměsi) a bylinná 

biomasa z péče o krajinu. 

Průmysl zpracovávající byliny, vedlejší produkty a zbytky – bylinný materiál, 

který zůstal po průmyslové manipulaci a ošetření. Např. zbytky z ječného sladu z výroby 
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piva nebo z výroby cukru z cukrové řepy. Chemicky ošetřené a neošetřené bylinné zbytky 

(obilniny a traviny, olejniny na semena, kořenoviny, luskoviny a květiny, směsi a příměsi). 

Směsi a příměsi – bylinné biomasy, míchání úmyslné (směsi) nebo neúmyslné 

(příměsi). 

2.3.3   Ovocná biomasa 

Sadové a zahradní ovoce – z křovin, ze stromů a plody z bylin (rajčata). 

Průmysl zpracovávající ovoce, vedlejší produkty a zbytky – ovocný materiál, 

který zůstane po průmyslové činnosti a ošetření. Jako příklad jsou vylisované zbytky z 

výroby jablečného džusu nebo olivového oleje. 

Směsi a příměsi – ovocné biomasy, míchání úmyslné (směsi) nebo neúmyslné 

(příměsi) [4]. 

2.4   Potenciál využívání biomasy 

Současný potenciál zdrojů bioenergie významně přesahuje současnou úroveň 

spotřeby primární energie. Podíl biomasy dosahuje na celosvětové spotřebě energie 11 %, a 

to především vysokému podílu biomasy v rozvojových zemích. Ve světě se hlavně podílí 

používané palivové dřevo a zvířecí trus z cca 85 % a z cca 15 % je biomasa využívaná pro 

výrobu tepla, elektrické energie nebo kombinace tepla a elektrické energie. 

V roce 2005 byl veškerý instalovaný výkon elektráren a tepláren na biomasu cca 

44 GW, a to se rovná cca 1 % celkového instalovaného výkonu ve světě. Nejvyšší výkon 

zdrojů biomasy je v USA, Brazílii a Filipínách. V Evropě jsou na špici SRN, Švédsko a 

Finsko. Instalovaný tepelný výkon zdrojů tepla využívajících biomasu byl cca 220 GW. 

Podle informací je ve světě provozováno cca 570 miliónů topenišť na biomasu (cca 

220 miliónů „moderních“) a 21 miliónů malých zplyňovačů na bioplyn používaný pro 

vaření převážně v rozvojových zemích. 

Předpoklad podle různých zdrojů do roku 2050 celosvětový technický potenciál 

biomasy je v rozmezí cca 180 až 1500 EJ ročně (1 EJ = 10
18

 J = 277,8 TWh). V roce 2004 

celosvětová spotřeba energie činila 430 EJ. Předpokládá se nárůst využití obnovitelných 

zdrojů energie (OZE) v globálním měřítku zhruba 1,8 % ročně ze 58,62 EJ v roce 2003 na 

téměř 96,30 EJ v roce 2030, tj. nárůst cca o 60 %. Do roku 2030 by se měla ztrojnásobit 

výroba elektrické energie z biomasy [5]. 

2.4.1   Současný stav využití biomasy v České republice 

Z obnovitelných zdrojů v roce 2010 se hrubá výroba elektřiny podílela na tuzemské 

hrubé spotřebě elektřiny 8,3 % a hrubá výroba tepelné energie se pohybuje zhruba okolo 

8 %. Tento podíl vychází z posouzení celkové výroby tepelné energie okolo 700 PJ pro rok 

2007. V posledních letech je celková výroba tepla zhruba stejná. 

Přehled lze vidět v tabulce 1, 2, 3. V celkovém množství vyrobené tepelné energie z 

obnovitelných zdrojů není do nynější doby započítána biomasa využívána v malých 

zdrojích mimo domácnosti a biomasa k otopu při individuální rekreaci obyvatelstva. 

V roce 2010 podíl z obnovitelné energie na primárních energetických zdrojích 

(PEZ) dosahoval 6,4 %. Tento posudek se vztahuje k energii obsažené v použitém palivu a 

nezohledňuje účinnosti zařízení. Referenční hodnotou byl použit odhad PEZ pro rok 2010 

ve výši 1 856 PJ. Dle mezinárodní metodiky výpočtu podíl na OZE konečné spotřebě se 

pohybuje zhruba 8 % [7]. 
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Tabulka 1.  Celková energie z obnovitelných zdrojů v roce 2010 [7] 

  

Energie v 

palivu užitém 

na výrobu 

tepla (GJ) 

Energie v 

palivu užitém 

na výrobu 

elektřiny (GJ) 

Primární 

energie 

(GJ) 

Energie z 

OZE celkem 

(GJ) 

Podíl na 

energii z 

OZE 

(%) 

Podíl 

na 

PEZ 

(%) 

Biomasa mimo 

domácnosti 
20 965 454 13 356 930 0 34 322 383 1,8 28,8 

Biomasa domácnosti 48 486 113 0 0 48 486 113 2,6 40,7 

Vodní elektrárny 0 0 10 042 106 10 042 106 0,5 8,4 

Bioplyn 2 821 319 4 571 208 0 7 392 527 0,4 6,2 

Biologicky 

rozložitelná část TKO 
546 424 2 079 281 0 2 625 705 0,1 2,2 

Biologicky rozl. část 

PRO a ATP 
975 082 0 0 975 082 0,1 0,8 

Kapalná paliva 0 0 9 807 248 9 807 248 0,5 8,2 

Tepelná čerpadla 

(teplo prostředí) 
1 775 703 0 0 1 775 703 0,1 1,5 

Solární termální 

kolektory 
366 468 0 0 366 468 0 0,3 

Větrné elektrárny 0 0 1 207 775 1 207 775 0,1 1,0 

Fotovoltaické systémy 0 0 2 216 527 2 216 527 0,1 1,9 

Celkem 75 936 562 20 007 419 23 273 656 119 217 637 6,4 100 

Vysvětlivky: *TKO – tuhý komunální odpad, PRO – průmyslový odpad, ATP – alternativní palivo 

Tabulka 2.  Celková energie z OZE (GJ) – časová řada [7] 

 2003 2004 2005 2006 

Biomasa mimo domácnosti 17 962 000 22 594 784 24 040 367 25 529 896 

Biomasa domácnosti 34 495 195 36 755 715 37 078 678 40 138 138 

Vodní elektrárny 4 980 000 7 269 840 8 567 676 9 182 520 

Bioplyn 1 729 000 2 102 447 2 335 388 2 655 572 

Biologicky rozložitelná část TKO 2 249 644 2 538 658 2 374 352 2 267 579 

Biologicky rozl. část PRO a ATP 213 917 730 743 1 022 403 941 509 

Kapalná paliva 2 592 220 1 326 302 117 253 796 523 

Tepelná čerpadla (teplo prostředí) 339 418 400 763 509 659 667 255 

Solární termální kolektory 72 747 85 171 102 870 127 730 

Větrné elektrárny 17 615 35 536 76 608 177 840 

Fotovoltaické systémy 662 1 048 1 490 2 131 

Celkem (GJ) 64 652 418 73 841 006 76 226 744 82 486 693 

Vysvětlivky: *TKO – tuhý komunální odpad, PRO – průmyslový odpad, ATP – alternativní palivo 
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Tabulka 3.  Celková energie z OZE (GJ) – časová řada [7] 

  2007 2008 2009 2010 

Biomasa mimo domácnosti 27 999 268 29 253 354 31 912 168 34 322 383 

Biomasa domácnosti 46 606 334 44 165 424 43 488 936 48 486 113 

Vodní elektrárny 7 522 560 7 287 606 8 746 632 10 042 106 

Bioplyn 3 188 631 3 762 370 5 444 215 7 392 527 

Biologicky rozložitelná část TKO* 2 494 321 2 431 125 2 229 590 2 625 705 

Biologicky rozložitelná část PRO a 

ATP* 
1 101 228 1 100 224 1 128 047 975 082 

Kapalná paliva 1 374 751 4 627 400 8 473 139 9 807 248 

Tepelná čerpadla (teplo prostředí) 901 886 1 159 589 1 445 337 1 775 703 

Solární termální kolektory 160 498 203 866 265 502 366 468 

Větrné elektrárny 450 360 880 780 1 037 041 1 207 775 

Fotovoltaické systémy 7 657 46 573 319 705 2 216 527 

Celkem (GJ) 91 807 494 94 918 311 104 490 313 119 217 637 

Vysvětlivky: *TKO – tuhý komunální odpad, PRO – průmyslový odpad, ATP – alternativní palivo 

2.4.2   Výroba tepla z biomasy pro domácnosti 

Největším problémem ve statistice u obnovitelných zdrojů energie je odhadnout 

spotřebu biomasy v domácnostech. Nikde nejsou ani nebudou zcela statisticky podchycené 

její zdroje. V současnosti drtivá většina zařízení umožňuje spalovat i uhlí. 

Biomasou se ve statistice rozumí palivové dříví vytěžené z lesa, z údržby městské a 

venkovské zeleně, získané samosběrem či nákupem u obchodníků s palivy nebo u podniků 

disponujících touto surovinou. Zároveň je zde však i zahrnout veškerý dřevní odpad (klestí, 

piliny, odřezky, staré palety či nábytek, stavební nebo dříve jinak využité dřevo), tedy vše, 

co je ze dřeva a čím lidé v domácnostech topí. Pelety, brikety a rostlinné materiály 

zastupují zatím menší část této spotřeby, přesto i jejich spotřeba stále roste. 

Český statistický úřad a Český hydrometeorologický ústav je ve spolupráci s 

hledáním nových možnosti, jak zjišťovat data o spotřebě biomasy v domácnostech, o počtu 

a struktuře topidel a počtu domácností používajících tohoto paliva. V následující tabulce 4 

je přehled spotřeby biomasy v domácnostech [7]. 

Tabulka 4.  Odhad meziročního vývoje spotřeby biomasy v domácnostech [7] 
 

Rok Spotřeba (tuny) 
Energie v použitém 

palivu (GJ) 

Teplo 

(GJ) 

2003 2 653 477 34 495 195 21 820 358 

2004 2 827 363 36 755 715 23 250 277 

2005 2 852 206 37 078 678 23 454 572 

2006 3 087 549 40 138 138 25 389 871 

2007 3 585 103 46 606 334 29 481 407 

2008 3 397 340 44 165 424 27 937 379 

2009 3 345 303 43 488 936 27 509 459 

2010 3 729 701 48 486 113 30 670 484 
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2.5   Způsoby využití biomasy k energetickým účelům 

Využití biomasy k energetickým účelům je především předurčen fyzikálními a 

chemickými vlastnostmi biomasy. K důležitým parametrům lze přiřadit vlhkost (obsah 

sušiny v biomase). Hodnota 50 % sušiny je orientační hranice mezi suchými procesy 

(obsah sušiny je větší než 50 %) a mokrými procesy (obsah sušiny je menší než 50 %). 

Způsoby získávání energie z biomasy (viz Tab. 5) a přípravy biomasy pro 

energetické využití se rozdělují takto: 

a) termochemická přeměna biomasy (suché procesy pro energetické využití) 

 spalování, 

 zplyňování, 

 pyrolýza, 

b) fyzikální a chemická přeměna biomasy 

 mechanicky (drcení, paketování, štípání, briketování, lisování, peletování, 

mletí), 

 chemicky (esterifikace surových bioolejů), 

c) biochemická přeměna biomasy (mokrý proces pro energetické využití 

biomasy) 

 metanové kvašení, 

 alkoholové kvašení, 

d) získávání odpadního tepla při zpracování biomasy 

 kompostování, 

 anaerobní fermentace pevných organických odpadů, 

 anaerobní čištění odpadních vod. 

Tabulka 5  Způsoby využití v biomasy k energetickým účelům [1] 

Typ konverze 

biomasy 

Způsob 

konverze 

biomasy 

Energetický 

výstup 

Odpadní materiál nebo 

druhotná surovina 

termochemická 

konverze  

(suché procesy) 

spalování 
teplo vázané na 

nosič 
popeloviny 

zplyňování 
generátorový 

plyn 

dehtový olej uhlíkaté 

palivo 

pyrolýza 
generátorový 

plyn 

dehtový olej, pevné 

hořlavé zbytky 

biochemická 

konverze  

(mokré procesy) 

anaerobní 

fermentace 
bioplyn fermentovaný substrát 

aerobní 

fermentace 

teplo vázané na 

nosič 
fermentovaný substrát 

fyzikálně-

chemická 

konverze 

esterifikace 

bioolejů 

metylester 

biooleje 
glycerin 
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Existuje mnohem více technologií pro přeměnu biomasy a výroby tepla a elektrické 

energie, ale vybrat tu nejvhodnější záleží především na ceně, dostupnosti, spolehlivosti, 

vlivu na životní prostředí a dalších kriteriích [1], [5]. 

V následujícím textu je uveden přehled technologií, které se využívají k 

energetickým účelům. 

2.5.1   Termochemická přeměna biomasy 

Spalování 

Termická přeměna (oxidace) biomasy za dostatečného přístupu kyslíku. Jedná se o 

exotermicko chemické reakce, u níž dochází pokud možno k dokonalému spalování 

hořlavých složek paliva, kde se uvolňuje velké množství tepla [6]. Lze spalovat biomasu 

přímo ve své formě, nebo jsou spalovány kapalné a plynné produkty jejího zpracování. 

Tato technologie je nejběžnějším způsobem k využití biomasy a jejím produktem je tepelná 

energie využitá k vytápění, pro výrobu elektrické energie nebo jiné technologické procesy 

[5]. 

Při spalování dřevních hmot je velmi důležitá jejich vlhkost (W) dřeva. Podle 

obsahu vody v palivu se určuje spotřeba dřeva pro vytápění. Nárůst obsahu vody ve dřevní 

hmotě ze 20 % na 40 % způsobuje větší spotřebu paliva téměř o polovinu. Při obsahu vody 

na 50 % se zvyšuje spotřeba paliva až dvojnásobně. Podle těchto poznatků je nutné dbát na 

vysušení paliva před spalováním, nebo volit větší výměník pro využití energie [2]. 

Zplyňování 

Termochemická přeměna biomasy při vyšších teplotách a za přívodu omezeného 

množství kyslíku. Zplyňováním získáváme generátorový plyn, který se vytváří ve 

zplyňovacím reaktoru. Průběh zplyňování probíhá v několika fázích: 

 sušení (zóna sušení), 

 pyrolýza (zóna pyrolýzy), 

 oxidace (zóna oxidační), 

 redukce (zóna redukční). 

Zplyňovačů existuje několik druhů, které se dělí podle proudu pevného materiálu, 

proudu zplyňovacího média a stavu zplyňovacího média: 

 se sesuvným (pevným) ložem - souproudé, 

- protiproudé, 

- s křížovým tokem, 

 s fluidní vrstvou (ložem) - se stacionární fluidní vrstvou, 

- s cirkulující fluidní vrstvou, 

 s unášivým proudem. 

Na obrázku 2 je vidět zplyňovač souproudý, protiproudý a s křížovým tokem. 
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Obr. 2  Zplyňovač souproudý, protiproudý a s křížovým tokem [6] 

Vzniklý plyn obsahuje CO (25 %), H2 (20 %), CO2 (10 %), N2 (40 %) a CH4 (3 %). 

Rozklad vody na tzv. vodní plyn, podle rovnice C + H2O = CO + H2, nastává jen při teplotě 

1100 až 1200 °C ve vyvíječi plynu. Z 1 kg dřeva se uvolní 1,5 až 2,0 m
3
 dřevoplynu. Pokud 

je vstupující surovina dodána do reaktoru o vlhkosti 15 až 20 %, lze získat plyn z 

výhřevností vyšší než 5 MJ.Nm
-3

. Tuto podmínku splňují jen některé druhy dřevního 

odpadu. Hobliny z nábytkářských výroben, výjimečně štěpka, která je uskladněna delší 

dobu v krytém prostoru. U jiného dřevního odpadu tyto podmínky nesplňují, proto je nutné 

sušení [1], [2], [5], [6]. 

Pyrolýza 

Termický rozklad organických látek na nízkomolekulární sloučeniny bez přístupu 

vzduchu. Pyrolýza probíhá při atmosférickém, zvýšeném nebo sníženém tlaku za vysokých 

nebo nízkých teplot. 

Z technologického hlediska se rozdělují podle dosažené teploty na: 

 nízkoteplotní (< 500 °C), 

 středněteplotní (500-800 °C), 

 vysokoteplotní (> 800 °C). 

Z moderních a velmi perspektivních procesů je tzv. rychlá pyrolýza, která mění 

biomasu ve formě dřeva a jiných materiálů na produkt vyšší energetické úrovně (plyny, 

kapalné a pevné látky). Proces je dán rychlým přívodem tepla do suroviny, udržováním 

teploty v reaktoru na 450 až 600 °C a krátkou dobou suroviny v reakční zóně (max. do 

2 sekund). Výchozí produkt jsou páry a aerosoly, v menším množství plyn a tuhé částice. 

Rychlá pyrolýza při teplotách nad 800 °C vzniká vysoká rychlost zahřívání a krátké 

vypařovací době umožňuje produkci plynu vyšší než 80 %. 

Pomalá pyrolýza neboli karbonizace při teplotách kolem 450 °C, s nízkou rychlostí 

zahřívání a dlouhou dobou vypařování zajišťuje vyrovnaný podíl kapalných, plynných a 

tuhých produktů. Přehled podílů produktů u jednotlivých druhů pyrolýzy je patrné z 

následující tabulky 6. 
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Tabulka 6  Podíly produktů u jednotlivých druhů pyrolýzy [6] 

PRODUKTY 
RYCHLÁ 

PYROLÝZA 

POMALÁ 

PYROLÝZA 

TLAKOVÁ 

PYROLÝZA 

KAPALNÉ 60 – 80 % 30 – 35 % 20- 30 % 

PLYNNÉ 12 – 20 % 25 – 30 % 20 – 25 % 

TUHÉ 5 – 15 % 20 – 35 % 40 – 45 % 

 

2.5.2   Fyzikální a chemická přeměna biomasy 

Drcení 

Zařízení určené k úpravě rozměrů dřeva, které se nedají sekat sekačkami. Týká se to 

dřeva drobného, netvárného (křoviny), znečištěné (pařezy, stavební odpad). 

Drtiče dělíme podle počtu otáček: - nízkootáčkové - určené k drcení rozměrově 

nehomogenního odpadu z nábytkářské 

výroby, 

- vysokootáčkové - určené k homogenizaci 

odpadového dřeva z lesa. 

Zařízení na paketování 

Lisování klesti do balíků podobně jako sláma. Lisovací tlaky jsou mnohem větší 

než u lisu na slámu. Balíky lze spalovat ve speciálních topeništích nebo jsou používány 

jako mezioperační zásoba před dalším rozkladem. Topit lze pouze v topeništích vyšších 

výkonů, ve kterých je hoření stabilizováno dalším palivem. Na obrázku lze vzhlédnout 

zařízení na paketování [1]. 

 

Obr. 3  Zařízení na paketování [6] 

Štěpkování 

Zařízení používané ke štěpkování se nazývají štěpkovače sloužící k beztřískovému 

dělení dřeva tzv. sekacími noži napříč vlákny na požadovaný rozměr (viz Obr. 4). 

Podle technologie dělíme štěpkovače: - stacionární (pevný základ), 

- mobilní (pojízdný podvozek, přenosná konstrukce). 

Podle sekacího mechanismu dělíme: diskové, bubnové, šroubové. 

 diskové štěpkovače - patří k nejrozšířenějším a nejvýkonnějším zařízením k výrobě 

štěpky. Štěpkovacím ústrojím je rotující disk s průměrem od 1000 do 2000 mm, od 2 až 16 
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počty nožů. Pojízdné diskové štěpkovače jsou rovnocenné se stacionárními štěpkovači a 

vyznačují se velkou kvalitou štěpky. Jsou schopny štěpkovat kmeny až do průměru 0,5 m 

při přijatelných rozměrech stroje. Nevýhodou těchto štěpkovačů je možnost použití pouze 

kulatiny. Větve pro tento typ jsou nevhodné, 

 bubnové štěpkovače – pracují na principu hoblovačky a jsou vhodné pro lesní 

odpad menších rozměrů. Kvalita štěpky není vysoká, vzhledem měnícímu úhlu, pod kterým 

se zasekává nůž do materiálu. Štěpkovací nože jsou uloženy na obvodu rotujícího válce. 

Mají velmi malý ventilační a vrhací účinek, proto je nutné instalovat ventilátor pro dopravu 

štěpky z bubnu do zásobníku nebo kontejneru, 

 šroubové štěpkovače – využívají se pouze k štěpkování tenkých stromků a kmínků 

o velikosti asi 10 x 10 cm na palivovou štěpku o tloušťce 1 cm. Štěpkovacím zařízením je 

šroubovice s ostřím po hraně (princip mlýnek na maso) [1], [6]. 

 

Obr. 4  Štěpkovač Teknamotor Skorpion 500 RB [8] 

Briketování a peletování 

Brikety a pelety se vyrábějí pomocí tvarovacích zařízení, které se rozlišují na tyto 

typy: 

 pístové hydraulické nebo mechanické lisy jednorázové s průměrem briket 50 až 

60 mm. Lisy univerzální, které pracují v kombinaci s kalibrovacím drtičem, používají se na 

slámu, papír, piliny, pazdeří apod. Výkonnost těchto lisů je kolem 250 kg.h
-1 

. Většinou se 

kombinuje jeden drtič se dvěma lisy. Výkonnost linky je do 0,5 t.h
-1

 a celkový příkon 

včetně dopravníků je kolem 50 kW, 

 šnekové lisy jednovřetenové nebo dvouvřetenové s výkonností kolem 0,5 t.h
-1

 a 

příkonem 50 kW, ale také více, pokud je v zařízení zařazeno sušení suroviny. Ze 

šnekového lisu se brikety vyznačují vysokým stupněm stlačení a velkou trvanlivostí. 

Zařízení je vhodné na lisování pilin, nevhodné pro lisování stébelnin, 

 protlačovací (granulační) lisy jsou původně vyvinuté pro výrobu tvarovaných 

krmiv na bázi slámy. Rozlišují se dva typy lisů – s kruhovou, vertikální matricí a 

horizontální deskovou matricí. Výkonnost lisů může být větší než 1 t.h
-1 

při příkonu až 

150 kW, v poslední době se v zahraničí zkouší aplikovat peletovací lisy přímo na sklízecí 

zařízení. 

Lisováním materiálu vhodné zrnitosti (velikost obvykle do 8 x 8 x 1 mm, dle 

parametrů briketovacího lisu až 40 mm) za vysokého tlaku (až 31,5 MPa) a teploty, kdy 

lignin má funkci pojiva, se vyrábějí dřevěné brikety a pelety. U vstupního materiálu 
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dochází k objemové redukci v poměru asi 12:1. Vyrábějí se i kombinované brikety a pelety 

z uhelného prachu a dřevěného odpadu. V tomto případě se přimíchává malé množství 

mletého vápence, na který se váže síra z uhlí. Tím zůstává vázána v popelových 

komponentech. 

Výroba briket a pelet je energeticky poměrně náročná, protože vyžaduje vyšší stupeň 

dezintegrace vstupního materiálu při současném snížení vlhkosti. Výhodou je vyrábět již z 

vysušeného materiálu a dezintegrovaného z jiného předcházejícího procesu [1], [6]. 

Esterifikace olejů  

Princip spočívá v úpravě rostlinných olejů pro použití vznětových motorů. Rostlinný 

olej se separuje z olejnatých rostlin ve dvou stupních. Nejdříve se melou semena olejnin v 

olejových mlýnech při předchozím ohřevu na 80 až 90 °C. Namletá semena se postupně 

lisují, kde dojde k uvolnění až 50 % oleje. Vylisovaný zbytek je dopravován do extraktoru 

a pomocí rozpouštědel se separuje další část oleje. V odpadu zůstává asi 1,5 až 2 % oleje. 

Nyní se surový olej musí rafinovat, kde olej má kvalitu jedlého oleje. 

Proces esterifikace je založen na katalytické (NaOH) reakci triglyceridu a metanolu 

za vzniku glycerinové a metylesterové fáze. Tyto fáze je nutné rafinovat, a oddělit 

metylesterovou fázi jako finální produkt. 

Biooleje mají mnohem lepší mazací schopnosti, biologicky rozložitelné, nejsou 

toxické a rychleji se vzněcují, proto dochází ke snížení některých emisí [6]. 

2.5.3   Biochemická přeměna biomasy 

Anaerobní digesce (anaerobní fermentace, anaerobní stabilizace či anaerobní 

vyhnívání) spočívá v mikrobiologické transformaci organických látek – biologicky 

rozložitelné složky komunálního odpadu, organických kalů v čistírnách odpadních vod, 

složek zvířecích exkrementů a další vhodné biomasy bez přístupu vzduchu při zvýšené 

teplotě okolo 35 – 45 °C, při které vzniká bioplyn a digestát. Musí splňovat kvalitativní 

požadavky dle vyhlášky o biologických metodách zpracování biologicky rozložitelných 

odpadů. 

Bioplyn – složení směsi plynu: 50 – 80 % hořlavým metanem, 20 – 40 % oxidem 

uhličitým, 1 – 3 % směs dusíku, sirovodíku nebo vzácných kovů. Výhřevnost bioplynu 

především závisí na obsahu metanu – 20 až 24 MJ.m
-3

. 

Digestát – zbytek hmoty po fermentaci, který má mnohem lepší vlastnosti než 

původní biomasa. Kvalitní hnojivo, ve kterém jsou zachovány hlavní živiny a 

humusotvorné komponenty. Bez semen plevelů, patogenních zárodků a zápachu. 

Neohrožuje podzemní ani povrchové vody při používání na polích [5]. 
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3   SPALOVÁNÍ BIOMASY 

Spalování je souhrn chemických a fyzikálních dějů, které se navzájem ovlivňují. Ve 

spalování probíhají chemické reakce, z nichž naprosto dominantní je oxidační reakce, v 

menší míře reakce redukční. K fyzikálním dějům lze přiřadit přenos hmoty, tepla a 

hybnosti. Dalším velice významným fyzikálním chemickým dějem je hoření, při kterém 

dochází k exotermické reakci hořlavých prvků paliva s okysličovadlem [6]. 

3.1   Základní vlastnosti spalovaného tuhého paliva 

Pro zhodnocení vhodného spálení tuhého paliva – biopaliva ve stanoveném typu 

spalovacího zařízení, nebo při zhodnocení jakosti tuhého paliva, je nutné znát takové 

vlastnosti spalovaného tuhého paliva, které je dostatečně charakterizují: 

 spalné teplo a výhřevnost - (MJ.kg
-1

), 

 prchavá a neprchavá hořlavina v hořlavině - (% hm.), 

 obsah vody v původním palivu - (% hm.), 

 obsah popela v původním palivu - (% hm.), 

 obsah veškeré síry v palivu - (% hm.), 

 spékavost popele, 

 charakteristické teploty popela - (°C). 

Veškerá tuhá paliva, která jsou v surovém stavu, se skládají ze tří základních 

složek: z vody, popela a hořlaviny. 

Složení lze vyjádřit vztahem: W + C + H + O + S + N + A = 100 % 

Hmotnostní podíly vody, uhlíku, vodíku, kyslíku, síry, dusíku a popele v původním 

palivu (% hm.). 

3.1.1   Spalné teplo a výhřevnost 

Během spalování paliva se hořlavé látky slučují s kyslíkem a vznikají spaliny. 

Tento proces je doprovázen uvolňováním množstvím tepla, které se u tuhých a kapalných 

paliv vztahuje na jednotku kJ.kg
-1

 a za podmínek: t = 0 °C, p = 101,350 kPa. Uvolněné 

teplo se v technické praxi vyjadřuje jako spalné teplo
 
nebo výhřevnost paliva. Převážně 

se počítá s výhřevnosti paliva, protože v průběhu spalování tuhých paliv v topeništích 

odchází odpařená voda se spalinami do komína s vyšší teplotou, než je rosný bod vodní 

páry. Jelikož nedochází ke kondenzaci, odnáší část tepla sebou v podobě výparného tepla. 

Výhřevnost paliva z rostlinné biomasy je závislá převážně na obsahu vody. Právě 

proto se bude její hodnota pohybovat v širším rozmezí. U různých druhů dřevin mají pro 

daný obsah vody prakticky stejnou výhřevnost. Vysvětleno je to tím, že chemické složení 

hořlaviny rozdílných druhů dřevin je zhruba stejné [4]. 

3.1.2   Prchavá hořlavina 

Důležitou hodnotou z hlediska spalovacího procesu, je obsah a průběh uvolňování 

prchavé hořlaviny z paliva. Při zahřívání za nepřístupu vzduchu se uvolní z hořlaviny 

množství plynné látky. Prchavá hořlavina je součástí celkové hořlaviny obsažené v palivu. 

Tvoří plynné hořlavé látky, které se z paliva uvolňují při zahřátí na určitou teplotu. Při 

hoření se prchavé hořlaviny jeví jako plamen. Způsob stanovení prchavé hořlaviny v palivu 

určuje norma ČSN 44 1351 [9], [10]. 
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Obsah prchavé hořlaviny je závislý na geologickém stáří paliva. Čím je palivo 

geologicky mladší, tím má vyšší obsah prchavé hořlaviny. Nejmenší podíl prchavé 

hořlaviny mají antracity a černé uhlí. Jeho obsah se zvětšuje v hnědém uhlí a lignitů, ale ten 

největší obsah má rašelina a dřevo. 

Prchavá hořlavina způsobuje vzněcování paliva v ohništi a stabilizace spalovacích 

procesů. Starší paliva se zapalují obtížněji než mladší paliva s vyšším podílem prchavé 

hořlaviny. Pokud v ohništi prchavé hořlaviny nevyhoří (nedostatek prostoru, kyslíku, 

odchod s kouřovými plyny, ztráty nespálenými hořlavými plyny) a dostanou-li se hořlavé 

plyny do míst, kde se ochladí pod spalovací teplotu, některé jejich složky (uhlovodíky) se 

rozloží a tvoří saze. Určitá část se usazuje na výhřevných plochách kotle a další vystupují z 

komína jako tmavý kouř. 

S dlouhým plamenem hoří palivo s vysokým obsahem prchavé hořlaviny, naopak s 

krátkým plamenem hoří palivo s nízkým obsahem prchavé hořlaviny. Při obsahu prchavé 

hořlaviny pod 15 % hoří skoro bez plamene za vysokých teplot a v případě, že plyny mají 

nedostatek kyslíku k hoření, plamen je čadivý [4]. 

Při spalování vlhkého dřevního materiálu je časový průběh uvolňování prchavé 

hořlaviny konstantní. Dochází k částečnému překrývání fází vysoušení paliva a uvolňování 

prchavé hořlaviny. Fáze vysoušení paliva zpomaluje uvolňování prchavé hořlaviny, a tím i 

časový průběh obsahu oxidu uhelnatého ve spalinách nevykazuje takové změny jako suchý 

dřevní odpad [10]. 

Zvýšenou pozornost je nutné věnovat při rozmístění spalovacího vzduchu, aby se 

ztráta chemickou nedokonalostí hoření snížila na minimum. Výše tepelné ztráty závisí na 

obsahu oxidu uhelnatého ve spalinách [4]. 

3.1.3   Obsah vody v tuhých palivech 

Voda je součástí v každém tuhém palivu. Obdobně jako popeloviny voda je 

nehořlavou složkou paliva, která snižuje jeho tepelnou hodnotu. Z tohoto důvodu je v 

palivu nežádoucí. Obsah vody v tuhém palivu kolísá v širokém rozmezí od 0 % do 60 %, 

ale u některých druhů např. rašeliny, lze obsah vody v původním stavu přesáhnout i 90 %. 

Přirozený obsah vody v palivu se řídí jeho geologickým stářím. Čím je palivo mladší, tím 

je obsah vody větší [4]. 

Při spalování vlhké biomasy (čerstvě sklizená dřevní biomasa) je zapotřebí ke 

zvýšení teploty a vypaření vlhkosti teplo vygenerováno samotným dřevem. Tudíž použití 

paliva s vysokým obsahem vlhkosti snižuje tepelnou účinnost celého systému [12]. 

Pokud se stanovují tepelné a energetické hodnoty paliva, je nutné určit rozdíl mezi 

výhřevností a spalným teplem. Spalné teplo je dáno celkovým energetickým obsahem v 

palivu a výhřevnost udává obsah tepla v palivu snížený o tepelné ztráty na odpaření 

vlhkosti z paliva a vody, která vzniká vlivem spalování vodíku obsaženého v palivu (viz 

Tabulka 7) [13]. 

V systému se tepelné ztráty shodují s obsahem vlhkosti v palivu, které přímo 

ovlivňují celkovou účinnost. Pohybují se v rozmezí od cca 2 % z celkového tepelného 

příkonu, kdy se palivo vysušuje na vzduchu na 10-15 % obsah vlhkosti, až do 15 % ztrát, 

kdy je použito palivo s obsahem vlhkosti vyšší než 50 %. Tímto způsobem je sušení paliva 

mnohem lepší a výhodnější [12]. 
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Tabulka 7  Ztráty tepla při spalování biomasy [13] 

Podoba dřevní 

biomasy 

Obsah 

vlhkosti 

(%, ve 

vlhkém 

stavu) 

Celková 

hmotnost 

biomasy 

(kg) 

Hmotnost 

obsažené 

vody (kg) 

Teplo 

potřebné k 

vypaření 

vlhkosti 

(MJ) 

Teplo k 

vypaření 

vody z 

vodíku 

spalováním 

(MJ) 

Výhřevnost 

biomasy o 

objemu 

2000 cm
3
 

(MJ) 

Výhřevnost 

na kg 

vlhkého 

dřeva 

(MJ.kg
-1

) 

Čerstvě sklizené 

dřevo  
60 2,50 1,50 3,73 1,39 14,78 5,9 

Dřevo sušené 1-2 

týdny po sklizni 
50 2,00 1,00 2,57 1,39 15,94 8,0 

Pilařský odpad 40 1,67 0,67 1,72 1,39 16,79 10,0 

Dřevo ze 

stavenišť 
30 1,43 0,43 1,1 1,39 17,41 12,2 

Na vzduchu 

sušená biomasa 
20 1,25 0,25 0,64 1,39 17,87 14,3 

Zbytky z 

dřevozpracujícího 

průmyslu 

10 1,11 0,11 0,28 1,39 18,23 16,4 

Dřevo sušené v 

sušárně (pro 

srovnání) 

0 1,00 0 0 1,39 15,51 18,5 

 

Největším spotřebitelem i dodavatelem biopaliv jsou dřevozpracující závody, které 

používají rozdílné vyjadřování obsahu vody oproti běžné energetické praxi. 

V dřevozpracujícím průmyslu se obsah vody v dřevní hmotě vyjadřuje dle vztahu: 

%100
2

21

H

HH
Wd  (1) 

kde H1 je hmotnost vzorku surové dřevní hmoty  (kg), 

 H2 - hmotnost vzorku po vysušení  (kg). 

V energetice se vyjadřuje obsah vody (použití stejného označení) vztahem: 

%100
1

21

H

HH
W  (2) 

Proto je velmi důležité přesně znát, o jaké vyjádření obsahu vody se právě jedná. Z 

uvedených vztahů vyplývají hodnoty znázorněné v Tabulce 8 a v grafu na Obr. 5. V 

závislosti na typu dřevozpracujícího závodu a technologií výroby se obsah vody v dřevní 

hmotě pohybuje v rozmezí 7 – 60 % [14], [15]. 
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Tabulka 8  Vlhkost používaná v energetice a ve dřevařském průmyslu 

 

Vlhkost - W 
Dřevařská vlhkost - 

Wd 

0 0 

10 11 

20 25 

30 43 

40 67 

50 100 

60 150 

70 230 

80 400 
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Obr. 5  Energetický a dřevařský obsah vlhkosti 

3.1.4   Obsah popela v tuhých palivech 

V tuhém palivu jsou obsažené minerální látky, které se před jeho spálením nazývají 

popeloviny. Z větší části jsou složeny z uhličitanů, síranů, křemičitanů a dalších sloučenin. 

Největší podíl tvoří křemičitan hliníku (kaolinit), vápníku, hořčíku a železa, volný 

kysličník křemičitý, uhličitan vápenatý a železnatý, menší množství sirníků železa (pyritu) 

a nepatrné množství síranu vápenatého [16]. 

Z popelovin v ohništi po spálení paliva vznikne tuhý zbytek, kterému se říká popel. 

Získává se dokonalým spálením tuhého paliva při teplotě cca 800 °C v oxidační atmosféře. 

Popeloviny (původní minerální složky) se rozkládají na těkavé zplodiny a netěkavý zbytek 

nebo uvolňují krystalovou vodu [17]. 

3.1.5   Obsah síry v tuhých palivech 

Síra se dělí v tuhých palivech v různé podobě – na organicky a anorganicky 

vázanou. Vyšší obsah síry je v provozních podmínkách nepříjemným činitelem. Při vyšším 

obsahu síry, lze při provozu kotlů způsobit výrazné škody. Jedná se o obsah nad 1,8 % v 

palivu a nad 1,0 % v kapalných palivech (topných olejích). 

Při spalování tuhých paliv se spalitelná síra přemění na oxid siřičitý (SO2), část 

oxidu siřičitého se za stanovených podmínek (výskyt katalyticky působících látek a teplota 

prostředí od spalovacích teplot až do oblasti asi 500 °C) změní na oxid sírový (SO3). Ten 
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pak sreaguje s vodní párou v kyselinu sírovou (H2SO4). Zkondenzovaná kyselina sírová 

působí korozívně na trubky a železné součásti kotlů, dále podporuje tvoření stmelených 

nánosů na výhřevných plochách kotlů v oblasti nižších teplot v kouřových plynech. 

Korozemi bývají napadeny ohříváky vzduchu, respektive ohříváky vody. Nespalitelná síra 

přejde do tuhých zbytků spalování (škváry, strusky). 

Prioritou paliv z biomasy je to, že obsahují stopové množství síry, takže v průběhu 

spalování nevzniká škodlivý plynný exhalát oxidu siřičitého (SO2). Tímto se sníží i teplota 

rosného bodu spalin, poněvadž jeho hodnota bude funkcí obsahu vodní páry ve spalinách a 

přebytku vzduchu. Například při spalování dřevní hmoty bude teplota rosného bodu spalin 

značně nižší než spalování uhlí. Vhodným řešením dodatkových ploch kotle je možno 

snížit komínovou ztrátu na minimum, bez nebezpečí vzniku nízkoteplotních korozí 

dodatkových ploch [11], [18]. 

3.1.6   Charakteristické teploty popela tuhých paliv 

Pro provoz různých druhů topenišť na tuhá paliva je podstatné znát teplotu tání 

popela. Teplota, při které dochází k roztavení všech složek popela, probíhá v širokém 

teplotním rozmezí od ± 200 °C i více, přičemž se mění jeho skupenství. Tato změna je 

charakterizována teplotami, které se zaznamenávají při měření teploty tání: 

 teplotou počátku měknutí tA (°C), 

 teplotou tání tB (°C), 

 teplotou počátku tečení tC (°C). 

Teplota tání popela určuje, jak vysoké mohou být spalovací teploty v ohništi, aby 

nevznikaly poruchy ve funkci spalovacího zařízení. Poruchy nastávají například 

roztavením popela na roštu a zalitím mezer v roštu struskou, nalepováním rozměklých 

popelových částic na stěny ohniště a tvořením nánosů aj. 

Teplota tání popela je závislá na okolní atmosféře ve spalovacím prostoru a na 

složení popela. Na narůstání teploty tání mají vliv oxid křemičitý a oxid hlinitý. Naopak ke 

snižování teploty má vliv oxid železitý, železnatý, titaničitý, vápenatý, hořečnatý, sodný a 

draselný [19]. 

3.2   Emise ze spalování biomasy 

Znečišťování ovzduší má své příčiny a následky. Příčinou jsou tzv. emise – toxické 

látky tvořené plynnými a pevnými produkty ze spalovacích a technologických procesů před 

vstupem do ovzduší. Mají negativní vliv na lidské zdraví, zdraví zvířat, životní prostředí, 

na klimatický systém země a hmotný majetek. Označují se jako znečišťující látky. Imise 

jsou v podstatě emise pronikající do životního prostředí, které v prostředí dále reagují a 

mění chemické složení. Depozice jsou imise zachycené nebo uložené na zemském 

povrchu. Látky, které se po dopadu opět vznesou do ovzduší, nazýváme reemise. Někdy se 

používá i pojem transmise pro znečištěné látky v ovzduší ve stádiu transportu [20]. 

Během spalovacího procesu, při kterém je za přítomnosti vzduchu palivo spalováno, 

produkuje určité množství znečišťujících látek. Znečišťující látky jsou ve větším, nebo 

menším množství obsažené ve spalinách, vypouštěny do ovzduší. Mezi přítomnými 

složkami spalin jsou dusík (ze spalovacího vzduchu), oxid uhličitý (konečný produkt 

hoření uhlíku), vodní pára (voda z paliva a ze spalovacího vzduchu a voda vzniklá 

spálením vodíku z paliva) a při spalování nevyužitý vzdušný kyslík. Další složky se 

vyskytují v menším množství [21]. 
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Přestože při spalování biomasy jsou emisní faktory řady škodlivin nižší než při 

spalování fosilních paliv, spalováním nevhodným způsobem nebo v nevhodných 

topeništích emise škodlivin mohou být vyšší, než uvádí výrobce, literatura či experimenty. 

Mezi škodliviny, které nelze, nebo jen v omezené míře, ovlivnit vedením 

spalovacího procesu patří oxid siřičitý, tuhé částice, chlor, fluór a toxické kovy. Množství 

je dáno složením paliva. 

Škodliviny, jejichž množství lze zcela, nebo výrazně snížit vedením spalovacího 

procesu, patří oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky a oxidy dusíku (NOx). Látky, u kterých, 

jejichž vznik není přesně prozkoumán, patří polychlorované dibenzo-p-

dioxiny/polychlorované dibenzofurany (PCDD/PCDF) a polychlorované bifenyly (PCB). 

Obsah síry v biomase je velmi malý, proto emise oxidu siřičitého nedosahují vyšší 

úrovně, a proto není nutné je snižovat sekundárními opatřeními. 

Emise tuhých znečišťujících látek (TZL) v biomase jsou dány množstvím, složením 

popelovin a strukturou. Jejich úroveň se pohybuje v širokých mezích a je velmi srovnatelná 

s fosilními palivy [22]. Důležitým parametrem TZL je především jejich velikost, udávaná v 

mikrometrech (ųm), kdy lze zjednodušeně říci „čím menší částice – tím větší problém“. 

Problémem velmi malých částic je, že zůstávají dlouhodobě rozptýleny v ovzduší a téměř 

nesedimentují. Na tyto částice se zároveň často vážou těžké kovy a další škodliviny, které 

mají významný podíl na negativních zdravotních účincích TZL [23]. Popelovina biomasy 

je tvořena z větší části jemnou frakcí, proto u větších zařízení je nutné používat odlučovače 

nebo filtry. 

Podstatou spalování biomasy je používat zařízení určená pro tato paliva, aby došlo 

ke snížení emisí oxidu uhelnatého (CO). Při spalování biomasy v zařízeních určených pro 

fosilní paliva s menším podílem prchavé hořlaviny, vzniká vysoké množství oxidu 

uhelnatého (CO). Pro hoření je velmi důležitý přívod vzduchu, který je u biomasy přiváděn 

postupně po výšce plamene, a to až ve třech úrovních. 

Produkce oxidů dusíku souvisí u biomasy převážně s dusíkatými sloučeninami v 

palivu. U zařízení malých výkonů je eliminace obtížná, naopak u zařízení velkých výkonu 

je eliminace možná podstechiometrickým spalováním a přívodem vzduchu v několika 

úrovních. Pro eliminaci termických NOx je podstatné zabránit vzniku oblastí s vysokou 

teplotou a velkému přebytku vzduchu v oblasti ohniště [22]. 

Zákonné požadavky jsou na provoz lokálních topenišť vzešlé z nové právní úpravy 

na úseku ochrany ovzduší. Ještě donedávna platná legislativa řešila oblast malých zdrojů 

velmi benevolentně, jen v minimálním rozsahu a samotný provoz těchto zdrojů nebyl 

prakticky vůbec kontrolovatelný. 

Vzhledem k významným problémům České republiky s kvalitou ovzduší, a to 

především ve vztahu ke znečištění tuhými znečišťujícími látkami, řeší nový zákon 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, problematiku menších zdrojů (lokálních topenišť) 

daleko striktněji. Podle tohoto zákona budou muset od roku 2022 kotle na pevná paliva o 

jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy, od roku 2014 

pak kotle 1. a 2. emisní třídy nebudou uváděny na trh. Zákon vyžaduje, aby byly 

provozovány pouze kotle, které plní stanovené přísné emisní parametry. Zákon nově zavádí 

také pravidelné kontroly kotlů (povinnost se týká kotlů na pevná paliva o jmenovitém 

tepelném příkonu nad 10 kW), které budou probíhat jednou za dva roky a bude je provádět 

odborně způsobilá osoba. Zákon sice nedává úředníkům pravomoc přímo vstupovat do 

domů a bytů kvůli kontrole způsobu vytápění, vybavuje je nicméně restriktivními nástroji k 
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nápravě nezákonných stavů počínaje uložením nápravných opatření, finančními postihy a 

konče zastavením provozu zdroje [23]. 

3.3   Stav produkce emisí v Moravskoslezském kraji 

V Moravskoslezském kraji je velký počet velkých zdrojů znečištění. V Tabulce 9 je 

zaznamenán přehled největších stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v kraji. 

Tabulka 9  Nejvýznamnějších zdrojů emisí TZL v roce 2011 v MSK [24] 

Provozovatel EMISE TZL (t) 
Podíl ze zdrojů 

REZZO1-3 (%) 

Podíl ze zdrojů 

REZZO1-4 

(%) 

ArcelorMittal Ostrava a.s. -

závod 12 - vysoké pece 
496,8 13,22 8,70 

Třinecké železárny, a.s. - 

výroba surového železa 
361,5 9,62 6,33 

Třinecké železárny, a.s. - 

ocelárenská výroba 
224,8 5,98 3,94 

Teplárna spol. ArcelorMittal 

Energy Ostrava s.r.o. 
94,2 2,51 1,65 

Dalkia Česká republika, a.s. - 

Elektrárna Třebovice 
92,9 2,47 1,63 

ČEZ, a.s. - Elektrárna 

Dětmarovice 
90,6 2,41 1,59 

ArcelorMittal Ostrava a.s. -

závod 10 - koksovna 
84,4 2,25 1,48 

EUROVIA LOM 

Jakubčovice s.r.o. - 

Jakubčovice nad Odrou 

80,1 2,13 1,40 

OKK Koksovny, a.s. - 

Koksovna Svoboda 
79,6 2,12 1,39 

ArcelorMittal Ostrava a.s. - 

závod 13 - Ocelárna 
78,6 2,09 1,38 

CELKEM 1683,5 44,81 29,49 

 

Hlavním zdrojem emisí prachových částic je těžký průmysl, provoz motorových 

vozidel,výroba energií a vytápění domácností. V porovnání s rokem 2010 došlo k poklesu 

emisí tuhých znečišťujících látek a to u všech sledovaných kategorií zdrojů [24]. 

Dalším zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší jsou lokální topeniště s 

nedokonalým spalováním nepříliš hodnotných paliv a mobilní zdroje. Největší podíl 

znečištění se děje u lokálních topenišť převážně v zimních měsících při inverzním počasí, 

které jsou významným producentem tuhých znečišťujících látek a rozsáhlé škále 

organických látek. 

Lze konstatovat, že ne vždy je úroveň škodlivosti emisí ze spalování biomasy nižší 

než při spalování fosilních paliv. Velmi závisí na technologické úrovni zařízení, kvalitě 

vedení spalovacího procesu a obsahu škodlivých látek v samotném palivu. U základních 

škodlivin lze říci, že spalování biomasy může potenciálně vést k vyšší úrovni emisí CO ve 
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spalinách, naopak emise NOX bývají nižší a z principu emise CO2 považujeme za nulové. Z 

porovnání dalších škodlivých látek v emisích již není možné jednoznačně říci, že je na tom 

biomasa lépe, neboť zde vstupuje v úvahu řada dalších faktorů, někdy zdánlivě 

nepodstatných (forma paliva), které však mají velký vliv na výslednou úroveň emisí [22]. 

V grafu (viz Obr. 6) lze vidět průběh od roku 2006 do roku 2010 vývoj emisí 

vybraných znečišťujících látek v Moravskoslezském kraji dle emisní bilance ČHMÚ [24]. 

 

Obr. 6  Vývoj emisí vybraných znečišťujících látek v Moravskoslezském kraji [24] 

Následující obrázky 7, 8 uvádí rozložení nejvyšší 24 hodinové imisní koncentrace 

PM10 v Moravskoslezském kraji. Následně jsou tytéž hodnoty uvedeny pro celou ČR a je 

zde rovněž uveden obrázek rozložení průměrných ročních imisních koncentrací PM10. 

Výskyt takových to maximálních hodnot je podmíněn celou řadou činitelů, z nichž 

pravděpodobně nejvýznamnější bude topná sezóna a rozptylové podmínky. Následujícím 

přehledu uvádí nejvyšší naměřené hodnoty denních koncentrací v jednotlivých okresech 

[25]. 
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Obr. 7  Rozložení nejvyšší 24 hodinové koncentrace PM10 v Moravskoslezském kraji [25] 

 

Obr. 8  Rozložení průměrné roční imisní koncentrace PM10 v ČR [25] 

3.3   Principy spalování biomasy 

Kotle a spalovací zařízení na biomasu se odlišují koncepcí přívodu paliva do kotle a 

řešení spalování. Jednotlivé kotle se liší kvalitou provedení a komfortem při provozu, což 

se projeví velkými cenovými rozdíly. 

3.3.1   Spalování na roštu 

Roštové kotle mají dlouhou historii, uplatnily se při spalování fosilních paliv a nyní 

se uplatňují při spalování biomasy téměř ve všech jejich formách: štěpka, pelety, kusové 

dřevo, obiloviny či dřevní odpady. Pro spalování na roštu se nedoporučují druhy s jemnou 

frakcí. 

Princip spalování na roštu vychází z funkce roštu: 

 zajištění přívodu spalovacího vzduchu do jednotlivých míst plochy roštu tak, aby 

spalování probíhalo při optimálním přebytku vzduchu, 

 postupné vysušení, zahřátí na zápalnou teplotu, hoření a dokonalé vyhoření paliva, 

 shromaždování tuhých zbytků po spalování, případně jejich odvod z ohniště, 

 možnost měnit výkon zařízení. 
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Malý výkon, zpravidla u spalování na pevném roštu, který je nehybný, a zbytky po 

spalování přes něj propadají do popelníku. Do jisté míry velikost roštu omezuje výkon 

zařízení. Pro usnadnění odvodů zbytků po spalování lze mít rošt vibrační nebo pohyblivý 

mechanismus. 

U větších výkonů se jedná o rošty mechanické, které jsou pohyblivé a zajišťují 

posun paliva směrem do míst, odkud jsou odváděny zbytky po spalování. U těchto roštů je 

primární spalovací vzduch přiváděn v několika fázích. Výkon zařízení s těmito rošty je 

ovlivněn šířkou a délkou roštu. 

Přívod paliva na rošt se děje pomocí šnekového dopravníku, přímo z násypky nebo 

pomocí pneumatických nebo mechanických pohazovačů. Mezery mezi roštnicemi nesmí 

být velké, aby jimi palivo nepropadávalo. 

Pro spalování paliva se využívá několik druhů roštů. Mimo rošty pevné jsou to: 

 rošty pásové, 

 přesuvné (viz Obr. 9), 

 vratisuvné, 

 válcové. 

S výhodou se využívají všechny zmiňované rošty. Poslední tři rošty při pohybu 

narušují vrstvu na roštu, a tím dochází k dokonalejšímu prohoření vrstvy. Další s výhod je 

možnost chlazení, a tím prodloužení životnosti. Mezery mezi roštnicemi jsou minimální, 

poněvadž pro biomasu postačuje malé množství primárního vzduchu. Tyto rošty jsou 

využívány pro spalování odpadů, které biomasa svými proměnlivými vlastnostmi 

připomíná. 

U malých zařízení je různorodost provedení roštů ještě rozmanitější. Rošty se liší 

tvarem, velikosti otvorů v roštu, nakloněním roštu, mechanismem, který slouží k usnadnění 

odvodu popela. Nyní se objevují u spalovacích zařízení pro malé výkonové kategorie 

mechanické rošty, které se podobají válcovým nebo přesuvným roštům [6]. 

 

Obr. 9  Posuvný rošt [6] 
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3.3.2   Spalování se spodním přívodem paliva 

Spalovací zařízení se spodním přívodem paliva patří mezi rozšířené. Jedná se o 

systém, kdy je palivo přiváděno pod hořící vrstvu. U této koncepce je nezbytné reflexní 

keramické těleso, které odráží tepelné záření hořící vrstvy a plamene zpět do ohniště, a 

pomáhá tak při zapalování a stabilizaci hoření. 

Palivo se dopravuje pomocí šnekového dopravníku a pomocí litinového kolena, 

retorty je směr pohybu paliva převeden do vertikálního směru. Na retortu navazuje rošt, 

přičemž mezera mezi nimi dává prostor pro proudění spalovacího vzduchu. Z důvodu 

těsnosti musí být rošt umístěn ve směšovači. V retortě se palivo zahřívá a vysušuje. Nad 

touto oblastí dochází k intenzivnímu uvolňování prchavé hořlaviny, která hoří výše. Na 

roštu dohořívá fixní uhlík. Dohořívající palivo a následně popel je novým palivem 

vytlačován na okraje roštu, kde přepadává do popelníku. 

Kotle s litinovým kolenem je možné nahradit jiným systémem, který převádí pohyb 

paliva z horizontálního do vertikálního. Šnekový dopravník je od určité části opatřen 

šnekem s opačným stoupáním, palivo je tak vytlačováno do vertikálního hrdla. 

3.3.3   Speciální hořáky, hořákové provedení 

Hořáky na biomasu byly vyvinuty ve Švédsku a jsou využívány především na 

zemědělských farmách. Pomocí těchto hořáků lze spalovat suché obilí, tak i biopelety. 

Během spalování zrní se tvoří asi 7 % popela, a proto se aplikuje do kotlů s velkým 

popelníkovým prostorem nebo automatickým vynašečem popela. 

Palivo do hořáku podává šnekový podavač přes svodovou hadici, která plní 

částečně i funkci mezizásobníku. Hořák je vybaven čidlem pro zjištění množství paliva v 

hořáku, a pokud signalizuje nedostatek, podavač naplní hořák a část hadice. Hořáky jsou 

vybaveny žhavicí spirálou, která umožňuje automatické zapálení paliva. Po demontáži 

hořáku lze kotel využít na spalování kusového dřeva. 

Ve skandinávských zemích jsou rozšířeny systémy s aplikacemi hořáků do 

stávajících kotlů. Důležitým prvkem, který hořáky odděluje od ostatních koncepcí je ten, že 

palivo hoří v části demontovatelném hořáku. 

Další koncepcí je takové provedení spalovací komory, která hořák připomíná. 

Taková spalovací komora nemá rošt a je malých rozměrů. Přísun a pohyb paliva v hořáku 

je převážně horizontální. Palivo se dopravuje pomocí šnekového dopravníku do 

horizontálního hořáku. Hořák je shora ohraničen válcovým keramickým reflektorem. Popel 

je novým palivem postupně vytlačován, který přepadává přes okraj roštu do popelníku. 

Tento způsob se využívá u kotle malého a středního výkonu [6]. 

3.3.4   Spalování ve fluidní vrstvě 

Při fluidním spalování je palivo spalováno ve fluidní vrstvě vytvořené z inertního 

materiálu. Vysoká tepelná kapacita fluidní vrstvy je schopna absorbovat změny vlastností 

paliv způsobené převážně jejich kolísajícím obsahem vlhkosti. Takové to kotle jsou vhodné 

pro spalování různých druhů biomasy i odpadů. 

Spalování probíhá ve vznosu, kde palivo je udržováno ve fluidním stavu prouděním 

vzduchu. Odpor proudícího media odpovídá tíze částeček a hmota těchto částic se chová 

jako kapalina. Částice zůstávají v ohništi po dobu, dokud nevyhoří, popřípadě se do ohniště 

vracejí. Při prahové rychlosti úletu dochází k unášení částic z vrstvy, což představuje 

práškové ohniště. Výškou fluidní vrstvy se reguluje výkon kotle, do které jsou ponořeny 

teplosměnné plochy, nejčastěji jako výparník. 
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Fluidní kotle se konstruují pro větší výkony, zhruba od 8 MWt až po stovky MWt. 

Možnost spalovat méněhodnotná paliva, odpady a sirnatá paliva. Fluidní kotle se dělí podle 

několika kritérií. 

Podle pracovního tlaku: 

 atmosférické, 

 přetlakové. 

Podle druhu vrstvy a provedení: 

 se stacionární fluidní vrstvou - bez odlučovače, 

- s odlučovačem popílku, 

 s cirkulující fluidní vrstvou  - s externím, 

- bez externího výměníku tepla. 

Nejběžnější fluidní kotle jsou atmosférické s cirkulující fluidní vrstvou. Cirkulace 

probíhá přes spalovací komoru a cyklon, což vede k dlouhé době setrvání částic v ohništi. 

Kotle se stacionární fluidní vrstvou se využívají u malých výkonů, nejčastěji u spalování 

biomasy. Lze spalovat biomasu ve formě dřevní štěpky, pilin, kůry a lesní štěpky, také 

stavební dřevo - dřevo z demolic, překližku, palety, průmyslový dřevní odpad, a dále ze 

zemědělské výroby - skořápky ořechů, pecky z ovoce, slámy, odpad ze zpracování kávy, 

trávy a křoviny. Na obrázku 10 je ukázka stacionární fluidní vrstvy, systém roštu [6]. 

Obr. 10  Stacionární fluidní vrstva, systém roštu [6] 
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4   SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

Za spalovací zařízení pro vytápění lokálního topeniště lze považovat kotle pro 

ústřední vytápění, krky a kamna, teplovodní a horkovodní kotle pro lokální centralizované 

systémy, parní kotle pro kogeneraci tepla a elektřiny. 

Spalovací zařízení lze rozlišit podle způsobu předávání tepla: 

 přímotopná spalovací zařízení (kamna, krby) - teplo uvolněné spalováním 

předávající do místnosti ohřátým vzduchem pomocí sálavého toku, 

 kotlová zařízení - předávají teplo uvolněné spalováním a obsažené ve 

spalinách pracovní látce (voda, olej), která je rozváděna do jednotlivých 

místností, prostor, budov, technologických zařízení nebo výměníků. 

Lokální topeniště jsou většinou určena pro spalování tuhých paliv, převážně 

kusového dřeva nebo briket. Výhodou je levné a efektivní vytápění jednotlivých místností. 

Nevýhodou je manipulace s palivem a popelem, přikládání a zvýšená prašnost v prostoru. 

Systémy ústředního (centrální) vytápění poskytují vyšší uživatelský komfort. Palivo 

je spalováno v teplovodním kotli, které dosahuje vysokých účinností, nízkou produkci 

škodlivin. Zařízení umožňuje automatickou regulaci provozu dle podmínek a potřeb. 

Pro systémy ústředního vytápění malých objektů je několik možností: 

 odhořívací a prohořívací kotle s manuálním přikládáním, 

 zplyňovací kotle s manuálním přikládáním, 

 automatické spalovací či zplyňovací kotle. 

Pro systémy lokálního centrálního vytápění případně kogenerace tepla a elektrické 

energie se využívají kotle s plně automatickým provozem. Jednotlivé typy se od sebe liší 

způsobem dopravy paliva, principem spalování, parametry výstupního média, atd. [21]. 

4.1   Kamna a sporáky 

Kamna a sporáky jsou nejjednodušší lokální topidla s ohništěm pro spalování 

tuhých paliv, kde dno ohniště je tvořeno pevným roštem a k hořícímu palivu přiváděn 

spalovací vzduch regulovaný dvířky popelníku, který je umístěn pod roštem. Při spalování 

kusového dřeva a pravidelným přikládáním po menších dávkách, se lze vyhnout 

nedokonalému spalování, které se projevuje tmavým aromatickým kouřem. 

Kamna, která jsou využívána k vytápění, respektuje se četnost přikládání volbou 

většího objemu ohniště, kde lze najednou přiložit velké množství paliva. Ohniště se 

konstruuje dvojím způsobem. Jako kamna s prohoříváním paliva a se spodním odhoříváním 

paliva. 

4.1.1   Kamna s prohoříváním paliva 

U kamen s prohoříváním paliva se násypná šachta naplní palivem, které se od žhavé 

vrstvy na roštu zapálí. Žhavé spaliny prostupují vrstvou paliva vzhůru, a tím nám palivo 

postupně prohořívá. Aby nedocházelo k zapálení celého objemu paliva, je zajištěna 

regulace přívodu spalovacího vzduchu pod rošt. Při úplném otevření dvířek popelníku lze 

dosáhnout hoření celého objemu paliva najednou, což dochází k negativnímu 

nedokonalému spalování a výraznému snížení životnosti kamen. 
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4.1.2   Kamna se spodním odhoříváním paliva 

Kamna s ohništěm se spodním odhoříváním je mnohem výhodnějším řešením, která 

jsou rozdělena na dvě části shora vedoucí svislou přepážkou. Zleva je násypná šachta zcela 

naplněná palivem a vpravo je vlastní ohniště s pevným roštem umístěný v dolní části. 

Palivo se odsypává na rošt, kde se zapálí a hoří. Spaliny stoupají vzhůru ohništěm, a přitom 

v nich dohořívají hořlavé složky. U tohoto typu kamen je nezbytný dostatečný tah komína a 

těsnost násypného otvoru, protože v případě ztráty tahu by mohlo dojít k zapálení paliva v 

násypné šachtě. 

Výhodou těchto dvou typů kamen je jednoduchost konstrukce, obsluha a nízká 

cena. Pro spalování je velmi důležité kvalitní palivo např. kusové dřevo, brikety. Při 

běžném uživatelském provozu je vyšší emisní koncentrace oxidu uhelnatého, 

polyaromatických uhlovodíků a dalších škodlivin. 

4.2   Krby a krbová kamna 

Spalování dřeva v krbech a krbových kamnech velice oblíbené, mají dlouhou 

historii a tradici. Nedostatkem těchto krbů je velmi nízká účinnost. U otevřených krbů 

odchází až 90 % energie paliva bez účinku komínem. Dnešní technické možnosti dovolují 

uzavřít ohniště sklem a regulovat množství spalovacího vzduchu. Proto nynější krby a 

krbové kamna dosahují účinnosti až 80 %, tzn. zbylých 20 % tepla se pro vytápění 

nevyužije (viz Obr. 11) [6]. 

Obr. 11  Moderní krbová kamna, konstrukce ohniště [6] 

 

4.3   Kachlová kamna 

Předností kachlových kamen je vysoká efektivnost, daná využitím akumulace tepla. 

Konstrukce kachlových kamen je charakteristická hmotností (několik set kilogramů) 

keramických hmot. V kamnech se spaluje nejčastěji dřevo a brikety při dostatečně vysoké 
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teplotě, protože stavba ohniště a materiál zajišťuje dobrou tepelnou izolaci. Díky vysoké 

spalovací teplotě vyhoří převážná část hořlavých složek a dokonalému spalování napomáhá 

možnost regulace množství spalovacího vzduchu. Spaliny vstupující do horní části 

keramického výměníku s přepážkami, prodlužující dráhu, a tím zabezpečí nejintenzivnější 

přestup tepla ze spalin do keramické hmoty kamen. Vysoká teplota nám umožní dohoření 

hořlavých složek, směr nahoru nám teplota klesá a nakonec spaliny vstupují do komína. 

Během spalování paliva roste teplota kamen a vzniklé teplo se akumuluje do jejich stěn. 

Možnost další akumulace tepla ze spalin se snižuje a teplota na vstupu do komína roste. 

Spalování dalšího paliva je zbytečné. Nyní se kamna uzavřou, aby vzduch neproudil 

ohništěm v důsledku komínového tahu a nevychlazoval kamna zevnitř. Kamna poté ještě 

dlouho předávají naakumulované teplo do místnosti. 

U kamen je zapotřebí zvolit správnou konstrukci s dostatečně kapacitními stěnami a 

s možností těsně uzavřít ohniště po posledním přiložení paliva. Stále častěji se staví kamna 

tzv. lehké konstrukce, (viz obr. 12). Toto provedení má menší schopnost akumulace tepla, 

což tato skutečnost uživateli nevadí, protože kamna nejsou hlavním zdrojem tepla. 

 

Obr. 12  Kachlová kamna topeniště Kaschutz [26] 

Na obrázku 13 jsou uvedeny křivky vlastností kachlových kamen těžké (KK1) a 

lehké (KK2) konstrukce průměrných povrchových teplot. 
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Obr. 13  Průběh průměrných povrchových teplot [6] 

Křivky popisují průběh teplot při dlouhodobé zkoušce, kdy kamna byla prvních 

8 hodin vytápěná dřevem na jmenovitý tepelný výkon cca 12 kW a po dovršení konstantní 

teploty spalin na vstupu do komína uzavřena. Kamna těžké konstrukce dosáhla při 

chladnutí povrchové teploty 40 °C o šest hodin později než kamna lehké konstrukce za 

srovnatelných podmínek. 

4.4   Kotle pro ústřední vytápění 

K vytápění rodinného domu je zapotřebí kotle o výkonu max. několika málo 

desítek kW. Závisí to na klimatických podmínkách, lokalitě, celkové dispozici, konstrukci, 

a využívání rodinného domu. U moderního domu se tepelné ztráty vyjadřují v 

jednotkách kW. 

Kotle s manuálním přikládáním 

Klasický a dosud nejrozšířenější konstrukční řešení je velkoobjemové ohniště (s 

prohoříváním, nebo se spodním odhoříváním), kde lze přiložit velké množství paliva. 

Palivo se v kotli postupně zahřívá, vysušuje a následně se začíná uvolňovat prchavá 

hořlavina, která při zapálení představuje počátek hoření. Ve fázi zapalování a počátku 

hoření je přebytek spalovacího vzduchu, a tím předpoklad nízké teploty. Tento proces 

probíhá různou rychlostí, která je dána kvalitou a konstrukcí provedení kotle. Proto dochází 

k nedokonalému spalování a tvorbě škodlivin obtěžující okolí. 

Automatické a automatizované kotle 

Tyto moderní kotle na spalování biomasy využívající systém kontinuálního přívodu 

paliva do ohniště, proto jsou konstrukčně řešeny zcela jiným způsobem. Do ohniště je 

přiváděno nepřetržitě velmi malé množství paliva. Spalovací proces bude vyrovnaný a 

rovnoměrný, taktéž spotřeba spalovacího vzduchu, a tím bude docházet k minimální tvorbě 

škodlivin. Čím menší množství paliva se dopravuje do ohniště, tím jednotlivé částice musí 

být jemnější, a menší. Lze palivo dopravovat přetržitě, periodicky a celý proces 

automatizovat. Impulsem k spuštění dopravníku je výstupní teplota spalin, nebo voda. 

Nebo se dopravník spouští cyklicky s určitou dobou plnění a prodlevy. 

Automatizovaný kotel - jedná se o kotel s automatickým přikládáním paliva a 

regulací. Spalování je do určité míry automatické, kde dochází k rovnoměrnému hoření, 
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snížení škodlivin, zvýšení účinnosti. Je nutná obsluha pro zapálení a odstraňování tuhých 

zbytků po spalování. 

Automatický kotel - opatřen zařízením použitým u automatizovaných kotlů, 

automatickým zapalováním a odvodem tuhých zbytků. Dle velikosti zásobníku paliva a 

popela je obsluha nutná jen občas. 

Automatické kotle na biomasu využívají spalování na roštu, speciálních hořáků, 

hořákové provedení spalovací komory, spodního přívodu paliva nebo zplyňování. 

Nejčastěji se používají kotle s pevným roštem různých tvarů, velikostí a otvorů obsahující 

vibrační mechanismus pro snadnější odvod popela (viz Obr 14). Kotel obsahuje tzv. 

lambda-sondu, která udává množství kyslíku ve spalinách, a tím ovládá řídící jednotka 

množství spalovacího vzduchu. Dalším prvkem je čidlo podtlaku ve spalovací komoře, pro 

případ sníženého tlaku komína, nebo řízení poměru primárního a sekundárního vzduchu 

[6]. 

 

Obr. 14  Řez plně automatickým kotlem o výkonu 28 – 55 kW, 1 – automatický rošt, 2 – 

šnekový vynášeč popele ze spal. komory, 3 – šnekový vynášeč popele z trubkového 

výměníku tepla, 4 – šamotová spalovací komora s regulací přívodu vzduchu, 5 – velká 

spalovací komora, 6 – velká komora 2. tahu kotle, 7 – trubkový výměník tepla s 

automatickým čištěním, 8 – spalinový ventilátor [27] 

Zplyňovací kotle 

Ve zplyňovacím kotli probíhá spalování tuhého paliva nejdříve ve fázi zplyňovací, 

kde se tuhá hořlavina přemění na hořlavé plyny a po ní následuje fáze spalovací, kde 

hořlavé plyny dohoří. Tyto fáze jsou od sebe prostorově odděleny, proto dochází k lepšímu 

řízení celého procesu a dosažení vysoké účinnosti spalování. 

Konstrukce kotlů je navržena tak, že vrchní část kotle slouží jako zásobník paliva a 

spodní část jako spalovací komora a popelník. Uprostřed je umístěná zplyňovací část 

nazývaná zplyňovací tryskou nebo zplyňovacím roštem. Nejběžnějším palivem se využívá 

dřevo. Zplyňovací kotle jsou vybaveny automatickým řízením, které zabezpečí občasné 
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naplnění zásobníku a odstraňování popele. Jejichž účinnost se pohybuje okolo 85 – 90 %. 

Podmínkou je použití suchého dřeva s vlhkostí do 20 % (viz Obr 15, 16). 

 
Obr. 15  Zplyňovací kotel na dřevo [28] 

 

 

Obr. 16  Řez zplyňovacím kotlem [28] 
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Popis k obrázku 16  Řez zplyňovacím kotlem: 

1. Těleso kotle 14. Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kul. prostoru 

2. dvířka plnící - dřevo 15. Víko čistící 

3. Dvířka popelníková - dřevo 16. Clona 

4. Odtahový ventilátor 17. Táhlo roztápěcí záklopky 

5. Žáruvzdorná tvarovka - tryska 18. Teploměr 

6. Ovládací panel 19. Clona topeniště 

7. Bezpečnostní termostat 20. Vypínač 

8. Regulační záklopka 22. Regulátor výkonu - Honeywell FR124 

9. Žáruvzdorná tvarovka - prodloužení kul. prostoru 22. Chladící smyčka 

10. Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor 23. Termostat ventilátoru 

11. Těsnění - trysky - 12 x 12 24. Výplň dvířek - Sibral 

12. Dvířka - pro hořák na pelety 25. Těsnění dvířek - šňůra 18x18 

13. Zatápěcí záklopka 26. Spalinový termostat 

[28] 

Zplyňovací kotel lze rozdělit do dvou konstrukčních variant podle způsobu práce 

ventilátoru. Ten buď vhání spalovací vzduch do kotle a vytváří přetlak v kotli, nebo je 

ventilátor umístěn na výstupním hrdle kouřovodu a odsává spaliny z kotle ven, kde 

zabraňuje možnému úniku spalin do kotle netěsnostmi do místnosti. Tím umožní bezprašné 

vybírání popela, obecně zvyšuje účinnost kotle a kvalitu spalování. 

Kotle s kontinuální dopravou paliva do ohniště mají podobné výhody jako kotle 

automatické. Mají stabilní a vyrovnaný spalovací proces, který snižuje emisní koncentrace 

škodlivin. Běžným řešením je zařazení zplyňovací komory do spodní části kotle, a tím 

rozdělení ohniště na dvě části. Část menší, do které se přivádí palivo a uvolňuje se prchavá 

hořlavina, a větší část, ve které hořlavé složky dohořívají. Cílem hořáku není spalování 

paliva, ale jen odplynění, eventuálně jen řízení dopravy paliva do kotle. Aby nedocházelo k 

přisávání vzduchu do místa, ve kterém dochází ke zplyňování, systém musí být dokonale 

těsný [6]. 
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5   VYUŽITÍ DŘEVĚNÝCH PELET PRO VYTÁPĚNÍ 

RODINNÉHO DOMU 

V posledních letech se výrazně prosadily systémy vytápění budov dřevem a 

dřevěnými peletami. V roce 2010 bylo vyprodukováno zhruba 145 tisíc tun dřevěných 

pelet, z toho vývoz dosahoval 111 tisíc tun, dovoz překročil 13 tisíc tun. Tuzemská 

spotřeba se tak pohybuje ve výši cca 50 tisíc tun. Přestože pravděpodobně mírně poklesla 

výroba a poklesl vývoz, vzrostla tuzemská spotřeba a to zejména v sektoru domácností. 

Poptávka stoupá i po automatických kotlích na pelety - v roce 2010 se jich prodalo 

přes 4800 ks, což bylo obzvláště zapříčiněno možností dotace z programu Zelená úsporám. 

Celkový počet není nijak vysoký, v domácnostech pouze něco přes 11 tisíc kusů (ke konci 

roku 2010). V posledních dvou letech se objevují k prodeji i krbová kamna na pelety, 

nicméně jejich prodej je zatím okrajový. 

Výhledově lze předpokládat, že celá tuzemská výroba pelet se uplatní v České 

republice, a že se velké množství bude dovážet ze Slovenska, Ukrajiny či Ruska. Vývoj 

dovozů za první čtvrtletí roku 2011 odpovídá zhruba stejnému období roku předchozího. S 

ohledem na současný stav počtu prodaných kotlů na pelety je zřejmé, že již v roce 2012 

překonají prodeje dřevěných pelet hranici 100 tisíc tun a dále se začnou rychle blížit 

produkční kapacitě ČR. Výrobci však upozorňují na nedostatek a vysokou cenu vstupní 

suroviny, díky čemuž došlo minimálně v jednom případě k ukončení výroby a v jednom 

případě k přechodu na výrobu rostlinných pelet [29]. 

Pelety lze používat v široké výkonové škále kotlů a kamen v rodinných domech i ve 

větších budovách. Vzhledem k povaze paliva jde o zcela čistý a obnovitelný zdroj energie. 

Jejich kvalita se hodnotí dle několika norem, na trhu převládají německé normy DIN a DIN 

plus a rakouská norma ÖNORM M 7135. Tyto normy stanovují, jaké musí být složení 

pelet. Normy DIN 51731, DIN plus, ÖNORM M7135 se zabývají výhradně kvalitou pelet 

ze dřeva a kůry. Evropská specifikace ČSN P CEN/TS 14961 je komplexnější a 

charakterizuje pelety nejen ze dřeva, ale i jiné biomasy a směrnice technická směrnice 

č. 55 – 2008 uvádí parametry výhradně pro bylinnou biomasu. 

Dřevní pelety obsahují různé barvy v závislosti na použitém druhu dřeva, na kvalitě 

suroviny ovlivněné vlhkostí nebo příměsi kůry apod. a použitém technologickém procesu 

výroby. Dřevní pelety mají stabilní a nízkou vlhkost (obsah vody obvykle kolem 8 %) a 

nízký obsah popele (kolem 1 %). 

Při hoření pelet se nevytváří kouř, na rozdíl od topenišť spalujících dřevo. Při 

dokonalém spalování vzniká bezbarvý CO2 (oxid uhličitý) a H2O (vodní pára) a jen 

bezvýznamné množství škodlivin. Při hoření kromě toho vzniká nepatrné množství popele, 

odpovídající kolem 0,5 % spáleného paliva, což tvoří cca 5 kg popele na 1 tunu pelet. 

Tento popel lze výhodně zužitkovat jako zahradní hnojivo. 

Výhřevnost pelet je závislá na jejich kvalitě a složení. U dřevěných pelet lze poznat 

jejich původ díky zabarvení. Čistá dřevní peleta bez příměsí kůry bývá nejsvětlejší, čím je 

peleta tmavší, tím v ní bývá více příměsí, nejčastěji kůry. Platí tedy obecné pravidlo, čím 

světlejší peleta, tím kvalitnější. Ukázka několika druhů pelet na obrázku 17 [30]. 

http://ceska-peleta.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obnoviteln%C3%BD_zdroj_energie
http://ceska-peleta.cz/
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/palivove-drivi-vyroba-prodej-a-perspektiva
http://ceska-peleta.cz/
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/palivove-drivi-vyroba-prodej-a-perspektiva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://ceska-peleta.cz/
http://ceska-peleta.cz/
http://ceska-peleta.cz/
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Základní technické parametry pelet: 

 výhřevnost: 16 až 18 MJ.kg
-1

, 

 váha / objem: kolem 850 kg.m
-3

, 

 vlhkost: max. do 10 %. 

Obr. 17  Pelety ze slunečnice, z řepkové slámy, ze šťovíku a ze sena [30] 

5.1   Výroba dřevěných pelet 

Dřevěné pelety jsou vyráběny silným stlačením dřevního odpadu (dřevozpracující 

průmysl), zbytků z lesní těžby nebo zemědělské zbytky (sláma, obilninové zbytky), které 

nazýváme peletování. Peletování je známo již 100 let a je převzato z krmivářského 

průmyslu. Spalování v zařízení drobného dřevěného paliva vznikla i výroba dřevěných 

pelet. Soudržnost pelet je důležitý tlak a především obsah ligninu (dřevovina) a pryskyřic 

ve dřevě. Občas se přidávají 1-2 % organické látky jako škrob, melasa, aj. Peletováním 

vznikl naprosto nový druh dřevěného paliva s vysokou energetickou hustotou, dobrými 

palivářskými vlastnostmi. Z hlediska dopravy a manipulace umožňují ekonomické 

skladování, předzásobení a automatický přívod paliva k topeništi [31]. 

Výroba pelet má tento technologický postup (viz Obr. 18): 

 sušení suroviny, 

 mletí, 

 peletování, 

 chlazení, 

 skladování, 

 balení, transport. 

 

Obr. 18  Schéma procesu peletizace [32] 

http://ceska-peleta.cz/
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika
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Vstupní materiál je nejprve zbaven různých částí (kameny, kovy, aj.), poté 

následuje jeho drcení, většinou v kladivovém drtiči. Nezbytné u suroviny, která obsahuje 

větší kousky dřeva. Podmínkou je získat homogenní, stejnozrnný a jemný materiál. V 

případě vysoké vlhkosti materiálu je nutné vysušení. Sušení je potřebné u všech druhů 

surovin, jejichž obsah vody je vyšší než je pro peletování přípustné. Obsah vody se snižuje 

na potřebných 12-14 %. Dodané piliny obsahují zhruba padesát i více procent vody. Proto 

sušení je energeticky náročné a nákladné (až 5 MJ.kg
-1

). Pomocí rekuperace tepla lze z 

odpařené vody náklady na sušení výrazně snížit. 

Surovinu lze upravovat pomocí páry a vody kvůli dosažení správné teploty a obsahu 

vody. Materiál se za vysokého tlaku pomocí protlačovacího matričního lisu slisuje a nožem 

instalovaným na vnější straně pelety ořezává na požadovanou délku. Nejčastěji se používají 

dva druhy lisu: prstencový a rovný. 

Prstencový lis tlačí na materiál dvěma válečky z vnitřní obvodové části (viz. 

Obr. 19). 

 

Obr. 19  Prstencový matricový lis pro výrobu pelet [32] 

Rovný lis je charakteristický perforovaným diskem, v jehož vnitřní části jsou 

obsaženy dva nebo více válečků, které tlačí na materiál a pomocí tlaku se vytlačí skrz 

otvory. Oba typy protlačovacích matric jsou vybaveny patřičným počtem korektně 

vyvrtaných otvorů, jejichž průměr se shoduje požadovanému průměru vyráběných pelet s 

hloubkou děr 30-40 mm. V nynější době se pelety nejčastěji vyrábějí s průměrem 6 nebo 

8 mm a délkou do 10-30 mm, které jsou převážně určené pro malé topeniště do 25 kW. 

Běžný výkon těchto protlačovacích matric je okolo 3-5 t.hod.
-1

.
 
Životnost rovného lisu je 

1 000-1 500 hodin, tedy zhruba 10 000 tun pelet. 

Po protlačení jsou pelety velice horké (90-100 °C) a musí se chladit tzv. 

protiproudým chladičem na cca 25 °C. Ochlazení je nezbytné pro získání dostatečné 

pevnosti a odolnosti proti odrolu. Lignin spolu s přídavným organickým pojivem udržuje 

peletu v požadovaném tvaru. Na povrchu pelety se vytvoří průsvitný povlak, který 

zabraňuje vnikání vlhkosti do pelet při jejich skladování. Nyní jsou pelety připraveny ke 

skladování nebo pro automatické balení (viz. Obr. 19) [31], [32]. 

5.2   Energetická náročnost výroby pelet 

Energetická náročnost peletizace je závislá na technologii výroby, a zvláště 

výkonnosti peletovací linky. Ze vstupní suroviny, ve které je naakumulovaná energie cca 

3,6 kWh (1,6-1,8 kg piliny dle vlhkosti) se vyprodukuje 1 kg pelet s výhřevností 

4,8 kWh.kg
-1

. Na samotnou výrobu 1 kg pelet je zapotřebí 0,1-0,15 kWh převážně 

elektrické energie, případná úprava štěpky na jemnou frakci nezbytnou pro peletování 

(drtič, šrotovník) spotřebuje do 0,1 kWh. Pokud je nutné surovinu dosušit na vlhkost okolo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDh%C5%99evnost_
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila
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12 %, dle technologie a vstupní vlhkosti to znamená 0,3-0,5 kWh energie na kilogram 

vyrobených pelet [33]. 

5.3   Balení a expedice 

Pro uživatele lokálních kamen, kteří využívají menší množství, se plní pelety do 

pytlů o hmotnosti 15 nebo 25 kg. Při větším množství se dopravují v cisternových 

automobilech o hmotnosti cca 6-7 tun a pneumaticky dodávají odběrateli přímo do skladu v 

blízkosti kotle nebo nad kotlem na spalování pelet. Další způsob dodání je přímo v obřích 

vacích typu Big bag s obsahem až 1 tuny [31], [34]. 

5.4   Skladování pelet 

Moderní automatické kotle určené pro spalování pelety umožňují mechanickou 

dodávku paliva do topeniště. Tyto automatické kotle jsou určeny zejména pro paliva do 

velikosti 5 cm frakce, tedy pro spalování dřevních pelet, štěpky, agropelet, popř. obilí. 

Automatizace provozu umožňuje vysoký komfort obsluhy a mnohdy se blížící 

bezobslužnému provozu jako např. při vytápění plynem nebo elektřinou. Možnost 

několikadenního bezobslužného a plně zautomatizovaného provozu významně zvyšuje 

tepelnou pohodu ve vytápěném objektu, který není vystaven střídajícímu se ohřívání a 

opětovnému vychládání. Pro vhodný návrh systému vytápění a skladování dřevěnými 

peletami je nutno respektovat několik základních principů. Stanovení optimálního objemu 

skladu. 

Jestliže v kotelně respektive její blízkosti disponujeme dostačujícím prostorem, lze 

se řídit pravidlem, že prostor pro skladování by měl být schopen pokrýt celou roční potřebu 

paliva (viz Obr. 20). Skladování pelet, které lze dopravovat ke kotli ručně (varianta A), 

nebo z peletového sila pomocí automatických podavačů (varianta B a C). Doplňování 

paliva do skladu v průběhu otopné sezóny, by mělo být co nejnižší i z ekonomického 

hlediska, protože v sezóně ceny paliv většinou narůstají. 

 
Obr. 20  Základní typy uskladnění pelet 

Varianta A - skladování v pytlích nevyžaduje úpravu skladu, pořizovací cena je 

velmi nízká, což je kompenzováno ruční manipulací s pytli při přikládání. Proto se 

doporučuje, aby sklad byl co nejblíže ke kotli, prostorová využitelnost skladu je 50 až 

70 %. 

Varianta B - skladování ve vyspádovaných skladech, skladová místnost je 

vyspádována pod úhlem 35 až 40° do sběrného žlabu, ve kterém je umístěn buď vynášecí 

šnek šnekového dopravníku pelet, nebo sběrná hubice pneumatického dopravníku (tzv. 

krtek). Sklad je možno zhotovit svépomocí, prostorová využitelnost je do 70 %. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://ceska-peleta.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila
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Varianta C - skladování v textilním silu v rámu, jedná se o velkoobjemové vaky o 

velikostech 2 až 10 m
3
, které jsou vyrobeny ze speciální vysokopevnostní antistatické 

textilie. Dávkování pelet je zde řešeno výhradně pneumaticky otvorem zespodu sila nebo 

sběrnou hubicí umístěnou volně v prostoru sila. Okolí skladu není zapotřebí stavebně 

upravovat, pořizovací cena je zde však nejvyšší, objemová využitelnost je však jen do 

45 %. 

Orientační velikost skladovacího prostoru na jednu otopnou sezónu (Hv) lze 

stanovit podle následující Tabulky 10, která udává množství paliva (Hm) pro vytápění a 

ohřev TUV na otopnou sezónu a 1 kW výkonu kotle. 

Velikost skladovacího prostoru lze také odvodit z celkové tepelné ztráty budovy. 

Pro skladování pelet se lze orientačně řídit pravidlem, že na 1 kW tepelné ztráty budovy 

uvažujeme cca 0‚9 m
3
 skladovacího prostoru pro pelety. Tímto prostorem je myšlen 

celkový objem místnosti pro sklad s tím, že využitelné místo, které pelety reálně zabírají, 

bude podle zvoleného systému skladování pelet využito pouze ze 45 až 70 % (viz. Obr. 

21). Automatické podavače pro přísun paliva reagující na aktuální požadavek kotle jsou 

řešeny např. formou šnekových – mechanických nebo hadicových - pneumatických 

dopravníků. [34]. 

Tabulka 10  Roční potřeba různých typů paliv na 1 kW výkonu kotle [34] 

Biopalivo Hm (t) Hv (m
3
.kW

-1
) 

Piliny (vlhkost < 30 %, automatický kotel) 0,8 5,5 (prms) 

Štěpka (vlhkost < 30 %, automatický kotel) 0,8 3,6 (prms) 

Dřevo (vlhkost < 20 %, zplyňovací kotel) 0,7 1,5 / 2,5* (prm) 

Brikety (zplyňovací kotel) 0,6 1,0 (prm) 

Pelety (automatický kotel) 0,5 0,8 (prms) 

 

Vysvětlivky: * tvrdé dřevo / měkké dřevo; prms = prostorový metr sypaný (1 m
3
 volně loženého - sypaného – 

paliva); prm = prostorový metr (1 m
3
 prostorového objemu – 1 m

3
 složeného dřeva). 

Obr. 21  Návrhy peletové kotelny 

 

 

http://ceska-peleta.cz/
http://ceska-peleta.cz/
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/palivove-drivi-vyroba-prodej-a-perspektiva
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/brikety-z-biomasy-drevene-rostlinne-smesne-brikety
http://ceska-peleta.cz/
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/palivove-drivi-vyroba-prodej-a-perspektiva
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/palivove-drivi-vyroba-prodej-a-perspektiva
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/palivove-drivi-vyroba-prodej-a-perspektiva
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5.4.1   Plánování skladu pelet 

Palivo musí být skladováno v suché větrané místnosti. Vlhkost do sebe totiž 

relativně velmi suché pelety a brikety pojímají a příčinou je bobtnání a drolení, čímž dojde 

ke znehodnocení paliva. Pokud je ve sklepě vlhko, je zapotřebí zajistit pro uložení pelet 

místo oddělené dostatečnou větrací mezerou od podlahy a stěn. Pro tento případ lze 

vybudovat dřevěné silo uvnitř vlhké místnosti a zajistit její dostatečné odvětrávání, nebo 

použít tkaninový zásobník. 

Ve skladu pelet a briket se nesmí nacházet žádná elektroinstalace, jako např. 

vypínače, zásuvky a světla. Z vnějšku kotelny, nejčastěji vedle dveří, musí být nainstalován 

nouzový vypínač elektroinstalace [34]. 

5.5   Přednosti a nedostatky dřevěných pelet 

Předností dřevěných pelet je jejich neutralita CO2 (oxidu uhličitého). Během 

spalování se do ovzduší uvolní pouze takové množství CO2, které bylo do původní rostliny 

z ovzduší v průběhu procesu fotosyntézy zachyceno. 

Dřevo je většinou na našem území narostlou surovinou, která činí spotřebitele 

nezávislým na importované ropě nebo zemním plynu, a tím činí i stát nezávislým na 

zemích vyvážejících fosilní paliva. 

Zpracovávají se dřevní odpady, které získávají nesmírně na hodnotě, zůstávají v 

zemi původu a řeší problémy s likvidací těchto odpadů. Navíc se vytvářejí pracovní místa 

výrobou pelet. 

Dřevěné pelety nepředstavují takové nebezpečí pro budovu a okolí při přeplnění 

hořáku jako topný olej nebo zemní plyn. 

Pelety vydrží ve skladu dlouhou dobu, pokud jsou uloženy v suchém prostředí. 

Energetické výrobní náklady jsou značně nižší než u fosilních paliv. Jsou homogenním a 

standardním palivem s nízkým obsahem vody, standardní velikostí, sypkými a 

palivářskými vlastnostmi. V technicky dokonalých topeništích se využívá automatická 

regulace výkonu, která zaručuje nízkou hladinu emisí. 

Nedostatkem dřevěných pelet jsou investiční náklady zařízení pro vytápění 

rodinného domu, které jsou zatím vyšší než zařízení na spalování zemního plynu, topného 

oleje nebo elektřiny. Kotel na dřevěné pelety s popelníkem je nutné jednou za čas vyčistit 

[31]. 

5.6   Spalování dřevěných pelet 

Spalování je spontánní chemická reakce spalitelných částí paliva se vzdušným 

kyslíkem se současnou tvorbou hoření uvolňovaného tepla. Spalitelnými částmi jsou 

celulóza, hemicelulóza a lignin, které se při dokonalém hoření mění na oxid uhličitý a 

vodní páru. 

Spalování probíhá ve třech fázích: 

Sušení - až do náhřevu paliva do 150 °C se dřevěné pelety vysušují. 

Pyrolýza - tepelný rozklad dřevěného paliva při teplotách mezi 150-600°C se sníženým 

přístupem kyslíku, který přivádí primární vzduch. Z 75-85 % se pelety mění na spalné 

http://ceska-peleta.cz/
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/brikety-z-biomasy-drevene-rostlinne-smesne-brikety
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/brikety-z-biomasy-drevene-rostlinne-smesne-brikety
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plyny, oxid uhelnatý a uhlovodíky, které se uvolňují do prostoru topeniště. Výkon pyrolýzy 

je dán množstvím paliva a primárního vzduchu. 

Hoření - při dostatečném přívodu sekundárního vzduchu a teplotách cca 400-130 °C 

dochází k úplné oxidaci plynných spalin. Po oxidaci paliva zůstává na roštu a pod ním 

dřevní popel. 

Pro dokonalé hoření nestačí přirozený tah komína, proto je nutné použít u 

moderních kotlů pomocného ventilátoru (vnější přetlakové, odtahové nebo kombinované) 

pro vhánění vzduchu do topeniště i odtahu spalin. Oddělení potřebného vzduchu na část 

primární (do paliva) a sekundární (do hořících spalin) je většinou uskutečněno oddělenými 

přívody do hořáku pelet. Množství obou vzduchů i množství dodaného paliva je 

regulováno mikropočítačem dle zadaného požadavku tepla. Vyrovnaný proces spalování 

zaručuje velmi nízký obsah škodlivin emisí v odcházejících spalinách (viz Tab. 11) [31]. 

Tabulka 11  Přípustné mezní hodnoty emisí při vytápění peletami 

Mezní hodnoty emisí při topení peletami 

Emise mezní hodnota 

Oxid uhelnatý 

(CO) 

250 mg.m
-3

 ve spalinách při jmenovitém výkonu 

250 mg.m
-3

 ve spalinách i při sníženém výkonu 

Prach 50 g.m
-3

 ve spalinách 

5.7   Kamna a kotle na pelety 

V dnešní době výrobci nabízejí celou řadu spalovacích zařízení na pelety. Na trhu je 

velký sortiment různých rozsahu výkonů, např. u menších topidel od 1 kW, které se 

využívají pro vytápění v moderních nízkoenergetických a pasivních domech. U těchto 

objektů se využívá rekuperační větrání, což znamená vytvoření rozvodu vzduchu, a proto 

není problém rovnoměrné rozdělení tepla do celého domu. U vytápění rodinných domů i 

menších bytových domů postačí tepelný výkon v rozmezí 10 až 30 kW (výjimečně více). 

Výhodou topidel na pelety je regulovatelnost a dlouhá doba hoření při 

automatickém dávkování pelet do hořáku. U dražších modelu je zakomponovaná 

elektronika s naprogramováním počátku a konce topení, průběh teploty, množství 

vháněného vzduchu výkon kotle, aj (viz Obr. 22, 23). U mnohých zařízení je řešený design 

jako krbová kamna, tedy se skleněným průhledítkem umožňující vidět průběh hoření. Na 

trhu si lze pořídit teplovzdušná kamna s rozvodem teplého vzduchu do dalších místností, 

ale i teplovodní kamna s možností připojení k ústřednímu topení (viz Obr. 24). Tedy kamna 

na pelety jsou poměrně univerzálním topidlem [3], [31]. 
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Obr. 22  Teplovzdušný automatický kotel na pelety [21] 

 

Obr. 23  Kotelna na pelety [35] 

 

 

 

Obr. 24  Teplovzdušné kamna na pelety a teplovodní kamna na pelety [35] 



 

49 

 

6   MONITOROVÁNÍ AUTOMATICKÉHO KOTLE NA 

DŘEVĚNÉ PELETY 

V experimentální části diplomové práce bude popsáno monitorování a vyhodnocení 

získaných dat automatického kotle na dřevěné pelety, který je ve zkušebním provozu 

(prototyp) v obci Horní Suchá v okrese Karviná rodinného domu. Měření je zahájeno 

5. 11. 2012 a ukončeno 1. 3. 2013. Na obrázku 25 je zobrazen automatický kotel a v 

tabulce 12 jsou zobrazeny jeho technické parametry. 

Cílem monitorování bude zjištění vyrobeného tepla na topnou sezonu pomocí 

kompaktního měřiče tepla typem INTEGRAL MK-MAXX v rodinném domě (viz Obr. 26), 

který byl nainstalován 3. 11. 2012 na vstupní a výstupní část otopného systému. V průběhu 

měření se získají hodnoty vyrobeného tepla, průtoku otopné vody v systému, teploty z čidla 

na vstupu a výstupu potrubí. Za dobu měření bude zjištěna spotřeba paliva tj. dřevěných 

pelet, provozní výkon, změřená hodnota emisí znečišťujících látek a stanovená účinnost 

automatického kotle. 

Popis rodinného domu: 

Sídlo - Horní Suchá, nadmořská výška této lokality - 275 m.n.m., 

Počet žijících osob v rodinném domě - 6 osob, 

Vytápěná plocha objektu - 180 m
2
, 

Obestavěný prostor - 485 m
3
, 

Navrhovaná teplota venkovního vzduchu v zimním období - -15 °C, 

Vnitřní výpočtová teplota - 20 °C, 

Maximální tepelná ztráta - 9,8 kW, 

Předpokládaná spotřeba tepla na ústřední vytápění - 18 989 kWh.rok
-1

[36] 

Potřeba teplé vody podle CSN EN 15316-3-1 pro 6 člennou rodinu - 0,300 m
3 

/ 

14,5 kWh.den
-1

 tj. 5292,5 kWh.rok
-1

[37]. 

Tabulka 12  Technické parametry kotle 

 

Obr. 25  Automatický kotel na dřevěné pelety 

Výkon 18 kW 

Rozsah výkonu 4,0 – 18 kW 

Účinnost 93 % 

Vytopí prostor 
dle tepelných ztrát 

domu 

Průměr kouřovodu 100 mm 

Napájení při zapálení 300 W 

Spotřeba proudu 80 W 

Spotřeba pelet 1,25 – 4,5 kg.h
-1

 

Kapacita zásobníku 30 kg 

Připojovací napětí 230 V 50 Hz 

Váha 150 kg 

Rozměry 125x50x60 cm 
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Obr. 26  Kompaktní měřič tepla typem INTEGRAL MK-MAXX 

Automatický kotel na dřevěné pelety je umístěn ve sklepním prostoru a napojen na 

původní rozvod potrubí ústředního vytápění. Je připojen k samostatnému komínovému 

průduchu o průměru 100 mm dle normy ČSN 73 4201/2002. Kotel a kouřovod odpovídá 

požárním předpisům ČSN 06 1008:1997 a ČSN EN 13501-1:2007. Ohřev nádrže teplé 

vody z kotle je řízen termostatem instalovaným v nádrži, samotný provoz kotle je řízen 

řídicím systémem. Na obrázku 27 je vyobrazené schéma zapojení kotle na biomasu k 

ústřednímu topení a teplé vodě [36]. 

 
Obr. 27  Schéma zapojení kotle na biomasu k ÚT a TV [36] 
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Automatický kotel na dřevěné pelety - popis: 

 teplovodní výměník, 

 čerpadlo, 

 expanzní nádoba, 

 automatické samo zapálení, 

 programování den, týden, víkend, 

 dálkové ovládání, 

 možnost připojení externího termostatu, 

 GSM modul (ovládání telefonem), 

 připojení k PC, možnost přehrání softwaru, 

 hořák miskový, 

 zásobník na dřevěné pelety - 30 kg, 

 šnekový dopravník s integrovanou kluznou spojkou a převodovkou, 

 ventilátor spalinový, 

 čidlo tlaku vody a podtlaku vzduchu, 

 bezpečnostní termostat, 

 řídící jednotka a ovládací panel, 

 bezpečnostní ochrana přetlaku vody. 

Měření kotle probíhalo od 5. 11. 2012 do 1. 3. 2013 pomocí kompaktního měřiče 

tepla a ovládacího panelu (viz Obr. 28). Maximální výkonová hladina je označena č. 5, 

minimální výkonová hladina označena č. 1. Opisování hodnot a doplňování paliva do 

zásobníku se provádělo ručně v době 6 a 18 hod. Kotel je naprogramován na časové 

spínání na 5.30 hod. do 12 hod. a další interval je od 15 hod. do 20.30 hod. Celková doba 

vytápění rodinného domu trvala 12 hod. Nastavení výkonu kotle je dle venkovních teplot. 

Místnosti jsou nastavené pomocí termostatických hlavic COSMO na teplotu 23 °C. 

 

Obr. 28  Ovládací panel 

V následující tabulce 13 je celkový přehled hodnot naměřených za uvedenou dobu 

monitorování. Hodnoty jsou zprůměrovány na týdenní časový úsek. V grafu (viz Obr 29) 

lze vidět průběh týdnů a vyrobené teplo. Na základě měření bylo zjištěno, že během 

123 dnů tj. cca 1 476 hod. v provozu bylo vyrobeno 11 941 kWh a spotřebováno 3 063 kg 

dřevěných pelet o výhřevnosti cca 17 MJ.kg
-1

. Dle výpočtu se zjistilo, že automatický kotel 

vyrobí tepla cca 4 kWh.kg
-1

 pelet. Cena dřevěných pelet na trhu se pohybuje kolem 

5,20 Kč.kg
-1

. To znamená, že 1 kWh vyjde na 1,25 Kč pelet. Během měření se nastavil 
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kotel i na trvalý provoz topení. V tomto případě byl v provozu od 5.30 do 4.00 hod., 

1,5 hod. byla pauza na vychladnutí a následné vyčištění hořáku. Venkovní teploty během 

dne a noci kolísaly od -5 do -15 °C. Vnitřní teplota v místnostech se udržovala taktéž na 

23 °C. Spotřeba pelet za dané 3 dny narostla o 12 - 18 kg z průměrných 26 kg pelet. 

18. února 2013 se kotel zaizoloval a vyčistil výměník před měřením koncentrací 

plynných emisí znečišťujících látek. Bylo zjištěno, že automatický kotel tímto vyrobil více 

tepla a snížila se spotřeba pelet o 2 kg za den. 

Tabulka 13  Přehled naměřených hodnot za celý průběh monitorování 

 DATUM 

VYROBENÉ 

TEPLO - QC 

(kWh) 

VENKOVNÍ 

TEPLOTA - 

6 HOD. 

VENKOVNÍ 

TEPLOTA - 

12 HOD. 

VENKOVNÍ 

TEPLOTA - 

18 HOD. 

SPOTŘEBA 

PELET (kg) 

Průměrné vyrobené 

teplo a spotřeba pelet 

za 1 den 

 

C 5. 11. – 11. 11. 2012 511 4,5 9,3 5,7 126 73 kWh 18 kg  

E 12. 11. - 18. 11. 2012 533 0,5 8,3 3,1 139 76 kWh 20 kg  

L 19. 11. – 25. 11. 2012 494 3,8 7,29 4,5 119 71 kWh 17 kg čv 

K 26. 11. - 2. 12. 2012 499 2,0 8 4 120 71 kWh 17 kg  

E 3. 12. - 9. 12. 2012 636 -5,6 -1,2 -6,3 170 91 kWh 24 kg  

M 10. 12. - 16. 12. 2012 830 -3,6 0 -3,3 221 118 kWh 32 kg TP 

 17. 12. - 23. 12. 2012 744 -1,8 1, -2,3 189 106 kWh 27 kg  

1 24. 12. - 30. 12. 2012 737 1,1 0,5 2 185 105 kWh 26 kg  

2 31. 12. - 6. 1. 2013 657 1,4 1,5 1 174 94 kWh 25 kg  

3 7. 1. - 13. 1. 2013 738 -3,6 -1,5 -2,7 187 105 kWh 27 kg  

 14. 1. - 20. 1. 2013 911 -4,4 -2,5 -3,7 230 130 kWh 33 kg čv 

D 21. 1. - 27. 1. 2013 922 -4, -5 -5,8 245 132 kWh 35 kg  

N 28. 1. - 3. 2. 2013 817 -4, 1,3 2,4 223 117 kWh 32 kg  

Ů 4. 2. - 10. 2. 2013 764 0 0 -0,9 198 109 kWh 28 kg  

 11. 2. - 17. 2. 2013 766 0 0 -0,4 195 109 kWh 27 kg  

 18. 2. - 24. 2. 2013 837 -1,2 -0,5 1,2 209 119 kWh 30 kg čv+IZ 

 25. 2. - 1. 3. 2013 545 -0,3 2,5 2,4 133 78 kWh 27 kg  

  11 941 kWh  3 063 kg    
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Obr. 29  Vyrobené teplo za období 5. 11. 2012 – 1. 3. 2013 
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6.1   Měření koncentrací plynných emisí CO, NOx a O2 

Dne 19. 2. 2013 se uskutečnilo měření emisí na základě objednávky se společností 

VŠB - Výzkumné energetické centrum a firmou KOTLEKAMNA.CZ uzavřenou smlouvou 

o dílo s č. 741 315 k provedení autorizovaného měření emisí plynných znečišťujících látek 

na automatickém kotli v místě zkušebního provozu automatického kotle (viz Obr. 30). 

Měření bylo provedeno jako autorizované měření pro účely zákona 201/2012 Sb. o ochraně 

ovzduší, v souladu s prováděcí vyhláškou č. 415/2012 [38]. 

Obr. 31  Analyzátor emisí ECOM KD 

Obr. 30  Automatický kotel s aparaturou 

pro měření plynných emisí 

Měření obsahovalo tyto úkony: 

 stanovení koncentrace oxidů dusíku (NOx), vyjádřených jako NO2, 

 koncentrace oxidu uhelnatého (CO), 

 koncentrace kyslíku (O2), 

 vyhodnocení výsledků a zpracování protokolu. 

Měřícím místem byl ve vstupu do kouřovodu cca 2 m od kotle vytvořen otvor pro 

odběrovou sondu (viz Obr. 31) dle norem ČSN EN 15259, ČSN ISO 10780 a 

ČSN EN 13284-1. Měření bylo zahájeno v 9.20 hod a ukončeno v 10.30 hod. při pěti 

výkonových hladinách. Postupně od nejvyššího (č. 5) po nejnižší výkon (č. 1) v souladu s 

technickými podmínkami. Na základě domluvy bylo zahájeno kontrolní měření pro 

potvrzení nastavení spalovacích poměrů, každý interval měřeného výkonu a stabilizaci 

provozu byl měřen 10 až 15 min. Sledovány byly koncentrace emisí CO, NOx a O2. V 
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příloze 1 jsou prezentovány výsledky měření, které obsahují střední hodnoty hmotnostních 

koncentrací znečišťujících látek CO a NOx v suchém plynu za normálních 

termodynamických podmínek (101 325 Pa, 0 °C), přepočtené na referenční obsah 13 % O2. 

Z výsledku měření vyplývá, že automatický kotel lze zařadit do emisní třídy č. 3 dle norem 

ČSN EN 303-5 [39]. 

V závislosti na teplotě spalin a koncentraci kyslíku v odpadním plynu před vstupem 

do komína se stanovila účinnost kotle odečtením z grafu (viz Obr. 32 a Tab. 14). U výkonu 

č. 5 se teplota spalin pohybovala okolo 93 °C a u výkonu č. 1 se teplota spalin pohybovala 

v průměru okolo 74 °C. Účinnost kotle se určuje z nepřímé metody, především z komínové 

ztráty dle vztahu uvedených níže. 

p

i

i

p

v

P

Z

P

P 11      (1)  (3) 

i

i

1

1      (1)  (4) 

i

vzspspsksp

K
Q

ttCV ).(.,
     (1)  (5) 

kde η je účinnost spalovacího zařízení  (1), 

 Pp - příkon  (kW), 

 Pv - výkon  (kW), 

 Zi - ztráty  (kW), 

 ξi - dílčí ztráty  (1), 

 ξK - komínová ztráta  (1), 

 Vsp,sk - skutečné množství spalin  (m
3
.kg

-1
), 

 Csp - měrná tepelná kapacita spalin  (J.m
-3

.K
-1

), 

 tsp - teplota spalin  (K), 
 tvz - teplota vzduchu, dle ČSN 20°C  (K), 

 Qi - výhřevnost  (J.kg
-1

) [12]. 

Tabulka 14  Výsledky účinnosti měřeného automatického kotle [38] 

VÝKON 
Teplota 

spalin 
Kyslík - O2 Účinnost 

č. °C % % 

5 93 11,3 93 

4 92 12,1 93 

3 90 14,2 92 

2 86 17,0 91 

1 74 18,2 82 
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Obr. 32  Stanovení účinnosti kotle na spalování dřevěných pelet a dřeva [38] 

U každého naměřeného výkonu bylo zjištěno, kolik za tuto dobu byl kotel schopen 

vyrobit tepla, a jaká koncentrace emisí byla v daný čas. Výsledné hodnoty jsou zobrazené v 

tabulkách dle výkonu. Každý výkon byl časově vymezen na 10 min. (viz Tabulka 15). 

Venkovní teplota se pohybovala kolem 0 °C. 

Tabulka 15  Naměřené hodnoty u výkonu č. 5, 4, 3, 2, 1 za dobu 10 min. 

VÝKON 
5 

9.25 hod 
  VÝKON 

5 
9.35 hod 

  

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
93 

teplota u odběrové 
sondy – 2 m od 

výstupu kotle (°C) 
68   

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
95 

teplota u odběrové 
sondy – 2 m od 

výstupu kotle (°C) 
72 

vyrobené teplo 0 kWh   vyrobené teplo 3 kWh 

průtok vody 0 m
3
   průtok vody 0,1 m

3
 

rozdíl teplot 20,8 °C   rozdíl teplot 37,5 °C 

vstup. teplota 27,9 °C   vstup. teplota 29,5 °C 

výstup. teplota 46,8 °C   výstup. teplota 63 °C 

O2 12,3 %   O2 11,5 % 

CO2 6,3 %   CO2 6,0 % 

CO 124 ppm   CO 118 ppm 

NOx 46 ppm   NOx 43 ppm 

Tsp 20 °C   Tsp 21 °C 
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VÝKON 
4 

9.38 hod 
  VÝKON 

4 
9.48 hod 

  

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
94 

teplota u odběrové 
sondy – 2 m od 

výstupu kotle (°C) 
70   

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
95 

teplota u odběrové 
sondy – 2 m od 

výstupu kotle (°C) 
74 

vyrobené teplo 0 kWh   vyrobené teplo 3 kWh 

průtok vody 0 m
3
   průtok vody 0,1 m

3
 

rozdíl teplot 36,8 °C   rozdíl teplot 19,8 °C 

vstup. teplota 31,1 °C   vstup. teplota 34,3 °C 

výstup. teplota 67,9 °C   výstup. teplota 54,1 °C 

O2 12,1 %   O2 12,1 % 

CO2 6,5 %   CO2 6,5 % 

CO 80 ppm   CO 79 ppm 

NOx 42 ppm   NOx 41 ppm 

Tsp 21 °C   Tsp 22 °C 

 
VÝKON 

3 
9.52 hod 

  VÝKON 
3 

10.02 hod 
  

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
91 

teplota u odběrové 
sondy – 2 m od 

výstupu kotle (°C) 
77   

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
89 

teplota u odběrové 
sondy – 2 m od 

výstupu kotle (°C) 
82 

vyrobené teplo 0 kWh   
vyrobené 

teplo 
2 kWh 

průtok vody 0 m
3
   průtok vody 0,09 m

3
 

rozdíl teplot 18,6 °C   rozdíl teplot 29,2 °C 

vstup. teplota 35,1°C   vstup. teplota 33,7 °C 

výst. teplota 54 °C   výst. teplota 68,9 °C 

O2 14,8 %   O2 14,6 % 

CO2 4,8 %   CO2 4,5 % 

CO 123 ppm   CO 90 ppm 

NOx 31 ppm   NOx 29 ppm 

Tsp 22 °C   Tsp 20 °C 

 
VÝKON 

2 
10.04 hod 

  VÝKON 
2 

10.14 hod 
  

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
86 

teplota u odběrové 
sondy – 2 m od 

výstupu kotle (°C) 
77   

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
81 

teplota u odběrové 
sondy – 2 m od 

výstupu kotle (°C) 
73 

vyrobené teplo 0 kWh   vyrobené teplo 1 kWh 

průtok vody 0 m
3
   průtok vody 0,06 m

3
 

rozdíl teplot 13,2 °C   rozdíl teplot 22,7 °C 

vstup. teplota 34,7 °C   vstup. teplota 34,1 °C 

výst. teplota 46,4 °C   výst. teplota 56 °C 

O2 17,1 %   O2 16,9 % 

CO2 2,9 %   CO2 2,9 % 

CO 167 ppm   CO 112 ppm 

NOx 22 ppm   NOx 21 ppm 

Tsp 21 °C   Tsp 21 °C 
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VÝKON 
1 

10.15 hod 
  VÝKON 

1 
10.25 hod 

  

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
74 

teplota u odběrové 
sondy – 2 m od 

výstupu kotle (°C) 
66   

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
71 

teplota u odběrové 
sondy – 2 m od 

výstupu kotle (°C) 
66 

vyrobené teplo 0 kWh   vyrobené teplo 0 kWh 

průtok vody 0 m
3
   průtok vody 0,03 m

3
 

rozdíl teplot 26,0 °C   rozdíl teplot 25,4 °C 

vstup. teplota 32,4 °C   vstup. teplota 31,4 °C 

výst. teplota 58,4 °C   výst. teplota 56,9 °C 

O2 19,3 %   O2 18,2 % 

CO2 1,2 %   CO2 2,0 % 

CO 380 ppm   CO 121 ppm 

NOx 12 ppm   NOx 15 ppm 

Tsp 21 °C   Tsp 21 °C 

 

Tabulka 16  Vyrobené teplo u výkonu č. 5, 4, 3, 2, 1 za dobu 10 min. 

VÝKON 
VYROBENÉ 

TEPLO (kWh) 

č. 5 3 

č. 4 3 

č. 3 2 

č. 2 1 

č. 1 0 

 

Pro kontrolu se provedlo nové měření o každém výkonu č. 5 až č. 1 vyrobeného 

tepla v jiné dny a za stejných podmínek (viz Tabulka 17) po dobu jedné hodiny. Bylo 

zjištěno, že vyrobené teplo u výkonu kotle č. 5 až č. 1 se projevilo rozdílné vyrobené teplo. 

Kontrolou byla zjištěna tato data uvedená v příloze 2. Čím vyšší výkon, tím vyšší spotřeba 

paliva, a více vyrobeného tepla za daný čas jedné hodiny. Tedy lze konstatovat, že v 

průběhu měření 10 min. se vyrobené teplo nepřesně naměřilo. Kompaktní měřič tepla typu 

INTEGRAL MK-MAXX je schopen naměřit vyrobené teplo pouze v celých číslech. Proto 

během měření nastaly rozdílné hodnoty za dobu 10 min a jedné hodiny. 

Tabulka 17  Naměřené hodnoty u výkonu č. 5, 4, 3, 2, 1 za dobu jedné hodiny 

VÝKON 
VYROBENÉ 

TEPLO (kWh) 

SPOTŘEBA 

PELET (kg) 

č. 5 18 4,50 

č. 4 15 3,75 

č. 3 13 3,25 

č. 2 9 2,25 

č. 1 5 1,25 
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7   POROVNÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ PALIVA PRO 

VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU 

Způsob vytápění rodinného domu lze volit z mnoha variant. U všech variant lze 

nalézt výhody a nevýhody, a proto záleží, kterou si uživatel zvolí. Volba vhodného zdroje 

tepla je závislá na dostupnosti paliva a velikosti domu. Druh paliva, které se porovnají 

oproti dřevěným peletám jsou následující: kusové dřevo - ruční přikládání (70 %), kusové 

dřevo - zplyňovací kotel (83 %), dřevěné brikety a dřevo - zplyňovací kotel (86 %), hnědé 

uhlí, černé uhlí, koks - automatický kotel (75 %), zemní plyn - kondenzační kotel (102 %). 

Účinnosti kotlů jsou převzaté z internetových stránek náhodně vybraných výrobců. 

Podstatou je porovnat druh paliva, které by bylo nejvhodnější k danému rodinnému domu. 

Nyní se k výpočtu použijí údaje o rodinném domě z Horní Suché, které jsou 

rozepsané v následující tabulce 18. 

Tabulka 18  Přehled hodnot k lokalitě a charakteristice rodinného domu v Horní Suché 

Lokalita Horní 

Suchá (Karviná) 

nadmořská výška  275 m.n.m. 

venkovní výpočtová teplota -15 °C 

otopné období pro střední denní venkovní teplota 

pro začátek a konec otopného období 
13 °C 

délka topného období 234 dnů 

průměrná teplota během otopné sezóny  4 °C 

   

Charakteristika 

rodinného domu 

celková tepelná ztráta 9,8 kW 

vytápěná plocha objektu 180 m
2
 

obestavěný prostor 485 m
3
 

intenzita výměny vzduchu  0,4 hod
-1

 

počet osob v objektu 6 

vnitřní výpočtová teplota 20 °C 

množství ohřívané vody  82 l.den
-1

.os
-1

 

potřeba teplé vody podle ČSN 06 0320 pro 

6 člennou rodinu 

0,300 m
3
.den

1 

/14,5 kWh.den
-1

 

příprava teplé vody 365 dnů 

měrná potřeba tepla na vytápění 105,4 kWh.m
-2

.rok
-1

 

Roční potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé 

vody 
24 282 kWh.rok

-1
 

Po vybrání druhu paliva a typu kotle ke spalování se zapsala výhřevnost daného 

paliva a cena paliva za jednu tunu. U zemního plynu se určuje výhřevnost v MJ.m
-3

 a cena 

v Kč.kWh
-1

. Dle roční potřeby tepla na vytápění a ohřev teplé vody je zapotřebí 

24 282 kWh.rok
-1

. Potřeba paliva na vytápění po dobu jednoho roku u ohřevu teplé vody a 

určené palivo na topnou sezónu byly vypočteny hodnoty při nynějších cenách (za rok 2013) 

[40]. V tabulce 19 vyšly výsledky, které jsou v grafu na Obr. 33 názorně vyobrazeny. 

Výpočet roční potřeby paliva lze použít ze vztahu (6). 
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Tabulka 18  Porovnání různého druhu paliva a kotle 

Palivo 
Výhřevnost 

(MJ.kg-1) 

Cena 

 (Kč.t-1) 

Účinnost 

kotle 

(%) 

Potřeba 

paliva na 

vytápění  

Roční 

náklady na 

teplou vodu 

Roční 

náklady na 

vytápění 

Celkem roční 

náklady 

kusové dřevo - 

ruční přikládání 
14,5 3000 70 8 205 kg 6 055 Kč 18 559 Kč 24 614 Kč 

kusové dřevo – 

zplyňovací kotel 
14,5 3000 83 6 671 kg 5 106 Kč 14 907 Kč 20 013 Kč 

dřevěné brikety - 

zplyňovací kotel 
17,0 4800 86 5 529 kg 6 772 Kč 19 767 Kč 26 539 Kč 

dřevěné pelety - 

automatický kotel 
17,0 5200 93 4 961 kg 6 784 Kč 19 013 Kč 25 797 Kč 

hnědé uhlí - 

automatický kotel 
19,0 3550 75 5 676 kg 5 424 Kč 14 726 Kč 20 150 Kč 

  MJ.m-3 Kč.kWh-1           

zemní plyn - 

kondenzační kotel 
34 1,562 102 

22 828 

kWh 
9 830 Kč 25 827 Kč 35 657 Kč 
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Obr. 33  Náklady na ústřední vytápění a ohřev teplé vody za rok 
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Základní výpočet pro stanovení roční potřeby paliva: 

iQ

E
M

100
     (t)  (6) 

kde M je roční potřeba paliva  (t), 

 E - roční potřeba tepla na vytápění a ohřev TV  (GJ), 

 Qi - výhřevnost paliva  (MJ.kg
-1

, MJ.m
-3

), 

 η - účinnost spalovacího zařízení  (1) [41]. 

Zcela nejvyšší roční náklady na vytápění a ohřev teplé vody ze všech uvažovaných 

variant vychází pro zemní plyn. Naopak nejlevnější variantou vychází pro kusové dřevo 

spalované ve zplyňovacím kotli, tj. o 44 % oproti zemnímu plynu. Dřevěné pelety a brikety 

se umístily na prostředním místě. U tohoto paliva velkou roli hraje právě vysoká cena 

paliva na trhu. Dřevěné pelety jsou o 22 % dražší v ročních nákladech než kusové dřevo 

pro zplyňovací kotel. Zemní plyn je nákladnější o 27,6 % než dřevěné pelety. 

Náklady na pořízení kotle na zplyňování kusového dřeva se pohybuje okolo 

40 000 Kč dle výrobců na trhu. U těchto typů kotlů se umožňuje spalovat velké kusy dřeva 

při dlouhé době hoření. Tím se omezí perioda přikládání jedenkrát za 10 hodin. Kusového 

dřeva je zapotřebí na celý rok cca 6 671 kg. Dřevo je nutno spalovat co nejsušší, alespoň s 

maximální vlhkostí do 15 %. Vlhké dřevo při spalování uvolňuje vodu, která pak 

kondenzuje na stěnách kotlového tělesa a komína. Pokud je v místě dostupné palivové 

dřevo, dost prostoru na skladování a nevadí uživateli rodinného domu práce navíc, pak je 

optimální volbou zplyňovací kotel na kusové dřevo. 

Náklady na pořízení automatického kotle na pelety se pohybují oproti 

zplyňovacímu kotli o 43 % více. Jejich hlavní výhodou je dobrá regulace, malé rozměry, 

minimální práce spojená s obsluhou topení a pořizováním paliva. Roční spotřeba pelet je o 

1,710 tun menší než u kusového dřeva a manipulace s peletami je mnohem snadnější a 

komfortnější. 

Nyní záleží na uživateli, ke které variantě se přikloní. Na trhu v České republice 

působí mnoho výrobců, kteří mají ve svém sortimentu řadu kotlů na biomasu, počínaje od 

nejjednodušších kamen až plně automatickým kotlům konče. Zájemci o vytápění biomasou 

mají z čeho volit a záleží jen na tom, jaký komfort obsluhy vyžadují, a jaké jsou jejich 

ekonomické možnosti. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce byla realizace využití biomasy pro vytápění rodinného 

domu. Využitím automatického kotle na dřevěné pelety, který je ve zkušebním provozu, 

kde se monitoroval průběh vytápění. V teoretické části byl uveden rozbor pojmu biomasa, 

její charakter a energetické využití. Další přehled byl o stavu ve světě, ale i u nás o 

možnostech využití biomasy. Stav v ČR je vyobrazen do tabulek v celkovém množství 

energie z obnovitelných zdrojů do roku 2010. V následující části je krátký souhrn 

technologií, které se využívají k energetickým účelům, způsoby získávání energie a 

přípravy biomasy pro energetické využití. 

V práci je popsáno spalování biomasy, základní vlastnosti spalovaného tuhého 

paliva a emise ze spalování biomasy. Lze prohlásit, že úroveň škodlivosti emisí ze 

spalování biomasy není vždy nižší než při spalování fosilních paliv. Velice záleží na 

technologické úrovni zařízení, kvalitě vedení spalovacího procesu a obsahu škodlivých 

látek v samotném palivu. Principy spalování jsou uvedeny v další části diplomové práce. 

Kotle a spalovací zařízení se odlišují koncepcí přívodu paliva do kotle a řešení spalování. 

Následující kapitola je shrnutí všech spalovacích zařízení pro vytápění lokálního 

topeniště tj. kotle pro ústřední vytápění, krky a kamna, teplovodní a horkovodní kotle pro 

lokální centralizované systémy. 

Jako poslední kapitola teoretické části je věnována dřevěným peletám pro vytápění 

rodinného domu. Je vysvětlen technologický postup výroby pelet, balení a skladování 

pelet. Její přednosti a nedostatky dřevěných pelet jsou objasněny níže. Spalování probíhá 

ve třech fázích, které jsou podrobně vysvětleny a ukázka kamen a kotlů na pelety jsou 

uvedeny na konci této kapitoly. 

V praktické části je řešeno monitorování a vyhodnocení získaných dat 

automatického kotle na dřevěné pelety, který je ve zkušebním provozu (prototyp) v obci 

Horní Suchá v okrese Karviná rodinného domu. Měření bylo zahájeno 5. 11. 2012 a 

ukončeno 1. 3. 2013. Na základě měření bylo zjištěno celkové množství vyrobeného tepla 

11 941 kWh a spotřeba pelet 3 063 kg při účinnosti kotle 93 % Dle výpočtu se zjistilo, že 

automatický kotel vyrobí tepla cca 4 kWh.kg
-1

 pelet. Dne 19. 2. 2013 se uskutečnilo měření 

koncentrací plynných emisí CO, NOx a O2. Měření bylo zahájeno v 9.20 hod. a ukončeno v 

10.30 hod. v pěti výkonových hladinách. V příloze 1 jsou prezentovány výsledky měření, 

které obsahují střední hodnoty hmotnostních koncentrací znečišťujících látek. Z výsledku 

měření vyplynulo, že automatický kotel lze zařadit do emisní třídy č. 3 dle norem 

ČSN EN 303-5. V závislosti na teplotě spalin a koncentraci kyslíku v odpadním plynu před 

vstupem do komína se stanovila účinnost kotle odečtením z grafu viz Obr. 32. U každého 

naměřeného výkonu bylo zjištěno, kolik za tuto dobu byl kotel schopen vyrobit tepla, a 

jaká koncentrace emisí byla v daný čas. Výsledné hodnoty jsou zobrazené v tabulkách dle 

výkonu. Každý výkon byl časově vymezen na 10 min. viz Tabulka 15 a 16. Pro srovnání 

těchto naměřených hodnot se provedlo další měření v jiné dny u každého výkonu na dobu 

jedné hodiny za stejných podmínek viz Příloha 2 a Tabulka 17. Bylo zjištěno, že za dobu 

10 minut kompaktní měřič tepla typu INTEGRAL MK-MAXX je schopen naměřit 

vyrobené teplo pouze v celých číslech. Proto během měření nastaly rozdílné hodnoty za 

dobu 10 minut a jedné hodiny. Je tedy nutné konstatovat, že čím vyšší výkon, tím vyšší 

spotřeba paliva by měla nastat. Dosažené výsledky za dobu topné sezony tohoto 

monitorování byly pro výrobce automatického kotle příznivé a uvedením na trh konkurenci 

schopné. 
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V poslední praktické části se porovnaly různé druhy paliva, které by byly 

nejvhodnější k danému rodinnému domu. V Tabulce 18 a grafu viz Obr. 33 je názorný 

přehled navržených druhu paliv a kotlů. Jako nejdražší varianta pro vytápění vychází zemní 

plyn spalovaný v kondenzačním kotli, a tím nejlevnějším palivem bylo kusové dřevo 

spalováno ve zplyňovacím kotli. Dřevěné pelety s automatickým kotlem se umístily na 

prostředním místě. 

Po konzultaci s výrobci a prodejci kotlů vyšlo najevo, že zájemce o kotle lze 

rozdělit do dvou skupin. Jsou zákazníci, kteří vyžadují pouze ten nejlevnější provoz a 

neřeší, jak často budou muset během dne přikládat, jakou práci a čas budou muset 

vynaložit při přípravě paliva. Druhou skupinou zákazníku tvoří ti, kteří vyžádají minimálně 

jeden den bez obsluhy a vyžadují šetrný provoz k životnímu prostředí. Na trhu je velké 

množství automatických kotlů na pelety a fosilní paliva. Je jenom na zákazníkovi, který 

zvolí druh paliva a typ kotle na spalování. 
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Příloha 1  Tabulka obsahující výsledky měření střední hodnoty hmotnostních koncentrací 

znečišťujících látek CO a Nox v suchém plynu za normálních termodynamických 

podmínek (101 325 Pa, 0 °C), přepočtené na referenční obsah 13 % O2 [38] 

DATUM Čas CO NO O2 CO NO2 Výkon 

dd. mm. rrrr hh:mm:ss ppm % mg.m-3
N O2ref mg.m-3

N O2ref 
č. 

     suché spaliny 

19. 2. 2013 9:20 110 43 11,8 120 77 

5 

19. 2. 2013 9:21 103 43 11,6 110 75 

19. 2. 2013 9:22 101 42 11,6 107 73 

19. 2. 2013 9:23 113 42 11,8 123 75 

19. 2. 2013 9:24 103 44 11,1 104 73 

19. 2. 2013 9:25 112 45 10,7 109 72 

19. 2. 2013 9:26 144 43 11,4 150 73 

19. 2. 2013 9:27 101 43 10,9 100 70 

19. 2. 2013 9:28 113 39 12,3 130 74 

19. 2. 2013 9:29 97 42 11,4 101 72 

19. 2. 2013 9:30 143 48 9,9 129 71 

19. 2. 2013 9:31 103 43 11,6 110 75 

19. 2. 2013 9:32 101 42 11,6 107 73 

19. 2.2013 9:33 113 42 11,8 123 75 

19. 2. 2013 9:34 103 44 11,1 104 73 

19. 2. 2013 9:35 112 45 10,7 109 72 

19. 2. 2013 9:36 127 44 11,4 132 75 
 

19. 2. 2013 9:37 89 44 11,1 90 73 

19. 2. 2013 9:38 96 41 12,1 108 76 

4 

19. 2. 2013 9:39 92 40 12,4 107 76 

19. 2. 2013 9:40 81 38 12,7 98 75 

19. 2. 2013 9:41 104 43 11,3 107 73 

19. 2. 2013 9:42 114 43 11,5 120 74 

19. 2. 2013 9:43 94 41 12,1 106 76 

19. 2. 2013 9:44 477 23 17 1193 94 

19. 2. 2013 9:45 229 32 14,1 332 76 

19. 2. 2013 9:46 128 42 11,8 139 75 

19. 2. 2013 9:47 98 40 12,5 115 77 

19. 2. 2013 9:48 81 42 11,8 88 75 

19. 2. 2013 9:49 85 43 11,6 90 75 

19. 2. 2013 9:50 116 37 13,2 149 78 

19. 2. 2013 9:51 108 33 14,2 159 80  

19. 2. 2013 9:52 102 36 14 146 84 

3 

19. 2. 2013 9:53 141 34 13,8 196 77 

19. 2. 2013 9:54 128 31 15,1 217 86 

19. 2. 2013 9:55 

kalibrace přístroje 
19. 2. 2013 9:56 

19. 2. 2013 9:57 

19. 2. 2013 9:58 

19. 2. 2013 9:59 123 30 14,2 181 72 

19. 2. 2013 10:00 112 28 14,8 181 74 

19. 2. 2013 10:01 122 35 13,4 161 76 

19. 2. 2013 10:02 90 31 14,4 136 77 

19. 2. 2013 10:03 211 20 16,8 502 78 
 

19. 2. 2013 10:04 130 22 17 325 90 

19. 2. 2013 10:05 179 23 16,4 389 82 

2 

19. 2. 2013 10:06 123 20 17 308 82 

19. 2. 2013 10:07 109 23 15,9 214 74 

19. 2. 2013 10:08 107 24 16 214 79 

19. 2. 2013 10:09 105 24 16,2 219 82 

19. 2. 2013 10:10 110 26 15,4 196 76 

19. 2. 2013 10:11 108 21 16,7 251 80 

19. 2. 2013 10:12 93 22 16,3 198 77 

19. 2. 2013 10:13 143 21 16,7 333 80 

19. 2. 2013 10:14 99 14 18,5 396 92 

19. 2. 2013 10:15 297 13 18,5 1188 85 

19. 2. 2013 10:16 319 12 18,8 1450 89 

1 

19. 2. 2013 10:17 628 13 18,5 2512 85 

19. 2. 2013 10:18 369 8 19,3 2171 77 

19. 2. 2013 10:19 135 15 18,3 500 91 

19. 2. 2013 10:20 167 14 17,7 506 70 

19. 2. 2013 10:21 212 15 18,2 757 88 

19. 2. 2013 10:22 162 14 18,4 623 88 

19. 2. 2013 10:23 378 12 18,4 1454 76 

19. 2. 2013 10:24 152 16 17,9 490 85 

19. 2. 2013 10:25 172 12 18,4 662 76 
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Příloha 2  Naměřené hodnoty u výkonu č. 5, 4, 3, 2, 1 za dobu jedné hodiny 

VÝKON 
5 

6.05 hod 
  VÝKON 

5 
7.05 hod 

  

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
93 °C   

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
95 °C 

vyrobené teplo 0 kWh   vyrobené teplo 18 kWh 

průtok vody 0 m
3
   průtok vody 0,80 m

3
 

rozdíl teplot 46,6 °C   rozdíl teplot 23,9 °C 

vstup. teplota 17,3 °C   vstup. teplota 26,2 °C 

výstup. teplota 63,9 °C   výstup. teplota 50,1 °C 

O2 x   O2 x 

CO2 x   CO2 x 

CO x   CO x 

NOx x   NOx x 

Tsp x   Tsp x 

 

VÝKON 
4 

6.05 hod 
  VÝKON 

4 
7.05 hod 

  

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
90 °C   

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
92 °C 

vyrobené teplo 0 kWh   vyrobené teplo 15 kWh 

průtok vody 0 m
3
   průtok vody 0,5 m

3
 

rozdíl teplot 40,6 °C   rozdíl teplot 19,8 °C 

vstup. teplota 18,5 °C   vstup. teplota 34,8 °C 

výstup. teplota 59,1 °C   výstup. teplota 54,6 °C 

O2 x   O2 x 

CO2 x   CO2 x 

CO x   CO x 

NOx x   NOx x 

Tsp x   Tsp x 

 

VÝKON 
3 

6.05 hod 
  VÝKON 

3 
7.05 hod 

  

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
88 °C   

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
90 °C 

vyrobené teplo 0 kWh   vyrobené teplo 13 kWh 

průtok vody 0 m
3
   průtok vody 0,8 m

3
 

rozdíl teplot 40,5 °C   rozdíl teplot 28,9 °C 

vstup. teplota 16,9 °C   vstup. teplota 26 °C 

výstup. Teplota 57,4 °C   výstup. Teplota 54,9 °C 

O2 x   O2 x 

CO2 x   CO2 x 

CO x   CO x 

NOx x   NOx x 

Tsp x   Tsp x 
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VÝKON 
2 

6.05 hod 
  VÝKON 

2 
7.05 hod 

  

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
86 °C   

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
88 °C 

vyrobené teplo 0 kWh   vyrobené teplo 9 kWh 

průtok vody 0 m
3
   průtok vody 0,6 m

3
 

rozdíl teplot 37,2 °C   rozdíl teplot 27,7 °C 

vstup. teplota 17,7 °C   vstup. teplota 25,9 °C 

výstup. teplota 54,9 °C   výstup. teplota 53,6 °C 

O2 x   O2 x 

CO2 x   CO2 x 

CO x   CO x 

NOx x   NOx x 

Tsp x   Tsp x 

 

VÝKON 
1 

6.05 hod 
  VÝKON 

1 
7.05 hod 

  

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
73 °C   

teplota spalin 
na výstupu z 

kotle (°C) 
70 °C 

vyrobené teplo 0 kWh   vyrobené teplo 5 kWh 

průtok vody 0 m
3
   průtok vody 0,2 m

3
 

rozdíl teplot 40,9 °C   rozdíl teplot 21,6 °C 

vstup. teplota 18,2 °C   vstup. teplota 30,5 °C 

výstup. teplota 59,1 °C   výstup. teplota 52,1 °C 

O2 x   O2 x 

CO2 x   CO2 x 

CO x   CO x 

NOx x   NOx x 

Tsp x   Tsp x 

 

 


