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1.1.1 ENVIRONMENTÁLNE SMERNICE 

Zásoba energie našej zeme sa zo dňa na deň znižuje, čo musíme nahradiť a nahradiť 

alternatívnymi riešeniami. Takmer 40 % energie sa spotrebuje v budovách, v mnohých 

prípadoch s vysokými emisiami CO2 a neefektívnym vybavením. Európska únia chcela do roku 

2020 znížiť emisie skleníkových plynov o 20 %, zvýšiť využívanie obnoviteľnej energie na 20 

% a zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %. Tieto ciele boli sformulované už v roku 2007, ale rok 

2030 sa objaví ako dodatočný cieľový dátum v strednodobom horizonte. Potom chcem 

e znížiť emisie skleníkových plynov o 55 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Cieľom je 

dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. [1] V oblasti služieb v oblasti budov je riešením 

na dosiahnutie cieľov používanie zariadení z obnoviteľnej energie. Patria sem tepelné 

čerpadlá, systémy slnečnej energie, systémy na biomasu, geotermálne systémy atď. V 

prípade zariadení na spaľovanie tuhých látok a biomasy poskytuje norma EN 303-5 

usmernenia pre účinnosť, emisie, bezpečnosť a ďalšie parametre pre zariadenia rôznych 

kapacít a prevedení. [2]  

1.1.2 ZHODNOTENIE BIOMESA 

Najprv je potrebné objasniť, čo znamená biomasa. Biomasa je naším štvrtým najväčším 

zdrojom energie po uhlí, rope a zemnom plyne a predstavuje približne 35 % spotreby energie 

v rozvojových krajinách. Na základe produkcie biomasy možno rozdeliť do troch skupín: 

• Primárna biomasa: prírodná vegetácia (poľnohospodárske plodiny, les, pole atď.), 

• Sekundárna biomasa: hlavné a vedľajšie produkty chovu voľne žijúcich zvierat a zvierat, 

• Terciárna biomasa: vedľajší produkt výrobného priemyslu, vedľajší produkt ľudskej 

činnosti. 

V inžinierstve komfortných budov používame predovšetkým primárnu biomasu, dva 

najbežnejšie typy sú pelety a drevná štiepka, pretože sú vysoko automatizované a poskytujú 

pohodlné podmienky spaľovania a prevádzky. Na vykurovanie budov sme klasicky používali 

guľatinu, ale dnes je väčšina zariadení vhodných na toto pálenie považovaná za zastaranú, o 

ktorej si podrobnejšie povieme neskôr. 

Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, môžeme hovoriť o typickej produkcii a využívaní primárnej 

a sekundárnej biomasy, ktorá je schopná splniť palivové potreby služieb komfortného 

budovania. Rastlinná výroba na energetické účely poskytuje výrobcom príležitosť, pretože sa 

stále zaoberajú poľnohospodárskou výrobou, ale vyrobené plodiny môžu byť použité ako 

obnoviteľný zdroj energie. 

Tuhá biomasa je definovaná ako rastliny pestované na tento účel a určené na energetické 

využitie alebo ako vedľajší produkt a odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a 

drevárskeho priemyslu. Ako vedľajšie produkty poľnej rastlinnej výroby je možné na účely 
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spaľovania použiť slamu, stonky kukurice a klasy obilnín a ďalšie zvyšky plodín. Samozrejme, 

dajú sa využiť aj vedľajšie produkty plantáží, ako napríklad vinič, prerezávanie ovocných 

stromov atď. V závislosti od materiálu sa vzniknutý odpad suší, balí, drví, mieša a potom 

nakoniec briketuje alebo peletuje. Kalorická hodnota takto získaného paliva prevyšuje 

výhrevnosť hnedého uhlia s nízkym obsahom síry. Ako už bolo spomenuté, starostlivosť o 

energetické lesy je špeciálnym odvetvím poľnohospodárstva. Na tento účel sa spravidla 

používajú nepoľnohospodárske oblasti, kde sa vysádzajú špeciálne plantáže stromov, ktoré 

je možné zberať vo veľkom v čo najkratšom čase, lacno a s dobrými vlastnosťami spaľovania. 

Najkratšie kolo rezania je 1-4, zatiaľ čo najdlhšie je 20-25 rokov. Vynikajúce odrody na tento 

účel napr. hrab, javor, lipa, vŕba, akácia. 

Samozrejme, nie je možné vyrábať iba pevnú biomasu, ale aj kvapalný zdroj energie a môže 

byť vyrobená z poľnohospodárskych výrobkov. Na tento účel slúžia rastliny s vysokým 

obsahom oleja alebo tuku, ako napr. repka, slnečnica alebo sója. Takto vyrobené palivo je bez 

obsahu olova a síry s vysokým oktánovým číslom. Typickým produkovaným palivom je 

bioetanol, biometanol. 

Pri využití sekundárnej biomasy vzniká bioplyn počas rozkladu, fermentácie a hniloby 

rastlinných a živočíšnych zvyškov. Podľa svojho zloženia cca. 65-66 % metánu, 31 % oxidu 

uhličitého, 3-4 % iného plynu. Jeho charakteristický zápach je spôsobený kn-vodíkom. Medzi 

vhodné suroviny na výrobu bioplynu patria vedľajšie produkty zo spracovania cukrovej repy, 

niektoré trávy atď. Vyrobený bioplyn je možné využiť v podobnej forme ako LPG. Použitie 

týchto materiálov nie je typické pre stavebné služby. 

Na výrobu dodatočného bioplynu je možné použiť takmer všetky organické materiály, ako 

napríklad hnoj, fekálie, vedľajšie produkty z potravín, domáci odpad atď. [3] [4]  

1.3 SPAĽOVANIE BIOMASY  

Ako je uvedené vyššie, na vykurovanie budov zvyčajne používame primárnu pevnú biomasu, 

ktorá je jednou z najstarších foriem vykurovania. Či už ide o zvonenie alebo pálenie peliet, 

medzi procesmi, ktoré prebiehajú, nie je žiadny rozdiel. Drevo je tuhé palivo, ale keď sa zapáli, 

spaľuje väčšinu (83 % hmotnosti) ako drevoplyn. Hmotnostné percento spálené v plynných 

formách dáva asi 70 % jeho výhrevnosti. Drevo horiace vysokým plameňom drevoplynu 

potrebuje veľkú pec. Musí byť zabezpečený prebytok čerstvého vzduchu bohatého na kyslík 

(predhriaty sekundárny vzduch) ohriateho okolo plynového plameňa, čo je nevyhnutné, 

pretože takto vznikajúci energetický drevný plyn horí. Pretože drevo je materiál pestovaný v 

prírode, vývojové štádiá lesného požiaru nie sú, alebo sú len veľmi ťažké, popísať celkom 

presne. Rastúce teploty a samotné spaľovacie procesy sa z povrchu dreva postupne tlačia 

dovnútra. Vlhkosť, ktorá zostáva v dreve sušenom na vzduchu, je stále 15-20 % 

hmotnostných. Táto vlhkosť opúšťa drevo iba pri teplotách okolo 100 ° C. Časti dreva sa začnú 

súčasne stávať tekutými, ich molekuly sa začnú štiepiť a odparovať a pri 100-200 ° C vytvorené 
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plyny opúšťajú drevo veľmi pomaly. Drevoplyny vzniknuté čo najskôr sú zapálené plameňom 

zapaľovacieho papiera, avšak v prípade straty zapaľovacieho plameňa sa proces spaľovania 

zastaví. Preto cca.  do 225 ° C je potrebné odovzdať teplo drevu, aby sa spaľovací proces 

nezastavil. Tento endotermický proces je nahradený exotermickým procesom rádovo 260 °C, 

keď už vzniká prebytočné teplo. Úplne sa rozloží a oxiduje na reaktívne zložky drevoplynu, tj.  

uhlík a vodík, rádovo 1 000 ° C. To znamená, že dokonalé spaľovanie vyžaduje vysoké teploty, 

aby sa zabránilo uvoľňovaniu nedokonale rozdelených uhľovodíkov cez výfukový systém 

spalín do životného prostredia. Dokonalé spaľovanie produkuje CO2 a H2O. Z 

environmentálneho hľadiska je preto spaľovanie dreva považované za uhlíkovo neutrálne, 

pretože uvoľňuje rovnako veľa CO2 ako počas svojej životnosti spotrebuje. Vďaka rýchlo 

unikajúcemu drevoplynu sa na povrch kusa dreva nedostane dostatok kyslíka, preto sa stále 

viac premieňa na drevené uhlie, ktoré sa zahrieva na 50-800 °C, pretože čisté uhlie horí 

prakticky bez plameňa, takže je nie je vhodný na krby, ale je vynikajúci na záhradné grilovanie. 

Tuhé palivo možno rozdeliť na horľavé a nehorľavé zložky. Horľavé zložky sú uhlík, vodík a 

síra. Nehorľavé zložky sú kyslík, dusík, vlhkosť a popol. Spaľovanie horľavej biomasy je 

zjednodušené nasledovne: 

C +O2 = CO2 

2H2+O2= 2H2O 

S+O2 = ARE2 

1.4 STANOVENIE SPALENÉHO VZDUCHU 

Na určenie skutočného množstva vzduchu potrebného na spaľovanie potrebujeme množstvo 

teoretického kyslíka a hodnotu faktora prebytočného vzduchu. Na dokonalé spálenie paliva 

je potrebné použiť väčšie množstvo vzduchu, ako je teoretické. Prebytočný vzduch je 

vyjadrený ako faktor prebytočného vzduchu (λ), ktorý udáva, koľkokrát je skutočne použitý 

vzduch teoretickou potrebou vzduchu. Teoretické množstvo potrebného vzduchu možno 

určiť z nasledujúcej rovnice: 

O2elm = 1,867C + 5,6H2 + 0,75S- 0,7O2 [Nm3/kg] 

Teoretická potreba vzduchu obsahuje 21 % O2 a 79 % N2. Na základe tohto: 

Lo=1/0,21*O2elm=4,76O2elm [Nm3/kg] 

Keď poznáme teoretický spaľovací vzduch a faktor prebytočného vzduchu, môžeme určiť 

množstvo skutočného spaľovacieho vzduchu: 

Lv =λ*Lo [Nm3/kg] 

Štandardný kubický meter (Nm3) je objemová jednotka plynu pri 0 °C (273,15 K) a 1,013 baru. 

Na stanovenie hodnoty činiteľa prebytočného vzduchu je potrebná aj hodnota teoretického 

množstva spalín. Toto je definované nasledovne: 
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1,86*C+0,683*S+11,1*H2+O2elm*3,72=CO2+SO2+H2O+N2 [Nm3/kg] 

Nasledujúci diagram ukazuje potrebu spaľovacieho vzduchu v zariadení na tuhé palivá s 

rôznymi kapacitami na spaľovací vzduch pri rôznych teplotách. [5] 

 

obrázok 1: Vývoj požiadaviek na spaľovací vzduch pre zariadenia s rôznymi kapacitami 

Je možné pozorovať, že množstvo spaľovacieho vzduchu potrebného pre jednotku s rovnakou 

kapacitou závisí vo veľkej miere od izbovej teploty, takže krb inštalovaný v obytnom priestore 

musí poskytovať viac spaľovacieho vzduchu ako jednotka s rovnakou kapacitou v 

nevykurovaný priestor. Stanovenie spaľovacieho vzduchu je vždy konštrukčnou úlohou! 

Použitie správneho spaľovacieho vzduchu je najdôležitejším parametrom prevádzky 

zariadenia. Ovplyvňuje nielen výkon, ktorý je možné extrahovať, ale aj množstvo emitovaných 

znečisťujúcich látok, pretože od toho závisí kvalita spaľovania. Obrázok 2 je diagram 

ilustrujúci vyhorenie vsádzky v ručne napájanom kotle na tuhé palivá, kde bolo na spálenie 

každej vsádzky poskytnuté rôzne množstvo spaľovacieho vzduchu. 

 

obrázok 2: Emisie CO z kotla na tuhé palivá s rôznymi prívodmi spaľovacieho vzduchu 
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Bezrozmerné krivky na obrázku 2 označujú spaľovací vzduch pre každé zariadenie s 

prietokom. Prietoková rýchlosť je kvocientom prierezu vstupu voľného spaľovacieho vzduchu 

a nominálneho prierezu prívodu vzduchu. Je možné pozorovať, že aj v prípade príliš vysokého 

alebo príliš nízkeho objemu spaľovacieho vzduchu sa spaľovací proces vyznačuje vysokým 

spaľovacím procesom, ktorý sa výrazne líši od limitnej hodnoty emisií stanovenej v príslušnej 

norme, ktorá sa javí ako konštantná čiara. Pri správne dimenzovanom prívode spaľovacieho 

vzduchu môžu byť hodnoty emisií udržované v prípustnom rozsahu po dosiahnutí normálnej 

fázy spaľovania. V prípade kotlov s automatickým dávkovaním s príslušným dohľadom nad 

spaľovaním (napr. Kotol na pelety s automatickým dávkovaním) sú hodnoty emisií vo fáze 

bežného spaľovania oveľa priaznivejšie. [6] 

 

obrázok 3: Emisie CO pre kotol na pelety s automatickým dávkovaním 

Na obrázku 3 je možné vidieť, že hodnota emisií oxidu uhoľnatého je konštantná počas fázy 

normálneho spaľovania nasledujúceho po fáze zahrievania. Túto hodnotu udržiava 

automatizácia kotla, kým sa slúchadlo nevypne. Pri vypnutí je ventilátorom kotla primiešané 

do spaľovacej komory spotrebiča veľké množstvo vzduchu, čím sa potlačí horenie ohňa vo 

vnútri. Vysoké emisie CO naznačujú nedokonalé spaľovanie vstupujúce do klesajúcej fázy. 

1.4.1 STANOVENIE SPAĽOVACIEHO VZDUCHU PRE KRBY  

V prípade krbov funguje stanovenie spaľovacieho vzduchu na rovnakom princípe, ako je 

uvedené vyššie. V prípade krbov však špeciálne potreby znamenajú, že sú umiestnené v 

obytnom priestore. Pretože tieto zariadenia pracujú v dlhodobých obytných priestoroch, 

riadny prívod vzduchu tiež zohráva úlohu chrániacu život.  

Moderné dispozície obytných budov sa vyznačujú dizajnom kuchyne-obývačky-jedálne, 

centrálnej, jednopriestorovej miestnosti, v ktorej sú tieto zariadenia umiestnené. Činnosť 
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krbu založeného na gravitačnom odvode spalín je nepriaznivo ovplyvnená akýmkoľvek 

zariadením generujúcim nútený prietok, ktoré môže odsávať odchádzajúce spaliny. V prípade 

vyššie uvedeného usporiadania obytnej budovy môže byť takýmto zariadením napr. v kuchyni 

je digestor. V prípade krbov s otvoreným spaľovaním je potrebné zablokovať zariadenia, ktoré 

vytvárajú nútený tok, nezávisle od prevádzky krbu, aby sa ich spoločná prevádzka nemohla 

rozvinúť. Modernejším riešením je použitie uzavretých krbov, ktoré nasávajú spaľovací 

vzduch do ohniska cez veľké vzduchové potrubie. Tento prívod vzduchu je možné realizovať 

aj v prípade zmenšeného, gravitačne ovládaného alebo spalinového ventilátora. Podstatou 

riešenia je, že celá prevádzka krbu je nezávislá na vzduchu v miestnosti. Interpretácia celého 

komínového okruhu je rozobraná v kapitole o dymovodoch. 

 

 

 

 

 

 

obrázok 4: Uzavretý krb (www.ecofire.hu) 

2. HLAVNÉ PRVKY SYSTÉMOV PALIVOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOTOLNÍ 

NA BIOMASU 

Systémový prístup je tiež dôležitý a zásadný pre zdroje tepla na biomasu. Nestačí len 

skontrolovať zariadenie, celý systém musí byť navrhnutý spoločne s pridruženými 

systémovými komponentmi. Systémy vykurovania palivom z biomasy a systémy na výrobu 

teplej vody pre domácnosť pozostávajú zo štyroch základných pilierov. Hlavnou súčasťou 

systému je kotol, ktorý je priamo spojený s dymovodom. Vyššie diskutovaný prívod vzduchu 

možno považovať za tretí systémový prvok a nakoniec, ale v neposlednom rade, sa systém 

doplní dodávanými prvkami systému odvádzania tepla a systému akumulácie tepla. 

2.1 KOTLE 

V prípade vykurovania obytných a verejných budov centrálnym kotlom na biomasu môžeme 

spaľovacie zariadenie rozlíšiť z niekoľkých perspektív: 

• pokiaľ ide o použité palivo, 

• pokiaľ ide o technológiu spaľovania, 

• manuálne alebo automatické dávkovanie paliva, 

• s automatickým regulátorom spaľovania atď. 
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V nasledujúcom texte sa približujeme k hlavným parametrom a hlavným prevádzkovým 

charakteristikám z hľadiska ručného alebo automatického dávkovania. V moderných službách 

budov spĺňa energetická účinnosť, environmentálne povedomie a vynikajúci komfort 

najdôležitejšie požiadavky, ktoré koncový užívateľ od zariadenia očakáva. 

2.1.1  RUČNE PLNENÝ KOTOLE NA BIOMASU  

Drevo s ručným podávaním, alebo vo väčšine prípadov kotly na bomau, sa obvykle skladá z 

troch hlavných segmentov. V strede je ohnisko, pod ním popolové dvierka, ktoré sú zároveň 

regulátorom ťahu spaľovacieho vzduchu, a nad ohniskom vstup sekundárneho vzduchu, ktorý 

je možné využiť aj na údržbu a čistenie. Z bezpečnostných dôvodov je v kotly ventil 

obmedzujúci teplotu kotla, ktorý maximalizuje teplotu na výstupe z kotla. Ventil je reťazovo 

spojený s dverami ovládania ťahu kotla, ktoré nepretržitým pohybom regulujú množstvo 

spaľovacieho vzduchu vstupujúceho do ohniska. Ak sa teplota vody v kotle blíži k 

nastavenému limitu, zníži výkon nepretržitým zatváraním, čím zabráni akémukoľvek 

prehriatiu. Tento postup je z hľadiska bezpečnosti bezchybný, ale je nevýhodný z hľadiska 

využiteľného výkonu a emisií. 

 

obrázok 6: Vývoj emisií CO v dôsledku kontroly ťahu [6] 
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Obrázok 5 ukazuje vplyv nepretržitého pohybu regulátora ťahu na emitovaný oxid uhoľnatý. 

Neustály pohyb poistného ventilu „kazí“ spaľovací proces, čo má za následok vysoké emisie 

CO. V porovnaní s obrázkom 2 je možné pozorovať, že pri správne nastavenom prívode 

vzduchu je množstvo emitovaného CO preukázateľne nižšie. Účinnosť týchto zariadení 

dosahuje okolo 75-80 %, ale veľmi závisí od kvality spaľovaného paliva. Pri spaľovaní guľatiny 

môže byť vlhkosť vzduchu v palive veľkým rizikom, čo výrazne ovplyvňuje účinnosť kotla, jeho 

emisie a výkon, ktorý je možné zhodnotiť. 

2.1.2  SPLYŇOVACÍ KOTOL  

V porovnaní s konvenčnými kotlami na tuhé palivá prevádzka kotlov na splyňovanie dreva 

ukazuje energeticky efektívnejšie a modernejšie riešenie. V prípade tradične ovládaných 

zariadení horí vsádzka umiestnená v ohnisku pomocou jednoduchých riadiacich procesov, 

ako je popísané vyššie. Väčšina využiteľnej energie sa odvádza spalinami cez komín. Vďaka 

špeciálnej konštrukcii splyňovacích kotlov na drevo môže spaľovať aj plyny, ktoré horia pri 

vyšších teplotách, čím poskytuje zariadeniu oveľa priaznivejšiu účinnosť. Tento typ spaľovania 

je možné dosiahnuť iba s adekvátnym prívodom spaľovacieho vzduchu. V prípade zariadení s 

klasickou konštrukciou to bolo riadené čisto mechanicky reguláciou nasávania vzduchu. V 

prípade modernejších kotlov je spaľovací vzduch riešený ventilátormi spaľovacieho vzduchu 

ovládanými elektronickým regulátorom. Tento dizajn má dve technické riešenia. V jednom 

prípade je spaľovací vzduch tlačený ventilátorom tak, aby chladnejší vzduch obklopujúci kotol 

prechádzal ventilátorom, čím sa predlžuje jeho životnosť. Pri inom prevedení ventilátor 

nasáva spaľovací vzduch na strane spalín, takže ním prechádza aj produkt spaľovania veľmi 

vysokých teplôt, čo znamená vyššie zaťaženie komponentu systému. Najmodernejšie 

splyňovacie kotly na drevo môžu dosahovať účinnosť 90-93 % a v spaľovacej komore sa 

používa plné nabitie až na 12 hodín. To nám dáva nielen energeticky účinné zariadenie, ale je 

aj oveľa pohodlnejšie z prevádzkového hľadiska v porovnaní s tradičnými zariadeniami na 

tuhé palivá! 

2.1.3  AUTOMATICKÉ KOTLE NA SPAĽOVANIE PELIET A DREVNEJ 

ŠTIEPKY 

Najúčinnejším a najautomatickejším typom spaľovacieho zariadenia, ktoré je možné v 

rodinných domoch použiť, je kotol na automatické dávkovanie peliet alebo drevnej štiepky. 

Riadenie spaľovacieho vzduchu zariadenia je podobné ako v moderných splyňovacích kotloch 

na drevo, aj tu sa vykonáva pomocou riadeného ventilátora. Vďaka jemne zrnitému palivu 

môžu byť pelety alebo drevná buničina dodávané do jednotky aj prostredníctvom systému 

automatického podávania. Existuje niekoľko riešení pre dávkovanie paliva, niektoré príklady 

sú uvedené nižšie. Lambda sonda integrovaná v dýze na spaliny je zodpovedná za 

monitorovanie spaľovania, ktoré zvyčajne reguluje množstvo kyslíka v spaľovacom produkte. 
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Pomocou senzora kyslíka automatizácia signalizuje ventilátor a systém dodávky paliva. V 

závislosti od produktu môžu tieto zariadenia modulovať vo veľmi širokom spektre. 

Pokročilejšie výrobky môžu pracovať v rozsahu výkonu až 30-100 %. Výsledkom je, že 

zariadenie svojou prevádzkou konkuruje moderným plynovým kotlom. 

V laboratóriu sme skúmali účinnosť spaľovania zariadenia s niekoľkými druhmi zloženia peliet 

na rovnakej úrovni modulácie. Zloženie spálených palív je uvedené v tabuľke 1. 

Druhy peliet Tabuľka 1        

 Druhy dreva 

Charakteristika 100%  
buk 

100% 
smrek 

100%  
kvôra 

50%buk-
50%dub  

30% buk,  
30% dub,  
30% iné,  
10% smrek 

Výhrevnosť[MJ/kg] 20,00 19,00 17,69 17,45 17,53 
Obsah popola [%] 0,50 2,35 2,42 0,98 0,77 

Obsah uhlíka [%] 44,0 46,2 47,1 46,34 47,2 

Vlhkosť [%] 6,50 5,60 5,80 5,48 5,49 

Obsah dusíka [%] 0,75 0,31 0,34 0,83 0,356 

Obsah síry [%] 0,05 0,062 0,086 0,053 0,055 

Obsah kyslíka [%] 42,0 39,2 39,32 39,07 40,25 

Merania trvali 100 minút pre rôzne pelety, ktoré zahŕňali fázu zahrievania zariadenia, kým sa 

zariadenie nevyplo. Prevádzku zariadenia je možné rozdeliť do nasledujúcich sekcií: 

1. príprava zapaľovania (predbežná ventilácia), 

2. studený štart, 

Vykurovací stupeň 3, [7] 

Normálna časť 4 

Fáza vyhorenia 5. 

Z kompozícií peliet uvedených v tabuľke 1 je jasne zrejmé, že rôzne zložky sa navzájom mierne 

líšia, takže očakávaný významný rozdiel v účinnosti spaľovania nenastal (obrázok 7). Medzi 

najvyššou a najnižšou nameranou účinnosťou spaľovania bol rozdiel menej ako 4%. Tento 

výsledok podporujú aj medzinárodné publikácie o kotlových elektrárňach. [7] Obsah vlhkosti 

všetkých peliet na pelety bol nižší ako 7%, čo je v súlade s kritériom paliva suchého na 

vzduchu. 
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Obrázok 7: Vývoj účinnosti spaľovania 

Predbežné skúmanie paletových palív rôzneho zloženia ukázalo, že základná prevádzka kotla 

nie je ovplyvnená zložením peliet. Potom sa vybrala peleta bez kôry zo 100 % borovice a 

testovala sa v celom rozsahu modulácie zariadenia s rozšírenou sadou nameraných 

parametrov. Na analýzu spalín bol na meranie zložiek spalín uvedených v tabuľke 2 použitý 

analyzátor spalín MRU Optima 7 a podobne ako pri predchádzajúcom meraní boli 

zaznamenané ďalšie charakteristické hodnoty potrebné na meranie. 

Merané veličiny Tabuľka 2        

Meraná veličina Jednotka Popis meranej veličiny 

2. % Obsah O2 v zemnom plyne 

CO2 % Nasleduje obsah CO2  v zemi 

Co Ppm Obsah CO v spalinách 

Nox Ppm Obsah NOx v spalinách 
SO2 Ppm Obsah SO2 v spalinách 

Komín Δp No, ja som Komínový ťah 

tfg °C Teplota spalín 

L - Prebytok vzduchu 

Qa % Komínová strata 

mvody l/min Objemový prietok teplonosnej látky 

tfw °C Teplota pôvodnej látky v horúcej 
vode 

tr r °C Teplota vratných látok na prenos 
tepla 

Výsledky merania 

Prevádzkové vlastnosti zariadenia sú dobre charakterizované vývojom teploty vykurovacieho 

média počas skúmaného obdobia, čo je znázornené na obrázku 8. Po krátkej fáze prípravy 

vznietenia trvá fáza rýchleho zahriatia a je možné dodržať 15-minútový interval. Spaľovanie 

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

bükk fenyő kéregtől mentes

100% fenyő, kéregtől nem mentes 50% bükk, 50% tölgy

30% bükk, 30% tölgy, 30% éger, 10% fenyő
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potom vstupuje do normálnej, kontrolovanej fázy prívodu vzduchu, ktorá je svojou povahou 

podobná plynovým kotlom. To je v príkrom kontraste s konvenčnými kotlami na tuhé palivá, 

ktoré v spaľovacej komore nemajú živý, špičkový alebo klesajúci charakter požiaru. 

 

Obrázok 8: Prevádzka kotla na pelety na ohrev vykurovacej vody 

Úrovne zaťaženia zariadenia boli nastavené medzi 50-100 % v manuálnom režime s 10 % 

prírastkami. Obrázok 9 ukazuje takto získanú účinnosť spaľovania. Ako sa zaťaženie zvyšuje, 

straty so spalinami sa zvyšujú v dôsledku stúpajúcej teploty spalín. Je však možné pozorovať, 

že ani v prípade najvyšších strát spaľovacieho procesu nepresahuje doba straty qA počas 

skúmaného obdobia spaľovania priemernú hodnotu 8 %. Výsledky uvedené na obrázku 9 sa 

vzťahujú na normálny stupeň spaľovania a nezahŕňajú stupeň zahrievania ani stupeň 

vyhorenia. Vo fáze spaľovania primiešava spalinový ventilátor spotrebiča do spaľovacej 

komory veľké množstvo vzduchu, čo sa dobre prejavuje na hodnotách činiteľa prebytočného 

vzduchu. Súčasne sa zvyšuje doba straty spalín qA (obr. 10). 

 

Obrázok 9: Účinnosť spaľovania ako funkcia zaťaženia kotla 
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Obrázok 10: Charakteristiky sekcie vyhorenia 

Podľa normy EN 303-5 boli emisie oxidu uhoľnatého a NOx  medzi nameranými 

parametrami medzi primárnymi zložkami znečisťujúcich látok. Obrázok 11 zobrazuje 

hodnoty emisií CO a NOx pre rôzne zaťaženia v ppm za celkový čas spaľovania. V súlade s 

limitnou hodnotou podľa EN 303-5 sú limitné hodnoty 873 ppm CO pre automatické kotly 

na biomasu triedy 4 splnené pri všetkých úrovniach zaťaženia. Limity CO najvyššej triedy 5 

436 ppm sú splnené pri 60 a 90 % zaťažení. 

 

Obrázok 11: Emisie CO a NOx ako funkcia zaťaženia 

Pri emisiách NOx sa hodnoty namerané v ppm uvádzajú ako NO2 podľa EN 303-5, na prepočet 

na mg/m3 sa použije konverzný faktor 2,05. [2] V prípade spaľujúcich biomasu sa zohľadní 

limitná hodnota 350 mg/m3. V našej štúdii bola najvyššia hodnota emisií pri 100 % zaťažení 

157,1 mg/m3, čo je v rámci prípustného limitu. Pretože vývoj NOx závisí od teploty v 

spaľovacej komore, získané výsledky zodpovedajú teoretickým predpokladom. V normálnom 

spaľovacom úseku bola zaznamenaná priemerná teplota 444 °C pri 50% zaťažení kotla a 

teplota 623 °C pri 100% zaťažení. 
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Obrázok 12: Emisie CO počas celkového spaľovania 

Obrázok 12 zobrazuje emisie CO od stupňa pred vznietením po koniec stupňa spaľovania. V 

prvej fáze merania kolísavé hodnoty blízke 1000 ppm charakterizujú neisté, nedokonalé 

spaľovanie, ktoré ešte nie je typické pre normálny stupeň a ku ktorému dochádza rádovo 15 

minút. Potom v normálnej fáze kotol pracuje s v podstate konštantnými hodnotami emisií. 

Mierne zvýšenie každých 8 minút naznačuje činnosť skrutky automatického podávania, 

pretože v tomto čase dopravuje palivo do ohniska. Po dokonalom zapálení čerstvo naloženej 

pelety sa hodnoty emisií oxidu uhoľnatého vrátia na charakteristické hodnoty pre toto 

zaťaženie. Tento proces sa periodicky opakuje, kým sa kotol nevypne, a potom sa kvôli 

veľkému množstvu vzduchu vstupujúceho na začiatku fázy spaľovania zhoršuje kvalita 

spaľovania, čo vedie k nedokonalému spaľovaniu. Výsledkom je vynikajúca hodnota emisií CO 

pre 15-minútový interval fázy spaľovania, ktorá je tiež oveľa nižšia ako hodnoty emisií pre 

normálnu prevádzku bežných kotlov s ručným dávkovaním. 

Pre kotly na pelety, ktoré je možné použiť v rodinných domoch a verejných budovách, sú k 

dispozícii aj kondenzačné kotly na pelety. Princíp činnosti je podobný ako v plynových 

kondenzačných kotloch. Ak je teplota spiatočky nižšia ako 55 °C, spustí sa kondenzačný 

proces, kde kondenzuje obsah vlhkosti v spalinách. V tomto procese môžeme využiť teplo 

skryté vo fázovej zmene, vďaka ktorej sa dosiahne vysoká účinnosť. Vďaka nízkoteplotnému 

spaľovaciemu produktu je zároveň vysoká aj účinnosť spaľovania, pretože produkty 

spaľovania nízkej energie odchádzajú komínom. Kondenzát je kyslý materiál, takže vnútro 

zariadení je vyrobené z materiálu odolného voči kyselinám. Kondenzačný proces samozrejme 

prebieha aj v prípade zariadení pracujúcich nezávisle od zariadenia, ale v týchto kotloch je 

potrebné zabrániť teplote vykurovacieho média s nízkou spätnou teplotou a v prípade 

potreby ju zvýšiť. Na tento účel je potrebné nainštalovať zmiešavacie ventily zvyšujúce 

teplotu spiatočky, ktoré pri vopred nastavenej hraničnej teplote primiešajú z prietokového 

vykurovacieho média do spiatočky s teplotou nebezpečnou pre kondenzáciu. V prípade 

bežných kotlov vedie prevádzka v kondenzačnom režime ku korózii kotla, ktorá spôsobuje 
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poškodenie kotla. Obrázok 13 zobrazuje príklad riešenia na zvýšenie teploty vratného 

vykurovacieho média. 

  

Obrázok 13: Zvýšenie teploty vratnej vody (www.eta.co.at) 

2.1.4  PRÍKLADY KOTOLNÍ NA BIOMASU  

Automatické dávkovanie paliva moderných zariadení na pelety alebo drevnú štiepku výrazne 

uľahčuje používanie kotlov na biomasu. Pri zariaďovaní kotolne je potrebné dodržať niekoľko 

dôležitých pravidiel. S kotlom môžeme na základe úvah o protipožiarnej ochrane uložiť v 

jednom vzduchovom priestore na jeden deň iba dostatok paliva. To platí pre všetky zariadenia 

na tuhé palivá. V dôsledku toho sa zmenšený sklad paliva nachádza v oddelenej miestnosti 

od kotolne. Malo by sa to chápať v zásade rovnako ako spojenie medzi plynovou kotolňou a 

miestnosťou na meranie plynu. Kotolňa musí mať dvere, ktoré sa otvárajú priamo na čerstvý 

vzduch, cez ktoré je možné odvádzať vedľajšie produkty vznikajúce pri spaľovaní. Pochodová 

musí byť aj palivová nádrž. Existuje niekoľko typov palivových obalov, dáva zmysel, že 

konštrukcia nádrže musí byť prispôsobená spôsobu balenia paliva. Úložný priestor má 

špeciálny dizajn, zvyčajne sa miestnosť zvažuje do spodnej časti miestnosti, takže palivo sa do 

dávkovacieho zariadenia (závitového dopravníka) dávkuje samo.  Závitovkový dopravník je 

spojený s plášťom kotla, kde je spojený s kotlom prostredníctvom pevného alebo flexibilného 

podávača (turniketu). Na kotloch je klapka, ktorá sa v prípade núdze zatvára, aby sa v prípade 

vyhorenia oheň nemohol rozšíriť do skladu paliva. Existujú aj vákuové systémy, kde systém 

čerpá palivo do kotla prostredníctvom potrubnej siete. Toto je typicky riešenie používané v 

prípadoch, keď je ťažké alebo nemožné vybudovať závitovkový systém. Sklad paliva je možné 

umiestniť buď do podkrovia, alebo vedľa budovy, pričom úložný priestor je zapustený do 

zeme. Každý z nižšie uvedených príkladov je názorným systémovým riešením od spoločnosti 

Herz, ktorá vyrába kotly na pelety a súvisiace systémové komponenty. 
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Obrázok 14: Flexibilný špirálový systém podávania 

1 – otvory na pneumatický prísun paliva do skladu, 2 – tlmiaca doska, 3 – zošikmená podlahy skladu paliva, 
4 – závitovkový dopravník na dne skladu paliva, 5 – ohybný (flexi) závitovkový dopravník zo skladu do kotla 
 

 
Obrázok 15: Špirálový systém kŕmenia upustený 

1 – otvory na pneumatický prísun paliva do skladu, 2 – tlmiaca doska, 3 – zošikmená podlahy skladu paliva, 

4 – závitový dopravník v deň skladovania paliva, 5 – flexi závitový dopravník zo skladu do kotla 

6 – prepad peliet do turniketu pred kotlom 
 
 

 

Obrázok1: Usporiadanie podzemných úložísk  
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3. ODVOD SPALÍN 

Ako je uvedené vyššie, pri inštalácii zariadení spaľujúcich biomasu je nevyhnutné aj správne 

zmýšľanie založené na systéme. Srdcom nášho systému je kotol alebo krb, ale kotol je 

nefunkčný bez riadneho spaľovacieho vzduchu a presne dimenzovaného systému odvodu 

spalín. 

Aby sme pochopili, ako komíny fungujú, je potrebné zvážiť tieto tri parametre spoločne. 

Spaľovacia komora je spravidla umiestnená v nejakom vnútornom priestore. Môže to byť 

kotolňa alebo v prípade krbu obytný priestor. Rovnako ako v prípade plynových kotlov, v 

prípade tuhého spaľovania rozlišujeme spaľovacie zariadenia fungujúce na čisto gravitačnom 

princípe alebo s ventilátorom. Ako bolo uvedené vyššie, moderné kotly a krby na biomasu 

používajú na správnu reguláciu spaľovania ventilátor, ale staršie zariadenia alebo väčšina 

krbov a kachlí fungujú na čisto gravitačnom princípe. Celý proces spaľovania vrátane 

zodpovedajúceho vypúšťania spalín je znázornený na obrázku 17. [6] 

 

Obrázok 17: Komínový ťah 

Pre prevádzku systému zavádzame tzv.  komínový ťah, kde je spoločne ošetrený spaľovací 

vzduch, spaľovacie zariadenie a spaliny.  Komínový systém má účinný tlak a ťah. Tento kryt 

musí prekonať vstupný odpor spaľovacieho vzduchu, odpor spotrebiča, trecie a tvarové 

odpory v komíne a v neposlednom rade vplyvy na životné prostredie, napr. tlak vetra 

pôsobiaci na komín. V prípade spaľovacích zariadení poháňaných ventilátorom sa dodržiava 

rovnaký princíp, iba v takom prípade musí byť ventilátorom pracujúcim v zariadení zaistený 

požadovaný dostupný tlakový rozdiel. 
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Symboly na obrázku: 

PW - požiadavka na spaľovacie zariadenie 

PB - odpor prúdenia vzduchu 

PFV - Odpor prietoku dymovodu 

PR - Odpor prietoku spalinového kanála 

PH - teoretický ťah prechodu spalín 

PL - Tlak vetra 

PZ - Kryt na zavedenie dymovodu zvislého prierezu dymovodu [6] 

Aby bol proces sebestačný, musí byť vo všetkých prípadoch zaistený prívod spaľovacieho 

vzduchu. Ak sa to z nejakého dôvodu neurobí, proces odvodu spalín sa zastaví a môže dôjsť k 

spätnému toku spalín. Tento jav je možné považovať za pohyb piestu injekčnej striekačky. 

Keď je prietokový prierez na konci striekačky voľný, piest sa môže voľne pohybovať. Ak je 

koniec injekčnej striekačky uchopený, piestom sa nedá pohnúť. V prípade spaľovacích 

zariadení sa vzduch v miestnosti spotrebúva v tejto forme a pri absencii adekvátneho 

doplnenia kotol začne využívať obsah CO2 v spalinách na spaľovanie, čo vedie k 

nedokonalému spaľovaniu, ktoré produkuje veľké množstvo CO. To isté platí pre otvorené 

plynové kotly. Tento jav platí najmä pre zariadenia pracujúce v dlhodobých obytných 

priestoroch, tj. krby alebo kachle oddiel 1.4.1. Pri dimenzovaní systému prívodu spaľovacieho 

vzduchu v kapitole II je potrebné vziať do úvahy aj prietokové a tvarové odpory systému 

prívodu vzduchu krbu s uzavretou spaľovacou komorou do systému komínového okruhu. 

Tento systém prívodu vzduchu je možné realizovať aj so zabudovaným systémom odvodu 

spalín s ventilačným komínom. 

 

Obrázok 18: Štandardné označenie systému odvodu spalín 

V prípade systémov využívajúcich tuhé palivá, spaľovanie a spalinové systémy vyžadujú 

špeciálne požiadavky. Na obrázku 18 je znázornené označenie komínového prvku, ktorý je 

možné použiť v systéme na tuhé palivá. Prvý výraz označuje číslo príslušnej normy, za ktorým 
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nasleduje teplotná trieda. V prípade spaľovania dreva, ak je použitý nekondenzačný kotol na 

pelety, je naša teplota spalín charakterizovaná vysokou teplotou spalín. V prípade kotlov 

pracujúcich na konvenčnom princípe sa počas prevádzky môže vyvinúť aj teplota 200-250 °C. 

V prípade splyňovacích kotlov na pelety alebo drevo je táto teplota okolo 100-150 °C. 

Nasledujúci výraz označuje tlakovú triedu systému. V prípade triedy P je komín vhodný na 

tlakový odvod spalín, teda na pripojenie kotlov so spalinovým ventilátorom. V prípade 

hodnotenia N je možné realizovať iba gravitačný odvod spalín! Nasledujúci paparmeter 

ukazuje odolnosť proti korózii a v neposlednom rade posledný člen ilustruje triedu odolnosti 

voči spaľovaniu sadzí. Podľa predloženej normy je zrejmé, že aj v prípade dymovodov by mali 

byť realizované iba komíny systémového typu s kvalifikovanými stavebnými prvkami. 

4. PRÍKLADY SCHÉM ZAPOJENÍ 

4.1 RUČNE PLNENÝ KOTOL S AKUMULAČNOU NÁDOBOU 

APODLAHOVÝM VYKUROVANÍM A PRÍPRAVOU TEPLEJ VODY 

 

Obrázok 19: Ručne plnený kotol na biomasu s akumulátorom a podlahovým vykurovaním a prípravou TV 

Zdrojom tepla systému je kotol na tuhé palivá s ručným dávkovaním (1). Kotol dodáva počas 

spaľovania a spaľovania nepretržite sa meniaci tepelný výkon, dokonca výrazne prevyšujúci 
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potrebu tepla v budove, s rôznymi teplotami prívodu. Teplo generované v kotle počas 

niekoľkohodinového spaľovania sa ukladá do vyrovnávacej nádrže (7), aby sa pokryla potreba 

tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody po celý deň. Vzhľadom na veľkú veľkosť 

vyrovnávacej nádrže (najmenej asi 1 000 litrov) má vlastnú expanznú nádrž (8) a poistný 

ventil. 

Voda cirkuluje medzi kotlom a vyrovnávacou nádržou pomocou primárneho čerpadla (3). 

Expanzná nádrž (2) je umiestnená vedľa čerpadla. Kotol je chránený proti pretlaku poistným 

ventilom. Pri ohreve teplonosnej látky v kotly na zníženie rizika korózie spôsobenej nízkou 

teplotou spiatočky primiešava trojcestný ventil (6) teplotu vody na výstupe späť do spiatočky, 

kým teplota vratnej vody nestúpne. Na ochranu stavu inštalovaného zariadenia, potrubí a 

armatúr je vhodné nainštalovať do prietokového potrubia, ktoré opúšťa kotol, 

mikrobublinový separátor odvzdušnenie (4) a do spätného potrubia separátor kalu – 

odkalovač (5). 

V tomto vyhotovení je TV vyrábaná vnútorným výmenníkom („nepriamo ohrievaným“) 

tlakovým zásobníkom ohrievačom TV (14) spojeným so sekundárnou stranou vyrovnávacej 

nádrže. Voda v ohrevnej vložke výmenníka tepla cirkuluje čerpadlom (15). Na strane studenej 

vody je vhodné použiť spätný ventil, filter a v prípade potreby redukčný ventil (13). Vo veľkých 

budovách je vhodné vybudovať obehovú sieť, v ktorej voda cirkuluje obehovým čerpadlom 

(11). 

Okruh podlahového vykurovania funguje z vyrovnávacej nádrže. Pretože jeho teplota nie je 

rovnomerná, je pre okruh k dispozícii voda s rôznymi teplotami bez ohľadu na jeho aktuálnu 

potrebu. Aby sa tomu zabránilo, okruh má vlastnú reguláciu teploty prívodu trojcestným 

ventilom. Trojcestný ventil vytvára požadovanú teplotu zmiešaním vody s vyššou teplotou z 

kotla a vody s nižšou teplotou v spätnom potrubí. Vzhľadom na meniacu sa primárnu teplotu 

tu nie je možné použiť dvojitý zmiešavací okruh. Ochranu proti prehriatiu podlahového 

vykurovania je možné dosiahnuť ochranou proti prehriatiu s termostatickým ventilom, ktorý 

automaticky uzavrie prípojku vyrovnávacej nádrže. 

Niektoré okruhy podlahového vykurovania majú zónové ventily. Tieto umožňujú využiť 

tepelné zisky v miestnostiach, pretože tepelné zisky pokrývajú časť tepelnej potreby 

miestnosti, ventil bráni prehriatiu obmedzením hmotnostného toku vody vstupujúcej do 

okruhov podlahového vykurovania. V súčasnej v dobre izolovaných budovách je pomer 

vonkajších a vnútorných tepelných ziskov k potrebe tepla veľmi významný, takže touto 

reguláciou je možné dosiahnuť výrazné úspory. Vďaka zónovým ventilom má okruh 

podlahového vykurovania premenlivý objemový prietok, takže obehové čerpadlo (9) musí 

mať premenlivé otáčky. 
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4.2 RUČNE PLNENÝ KOTOL NA BIOMASU S PODLAHOVÝM 

VYKUROVANÍM A RÝCHLOOHREV TV 

 

Obrázok 20: Ručný dávkovací kotol na tuhé palivá s podlahovým vykurovaním a modulárnou výrobou TV  

Zdrojom tepla systému je kotol na tuhé palivá s ručným dávkovaním (1). Kotol dodáva počas 

spaľovania nepretržite sa meniaci tepelný výkon, dokonca výrazne prevyšujúci potrebu tepla 

v budove, s rôznymi teplotami prívodu. V kotly je teplo generované počas spaľovania niekoľko 

hodín uložené v vyrovnávacích nádržiach, aby bolo možné pokryť potrebu tepla na 

vykurovanie a prípravu teplej vody po celý deň. Trojcestný termostatický prepínací ventil (8) 

ho nasmeruje na zásobník s vyššou teplotou (7) alebo nižšou teplotou (6) v závislosti od 

teploty vody prichádzajúcej z kotla. Vyššia teplota sa používa hlavne na výrobu TV, nižšia 

teplota sa používa na vykurovanie, vykurovací zásobník je však v tejto súvislosti schopný 

podporovať výrobu TV. Vďaka svojim veľkým rozmerom (približne 300, respektíve približne  

1 000 litrov) majú vyrovnávacie nádrže vlastnú expanznú nádrž (14) a poistný ventil. 

Voda cirkuluje medzi kotlom a vyrovnávacími nádržami pomocou primárneho obehového 

čerpadla (3). Expanzná nádrž (2) je umiestnená vedľa čerpadla. Kotol je chránený proti 

pretlaku poistným ventilom. Aby sa znížilo riziko korózie spôsobenej nízkou teplotou 

spiatočky pri vykurovaní kotla, trojcestný ventil (16) zmiešava vodu s teplotou prívodu späť 

do spiatočky, kým teplota vratnej vody nestúpne. Na ochranu stavu inštalovaného zariadenia, 

potrubí a armatúr je vhodné nainštalovať do prietokového potrubia, ktoré opúšťa kotol, 

mikrobublinový separátor – odvzdušnenie (4) a do spätného potrubia separátor kalu – 

odkalenie (5). 
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V tomto vyhotovení je TV vyrábaná s takzvaným modulom sladkej vody. Teplo potrebné na 

dodávku TV je uložené na strane vykurovacej vody, nie na strane domácnosti. Ide o 

hygienickejšie riešenie, pretože horúca voda opúšťa systém takmer okamžite po zahriatí vo 

výmenníku tepla (10). Konštrukcia je priaznivejšia aj z energetického hľadiska, pretože nie je 

potrebná tepelná dezinfekcia, stačí, ak vyrobíte TV pri teplote maximálne 40 ° C. Na primárnej 

strane výmenníka tepla TV cirkuluje voda pomocou obehového čerpadla (9). Na strane 

studenej vody je vhodné použiť spätný ventil, filter a v prípade potreby redukčný ventil (15). 

Okruh podlahového vykurovania funguje z vyrovnávacej nádrže s nižšou teplotou. Pretože 

jeho teplota nie je rovnomerná, je pre okruh k dispozícii voda s rôznymi teplotami bez ohľadu 

na jeho aktuálnu potrebu. Aby sa tomu zabránilo, okruh má vlastný trojcestný ventil (11) na 

reguláciu teploty na výstupe. Trojcestný ventil vytvára požadovanú teplotu zmiešaním vody 

s vyššou teplotou z kotla a vody s nižšou teplotou v spätnom potrubí. Vzhľadom na meniacu 

sa primárnu teplotu tu nie je možné použiť dvojitý zmiešavací okruh. Ochranu proti prehriatiu 

podlahového vykurovania je možné dosiahnuť ochranou proti prehriatiu s termostatickým 

ventilom, ktorý automaticky uzavrie prípojku vyrovnávacej pamäte. 

Niektoré okruhy podlahového vykurovania majú zónové ventily. Tieto umožňujú využiť 

tepelné zisky v miestnostiach, pretože tepelné zisky pokrývajú časť tepelnej potreby 

miestnosti, ventil bráni prehriatiu obmedzením hmotnostného toku vody vstupujúcej do 

okruhov podlahového vykurovania. V moderných, dobre izolovaných budovách je pomer 

vonkajších a vnútorných tepelných ziskov k potrebe tepla veľmi významný, takže touto 

reguláciou je možné dosiahnuť výrazné úspory. Vďaka zónovým ventilom má okruh 

podlahového vykurovania premenlivý objemový prietok, takže obehové čerpadlo (12) musí 

mať premenlivé otáčky. 

4.3 AUTOMATICKÝ KOTOL NA DREVNÉ PELETY S  TROMA 

VYKUROVACÍMI OKRUHMI A OHREVOM TEPLEJ VODY 

 
Obrázok 21: Peletový kotol so zberným potrubím kotolne s výrobou TV (www.guntamatic.com) 

http://www.guntamatic.com/
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Na obr. 21 je kotol na pelety ako zdroj tepla, na ktorého primárnej strane je realizované 

zodpovedajúce zvýšenie teploty spiatočky. Na primárnej strane je tiež zobrazená uzavretá 

expanzná nádrž schopná absorbovať expanziu objemu vody v okruhu kotla. Povinným 

bezpečnostným prvkom vedľa expanznej nádrže je poistný ventil, ktorý musí byť vždy zvolený 

pre prvok s najslabším tlakovým odporom v systéme. Kotol je napojený na hlavný rozvod a 

zberný systém v kotolni. Vo všetkých prípadoch musí byť zaistené hydraulické odpojenie, aby 

sme sa vyhli nepriaznivým účinkom čerpadiel napájajúcich primárny a sekundárny systém. 

Hydraulickú izoláciu je možné vykonať pomocou hydraulického separátora, doskového 

výmenníka tepla alebo obtokovej vetvy zapojenej medzi rozdeľovač a kolektor. Na obr. 21 

rozdeľovač poskytuje tri nezávislé vykurovacie okruhy so zmiešavacím okruhom. Systém tiež 

ohrieva nepriamy zásobník teplej vody pomocou vyhradeného čerpadla s frekvenčným 

meničom. V tomto systéme nie je vykurovacia vyrovnávacia nádrž, systém funguje pomocou 

modulačnej kapacity kotla. Nádrž na TV pre domácnosti môže dokonca ukladať dodatočnú 

vykurovaciu energiu, v tomto prípade však musí byť zaistené správne predbežné zmiešanie 

TV, aby sa zabránilo riziku oparenia. V tomto prípade sú povinné aj ďalšie bezpečnostné a 

kotlové ochranné prvky vo vyššie uvedených schémach zapojenia! 

4.4 ZDROJE TEPLA PRE SÚSTAVY CZT 

 

Obrázok 22: Systém spaľujúci biomasu s diaľkovým vykurovaním (www.guntamatic.com) 
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Obrázok 22 zobrazuje usporiadanie podobné predchádzajúcemu, ale v tomto prípade 

centrálny kotol na biomasu napája niekoľko nezávislých budov prostredníctvom prenosovej 

tepelnej siete. Na primárnej strane je skriňa kotla spojená so sekundárnou sieťou pomocou 

hydraulickej výhzbkzého izolátora. Každé z vykurovacích stredísk v každej budove má 

akumulačný zásobník vykurovacieho systému, ako aj systém zberného potrubia, ako je 

znázornené na obrázku 21, a nepriamy zásobník teplej vody. Riešením pre akumuláciu tepla 

môže byť aj umiestnenie vyrovnávacej pamäte kotolne, ktorá nahradí sklad podľa 

vykurovacieho centra. Každá budova má svoj vlastný riadiaci systém, ktorý je prepojený s 

kotolňou, pričom zaisťuje splnenie individuálnych a odlišných tepelných potrieb každej 

budovy. Účtovanie spotrebovanej energie je možné vyriešiť meraním množstva tepla na 

budovu. V takýchto prípadoch musí byť sieť diaľkového vykurovania spájajúca kotolňu s 

budovami vyriešená predizolovanou sieťou vykurovacích potrubí. V prípadoch, keď sa výroba 

teplej úžitkovej vody vykonáva aj centrálne, sú k dispozícii aj štvor- alebo dokonca päťrúrkové 

predizolované potrubné sieťové systémy. 
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