
Chem. Listy 104, 876879 (2010)                                                                                                        Laboratorní přístroje a postupy                         

876 

ZNÍŽENIE EMISÍ PRI SPAĽOVANÍ  
BIOMASY V TEPLOVODNOM KOTLY 
 
JANA MULLEROVÁ

a, SERGEJ HLOCH
b  

a JAN VALÍČEK
c 

 

aŽilinská univerzita, Žilina,  bFakulta výrobných technoló-
gií TU v Košiciach so sídlom v Prešove, Bayerova 1, 
080 01 Prešov, cInstitut fyziky, Hornickogeologická fakul-
ta, ul. 17 listopadu, VŠB-TU Ostrava Poruba  
sergej.hloch@tuke.sk 
 
Došlo 26.1.09, prepracované 16.2.09, prijaté 24.6.09. 
 

Kľúčová slová: teplovodný kotol, biomasa, spaľovanie, 
emisie  

 
 
Úvod 

 
Využitie biomasy ako paliva pre priame spaľovanie je 

do značnej miery určené jej chemickými a fyzikálnymi 
vlastnosťami.  Biomasa vykazuje  najmä široké rozpätie 
obsahu vody. Vysoký obsah vody v palive pritom pri pro-
cese spaľovania predstavuje väčšie nároky na spotrebu 
energie, ktorá je potrebná na odparovanie vody. Vyššia 
vlhkosť biopalív nepriaznivo vplýva i na tvorbu klenby 
v zásobníkoch paliva, na objem spalín a množstvo vodnej 
pary v spalinách, na nárast teploty rosného bodu spalín 
a na zvýšené nebezpečenstvo vzniku korózie niektorých 
častí spaľovacieho zariadenia. Toto sa prejavuje i v kon-
štrukcii spaľovacích zariadení.  

Prvkové zloženie biomasy sa príliš nelíši. Najväčší 
podiel v sušine zaujímajú uhlík, vodík a kyslík. Na rozdiel 
od fosílnych palív obsahuje biomasa približne dvojnásob-
né množstvo kyslíka (O2) a menšie množstvo uhlíka (C). 
Obsah vodíka (H2) je pri fosílnych palivách a biomase 
približne rovnaký. Okrem uvedených chemických prvkov 
biomasa obsahuje i malé množstvo prvkov, ktoré pri spa-
ľovaní ovplyvňujú produkciu škodlivých látok. Sem patrí 
síra (S), chlór (Cl), a dusík (N2) (cit.3). Jednotlivé palivá sa 
odlišujú obsahom látok s vplyvom na produkciu emisií. 
Napríklad obsah dusíka v suchom dreve predstavuje podiel 
cca 0,1 až 0,2 %, v suchej slame je dusík obsiahnutý asi 
0,5 %. Pritom dusík obsiahnutý v palive sa pri spaľovaní 
podieľa na tvorbe oxidov dusíka v spalinách. V porovnaní 
s fosílnymi palivami vykazuje biomasa vo všeobecnosti 
veľmi nízky obsah síry, čo má vplyv pre vznik absolútne 
minimálneho množstva oxidu siričitého, ktorý  spôsobuje 
najmä vznik kyslých dažďov a smogových situácií. Chlór, 
ktorý sa pri spaľovaní podieľa na tvorbe kyseliny chloro-
vodíkovej (HCl) a dioxínov (PCDD/PCDF), sa objavuje 
hlavne v slame obilnín a sene, čo je dané hlavne používa-
ním hnojív v poľnohospodárstve4,5. V biomase sa nachá-
dza ešte veľa ďalších, tzv. stopových anorganických prv-

kov, ktoré nepriamo ovplyvňujú spaľovací proces, vznik 
škodlivých látok, tvorbu nánosov a pod. Medzi ne patrí 
olovo (Pb), draslík (K), sodík (Na), vápnik (Ca), kremík 
(Si), mangán (Mn), bór (B), meď (Cu), železo (Fe), nikel 
(Ni), horčík (Mg), zinok (Zn) atď.  

Rovnako ako pri spaľovaní fosílnych palív, i pri spa-
ľovaní biomasy sa do ovzdušia uvoľňujú produkty horenia 
– emisie. Ich množstvo a zloženie závisí najmä od vlast-
ností paliva a podmienok spaľovania. Spaliny zo spaľova-
nia biomasy pozostávajú z produktov horenia, tzn. oxidu 
uhličitého a vodnej pary, zo zložiek nespáleného vzduchu 
(dusíka, kyslíka) a emisií. Priemerná produkcia popola pri 
spaľovaní drevnej biomasy predstavuje cca 0,4 až 0,7 % 
popola z hmotnosti spaľovaného dreva a cca 1,5 až 3 % 
popola z hmotnosti spálenej kôry. Pri spálení drevnej hmo-
ty o objeme 1 m3 tak vznikne 3 až 5 kg popola1,2 . Popolo-
viny v kúrenisku sa pri teplotách pod hodnotou 1 100 °C 
nespekajú a popol vo forme sypkej hmoty môže byť použi-
tý ako prírodné hnojivo, pretože obsahuje oxidy vápnika, 
draslíka, horčíka a fosforu. Bezpečné spaľovanie biomasy 
v teplovodných kotloch má veľký vplyv na bezpečnosť 
a ochranu zdravia osôb7. 

 
 

Teplovodný kotol MA 23  
 

Teplovodný kotol MA 23 patrí medzi splyňovacie 
kotle na spaľovanie suchého dreva (obr. 1). Je určený pre-
dovšetkým pre vykurovanie rodinných domov, chát, kan-
celárskych budov a malých objektov s požiadavkami na 
maximálny tepelný výkon 23 kW.  

Kotol pracuje na princípe splyňovania paliva. Teplo-
vodný kotol je vyrobený z oceľového plechu. V spodnej 
časti spaľovacieho priestoru je spaľovacia komora, v ktorej 
sa nachádza žiarobetonový deflektor. Prívod spaľovacieho 
vzduchu je realizovaný pomocou radiálneho ventilátora. 
Okrem toho, že spaľovanie v teplovodných kotloch musí 

Obr. 1 Teplovodný kotol MA 23  
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byť bezpečné, musí byť aj nízkoemisné, pričom minimál-
ny tepelný výkon nesmie byť väčší ako 30 % menovitého 
tepelného výkonu teplovodného kotla. Pri teplovodných 
kotloch s ručným dodávaním paliva môže byť minimálna 
hodnota tepelného výkonu vyššia. Vtedy musí výrobca 
v technickej dokumentácii určiť, aké množstvo generova-
ného tepla je potrebné rozptýliť. 

 
 

Experimentálna procedúra 
 
Predmetom výkonových, emisných a bezpečnostných 

prevádzkových skúšok bol teplovodný kotol na splyňova-
nie dreva MA 23 o menovitom tepelnom výkone 23 kW 
(obr. 1). Kotol je vybavený vlastným elektronickým regu-
látorom teploty a vymedzovačom bezpečnej  teploty. Stav 
kotla a jeho zariadenia boli odskúšané v súlade s bežne 
dodávanou technickou dokumentáciou.  

Počas skúšok sa experimentálne overoval vplyv pod-
mienok spaľovania paliva na produkciu emisií, odolnosť 
proti tepelnému preťaženiu kotla a zariadenie pre odvod 
prebytku tepla, pričom skúšobným palivom bolo smrekové 
drevo o vlhkosti 20 % a výhrevnosti 15,266 MJ kg1. Tep-
lota okolitého vzduchu v skúšobnej miestnosti bola medzi 
15  °C a  30  °C.  Odťahové  hrdlo  teplovodného  kotla  
Ø 150 mm bolo pripojené na merací úsek spalín a spojené 
s  vonkajším  prostredím  prostredníctvom  komína 
Ø 300 mm dĺžky 6 m. Pri určení tepelného výkonu, účin-
nosti  kotla,  času horenia,  zloženia spaľovacieho plynu 
a teploty vystupujúcich spalín bol kotol počas skúšky pre-
vádzkovaný pri tepelnom výkone v jeho výkonovom roz-
sahu.  

Všetky skúšky teplovodných kotlov sa uskutočnili na 
Katedre  energetickej  techniky  Strojníckej  fakulty  ŽU 
v  Žiline,  ktorá  disponuje  zodpovedajúcou  skúšobnou 
miestnosťou a moderným prístrojovým vybavením. Tepel-
ná účinnosť skúšaných teplovodných kotlov bola vyhod-
notená na základe priamej metódy. Hmotnostný tok paliva 
bol meraný digitálnou váhou JANIŠ JVT s rozsahom 0 až 
500 kg a odchýlkou 10 g. Prietok vykurovacej vody bol 
meraný ultrazvukovým prietokomerom Kamstrup DN 25 
(300 impulzov na liter) s teplotným rozsahom 0 až 130 °C 
a nominálnym prietokom 5 m3 h1. Skúšanie teplovodných 
kotlov pozostáva zo skúšky menovitého a minimálneho 
tepelného výkonu a skúšky bezpečnej prevádzky spaľova-
cieho zariadenia, ktorou sa overuje odolnosť kotla proti 
tepelnému preťaženiu.  Medzi  hodnotiace  skúšky  ďalej 
patria skúšky účinnosti, emisií a funkčná skúška na zaria-
denie pre odvod prebytkového tepla teplovodného kotla. 
Spaľovanie v kotloch musí byť nízkoemisné, pričom mini-
málny tepelný výkon nesmie byť väčší ako 30 % menovi-
tého tepelného výkonu.  

Skúšaný teplovodný kotol sa uloží na váhu na meria 
spotreby paliva. Hrdlo pre odvod spalín sa pripojí na izolo-
vaný (minerálne vlákno hrúbky 40 mm) merací úsek spalín 
s odbermi pre meranie teploty spalín (komínová teplota), 
prevádzkového ťahu (ťah komína), zloženia spalín (oxid 
uhličitý, kyslík, oxid uhoľnatý, oxid dusnatý a ostatné 

NOx, vzorka na meranie tuhých nečistôt. Konštantný ťah 
komína je zabezpečený ventilátorom pre odvod spalín, 
ktorého otáčky sa regulujú frekvenčným meničom. Teplota 
spalín sa meria snímačom teploty, ktorý je umiestnený vo 
vnútri sondy pre odsávanie spalín. Táto sonda musí mať tri 
odberné otvory o priemere 2,5 ± 0,5 mm, pričom jeden 
otvor je umiestnený v strede dymovodu. Ostatné dva otvo-
ry sa nachádzajú v jednej štvrtine vzdialenosti priemeru 
dymovodu od bočných stien meracieho úseku spalín. Na 
meranie statického tlaku sa použije rúrka s vnútorným 
priemerom 6 mm. Zloženie spalín bolo merané spektrál-
nym analyzátorom spalín PHOTON, ktorý koncentrácie 
oxidu uhoľnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidu 
dusnatého (NO), oxidu siričitého (SO2) vyhodnocuje tech-
nológiou NDIR (nedisperzívna infračervená metóda) a na 
vyhodnotenie koncentrácií kyslíka (O2) a oxidu dusičitý 
(NO2) využíva elektrochemický senzor.  

Namerané koncentrácie boli prepočítané na normálne 
stavové podmienky (tlak 1013,25 Pa, teplota 273,15 K) 
a na referenčný obsah kyslíku (u kotlov spaľujúcich bio-
génne palivo je to 11 %). Stredná hodnota objemových 
častí emisií [ppm] sa prepočítala do jednotiek hmotnosti 
[mg m3], pričom na prepočet sa použili nasledujúce vzťa-
hy: Ρco = 1,25 kg (n)m3, Ρno2 = 2,05 kg (n)m3. Meranie 
tuhých látok sa uskutočnilo pomocou aparatúry typu Isos-
tack. Isostack Basic je automatický systém na vzorkovanie 
tuhých emisií z potrubí alebo komínov. Obsah tuhých lá-
tok v spalinách bol meraný a vyhodnocoval sa gravimet-
rickou metódou. Pri  tejto metóde sa vychádza z rozdielu 
hmotnosti zachytávacieho filtra pred a po vzorkovaní. 

Meranie  emisií  na  splyňovacom  kotly  „MA  23“ 
s ručným dodávaním paliva sa uskutočnilo pri menovitom 
tepelnom výkone kotla. Analyzátor spalín vyhodnocoval 
objemové množstvá CO2, O2, CO, NO a NOx, pričom oxid 
uhoľnatý a oxidy dusíka boli prepočítané na teplotu 0 °C 
a tlak 1013 Pa. Gravimetrickou metódou bol určený obsah 
tuhých častíc v spalinách. Je potrebné uviesť, že meranie 
menovitého tepelného výkonu sa z hľadiska vysokej pro-
dukcie oxidu uhoľnatého muselo opakovať. Vysoká kon-
centrácia oxidu uhoľnatého v spalinách  bola zapríčinená 
zlým prívodom spaľovacieho vzduchu do trysky spaľova-

Obr. 2. Pôvodná tvarovka trysky 
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cej komory. Cez otvor prúdilo do trysky nedostatočné 
množstvo  sekundárneho  spaľovacieho  vzduchu  a  oxid 
uhoľnatý v spaľovacej komore nevyhorel a unikal spoloč-
ne s ďalšími plynmi v spalinách. Pôvodná tvarovka trysky 
je uvedená na obr. 2. 

 
 

Výsledky a diskusia 
 
Záznam nameranej produkcie oxidu uhoľnatého pri 

prvom meraní menovitého tepelného výkonu splyňovacie-
ho kotla je na obr. 3. Na grafickom zázname možno vidieť, 
že priemerná hodnota oxidu uhoľnatého (CO) počas dvoch 
dávok paliva bola takmer 8000 mg m3. Splyňovací kotol 
tak musel podstúpiť úpravu prívodu spaľovacieho vzduchu 
(obr. 4) do sekundárnej zóny spaľovania. V rámci týchto 
úprav bola navrhnutá aj nová tvarovka trysky (obr. 5) 
s otvormi pre prívod sekundárneho spaľovacieho vzduchu 
po dĺžke trysky. Týmto riešením tvarovky trysky sa jednak 
zvýšilo množstvo privádzaného sekundárneho spaľovacie-
ho vzduchu a zároveň sa dosiahlo jeho rovnomerné rozde-
lenie pozdĺž celej trysky, čo sa odrazilo vo výrazne nižších 

nameraných hodnotách oxidu uhoľnatého. Grafický zá-
znam nameraných hodnôt oxidu uhoľnatého v spalinách je 
uvedený na obr. 4. Priemerná hodnota oxidu uhoľnatého 
počas dvoch dávok paliva bola 2350 mg m3. 

Na obr. 6 je uvedený grafický záznam nameraného 
obsahu oxidov dusíka v  spalinách.  Priemerná hodnota 
oxidov dusíka pri skúške menovitého tepelného výkonu 
splyňovacieho kotla bola 102 mg m3. Priemerná komíno-
vá teplota pri menovitom tepelnom výkone bola 150 °C. 
Podmienka, že komínová teplota nesmie prekročiť izbovú 
teplotu o 160 °C, bola splnená. Z hodnôt nameraných po-
čas celej doby skúšky menovitého tepelného výkonu sply-
ňovacieho kotla boli vypočítané následné priemerné obsa-
hy: 4,22 % oxidu uhličitého (CO2), 16,58 % kyslíka (O2), 
70 mg m3 oxidu dusnatého (NO). Meranie obsahu tuhých 
častíc v spalinách sa začalo na začiatku merania menovité-
ho tepelného výkonu splyňovacieho kotla.  

Prvá vzorka bola zo spalín odobraná bezprostredne po 
rozmiestnení paliva a uzatvorení plniacich dvierok. Prie-
merný obsah tuhých častíc 141,11 mg m3 sa určil zo šty-
roch polhodinových odberov, ktoré sú uvedené v tab. I. 

Na teplovodnom kotle typu MA 23  boli uskutočnené 
merania podľa6. Počas skúšok bol meraný hmotnostný tok 

Obr. 4. Množstvo oxidu uhoľnatého a komínová teplota počas 
skúšky menovitého tepelného výkonu teplovodného splyňova-
cieho kotla 

Obr. 3. Množstvo oxidu uhoľnatého a komínová teplota počas 
skúšky menovitého tepelného výkonu teplovodného splyňova-
cieho kotla pri nedostatočnom množstve sekundárneho spaľo-
vacieho vzduchu 

 

Obr. 5. Nová tvarovka splyňovacieho kotla 

Obr. 6. Množstvo oxidov dusíka a komínová teplota počas 
skúšky menovitého tepelného výkonu teplovodného splyňova-
cieho kotla po úprave otvorov trysky 
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paliva a ďalšie parametre potrebné na výpočet výkonu a 
účinnosti. Skúšky teplovodného kotla na splyňovanie dre-
va ukázali, že konštrukčné, výkonové a bezpečnostné para-
metre zodpovedajú norme STN EN 303-5. Počas skúšob-
ných meraní nedošlo k deštrukcii žiadnej časti teplovodné-
ho splyňovacieho kotla. Testovaný teplovodný splyňovací 
kotol je vybavený spoľahlivým mikroprocesorovým regu-
látorom typu G-403-P02, ktorý zabezpečuje pomerne širo-
ký regulačný rozsah kotla v rozmedzí 40 až 100 % meno-
vitého výkonu kotla, ako aj bezpečnostnú reguláciu celého 
kotla. Bezpečnostná batéria spoľahlivo odviedla prebytoč-
né teplo z kotla pri odpojení odberu tepla, pričom maxi-
málna teplota dosiahla iba na hodnotu 95,6 °C. Na základe 
požiadaviek normy EN 303-5 na emisné limity a zo zázna-
mu meraní emisných parametrov pri skúške menovitého a 
minimálneho tepelného výkonu teplovodného splyňova-
cieho kotla je možné konštatovať, že spaľovanie v testova-
nom teplovodnom splyňovacom kotly  je  nízkoemisné. 
Nameraná účinnosť teplovodného splyňovacieho kotla pri 
menovitom tepelnom výkone nie je pre triedu 3 nižšia ako 
nám hovorí norma (EN 303-5).  

 
 

Závery 
 
Zmyslom konštrukcie splyňovacích kotlov je čo najú-

činnejšie  a  najdokonalejšie  spálenie  prchavej  zložky 
(predovšetkým  oxidu  uhoľnatého)  v  sekundárnej  zóne 
spaľovania. Nedostatočné množstvo spaľovacieho vzdu-
chu v spaľovacej tryske vedie k vysokej produkcii emisií 
oxidu uhoľnatého. S oxidom uhoľnatým z kotla odchádza 
spáliteľná zložka, čím sa jednak znižuje účinnosť spaľova-
nia a účinnosť kotla a taktiež sa zaťažuje ovzdušie jedova-
tou znečisťujúcou látkou. Emisné skúšky potvrdili, že pri 
konštrukcii a návrhu tvarovky spaľovacej trysky je potreb-
né brať do úvahy tento dôležitý faktor. Preto v prvej expe-
rimentálnej časti bol analyzovaný vplyv množstva spaľo-
vacieho vzduchu a jeho prerozdelenie do primárnej a se-
kundárnej spaľovacej zóny na tepelno-technické parametre 
teplovodných kotlov, pri spaľovaní drevnej biomasy a na 
produkciu základných znečisťujúcich látok, vznikajúcich v 
procese horenia. U splyňovacieho teplovodného kotla MA 
23 sa porovnávalo viacero konštrukcií tvarovky trysky z 
hľadiska prívodu spaľovacieho vzduchu hlavne do sekun-
dárnej  zóny  spaľovania.  Na  základe  novo  vyvinutého 
vlastného riešenia tvarovky a teda aj prívodu vzduchu sme 

dosiahli zníženie emisného zaťaženia a zvýšenie výkonu 
teplovodného kotla MA 23. 
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J.  Mullerováa,  S.  Hlochb,  and  J.  Valíčekc 

(a University of Žilina, Slovak Republic, bDepartment of 
Technology Systems Operation, Faculty of Manufacturing 
Technologies of Technical University of Košice with the 
seat in Prešov, Slovak Republic, cInstitute of Physics, Min-
ing and Geological Faculty, VŠB-Technical University of 
Ostrava, Czech Republic): Reducing Emissions from the 
Incineration of Biomass in the Boiler 

 
A method for reducing emission from combustion of 

biomass in the boiler MA 23 is described. The emissions 
are affected by the construction of the boiler. The effect is 
based on the secondary air distribution by application of 
special system of the secondary air supply system. The 
resulting effect is based on an even distribution of the sec-
ondary air. A special construction of the secondary air 
feeding  is  described.  The  improving  effect  results  in 
a decrease of the carbon monoxide emissions and the NOx 
emissions.  

Tabuľka I 
Tuhé častice zo spalín pri skúške menovitého tepelného výkonu splyňovacieho kotla 

Odber  
vzorky 

Objem odobraných spalín 
za 30 minút [m3] 

Hmotnosť tuhých  
častíc [mg] 

Teplota spalín  
na prietokomere [°C] 

Koncentrácia TZL  
pri 0°C, 1013 hPa [mg m3] 

1 0,034 4,3 25,3 142,51 

2 0,32 4,1 25,8 144,61 

3 0,034 4,15 26,3 137,99 

4 0,035 4,3 27,2 139,31 
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