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Abstract 
 Biomass energy refers to those forms of energy derived from plant or animal material, 
such as wood, straw, grass, and manure. The main partition of wood biomass material is the 
cellulose. Cellulose is defined as a polymer, or chain, of 6-carbon sugars; lignin is the substance, 
or “glue,” that holds the cellulose chain together. Biomass energy can be converted to fuel, serve 
as a feedstock for electricity and a building block for chemicals. 
 The use of biomass energy has the potential to greatly reduce our greenhouse gas 
emissions. Biomass generates about the same amount of carbon dioxide as fossil fuels, but every 
time a new plant grows, carbon dioxide is actually removed from the atmosphere. The net 
emission of carbon dioxide will be zero as long as plants continue to be replenished for biomass 
energy purposes. Wood is a common and traditional biomass fuel used in areas with a sufficient 
wood supply like East Slovakia.   
 Automated biomass systems can efficiently burn small-diameter wood that has no 
other potential use. They also provide a convenient way to use low-grade wood to heat buildings 
which are depend on not renewable energy heating systems especially with old installation 
equipment and low efficiency level. 
 Biomass heating systems consist of a number of elements, including a heating plant, 
which typically includes an automated biomass combustion system and a peak load and back-up 
oil-fired heating system, heat distribution system, and a wood fuel supply operation.  
 The appropriate choice usually depends on the heating load, the money available to 
invest in a biomass plant, and the financial viability of the specific option. 
 Result of Delius pavilion heating system conversion is to economize of power costs 
and to contribute in energy sources conversion in renewable energies trend. 
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Abstrakt 
 Ekonomickou i ekologickou nevyhnutnosťou súčasnosti je hľadať nové zdroje 
tepelnej energie, čoraz širšie a intenzívnejšie využívať domácu surovinovú základňu. Slovensko 
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má len malé vlastné zdroje zemného plynu, čo ho pri súčasnom stave vedie k ďalšej 
ekonomickej a politickej závislosti na druhých krajinách.  
 Cieľom príspevku je navrhnúť vykurovací systém na báze dendromasy pre  Deliusov 
pavilón ako alternatívu k v súčasnosti existujúcemu systému napojenému na okruh 
centralizovaného zásobovania teplom. Pri riešení problematiky je predovšetkým potrebné 
komplexne analyzovať aktuálny stav systému vykurovania a zároveň pri návrhu systému nového 
zohľadniť technologické a prevádzkové špecifiká a zároveň využiť fakt, že v objekte už bola 
v minulosti umiestnená kotolňa na tuhé palivo a jej priestory môžu byť po patričnej sanácii 
osadené novo navrhovanou technológiou. 
 
 
Úvod 
 Dodávateľom tepla pre Technickú univerzitu v Košiciach (TU) sú Slovenské 
elektrárne, a. s., Tepelná energetika, o. z. Z hľadiska zásobovania teplom sú objekty TU 
zásobované z piatich samostatných tepelných okruhov  s  odovzdávacími stanicami tepla  (OST) 
OST 1604, OST 1605, SOT 1607, OST 1609 a OST 1610.  Na vstupe každej OST je umiestnené 
fakturačné meradlo množstva odobratého tepla. Deliusov pavilón je zásobovaný teplom z 
odovzdávacej stanice OST 1609. Odovzdávacie stanice tepla sú primárnymi prípojkami, ktoré sú 
vo vlastníctve a správe Technickej univerzity, pripojené v troch bodoch k primárnemu 
horúcovodnému rozvodu (sústava CZT mesta Košice) o menovitom teplotnom spáde v zime 
180/70 °C, resp. 80/40 °C v prechodnom a letnom období a tlaku do 2,5 MPa. Primárny rozvod 
tepla patriaci Tepelnej energetike TEKO vytvára obchvat areálu Technickej univerzity od Parku 
Komenského cez ulice Letná, Boženy Němcovej a Watsonovej. Prevádzkové náklady 
primárnych horúcovodných prípojok sú nákladmi Technickej univerzity.  Meranie 
nakupovaného tepla od dodávateľa je na vstupoch do jednotlivých OST uskutočňovaný 
fakturačnými meradlami tepla MAXTRONIC K-96, resp. K-98, výrobcu One Soft, s. r. o., 
Prievidza s mechanickými vodomermi. [3] 
 
 

Odpojenie objektu od odovzdávacej stanice tepla 
 Objekty Technickej univerzity boli v minulosti, pred napojením do sústavy CZT 
mesta Košice, zásobované teplom z vlastných zdrojov tepla - kotolní. Po vybudovaní OST boli 
tieto pripojené k pôvodným sekundárnym rozvodom tepla. V tabuľke 1. je prehľad údajov o 
inštalovanom výkone OST a teplom zásobovaných objektov po jednotlivých okruhoch. [3]  
 
    Table 1  Instalated power of exchanging stations of technical university. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Deliusov pavilón je v súčasnosti napojený na odovzdávaciu stanicu OST 1609, ktorá 
zásobuje teplom a teplou úžitkovou vodou 7 ďalších objektov. V suteréne Deliusovho pavilónu 

OST 1604 Letná 9 5,23 21729 2
OST 1605 Park Komenského 2 1,89 9525 6
OST 1607 Park Komenského 14 3,9 10221 6
OST 1609 B. Němcovej 3 4,46 33359 8
OST 1610 Vysokoškolská 4 5,58 27018 6

21,06 101852 28
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je umiestnená strojovňa s hlavný rozvádzačom ústredného kúrenia a čerpadlami, ktoré 
prečerpávajú teplú vodu do 4 objektov:  

• Deliusov pavilón 
• Unimo bunka 
• Katedra rádioelektroniky 
• Katedra geológie 

 

 
Fig.1 Heat circle OST 1609 – suggested possibilities and liquidation of some branches. 

 
 
 Pri reštrukturalizácii systému výroby a zásobovania teplom sa uvažuje s odpojením 
existujúceho systému vykurovania Deliusovho pavilónu od uvedenej OST a asanáciou príslušnej 
vetvy sekundárneho rozvodu tepla, ktorá je v súčasnosti vedená nevyhovujúcim spôsobom cez 
strechu objektu. S tým by súviselo aj odstránenie vetvy smerujúcej od strojovne Deliusovho 
pavilónu po objekt uninimo bunky, ktorá je vedená nad terénom a vetvu Deliusov pavilón – 
pavilón Katedry geológie. Kvôli zachovaniu dodávky tepla pre uvedené objekty bude nutné 
vybudovať nové prípojky. Pre objekt unimo bunky prípojka, ktorá sa napojí na vetvu 
Študentského domova Boženy Němcovej. Objekty Katedry geológie a Katedry rádioelektroniky, 
je možné napojiť na vetvu č. 2 (obr. 1). Na obrázku 1 sú znázornené navrhované zmeny v 
sekundárnych rozvodoch tepla, ktoré pozostávajú z odstránenia nepotrebných a vybudovania 
nových úsekov vetiev. 
 
 
Rekonštrukcia priestorov pôvodnej kotolne 
 Pred realizáciou projektu samotnej kotolne je nutné v objekte Deliusovho pavilónu 
vykonať sanačné opatrenia, ktorými by sa vyriešil problém priesaku kanalizačných vôd a 
celkovej stabilizácie podzemných miestností. 
 Kotly na spaľovanie dendromasy sa javí ako vhodné umiestniť v miestnosti, v ktorej 
boli umiestnené kotly pôvodnej kotolne. V miestnostiach v minulosti využívaných ako sklad 
paliva, by sa umiestnil sklad dendromasy. V prípade potreby väčšieho objemu je možné na tento 
účel použiť aj ďalšiu, priľahlú miestnosť. Podľa použitej technológie spaľovania bude nutné 
vykonať aj isté stavebné úpravy, ako je premiestnenie, resp. zbúranie niektorých priečok. 
Kotolni bude predchádzať miestnosť, ktorá bude slúžiť na prístup ku kotlom a skladom paliva.  
 Okrem uvedených zmien je potrebné hydraulicky vyregulovať pôvodné rozvody, 
inštalovať merač pre ÚK a inštalovať nový riadiaci systém. [3] V budove sú nainštalované 
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potrubné rozvody pre TÚV, ktoré sú však od roku 1985 nefunkčné. Pri rekonštrukcii kotolne je 
možné uvažovať so znovu zapojením pôvodných rozvodov do prevádzky v prípade, že vyhovejú 
prevádzkovo technickým požiadavkám.  
 Výkon OST 1609 je 4,462 MW, pričom na Deliusov pavilón pripadá približne 25% 
celkového výkonu [3]. Pre potreby reštrukturalizácie systému výroby a dodávky tepla sú vhodné 
kotly, s nominálnym výkonom na úrovni 1 MW. Keďže každý zdroj tepla nad 250 kW musí mať 
zabezpečenú zálohu, k zaisteniu spoľahlivosti prevádzky vykurovacej sústavy je treba zvoliť 
dostatočne veľkú zálohu vo výkone zdroja tepla. Veľkosť zálohy závisí na charaktere 
prevádzky. U kotolní pre vykurovacie sústavy s vykurovaním s prestávkami alebo s tlmenou 
prevádzkou sa volí záloha tak, aby pri poruche najväčšieho kotla bolo zvyšnými jednotkami 
zaistených 60% z maxima prevádzkového výkonu zariadenia. [4]   
 V súčasnej dobe je možné nájsť na trhu produkty viacerých renomovaných výrobcov 
kotlov, ktoré je možné použiť v navrhovanej technológii (napr. kotly PYROT, KOHLBACH, 
VERNER GOLEM).  
 Predbežné usporiadanie technologického vybavenia kotolne znázorňuje schéma na 
obrázku 2. Druhý – záložný kotol bude umiestnený paralelne vedľa prvého. [5]  
 

I – burner, II – combustion chamber, III – heat exchanger, IV – control unite, V – fuel silo, VI – transport ways, VII – 
ways of smoke and filtration, VIII – hydraulic aggregate, IX – ash hole, X – chimney,1 –hydro generator traction, 2 –
power supply traction, 3 – compressor traction, 4 – sand alternator traction, 5 – ash conveyer traction, 6 – exhaust 
conveyer traction. 
 

Fig.2 Suggestion of boiler room situation. 
 
 
Analýza potreby a dodávky paliva a ekonomické zhodnotenie 
 Ročná spotreba paliva Br sa stanoví podľa vzťahu: 
 

 
U

rs
r

HRk

Q
B

∗∗
=  

 
kde  Br  je palivo potrebné za rok [kg], resp.  [m3], 
 Qrs  je ročná spotreba tepla [MJ] 
 k  je účinnosť kotla na tuhé palivá, 
 R  je účinnosť rozvodov teplej vody etážového kúrenia 0,98 a vykurovacej 

sústavy so zdrojom tepla v kotolni objektu 0,96 
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 HU  je výhrevnosť paliva [MJ. kg-1] alebo [MJ. m-3]. 
 V tabuľke 2. sú uvedené výpočty potrebného množstva peliet, štiepok, prípadne 
brikiet pre ročnú potrebu tepla Deliusovho pavilónu na úrovni 4 956 000 MJ. [1] 
 
  Table 2  Annual fuel consumption. 

Druh paliva Qrs[MJ] k [-] R [-] HU [MJ/kg] Br [t]
Pelety 4 956 000 0,7 0,96 20 369
Štiepky 4 956 000 0,7 0,96 14 527  

 
 
Ekonomické zhodnotenie 
 Ekonomická analýza predpokladanej prevádzky navrhovanej kotolne vychádza z 
úrovne investičných a prevádzkových nákladov ekonomickej analýzy projektu využívania 
biomasy a energetických úspor v obci Klokočov, s kotolňou s porovnateľným výkonom, 
určenou pre vykurovanie školy. V tabuľke 3. sú uvedené odhadované investičné náklady a v 
tabuľke 4. odhadované prevádzkové náklady. 
 
 Table 3  Estimated investment costs of project. 

Odhadovaná
 cena [103Sk]

Projektová dokumentácia 100
Nákup kotlov 4 500
Stavebné úpravy, montáž technológie v kotolni, 
prepojenie kotla a rozvodov tepla, dodávka a 
montáž elektrického rozvádzača a káblových 
rozvodov, rozvody tepla pre budovu a zónová 
regulácia, merače tepla na budovu, demolačné, 
zemné a stavebné práce 7400

Spolu 12 000

Investičné náklady (IN)

 
 
 

 Pri posudzovaní efektívnosti vynaložených prostriedkov, je dôležitý aspekt 
návratnosti vložených investícií. Návratnosť zariadenia N sa určí zo vzťahu:  
  

  

rp
rp Q
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INN
⋅

= ,  

   
kde PN  sú prevádzkové náklady [Sk], 
 Qrp je ročná potreba tepla [GJ.rok-1], 
 N  je návratnosť investícií [rok], 
 IN  sú investičné náklady [Sk]. 
 
 Table 4  Estimated service costs of project 

Odhadovaná 
cena [103Sk]

Náklady na palivo 1200
Iné prevádzkové náklady 100

Spolu 1300

Prevádzkové náklady (PN)
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 Cena tepla vyrobeného v kotolni spaľujúcej biomasu v Deliusovom pavilóne by pri 
daných hodnotách predstavovala 262,3 Sk/GJ. V porovnaní so súčasnou cenou 395,62 Sk/GJ, za 
ktorú Technická univerzita nakupuje teplo ide o výrazný cenový rozdiel. 
 Keďže trend vývoja cien plynu, ktorý je v súčasnosti vstupnou surovinou pre výrobu 
tepla pre Deliusov, má stúpajúci charakter, dá sa predpokladať skrátenie doby návratnosti 
investícií na zriadenie kotolne spaľujúcej biomasu oproti údaju uvedenému v tabuľke 5. 
 
    Table 5  Parameters of calculation, produced heat  
  price and investment returning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Závažným argumentom za realizáciu takéhoto typu zariadenia je požiadavka EÚ pre 
členské krajiny pokryť 12% primárnych energetických zdrojov zdrojmi alternatívnymi. 
 V roku 2003 bola pri celkovej spotrebe tepla 4792 GJ/rok pre Deliusov pavilón 
(približne 25% z celkového množstva tepla dodávaného z OST 1609) uhradená suma 1 916 744 
Sk. Prevádzkové náklady vo výške 1 300 000 Sk tak predstavujú značný rozdiel. Pri zavedení 
navrhovaného systému by došlo k úsporám o 32%. 
  
 
Záver 
 Slovensko patrí medzi sedem najlesnatejších krajín Európy a drevná hmota 
predstavuje strategický surovinový a teda aj ekonomický potenciál. Aj napriek tomuto 
potenciálu podiel energetického zhodnocovania biomasy na celkovej energetickej spotrebe 
Slovenska nie je v súčasnosti uspokojivý. Podiel lesov na celkovej rozlohe územia Slovenska je 
viac ako 42%. Z ťažby v lesoch, zo spracovania v drevospracujúcom priemysle a z komunálnej 
sféry vzniká ročne viac ako 3,1 milióna ton biomasy s energetickým potenciálom 36 PJ. V 
súčasnosti sa energeticky zhodnocuje len niečo cez 20% tohto potenciálu (9 PJ), čo na celkovej 
spotrebe Slovenska predstavuje asi 1,5%, pričom nákup primárnych energetických zdrojov ročne 
predstavuje 45 – 50 miliárd korún. 
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Parameter Množstvo Jednotka
IN 12 000 000 Sk
PN 1 300 000 Sk
Q rp 4 956 GJ.rok-1

C tep 262,3 Sk.GJ-1

N 9,23 rok


