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Slovenská energetická agentúra
(SEA) podrobne monitoruje stav
a v˘voj slovenskej energetiky na
strane spotreby. Ako na základe
va‰ich informácii vnímate súãas-
n˘ stav uplatÀovania racionali-
zaãn˘ch opatrení v energetic-
kom sektore ?

Racionalizaãné opatrenia treba
vnímaÈ komplexne - nielen v sekto-
re energetiky na strane veºkov˘ro-
by, prenosu a distribúcie, ale tieÏ aj
na strane vyuÏitia a spotreby ener-

gie a úãinnosti narábania s Àou.
MoÏno povedaÈ, Ïe tá druhá oblasÈ
je hádam e‰te v˘znamnej‰ia, preto-
Ïe zah⁄Àa v sebe aj úspory, ktoré
predstavujú straty pri konverzii
energie palív na jej úÏitkovú formu,
ako aj straty pri transformácii a roz-
vodoch od miesta v˘roby k spotre-
biteºovi a zah⁄Àa v sebe aj moÏnosÈ
distribuovanej v˘roby energie
v malom v miestach jej relatívneho
nedostatku pri maximalizácii eko-
nomického efektu.

Podºa zákona ã. 70/1998 Z. z. 
o energetike a o zmene zákona 
ã. 455/1991 Zb. o Ïivnostenskom
podnikaní  môÏe právnická alebo
fyzická osoba podnikaÈ v energetic-
k˘ch odvetviach len na základe li-
cencie, ktorú udeºuje Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky.
Vy‰‰ie zmienen˘ zákon ustanovuje
základné podmienky podnikania
v elektroenergetike, plynárenstve
a v tepelnej energetike a práva
a povinnosti odberateºov elektriny,
plynu a tepla. 

Okrem podmienok podnikania
v tepelnej energetike, zákon stano-
vuje v tejto ãasti aj zásady hospo-
dárnosti prevádzky sústavy tepel-
n˘ch zariadení. Jednou z moÏností
zv˘‰enia efektívnosti vyuÏitia pri-
márneho paliva sú technické opat-
renia, ktoré ukladá zákon realizo-
vaÈ, medzi ktoré patrí zabezpeãenie
automatickej regulácii dodávky
tepla v závislosti od klimatick˘ch
podmienok a vyregulovanie sústa-
vy tepeln˘ch zariadení aÏ po od-
berné miesto. Na druhej strane je
to povinnosÈ daÈ si overiÈ hospo-
dárnosÈ sústavy tepeln˘ch zariade-
ní, ktorej v˘sledky by mali motivo-
vaÈ drÏiteºov licencie k zv˘‰enej sta-
rostlivosti o prevádzkované zaria-
denia. Obdobnú povinnosÈ ukladá
zákon aj priamym odberateºom,
ktorí si musia daÈ overiÈ svoju sú-
stavu tepeln˘ch zariadení za odber-
n˘m miestom. Overovaním tepel-
n˘ch zariadení sa zaoberá práve
Slovenská energetická agentúra.
Overovanie pre‰lo poãas niekoº-
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Spravodaj o kogenerácii a energetike

Príhovor vydavateºa

VáÏení kolegovia,
leto je v plnom prúde a my v‰et-

ci sa zaãíname chystaÈ na letné do-
volenky. Vykurovacie obdobie je za
nami a pomali sa rozbieha príprava
na nadchádzajúcu zimu. Prestávka
vo vykurovaní je pre mnohé spo-
loãnosti ãasom, keì realizujú inves-
tície do rekon‰trukcie svojich ener-
getick˘ch zdrojov. Pri niektor˘ch
z nich sa uplatnili aj kogeneraãné
jednotky. O niektor˘ch nov˘ch in-
‰taláciách sa dozviete aj v tomto ãís-
le BLESKu. 

Pri mnoh˘ch investiãn˘ch záme-
roch je e‰te stále rozhodujúcim kri-
tériom v˘‰ka investícii a investor uÏ
nezhodnocuje následné prevádzko-
vé náklady. Tak sa stáva, Ïe to ão sa
na investíciách u‰etrí, v najbliÏ‰ích
rokoch prevádzky investor mnoho-
násobne preplatí. Práve z dôvodu
takého nekomplexného rozhodo-
vania o investíciách v minulosti
mnoho investorov uprednostnilo
konvenãné rie‰enie tepelného
zdroja pred vyuÏitím kombinovanej
v˘roby. Zv˘‰enie cien za energiu,
predov‰etk˘m elektrinu, a nové in-
formácie a skúsenosti uÏ dnes vedú
investorov ku komplexnej‰iemu
pohºadu. Preto sa dnes viac ako
predt˘m uplatÀujú aj nové moder-
né prístupy, medzi nimi predov‰et-
k˘m kogenerácia. 

Tento rok sa pripravuje niekoºko
zaujímav˘ch projektov s vyuÏitím
kogeneraãn˘ch jednotiek, od ener-
getick˘ch zdrojov v hoteloch, cez
nemocnice, komunálnu sféru aÏ po
priemyselné podniky. Nárast zá-
ujmu o vyuÏitie predností kogene-
raãn˘ch jednotiek signalizuje, Ïe ni-
ektorí investori chcú zachytiÈ tento
trend e‰te v poãiatku, aby získali
pred konkurenciou náskok v efekti-
vite prevádzky energetického systé-
mu. Tí, ktorí sa touto cestou uÏ vy-
dali si tak˘to náskok vytvorili. Os-
tatní môÏu zatiaº ãerpaÈ z ich skúse-
ností a oboznamovaÈ sa s nov˘mi
informáciami. Veríme, Ïe v tejto ob-
lasti im môÏe pomôcÈ aj BLESK.

V kaÏdom prípade máme pred
sebou obdobie oddychu a relaxá-
cie. Îeláme Vám príjemné preÏitie
dovoleniek, pekné poãasie a letnú
pohodu. Redakcia

KOMBINOVANÁ V¯ROBA ELEKTRINY A TEPLA 
PATRÍ MEDZI PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE

hovorí Miroslav Kuãera, generálny riaditeº Slovenskej energetickej agentúry

Kogeneraãná jednotka TEDOM 1000 CAT vo Veselí na Morave
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âo zaujíma na‰ich ãitateºov

Kogeneraãné jednotky pre uveden˘ typ prevádzky sa väã‰inou navrhujú pre paralelnú
spoluprácu s verejnou rozvodnou sieÈou ãím je technicky daná moÏnosÈ dodávky elektriny
do siete. Pre pripojenie kogeneraãnej jednotky do verejnej rozvodnej siete je nevyhnutné
vyÏiadaÈ si stanovisko príslu‰ného rozvodného závodu, ktor˘ urãí pripojovacie podmienky.
V pripojovacích podmienkach sú stanovené najmä poÏiadavky na vyvedenie elektrického v˘-
konu, meranie a istenie. Dodávka ”prebytkov” elektrickej energie do siete je potom realizo-
vaná na základe zmluvy s príslu‰n˘m rozvodn˘m závodom. Pri súãasn˘ch v˘kupn˘ch cenách
elektrickej energie je v˘hodnej‰ie prevádzkovaÈ kogeneraãnú jednotku na pln˘ v˘kon (vy‰-
‰ia úãinnosÈ, dlh‰ia ÏivotnosÈ motora) a prebytoãnú elektrinu dodávaÈ do siete samozrejme
za predpokladu vyuÏitia tepla. 

Pripojenie do verejnej siete je vykonané silov˘mi vodiãmi zo svoriek rozvádzaãa jednot-
ky na v˘vod vedºaj‰ieho alebo hlavného rozvádzaãa. Tento v˘vod je potrebné istiÈ proti skra-
tu na vedení a to istiãom alebo vhodn˘mi poistkami (zvyãajne o 1 – 2 stupne vy‰‰ími neÏ
menovitá hodnota generátora). V tab.1. sú uvedené doporuãené typy a prierezy silov˘ch vo-
diãov a veºkosti istiacich prvkov v nadradenom rozvádzaãi. Po stanovení menovitého prúdu
generátora je hodnota cos ϕ uvaÏovaná takto:

◆ Pri asynchrónnych generátoroch sú v rozvádzaãi kogeneraãnej jednotky osadené kon-
denzátory, pomocou ktor˘ch je hodnota cos ϕ kompenzovaná  na cca 0,95. Pre v˘-
poãet menovitého prúdu je pouÏitá hodnota 0,85, t.j. minimálna hodnota úãinníka
asynchrónneho generátora bez pripojen˘ch kompenzaãn˘ch kondenzátorov.

◆ Pre sústrojenstvá vybavené synchrónnymi generátormi sa podºa údajou v˘robcov ge-
nerátorov úãinník môÏe pohybovaÈ v rozmedzí 0,8 - 1, a to ako v kapacitnej tak aj v in-
dukãnej oblasti. Pre stanovenie nominálneho prúdu je teda uvaÏovaná hodnota cos
ϕ = 0,8, aj keì vo väã‰ine prípadov sa táto hodnota pohybuje v rozmedzí 0,95-1. Ri-
adiaci systém zákazníkovi umoÏÀuje nastaviÈ si poÏadovanú hodnotu cos ϕ na svor-
kách generátora pomocou voºne prístupného parametra.

Silové vodiãe je nutné dimenzovaÈ podºa menovitého prúdu jednotky a spôsobu ich
uloÏenia podºa âSN 332200-5-523.

Typ KJ Doporuãen˘ kábel Doporuãen˘ istiã 
(do vzdialenosti 50 m, v nadradenej rozvodni

pri teplote 35oC)

Plus 10 CYKY 4 x 4 32 A
Plus 22 CYKY 4 x 10 63 A
MAN 42 CYKY 4 x 25 100 A
MT 45 CYKY 4 x 25 120 A
MAN 65 CYKY 3 x 50 + 35 150 A
MT 100 CYKY 3 x 95 + 50 200 A
MT 140 CYKY 3 x 150 + 70 315 A
CAT 190 CYKY 3 x 240 + 120 400 A
CAT 260 2 x CYKY 3 x 150 + 70 500 A
CAT 390 2 x CYKY 2 x 3 x 240 + 120 800 A
CAT 500 3 x CYKY 3 x 240 + 120 1000 A
CAT 770 4 x CYKY 3 x 240 + 120 1600 A
CAT 1000 6 x CYKY 3 x 240 + 120 2000 A

tab.1. Doporuãené typy a prierezy silov˘ch vodiãov a istiãov

Vplyvy na sieÈ

Pri v˘poãte skratov˘ch pomerov v mieste pripojenia je v niektor˘ch prípadoch nutné

uvaÏovaÈ príspevok skratového prúdu generátora. U asynchrónnych a väã‰iny synchrónnych
generátorov nepresahuje hodnota skratového prúdu generátora desaÈnásobok menovitého
prúdu. Obvyklá hodnota pri asynchrónnych generátoroch je pribliÏne zhodná s rozbehov˘m
prúdom (5-8 násobok podºa v˘konu). 

Vplyvy pripojenia generátorov na verejnú sieÈ sú dva:

1. Vplyv pripojenia k sieti – zmena napätia

Asynchrónne generátory
Pri pripojovaní asynchrónnych generátorov v synchrónnych otáãkach sa najviac uplatÀu-

je nabudzovací prúd generátora. Ten spôsobuje úbytky, ktoré v niektor˘ch prípadoch môÏu
spôsobiÈ pokles napätia mimo toleranciu sieÈového napätia (âSN IEC 38). Z tohto dôvodu
je moÏné v prípade potreby rozvádzaã jednotky vybaviÈ zariadením, ktoré tieto prúdové ‰piã-
ky obmedzia asi na 2,5 násobok menovitého prúdu. U jednotiek radu Plus, kde je generátor
vyuÏívan˘ v motorickom reÏime pre rozbeh spaºovacieho motora, sa pripojovacia ‰piãka ob-
medzuje prepínaãom Y/D. Rozbehov˘ prúd tak dosahuje cca 2-2,5 násobok menovitého prú-
du, ale iba poãas veºmi krátkej doby (rádovo desiatky milisekúnd). 

Synchrónne generátory
Synchrónne generátory sú pripojované k sieti po splnení v‰etk˘ch fázovacích podmie-

nok, ktoré sú nastavované veºmi prísne, iba s malou toleranciou. Dosahuje sa t˘m vysoká
presnosÈ fázovania pri pomerne krátkej dobe (zvyãajne do 20s). Vplyvy pripojovania sú v ta-
komto prípade zanedbateºné, pretoÏe pripojovacie prúdy dosahujú max. menovité hodno-
ty prúdu generátora. 

2. Harmonické skreslenia a iné ru‰enie

Harmonické skreslenia
Sú vÏdy dané kon‰trukciou generátora. V kogeneraãn˘ch jednotkách TEDOM sú pouÏí-

vané generátory modernej kon‰trukcie, ktoré spæÀajú platné normy a predpisy.

Ostatné ru‰enie
Rozvádzaã neobsahuje Ïiadne obvody s veºk˘mi nf alebo vf signálmi, striedaãe, impulzív-

ne zdroje ani iné zariadenia, ktoré by mohli zaviesÈ ru‰enie do verejnej siete.  Z hºadiska ru-
‰enia splÀuje normy súvisiace s problematikou ru‰enia. 

Elektrické ochrany a ich funkcie

Pre dodrÏanie parametrov dodávanej energie a zabezpeãenie odstavenia sústrojenstva
v prípade v˘padku siete sú rozvádzaãe jednotiek vybavené ochranami. Tieto ochrany zabra-
Àujú prieniku napätia do rozvodnej siete v prípade, Ïe by táto sieÈ bola odpojená. 

Z t˘chto dôvodov je tieÏ nutné istiaci prvok na v˘vode k jednotke (v pridruÏenom alebo
hlavnom rozvádzaãi) vybaviÈ tak, aby ho bolo moÏné zamknúÈ (napr. visiacim zámkom) vo
vypnutom stave. Pri poistkov˘ch odpojovaãoch je moÏné rovnak˘m spôsobom umoÏniÈ
uzamknutie celej skrine. Toto opatrenie umoÏÀuje pracovníkom rozvodn˘ch závodov uzam-
knúÈ prívody od v‰etk˘ch potenciálnych zdrojov napätia. 

Osadenie  ochrany sa riadi podmienkami mal˘ch zdrojov el. energie a ìal‰ími obvykl˘mi
poÏiadavkami energetick˘ch spoloãností. ·tandardné osadenie rozvádzaãov je uvedené
v tab. 2. 

Druh ochrany Nastavenie
Nadprúdová - tepelná menovit˘ prúd jednotky Im
Skratová - magnetická 5_Im ãasovo nezávislá
PrepäÈová - digitálna 110% (253V ), oneskorenie 0,5÷1s
PodpäÈová - digitálna 90% (207V), oneskorenie 0,5÷1s
Frekvenãná - digitálna �2% (51/49Hz), oneskorenie 0,5÷1s
NapäÈová nesymetria �10% Ujm (menovitého napätia) oneskorenie 0,5÷1s
Spätná wattová - elektronická –5% Pmen, oneskorenie 5÷10s
Otáãková ochrana - digitálna 115% menovit˘ch otáãok

tab.2. ·tandardné osadenie rozvádzaãov elektrick˘mi ochranami

Nadprúdová a skratová ochrana chráni rozvádzaã, sústrojenstvo a ãiastoãne prívodné ve-
denie pred prúdov˘m preÈaÏením klasick˘m spôsobom.

Otáãková ochrana stopuje jednotku a odopína ju od verejnej siete v prípade tzv. priebe-
hu otáãok. Otáãky sa vyhodnocujú signálom z indukãného snímaãa frekvencie.

Spätná wattová ochrana chráni jednotku pred po‰kodením v prípade straty v˘konu, ku
ktorej môÏe dôjsÈ napr. pri preru‰ení dodávky paliva. Dochádza tak k motorickému chodu
generátora, ktor˘ ho môÏe po‰kodiÈ. Vyhodnocovanie spätného v˘konu sa deje porovnáva-
ním prednastavenej hodnoty so skutoãn˘m v˘konom.

NapäÈové a frekvenãné ochrany majú okrem väzby na signál kontroléra tieÏ priamu väz-
bu na spínací prvok, takÏe pri chybe napätia alebo frekvencie sa jednotka odpojuje od siete
s oneskorením nastaven˘m na ochranách.

Okrem uveden˘ch ochrán sú do rozvádzaãov sústrojenstva o v˘kone 42 kW a viac e‰te
osadzované prepäÈové ochrany, ktoré majú za úlohu minimalizovaÈ po‰kodenie prístrojov
in‰talovan˘ch v rozvádzaãi pri vzniku prepätia v sieti. 

OpäÈ sa zv˘‰ili v˘kupné ceny
elektrickej energie 

z kogeneraãn˘ch zdrojov
Februárové zv˘‰enie cien energií sa prejavilo i v zmene v˘kupn˘ch cien elektrickej

energie z v˘roby v kogeneraãn˘ch jednotkách. Zv˘‰enie v˘kupn˘ch cien priaznivo
ovplyvÀuje ekonomiku prevádzky kogenereãn˘ch jednotiek. Ich prevádzkovatelia zme-
nu pocítia zv˘‰ením príjmov z predaja elektriny rozvodn˘m závodom. ZároveÀ je to
impulz pre investorov, ktorí vyuÏitie kogeneraãn˘ch jednotiek zvaÏujú. Priná‰ame vám
aktuálne v˘kupné ceny elektriny  podºa jednotliv˘ch rozvodn˘ch závodov.

V˘chodoslovenské energetické závody, ‰.p.

1. dodávka do nn siete 1,45 Sk
2. dodávka do vn siete 1,40 Sk

Stredoslovenské energetické závody, ‰.p.

1. dodávka do nn siete 1,35 Sk
2. dodávka do vn siete 1,33 Sk

Západoslovenské energetické závody, ‰.p.

1. dodávka do nn siete 1,45 Sk
2. dodávka do vn siete VT 1,45 Sk

NT 1,35 Sk

Radi by sme v na‰ej komunálnej kotolni uplatnili kogeneraãnú jednotku TEDOM MT 100. Na‰a maximálna spotreba elektriny je v‰ak väã‰inou niÏ‰ia neÏ 100 kW. Potre-
bujeme urobiÈ nejaké ìal‰ie technické opatrenia a investície, aby sme mohli prebytok elektriny dodávaÈ do siete?
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Pred viac ako päÈdesiatimi rokmi, po skonãení druhej svetovej
vojny, bolo pri v‰eobecnom nedostatku ropy vyuÏívanie drevné-
ho plynu pre pohon spaºovacích motorov beÏnou záleÏitosÈou.
Dnes, keì zaznamenávame tendenciu k zv˘‰eniu podielu bio-
masy na pokrytí energetick˘ch potrieb, stáva sa aj vyuÏívanie
drevného plynu znovu aktuálne. Vzhºadom na podstatne kva-
litnej‰iu technológiu spracovania palív, predov‰etk˘m prost-
redníctvom kogeneraãn˘ch jednotiek, je kladen˘ vysok˘ dôraz
na kvalitu vyrobeného plynu. Z tohto dôvodu pozorne sleduje-
me aktivity v oblasti v˘roby zariadení spracúvajúcich drevnú
hmotu na drevn˘ plyn. Prezentácia jedného takéhoto zariade-
nia sa uskutoãnila koncom mája na Morave.

ENERGOBLOK je ãesk˘m v˘robkom, ktor˘ vyrába drevn˘ plyn. Zaria-
denie slúÏi na vyuÏitie drevnej hmoty, ako je drobn˘ kusov˘ odpad (a-
lebo ‰tiepky v max. objeme 0,25 dm3), drevené pelety a pod. Vhodné
nie sú piliny a drobné ‰tiepky bez predúprav ako je napr. briketovanie.
Maximálná prípustná hranica vlhkosti je 20 %.
Táto drevná hmota slúÏi ako palivo pre generátor plynu, kde sa preve-
die do plynného stavu vo forme drevného plynu. Tento sa následne
chladí, ãistí a filtruje, aby bol pouÏit˘ ako vstupné médium (palivo) do
plynového motora alebo plynového kotla.

Princíp ãinnosti

Pri motoroch je
pouÏit˘ samonasá-
vací princíp, odpa-
dá problém neu-
stále nútenej regu-
lácie primárneho
vzduchu a rie‰enie
bezpeãnostn˘ch
prvkov pri prípad-
nom  prebytku plynu
(predov‰etk˘m z pohºa-
du prebytku vzduchu).
Sací zdvih piesta motorom
teda spôsobuje nasanie ply-
nu.
Pôsobením tepla v Ïiarovisku vyv˘jaãa sa mení drevo, ktoré je nad trys-
kami, na drevené uhlie. T˘mto spôsobom si vyrába vyvíjaã stále po-
trebné uhlie sám, a to z náplne dreva. Pritom sa vyvíjajú vodné pary
a tlejúci plyn, ktoré postupujú vplyvom vy‰‰ie spomenutého princípu
sánia Ïiarov˘m pásmom. Îiarovisko sa zuÏuje do hrdla, ktoré udrÏuje
aj pri niÏ‰om zaÈaÏení vysokú teplotu 800 - 1000 oC. Táto teplota je po-
trebná k tomu, aby umoÏnila dreven˘ ocot a dechty, ktoré obsahuje
tlejúci plyn, v znaãnej miere rozloÏiÈ (krakovaÈ) na dobre horºav˘ plyn.
UdrÏovanie tejto teploty je nevyhnutnou podmienkou pre chod celej
sústavy. NiÏ‰ie teploty nezaruãujú uvedené krakovacie pochody a ne-
rozloÏené fenoly a dechty zaná‰ajú (zalepujú) ãistiaci systém vrátane
motora a spôsobujú prevádzkové ÈaÏkosti (odstávky, ãastej‰ie ãistenie,
znehodnotenie filtraãn˘ch náplní apod.). Tieto efekty bezprostredne
súvisia so zaÈaÏovaním celého systému, resp. s jeho reguláciou.
âistenie a chladenie plynu je veºmi dôleÏité pre plynul˘ chod a plne-
nie motora.

Keì sa motor zastaví, zastane jeho sací úãinok a t˘m aj prívod vzduchu
do generátora. Plyn sa prestane vyvíjaÈ, ão prakticky znamená, Ïe spo-
treba paliva zastane. Napriek tomu, v‰ak vrstva dreveného uhlia ostáva
e‰te dlhú dobu Ïeravá (3 aÏ 10 hodín podºa typu generátora), takÏe no-
v˘ rozbeh môÏe byÈ uskutoãnen˘ vo veºmi krátkom ãase, ktor˘ spravid-
la nepresiahne 5 minút.
Cel˘ systém, ako uÏ bolo uvedené, pracuje ako podtlakov˘. To zname-
ná, Ïe zastavením motora (odberu plynu) sa plyn okamÏite prestane
vytváraÈ. Je to dané t˘m, Ïe prestane pôsobiÈ podtlak v celom systéme.

Popis hlavn˘ch ãastí

1. Generátor plynu
Teleso splynovaãa je valcovitého tvaru s dvojit˘m plá‰Èom uloÏené na
základovom ráme. V spodnej ãasti telesa je Ïiarovisko naväzujúce na
vzduchovú komoru s tryskami a regulaãnou klapkou. Získan˘ plyn je
v hornej ãasti odvádzan˘ potrubím  chladiãa. V spodnej ãasti pod ro‰-

tom je odnímateºn˘ poklop pre
vyberanie popola. Násypku sply-
novaãa tvorí vieãko telesa sply-
novaãa a súãasne zásobník pali-

va s uzatváracím mechaniz-
mom. Generátor plynu je

vÏdy kon‰truovan˘ tak, aby
bolo zaruãené dostatoãné
mnoÏstvo plynu pre dan˘ v˘-
kon motora. Pre prípad poÏia-
davky na dlh‰í interval dopl-
Àovania paliva napr. 8 hodín
je moÏno generátor plynu do-
plniÈ o zv˘‰enú zásobu paliva
dodatkovou nadstavbou.

2. Chladiace a ãistiace kolóny
Túto ãasÈ ENERGOBLOKU tvorí expandér, chladia-

ce a ãistiace kolóny. Jedná sa o oceºové nádoby
rôzneho prierezu. Tieto majú za cieº plyn

ochladiÈ a zachytiÈ neÏiaduce frakcie
z plynu. Celá ãasÈ je zkon‰truovaná

tak, aby nenasávala falo‰n˘ vzduch a na
vhodn˘ch miestach je  zabezpeãené odpú‰Èanie kondenzátu a prístup
k ãisteniu. Celá sústava je ukonãená jemn˘m filtrom.

Základnou v˘hodou vyuÏívania drevného plynu je v˘razne pozitívny
vplyv na Ïivotné prostredie. Preto je celé zariadenie zkon‰truované tak,
aby vyhovovalo európskym poÏiadavkám na Ïivotné prostredie, pre-
dov‰etk˘m na koncentráciu ‰kodlivín vo v˘fukov˘ch plynoch.

Rovnako nezanedbateln˘m prínosom je vysoká efektivita. Z cca 1,5 kg
drevnej hmoty je moÏné získaÈ 1 kWh elektrickej energie a aÏ 1,5 kWh
energie tepelnej. Toto je v súãasnej dobe najlacnej‰ia získaná energia
predov‰etk˘m u firiem, ktoré dreven˘ odpad sami produkujú. 

Spracované na základe podkladov firmiem BALCO – import
s.r.o. a MWG Energy, s.r.o.
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Modernizácia energetického hospodárstva

Mestsk˘ tepeln˘ systém v moravskom Pfiíbore

Zvy‰ovanie cien elektriny a plynu a odstraÀovanie dotácii na teplo má v˘razn˘ vplyv na ìal‰í v˘voj celej
energetiky, ale predov‰etk˘m v˘roby tepla v komunálnej sfére. Slovenské systémy CZT zaÈaÏené naaku-
mulovan˘mi problémami z minulosti stoja pred nevyhnutn˘m procesom transformácie v oblasti technic-
kej, finanãnej a majetkovej. 

Podobn˘m procesom pre‰la pred niekoºk˘mi rokmi ãeská energetika. To nám poskytuje jedineãnú príle-
ÏitosÈ sledovaÈ trendy ktoré pri transformácii prevládli a vyhnúÈ sa chybám, ktor˘ch sa ãeskí prevádzko-
vatelia tepeln˘ch systémov dopustili.

Jedn˘m z dominantn˘ch trendov, ktoré sa presadili je ‰iroké vyuÏívanie kogeneraãn˘ch jednotiek. Me-
stom, ktoré sa vybralo touto cestou zvy‰ovania efektivity v˘roby tepla je aj moravsk˘ Pfiíbor.

Kogenerácia nie je na Slovensku nezná-
ma. Stále je v‰ak jej uplatÀovanie len v za-
ãiatkoch. Mnoho energetikov v komunál-
nej sfére ju spája prevaÏne s paroplynov˘-
mi cyklami a nenachádza vhodn˘ spôsob
uplatnenia zdruÏenej v˘roby v men‰ích
komunálnych kotolniach a systémoch
CZT. MoÏnosti kogeneraãn˘ch jednotiek
s plynov˘m spaºovacím motorom nie sú
dostatoãne známe. Pritom práve tieto jed-
notky  s elektrick˘m v˘konom uÏ od 9 kW
do 3,6 MW majú naj‰ir‰ie moÏnosti uplat-
nenia v bytovo-komunálnej sfére a môÏu
priniesÈ nemal˘ finanãn˘ efekt aj pre ma-
l˘ch a stredne veºk˘ch v˘robcov tepla.

Kogeneráciu je moÏné v komunálnych ko-
tolniach efektívne vyuÏiÈ niekoºk˘mi
spôsobmi. Kogeneraãné jednotky sa vyu-
Ïívajú na pokrytie spotreby tepla s maxi-

málnym celoroãn˘m odberom (spravidla

v˘roba TÚV) a vyrobená elektrina sa do-

dáva do verejnej siete. Inou moÏnosÈou je

v˘roba elektriny v ãase ‰piãkového zaÈaÏe-

nia siete, jej predaj s vyuÏitím vyrobeného

tepla vo vlastnom systéme CZT. Minimál-

nym variantom vyuÏívania kogeneraãn˘ch

jednotiek je v˘roba elektriny na pokrytie

vlastnej spotreby kotolne  s vyuÏitím tep-

la v systéme CZT. 

PPrreeddssttaavvuujjeemmee ssppoolluupprraaccuujjúúccee ssppoollooããnnoossttii

PREDMET âINNOSTI:

❒ stavebná ãinnosÈ

❒ stavby na kºúã

❒ voda - kúrenie - plyn

GMW s. r. o. Humenné
Hrnãiarska 21

066 01   H U M E N N É
tel.: 0933/7720532, 7783320

tel./fax: 0933/7757402

Kogeneraãná jednotka TEDOM 260 CAT 
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Ing. Zbigniew Kocur

Prv˘ polrok máte za sebou. Ste
spokojn˘ s plnením Va‰ich cieºov  ?

Prioritne nám nejde len o na‰u vlast-
nú spokojnosÈ. Predov‰etk˘m nám
záleÏí na spokojnosti na‰ich klientov
a spolupracovníkov. Máme za sebou
veºmi dynamické mesiace, poãas kto-
r˘ch sme zrealizovali a pripravili do-
dávky niekoºk˘ch kogeneraãn˘ch jed-
notiek TEDOM. SnaÏíme sa, aby na‰i
zákazníci boli maximálne spokojní so
sluÏbami, ktoré im poskytujeme. Pre-

to sme aj venovali veºa úsilia a ãasu
poradenskej ãinnosti. Pre niekoºko
desiatok firiem, ktoré poãítajú s vyu-
Ïitím kogeneraãn˘ch jednotiek sme
pripravili základnú technicko-
ekonomickú anal˘zu, aby sme im
uºahãili ich rozhodovanie a poskytli
podklady pre vypracovanie investiã-
ného zámeru. 
Mnohí z nich sa uÏ v krátkom ãase
budú môcÈ „na vlastnej koÏi“ pre-
svedãiÈ o kvalite a spoºahlivosti koge-
neraãn˘ch jednotiek TEDOM a pre-
dov‰etk˘m v˘razne pocítia zníÏenie
nákladov na energiu, ktoré im pre-
vádzka kogeneraãn˘ch jednotiek pri-
nesie. 

Aké in‰talácie Vás ãakajú v najb-
liÏ‰om ãase ?

O niekoºko dní nás ãaká dodávka
dvoch kogeneraãn˘ch jednotiek
TEDOM MT 140 SPE do nemocnice
v Humennom. Na tomto projekte

spolupracujeme so spoloãnosÈami
GMW s.r.o. Humenné a ENERGO
CONTROLS Cassovia s.r.o. Ko‰ice. 
Uveden˘ projekt dokazuje skutoã-
nosÈ, Ïe zdravotnícke zariadenia pat-
ria medzi veºmi vhodné prevádzky
pre vyuÏitie v˘hod kombinovanej v˘-
roby elektriny a tepla. Je zaráÏajúce,
Ïe pri v‰eobecnom nedostatku pre-
vádzkov˘ch prostriedkov v zdravot-
níctve, mnohé nemocnice platia za
energiu omnoho viac ako je nevy-
hnutné. Technológie ako je kogene-
rácia spolu s ìal‰ími opatreniami
môÏu uvedené náklady v˘razne zre-
dukovaÈ nehovoriac o tom, Ïe tieto
investície je moÏné financovaÈ aj tre-
Èou stranou, ão znamená, Ïe zdravot-
níctvo nemusí uvoºÀovaÈ zdroje zo
svojho rozpoãtu. Toto v‰etko v plnej
miere platí aj v prípade komunálnych
kotolni.
V oblasti optimalizácie spotreby elek-
trickej energie v t˘chto dÀoch prebie-
ha in‰talácia 500 kW frekvenãne ria-

deného ãerpadla  na teplárni ZSE ‰.p.

Pripravujú sa aj ìal‰ie in‰talá-

cie ?

Ako som uÏ uviedol, ìal‰í prevádzko-

vatelia energetick˘ch zdrojov sú pri-

pravení nain‰talovaÈ kogeneraãné

jednotky. Pohyby v cenách elektriny

ale aj tepla a plynu, spôsobili v˘razn˘

tlak na vyuÏívanie modern˘ch 

a úsporn˘ch technológii pre pokr˘va-

nie energetick˘ch potrieb. Koge-

nerácia medzi takého technológie ne-

sporne patrí. Niektoré in‰talácie ko-

generaãn˘ch jednotiek sa budú reali-

zovaÈ e‰te v tomto roku, ìal‰ie sa pri-

pravujú pre budúci rok. Z pocho-

piteºn˘ch dôvodov o nich zatiaº ne-

budeme bliÏ‰ie hovoriÈ. Ako je ale na-

‰im zvykom, vãas a podrobne bude-

me ãitateºov BLESKu informovaÈ.

ČČČČoooo    nnnnoooovvvvéééé     vvvv     ssssppppoooollllooooččččnnnnoooosssstttt iiii     IIIINNNNTTTTEEEECCCCHHHH    SSSSLLLLOOOOVVVVAAAAKKKKIIIIAAAA

na  s lov íãko  s  Ing .  Zb ign iewom Kocurom,  r i ad i te ºom spo loãnos t i

KOGENERAâNÉ JEDNOTKY
dodávka – in‰talácia – servis

Zastúpenie TEDOM spol. s r. o.
pre Slovenskú republiku

INTECH SLOVAKIA, s.r.o., Palárikova 31, P.O.Box 232, 810 00 BRATISLAVA, tel./fax: 07/63 81 43 43,
07/63 81 43 44, mobil: 0903/426 535, 459 828, e-mail: intechsk@intechsk.sk, http://www.intechsk.sk
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k˘ch rokov viacer˘mi fázami, ale
v kaÏdom prípade je moÏné kon-
‰tatovaÈ urãit˘ pozitívny trend v do-
sahovaní efektívnosti a zvy‰ovaní
hospodárnosti vplyvom racio-
nalizaãn˘ch opatrení. 

Od roku 1996 sa zv˘‰ila garanto-
vaná úãinnosÈ kotlov v overova-
n˘ch zdrojoch o necelé 1 %, ão  na-
znaãuje urãitú obnovu kotlového
fondu. ZároveÀ nameraná úãinnosÈ
sa zv˘‰ila o 1,5 %, ão naznaãuje
zv˘‰enú starostlivosÈ o prevádzko-
vané zdroje. Îe prevádzkovatelia
majú e‰te kde racionalizovaÈ nazna-
ãuje ‰truktúra vekového zloÏenia
kotlov, keì 20 % kotlov je star‰ích
ako 15 rokov.
Prv˘m administratívnym impul-
zom, ktor˘ zv˘‰il záujem o raciona-
lizáciu bola Vyhlá‰ka MH SR 
ã. 206/1991, ktorá stanovila termí-
ny in‰talácie regulaãnej a meracej
techniky. Meracia technika vytvori-
la podmienky pre bilancovanie pa-
rametrov, sledovanie prevádzko-
v˘ch úãinností a objektivizácii vzá-
jomn˘ch odberateºsk˘ch vzÈahov.
Postupnou liberalizáciou cien elek-
triny, plynu a tepla zaãali v˘razne
dominovaÈ ekonomické dôvody ra-
cionalizácie. Formovali sa aj systé-
my financovania racionalizaãn˘ch
projektov zväã‰a prebrané zo za-
hraniãn˘ch skúseností z prevádzko-
vania a obnovy tepelnej energetiky.
Jeden z najroz‰írenej‰ích vychádza
z filozofie financovania racionali-
zaãn˘ch projektov z úspor, ktoré
tieto projekty prinesú. Tento mo-
del sa u nás udomácnil pod náz-
vom “Zmluvné energetické v˘kony
a sluÏby”. 
V rámci ‰tátneho programu úspor
energie a vyuÏitia alternatívnych
zdrojov energie je moÏno ãerpaÈ
návratnú finanãnú v˘pomoc resp.
podporu na úhradu ãasti úrokov
z úveru pre projekty zamerané na
zniÏovanie energetickej nároãnosti
a vyuÏitie alternatívnych zdrojov
energie. Program iniciuje predov-
‰etk˘m sanáciu tepeln˘ch zdrojov,
z ktor˘ch sú zásobované byty obãa-
nov. V rámci programu je moÏno
prispieÈ aj na realizáciu kogeneraã-
n˘ch jednotiek do elektrického
v˘konu 10 MW do 3 mil. Sk 
resp. 4 mil. Sk na jeden projekt. 
V minul˘ch rokoch sa preinvestova-
lo v rámci podobného programu
na Slovensku okolo 800 mil. Sk

a potenciálne úspory z t˘chto opat-
rení dosiahli 1,33 PJ. Aj keì toto
ãíslo z hºadiska celoslovenskej
energetickej bilancie je zanedbate-
ºné, rozhodujúca je stimulácia t˘ch-
to projektov pre ìal‰ích investorov
do obnovy svojho tepelného hos-
podárstva. A medzi nimi budú isto
aj takí, ktorí vyuÏijú aj kombinova-
nú v˘robu elektriny a tepla.

âasto sa v dokumentoch SEA
zdôrazÀuje podpora vyuÏívaniu
kogenerácie – kombinovanej v˘-
robe elektriny a tepla. Podobné
formulácie nájdeme aj v prijatej
‰tátnej energetickej politike.
V ãom je z vá‰ho pohºadu koge-
nerácia natoºko v˘znamná, Ïe si
zasluhuje zv˘‰enú pozornosÈ ?

Kombinovaná v˘roba tepla a elek-
triny, teda kogenerátorová v˘roba,
alebo zjednodu‰ene kogenerácia,
dáva urãité moÏnosti, ako zníÏiÈ
vplyv 2. termodynamickej vety zá-
kona o zachovaní energie pri zu-
‰ºachÈovaní foriem energie viazanej
v palive. Teplo, ktoré sa musí podºa
tohto zákona odviesÈ do okolia,
môÏe pri tejto ceste prejsÈ e‰te ur-

ãitou fázou vyuÏitia. Kogenerácia
ako spôsob rie‰enia je vlastne
racionálne vyuÏitie tepla v smere
teplotného gradientu.

Ak˘ vplyv na uplatnenie kogene-
rácie majú posledné zmeny v ob-
lasti legislatívy a predov‰etk˘m
posledné zmeny v cenách.

Ostatné zmeny v energetickej legis-
latíve, cenovej a tarifnej politike
podporujú zavádzanie kogeneraã-

n˘ch technológií, i keì zìaleka ne-
vytvárajú také moÏnosti ako napr.
v niektor˘ch európskych krajinách.
Treba v‰ak veriÈ, Ïe po prv˘ch ús-
pe‰n˘ch krokoch budú nasledovaÈ
ìal‰ie.

Ktoré bariéry ìal‰ieho rozvoja
kombinovanej v˘roby na Sloven-
sku pretrvávajú ? 

Je to predov‰etk˘m nedostatoãná
podpora v daÀovej politike, ìalej
nepremietanie environmentálne
pozitívnych vplyvov do cenovej po-
litiky. T˘mto by kogenerácia získala
lep‰iu pozíciu aj v ekonomickej ob-
lasti. TieÏ nie je premietnutá do ce-
novej politiky skutoãnosÈ, Ïe koge-
nerácia sa pouÏíva viac lokálne,
v mieste spotreby tepla a zniÏuje
straty tepla pri prenose. V budúc-
nosti bude moÏné uvaÏovaÈ, Ïe do
energetick˘ch rozvodn˘ch systé-
mov bude smerovaÈ men‰ia ãasÈ in-
vestícií.

Ak˘ v˘voj v oblasti rozvoja kom-
binovanej v˘roby elektriny
a tepla, predov‰etk˘m prostred-
níctvom kogeneraãn˘ch jedno-

tiek na báze spaºovacích moto-
rov, oãakávate v najbliÏ‰om ob-
dobí ?

Kogeneraãné technológie na báze
spaºovacích motorov majú predpo-
klady uplatniÈ sa pri decentralizova-
nej v˘robe elektriny, pri vykurova-
cích systémoch bytov, nemocníc,
hotelov, malom a strednom podni-
kaní, pri vyuÏívaní odpadn˘ch ply-
nov, bioplynov a pod.

âo by ste doporuãili prevádzko-

vateºom tepeln˘ch zdrojov, ktorí

uvaÏujú o racionalizácii svojich

zdrojov, a váhajú, ãi môÏe byÈ

vyuÏitie kogeneraãnej jednotky

pre nich prínosom ?

V súãasnosti je technológia koge-
neraãn˘ch jednotiek a odborná
zdatnosÈ realizaãn˘ch firiem na ta-
kej úrovni, Ïe by nemali byÈ pro-
blémy s funkãn˘mi vlastnosÈami ta-
k˘chto jednotiek.  Skôr sa do po-
predia dostávajú ekonomické uka-
zovatele. Preto je rozhodujúca pre
kaÏdé rozhodovanie o rozsahu
a hæbke investície, predprojektová
príprava s technicko – ekonomic-
k˘m auditom. UÏ v tomto poãiatoã-
nom kroku musia byÈ zohºadnené
aj ekonomické bilancie kogeneraã-
ného zdroja, aby investícia bola aj
finanãne efektívna. Z pozitívnej
ekonomickej bilancie vypl˘vajú
technické parametre kogeneraãnej
jednotky t.j. stanoven˘ v˘kon a ho-
dinové vyuÏitie zariadenia. Urãite
najefektívnej‰ie je prispôsobiÈ v˘-
kon jednotky energetick˘m potre-
bám tak, aby prevádzkovateº vyuÏil
vyrobené teplo aj elektrinu v svo-
jich technologick˘ch procesoch
alebo pri vykurovaní a nemusel byÈ
závisl˘ na podmienkach v˘kupcu
ale aj dodávateºa energie. 
UÏ existuje mnoho aplikácií, dá sa
povedaÈ Ïe vo v‰etk˘ch odvetviach
hospodárstva, ão dokazuje neob-
medzenosÈ vyuÏitia kogeneraãn˘ch
jednotiek, aj keì na prv˘ pohºad sa
zdá, Ïe moÏnosti kogenerácie sú
len v priemysle s vy‰‰ou spotrebou
elektriny.  Z pohºadu v˘voja treba
pozeraÈ do budúcnosti, v ktorej nás
neãakajú cenovo niÏ‰ie energetické
vstupy, ale rozhodujúca bude úro-
veÀ ich zhodnotenia. A kombinova-
ná v˘roba elektriny a tepla patrí
medzi progresívne technológie,
ktoré priná‰ajú urãitú nezávislosÈ
v dodávke tepla a elektriny, ekono-
mick˘ zisk pre prevádzkovateºa
a v neposlednom rade aj vplyvom
dosahovanej vysokej úãinnosti aj
zníÏenie emitovan˘ch ãastíc pre
v‰etk˘ch obyvateºov.

Strana 2

Kogeneraãná jednotka TEDOM Plus 10 SPE in‰talovaná v tomto roku v cha-
te ORE·NICA v Raãkovej doline
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Komunálna kotolÀa v Pfiíbore vyuÏíva kombináciu minimálneho variantu – po-
krytie vlastnej spotreby kotolne elektrinou mal˘mi kogeneraãn˘mi jednotkami
a súãasne prevádzkuje väã‰iu kogeneraãnú jednotku s predajom elektriny do
siete. 

Plynová kotolÀa na sídlisku Benátky v Pfiíbore zásobuje teplom 500 bytov, ‰ko-
lu, ‰kôlku, nákupné stredisko a niekoºko ìal‰ích objektov. Rekon‰trukcia ko-
tolne bola realizovaná  v mesiacoch jún – november 1998 s vyuÏitím EPC
(ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING – splácanie s dosiahnut˘ch úspor).
Prevádzkovateºom zdroja je spoloãnosÈ TEDOM ENERGO s.r.o.. 

Cieºom rekon‰trukcie bolo cel˘ tepeln˘ zdroj zmodernizovaÈ a zefektívniÈ v˘-
robu tepla. Preto bola pouÏitá moderná teplárenská technika. In‰talované bo-
li plynové kotle LOOS UT 3050 a LOOS UT 1900 s celkov˘m  v˘konom 4.950
kW, horáky Weishaupt a kogeneraãné jednotky TEDOM. Dodávky tepla zabez-
peãujú obehové ãerpadlá Grundfos s frekvenãn˘mi meniãmi. Systém je riade-
n˘ meracím a regulaãn˘m systémom IWKA. Tepeln˘ zdroj je plno automatizo-
van˘, bezobsluÏn˘ a riaden˘ prostredníctvom centrálneho dispeãingu. Celko-
vá v˘‰ka investície bola 30,35 mil. Kã.

Kºúãov˘m opatrením smerujúcim k zv˘‰eniu efektívnosti v˘roby tepla je in‰ta-
lovanie troch kogeneraãn˘ch jednotiek TEDOM. Dve kogeneraãné jednotky
TEDOM Plus 22 A slúÏia na pokrytie vlastnej spotreby elektriny v kotolni. Tre-
Èou kogeneraãnou jednotkou in‰talovanou v kotolni je TEDOM 260 CAT. 

Technické parametre kogeneraãn˘ch jednotiek in‰talovan˘ch v Pfiíbore

Typ Pel Pt Príkon v Spotreba ÚãinnosÈ VyuÏitie 
palive elektrická tepelná paliva

kW kW kW Nm3/h % % %
TEDOM Plus 22 A 22 45,5 77,5 8,2 28,4 58,8 87,2
TEDOM 260 CAT 266 417 773 81,8 34,4 53,9 88,3

Teplo vyrobené kogeneraãnou jednotka TEDOM 260 CAT je spotrebované
v tepelnom systéme a elektrina je dodávaná do verejnej siete. Nasledujúca ta-
buºka znázorÀuje bilancie kotolne v roku 1999.

Spotreba Spotreba Nákup V˘roba V˘roba V˘roba
plynu el.energie el.energie el.energie el.energie tepla

celkom celkom Tedom 22A Tedom 260 CAT celkom
m3 kWh kWh kWh kWh GJ

Január 148693 17992 5638 12354 35100 4442
Február 141913 16039 5038 11001 33400 4281
Marec 106922 15512 4532 10980 38500 3169
Apríl 73795 11478 2697 8781 125600 1793
Máj 53955 7229 1799 5430 150400 954
Jún 43448 6053 1589 4464 134600 660
Júl 41001 5961 1584 4377 124200 654
August 42256 6138 1611 4527 129700 655
September 43397 5925 1464 4461 134200 636
Október 87731 11847 3021 8826 159800 1846
November 132567 15940 4849 11091 164700 3467
December 155743 17395 5764 11631 184300 4166
Celkom 1071421 137509 39586 97923 1414500 26723

Z tabuºky je zrejmé, Ïe v priebehu roka bol zmenen˘ reÏim prevádzky koge-
neraãnej jednotky TEDOM 260 CAT. Prvé tri mesiace bola jednotka prevádz-
kovaná len v ‰piãkovej tarife 7 hodín denne s predajom elektriny do rozvod-
nej siete za cenu cca 1,90 Kã/kWh. Podrobné sledovanie danej prevádzky v‰ak
ukázalo, Ïe vy‰‰ie úspory budú dosiahnuté s dlh‰ou dobou prevádzky aj keì
sa t˘m zníÏila v˘kupná cena. Od apríla je kogeneraãná jednotka prevádzkova-
ná 21 – 24 hodín denne (podºa spotreby tepla – v lete 20 hodín) a elektrina
predávaná do siete za cenu 1,20 Kã/kWh. 

KotolÀa odoberá elektrinu z verejnej siete iba v nízkom tarife za v˘hodnú ce-
nu 0,80 Kã/kWh. Ostatná spotreba je pokr˘vaná vlastnou v˘robou. 

Modernizácia kotolne na sídlisku  Benátky v Pfiíbore je príkladom komplexné-
ho vyuÏitia kogenerácie v mestskom tepelnom systéme. Spolu s ìal‰ími desiat-

kami podobn˘ch in‰talácii je prejavom trendu vyuÏívania kombinovanej v˘ro-

by ako základného opatrenia pre zv˘‰enie efektívnosti a konkurencieschop-

nosti systémov CZT v âeskej republike. Kogenerácia sa presadila ako odpoveì

na zvy‰ovanie cien elektriny a plynu, odstránenie kríÏov˘ch dotácii a zv˘‰enie

konkurencie v komunálnej energetike. 

Podobná situácia, akou pre‰la energetika v âeskej republike nastáva po pos-

ledn˘ch opatreniach vlády aj na Slovensku. Na základe podobnosti v˘chodis-

kov˘ch pozícii je moÏné oãakávaÈ, Ïe aj tu sa prejavia rovnaké trendy. VyuÏíva-

nie kogeneraãn˘ch jednotiek patrí medzi tie rozhodujúce. Potvrdzuje to i pri-

jatá ‰tátna energetická koncepcia. 

“Postupná liberalizácia trhu mení v˘razne podmien-
ky zásobovania energiou. Palivo a energia sa stá-
vajú v˘znamnou zloÏkou nákladov, v dôsledku ãoho
rastie v˘znam zdrojov energie s ão najniÏ‰ími ná-
kladmi a s ão najniÏ‰ím vplyvom na Ïivotné prostre-
die. Najmä z t˘chto dôvodov je uplatnenie kogene-
raãn˘ch zdrojov, z hºadiska absolútnej úspory pri-
márnych energetick˘ch zdrojov a t˘m aj zníÏenia
energetickej nároãnosti ekonomiky, nesporné.

Zdroje so zdruÏenou v˘robou elektriny a tepla a ko-
generaãné jednotky sú prínosom v oblasti bytovo-ko-
munálnej sféry aj v priemysle v dôsledku efektívneho
zhodnotenia paliva pri v˘robe elektriny. E‰te efektív-
nej‰ia je koncepcia vyrábaÈ aj elektrinu tam, kde je
nevyhnutné vyrábaÈ dostatoãné mnoÏstvo tepla. Op-
roti teplárÀam majú kogeneraãné jednotky tú v˘ho-
du, Ïe sa môÏu r˘chlo prispôsobiÈ ku kampaÀovitej
potrebe tepelnej energie. Problémom efektívneho vy-
uÏívania kogeneraãn˘ch jednotiek je teda také zosú-
ladenie spotreby elektriny a tepla, ktoré dáva maxi-
málne úspory primárnej energie poãas maximálne
moÏnej doby ãinnosti kogeneraãnej jednotky.”

(Energetickej politiky SR, Ministerstvo hospodárstva SR)

Kogeneraãné jednotky TEDOM Plus 22 



Úspe‰ná RACIOENERGIA
Tohtoroãn˘ Medzinárodn˘ veºtrh energetickej efektívnosti a racionalizácie vyuÏitia energie RACIOENERGIA, bol pre spoloãnosÈ

INTECH SLOVAKIA úspe‰n˘. V stánku ãeského v˘robcu kogeneraãn˘ch jednotiek TEDOM, ktorého na Slovensku zastupuje, pre-
javila odborná verejnosÈ záujem o vystavenú kogeneraãnú jednotku TEDOM Plus 22, ale predov‰etk˘m o podrobné technické in-
formácie o dodávan˘ch jednotkách na slovensk˘ trh a moÏnostiach ich prevádzky v konkrétnych energetick˘ch zdrojoch. Nieko-
ºko desiatok rokovaní, ktoré sa poãas veºtrhu uskutoãnili ukázali na fakt, Ïe informovanosÈ o v˘hodách kogenerácie rastie. 

Vyjadrenia náv‰tevníkov jasne ukázali, Ïe posledné zmeny cien energií nútia prevádzkovateºov energetick˘ch zdrojov zameraÈ
sa na racionalizaãné opatrenia, medzi ktor˘mi je za rozhodujú-
ce povaÏované uplatnenie kombinovanej v˘roby elektriny 
a tepla. 

Záujem odbornej verejnosti ukázal, Ïe kogeneraãné
jednotky TEDOM si na Slovensku získali dobré meno,
predov‰etk˘m svojou spoºahlivosÈou a dobrou cenou. 

Ani ãitatelia BLESKu nevy‰li nakrátko. SpoloãnosÈ
INTECH SLOVAKIA, tak ako sºúbila v predchádzajú-
com ãísle BLESKu, pripravila pre kaÏdého náv‰tevní-
ka s vyplnen˘m kupónom darãek. Sympatickú fºa‰-
tiãku s e‰te sympatickej‰ím obsahom. Veríme, Ïe to-
kajské víno TOCCATA náv‰tevníkom chutilo. 
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o najlep‰iu diplomovú prácu z oblasti aplikácie kogeneraãn˘ch jednotiek v energetike

SpoloãnosÈ INTECH Slovakia, s.r.o., zastúpenie ãeského v˘robcu kogeneraãn˘ch jednotiek TEDOM
pre Slovenskú republiku, vyhlasuje súÈaÏ o najlep‰iu diplomovú prácu z oblasti aplikácie koge-
neraãn˘ch jednotiek v energetike. SúÈaÏ sa vyhlasuje pre ‰kolsk˘ rok 2000/2001. 

Najlep‰ia diplomová práca bude ocenená. Hlavná cena:   5.000 Sk

Podmienky súÈaÏe

1. súÈaÏ sa vyhlasuje pre diplomové práce ukonãené v ‰kolskom roku 2000/2001
2. súÈaÏ sa vzÈahuje na ‰tudentov v‰etk˘ch vysok˘ch ‰kôl na Slovensku
3. súÈaÏ sa vzÈahuje len na práce z oblasti aplikácie kogeneraãn˘ch jednotiek pracujúcich na

báze plynového spaºovacieho motora
4. do súÈaÏe budú zaradení len spracovatelia, ktorí sa aj s témou svojej práce zaregistrujú na

adrese  vyhlasovateºa do konca roku 2000
5. súÈaÏné diplomové práce je potrebné doruãiÈ na adresu vyhlasovateºa do 31. mája 2001
6. vyhlásenie v˘sledkov súÈaÏe sa uskutoãní do 30. júna 2001

INTECH SLOVAKIA, s.r.o. Hradené v hotovosti
Palárikova 31, P.O.Box 232 810 02 Bratislava 12
810 00 Bratislava
„âasopisy“
49-R/12/99
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POTREBUJETE PODROBNÉ ÚDAJE 
O KOGENERAâN¯CH JEDNOTKÁCH ?

Pre záujemcov o podrobnej‰ie informácie o technick˘ch
parametroch kogeneraãn˘ch jednotiek TEDOM je k dispozí-
cii katalóg zah⁄Àajúci cel˘ v˘robkov˘ rad. Pre uºahãenie prá-
ce projektantov sú k dispozícii spracované projekãné pod-
klady v slovenãine. Tieto materiály ako i ìal‰ie informácie
môÏete získaÈ na adrese spoloãnosti INTECH SLOVAKIA. 

Pre t˘ch, ktorí si zvykli vyhºadávaÈ informácie na interne-
te, sú k dispozícii potrebné informácie o kogeneraãn˘ch
jednotkách na stránke www.intechsk.sk.


