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V‰etci odd˘chnutí po dovolenkách sa opäÈ
vrháme do kaÏdodenného kolotoãa pracov-
n˘ch povinností. Pomaly sa ochladzuje a zaãí-
na vykurovacia sezóna. S Àou prichádzajú
ìal‰ie starosti a nával práce. Veríme, Ïe aj na-
priek tomu si nájdete trochu ãasu, aby ste si
preãítali jesenné ãíslo BLESKu. 
JeseÀ so sebou priná‰a tradiãné energetické
podujatia. NajdôleÏitej‰ím bude celkom urãite
28. konferencia priemyseln˘ch energetikov,
ktorá sa zaãne o niekoºko dní v PovaÏskej By-
strici. Tradiãne bude venovaná základn˘m ob-
lastiam rozvoja slovenskej energetiky 
a samozrejme, Ïe nevynechá ani kombinova-
nú v˘robu elektriny a tepla. 
Tohtoroãná jeseÀ pravdepodobne prinesie aj
meno strategického investora do SPP. Menej
radostná bude informácia o zv˘‰ení ceny
zemného plynu. Naopak, pravdepodobne ani
teraz sa nedoãkáme zákona o racionálnom
vyuÏívaní energie. Jeho niekoºko rokov pripra-
vovaná a postupne oklie‰Èovaná podoba sa
podºa posledn˘ch informácii ani nedostane do
legislatívneho procesu. 
BLESK Vám chce v tejto situácii priniesÈ nové
a zaujímavé informácie o kogenerácii, ktoré
môÏete vyuÏiÈ vo svojej práci. Dúfame, Ïe tieto
informácie budú pre Vás uÏitoãné. Okrem
toho prichádzame aj s novinkou. BLESK má
vlastnú elektronickú podobu! Ak uprednostÀu-
jete ãítanie na monitore poãítaãa, prípadne sa
chcete vrátiÈ k star‰ím ãíslam BLESKu,
nav‰tívte stránku www.kogeneracia.sk. O-
krem elektronickej verzie BLESKu si tu urãite
nájdete aj ìal‰ie zaujímavé informácie o kom-
binovanej v˘robe elektriny a tepla na báze
plynov˘ch spaºovacích motorov. 
Îeláme Vám peknú jeseÀ a te‰íme sa na
stretnutie na niektorom z jesenn˘ch energetic-
k˘ch podujatí. Vydavateº

ZSE patrí medzi najväã‰ích prevádzkovateºov
CZT na Slovensku. Aká je história centrálneho
zásobovania teplom na území kde dnes operuje
teplárenská ãasÈ ZSE?

História CZT v Bratislave a v Trnave siaha do zaãiat-
ku 50–tych rokov minulého storoãia. V oblasti Brati-
slava-v˘chod teplárenská prevádzka zo zdrojov ZSE
zaãala 1. októbra 1951 a to prevzatím závodnej tep-
lárne VISTRA (dne‰n˘ Istrochem) do správy odvet-
via energetiky (TepláreÀ Bratislava III). Tp III vtedy
zásobovala vtedaj‰í závod Vistra a Mierovú kolóniu
s 362 bytmi.  Bola prepojená parovodmi s TeplárÀou
Bratislava II (b˘valá závodná elektráreÀ spoloãnosti
Dynamit Nobel, neskôr Mestská elektráreÀ II). Na
nové parovody sa napojili blízke Chemické závody
Juraja Dimitrova a mestská ãasÈ 

Biely KríÏ s poãtom 284 bytov, priãom CHZJD zru‰i-
li 7 star˘ch kotolní. Po in‰talovaní 4,5 MW turboge-
nerátora a v˘menníkovej stanice Caliqua boli z Tp II
zásobované garáÏe mestskej dopravy a chemick˘
závod na v˘robu umel˘ch vlákien. Vhodné podmien-
ky pre rozvoj horúcovodnej sústavy CZT sa vytvára-
li vo v˘chodnej ãasti Bratislavy rozvojom v˘stavby
v lokalite RuÏinov (15.000 bytov) kde bol vybudova-
n˘ tepeln˘ napájaã veden˘ z Teplárne Bratislava II.
V Tp II boli vybudované dva vysokotlakové kotly, 
20 MW protitlakov˘ turbogenerátor a nová v˘menní-
ková stanica s v˘konom 174 MW. V rokoch 1960 –
1975 boli na HV sústavu CZT Ba-v˘chod pripojené
sídliská Hostinského, Raãianska, RuÏová dolina
a mnohé ìal‰ie objekty smerom do centra mesta aÏ
po Námestie Slobody, napr. areál STU, budovy vlád-
nych úradov, objekt rozhlasu a ìal‰ie.

Kogeneraãná jednotka TEDOM CAT 770 s vyvíjaãom pary

VIAC INFORMÁCII

Kliknite si na to !

VIAC INFORMÁCII
o kogenerácii priná‰a zmodernizovaná 

a roz‰írená stránka wwwwww..iinntteecchhsskk..sskk.

Nájdete tu v‰etky dôleÏité informácie o koge-

nerácii, trigenerácii, kogeneraãn˘ch jednotkách,

daÀov˘ch úºavách, financovaní projektov s koge-

neráciou, servise a podujatiach v tejto oblasti.

Priná‰a vám poradenstvo, kontakty a zoznam

autorizovan˘ch projektantov. MôÏete si 

pozrieÈ modelov˘ príklad, zoznam referencií 

na Slovensku. Dozviete sa o moÏnostiach 

v˘roby pary v kogeneraãn˘ch jednotkách 

a spaºovaní bioplynu.

Kliknite si na to !

O rozvoji teplárenstva v ZSE, ‰. p. Bratislava ho-

voríme s vedúcim odboru rozvoja teplárenstva

In. Jánom Sadlekom a vedúcim odboru riadenia

prevádzky Ing. Jozefom Púpalom.

Ing. Ján Sadlek Ing. Jozef Púpala
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V súãasnosti uÏ je princíp kogenerácie, jeho
v˘hody a ekonomická opodstatnenosÈ v odbor-
nej verejnosti dostatoãne známa. Veºké mnoÏ-
stvo firiem prijalo kogeneráciu ako súãasÈ svoj-
ho uvaÏovania uÏ vo fáze prípravy projektov
energetick˘ch zdrojov. Roz‰írenie kogenerácie
na úroveÀ krajín Európskej únie bránia hlavne
ekonomické prekáÏky a nedostatok investiãné-
ho kapitálu. VyuÏitie “trigenerácie” je v‰ak i v eu-
rópskych podmienkach pomerne novou vecou.
Pritom sa v‰ak nejedná o Ïiadny prevratn˘ fyzi-
kálny princíp, ale o spojenie kogeneraãnej jed-
notky a absorpãnej chladiacej jednotky za úãe-
lom maximálneho vyuÏitia kogeneraãn˘ch
jednotiek a zúÏitkovania ãasti tepla na v˘robu
chladu. Slovo trigenerácia je moÏné preloÏiÈ ako
kombinovaná v˘roba elektrickej energie, tepla
a chladu.

Pri zásobovaní objektov energiami, ako sú
banky, hotely, obchodné centrá, ‰portové haly,
nemocnice a pod., pribúda okrem poÏiadaviek
na elektrinu a teplo aj potreba chladu pre klima-
tizáciu t˘chto objektov. Priemyselne vyrábané

chladiace zariadenia pre v˘robu chladu sú podºa
princípu ãinnosti dvoje, a to:
���� Kompresorové chladiace zariadenia, kde

pohon kompresora zabezpeãuje najãastej‰ie
elektromotor.

���� Sorpãné chladiace zariadenia, kde médiom
môÏe byÈ: para, plyn, resp. teplo vo forme teplej
vody (napr. z kogeneraãn˘ch jednotiek)

Základn˘m princípom sorpãn˘ch obehov je
nahradenie kompresie tepeln˘m pochodom,
v ktorom sa chladivo za nízkeho tlaku pohlcuje
vhodnou látkou (absorbentom), potom sa chla-
divo dopravuje do ìal‰ieho v˘menníka, ktor˘
pracuje za vy‰‰ieho tlaku a kde sa chladivo prí-
vodom tepla znovu z roztoku varom uvoºÀuje
(vypudzuje). V˘sledkom je chladivo s vy‰‰ím
tlakom, ktor˘ zodpovedá podmienkam konden-
zácie. Pochod v kondenzátore a v˘parníku je
zväã‰a tak˘ ist˘ ako pri parnom obehu.

Druhy sorpãn˘ch obehov:

Absorpãn˘ obeh, v ktorom sa na pochode
absorpcie a vypudzovania zúãastÀuje chladivo
a kvapaln˘ absorbent. Dvojice pracovn˘ch látok
(chladivo a absorbent) sa musia voliÈ tak, aby

mali podstatne odli‰né teploty bodu varu, aby
boli neobmedzene mie‰ateºné s mal˘m zmie‰a-
vacím teplom v celom rozsahu pracovn˘ch
teplôt a tlakov.

Adsorpãn˘ obeh, pouÏívajúci tuhé látky,
ktoré adsorbujú na svoj povrch za nízkeho tlaku
chladivo a opäÈ ho prívodom tepla za vy‰‰ieho
tlaku uvoºÀujú. Takéto zariadenie pracuje perio-
dicky, ão je zdrojom veºk˘ch strát a nízkeho
chladiaceho faktora (preto sa dnes uÏ nepouÏí-
vajú).

Resorpãn˘ obeh, v ktorom sa pochod kon-
denzácie a vyparovania nahrádza pochodom
resorpcie (opätovnej absorpcie) a desorpcie (vy-
pudzovania). Tak˘to obeh je veºmi zloÏit˘, ale
poskytuje moÏnosti veºmi hospodárnych zapoje-
ní.

Difúzny obeh, v ktorom sa chladivo vyparuje
vo v˘parníku a difúziou preniká do atmosféry
iného plynu. Tak˘to obeh sa pouÏíval so ãpav-
kom ako chladivom, vodou ako absorbentom
a vodíkom ako inertn˘m plynom v absorpãn˘ch

d o m á c i c h
chladniãkách.
VyuÏitie tepla
v absorpãnom
ch lad i ã i je
z pohºadu na-
sadenia koge-
n e r a ã n ˘ c h
jednotiek v˘-
hodné, preto-
Ïe umoÏÀuje
vyuÏitie tepla
v lete, mimo
vykurovace j
sezóny, ãím
sa dosahuje
p r e d æ Ï e n i e
chodu jednot-
ky. Letná spo-
treba tepla je
totiÏ hlavn˘m
l i m i t u j ú c i m
faktorom pre
veºkosÈ a efek-
tivitu kogene-
raãnej jednot-
ky. Prednos-
Èou absorp-

ãn˘ch chladiãov je pri porovnaní s kompresoro-
v˘mi chladiacimi jednotkami, Ïe nepotrebujú
takmer Ïiaden elektrick˘ prúd, minimálna hluã-
nosÈ, jednoduchosÈ a z toho vypl˘vajúca spoºah-
livosÈ. Nev˘hodami sú: nutnosÈ vysokého vákua
v systéme, vy‰‰ie investiãné náklady neÏ pri kla-
sickom kompresorovom chladení, väã‰ie roz-
mery a hmotnosÈ.    

Priemyselne vyrábané absorpãné chladiace
zariadenia pouÏívajú dve dvojice pracovn˘ch lá-
tok – pre podnulové teploty NH3-H2O (ãpavok
ako chladivo, voda ako absorbent) a pre nadnu-
lové teploty H2O-LiBr (voda ako chladivo, bro-
mid lítny ako absorbent). 

Absorpãné chladenie má tri okruhy, medzi
ktor˘mi prebieha v˘mena tepla. Prv˘ okruh je
okruh teplej vody (Qt), ão je hnacím médiom vn-
útornej v˘meny tepla. Tento okruh je napojen˘
na zdroj tepla, napr. kogeneraãnú jednotku.
Druh˘ okruh je okruh studenej vody (Qs), ão je
okruh, ktor˘ je napojen˘ priamo na okruh chla-
denia (podobne ako ústredné kúrenie, ale
namiesto teplej vody prúdi voda studená, ktorá
potom v miestnostiach ochladzuje vzduch) a od-
vádza sa ním teplo s priestoru (ochladzuje). Tre-
tím okruhom je okruh chladiacej vody (Qch),
ktor˘ odvádza vodu s teplom uvolnen˘m vnútor-

nou v˘menou na ochladenie. Vychladenie sa
najãastej‰ie deje pomocou chladiacich veÏí. Pre
vzájomn˘ vzÈah tepiel platí: Qch = Qt + Qs.

Teploty okruhu teplej vody majú rozhodujúci
vplyv na veºkosÈ chladiaceho zariadenia a teda
aj na jeho cenu. Obecne platí, Ïe ãím vy‰‰ia
teplota teplej vody, t˘m men‰ie a lacnej‰ie bude
chladiace zariadenie. Väã‰ina priemyselne vy-
rában˘ch zariadení pracuje s teplotami od cca
100 do 135 oC. Okruh studenej vody pracuje
s teplotami potrebn˘mi pre dan˘ spôsob odvodu
tepla z priestoru. Tieto teploty sa pohybujú ob-
vykle v rozsahu 7 aÏ 15 oC. Okruh chladiacej vo-
dy, ktor˘ odvádza teplo s chladiaceho zariadenia
na vychladenie pracuje s teplotami cca 20 aÏ
45 oC.

Charakteristické pre kvalitu chladiaceho pro-
cesu je v˘konové ãíslo, to znamená pomer vyu-
Ïitého chladu k prívodu tepla. Pomocou jedno-
stupÀového absorpéra voda-bromid litn˘ sa do-
sahuje v˘konové ãíslo asi 0,65. Existujú aj ab-
sorpãné chladiace zariadenia na bromid litn˘,
ktoré majú dvojstupÀov˘ vypudzovaã, ãím sa
dosahuje zlep‰enie v˘konového ãísla asi na 1,1.
Preto sú tieto zariadenia vhodné aj na priamy
ohrev zemn˘m plynom a môÏu konkurovaÈ eko-
nomicky aj energeticky zariadeniam s elektricky
poháÀan˘m kompresorom.

V absorpãnom procese chladenia s médiami
ãpavok - voda je v˘konové ãíslo závislé od tep-
loty odparovania, napr. 0,3 pri -20 oC a 0,5 pri -
5 oC. Zlep‰enie v˘konového ãísla pomocou
viacstupÀov˘ch vypudzovaãov nie je pri systé-
me ãpavok - voda moÏné. Hlavná oblasÈ pouÏi-
tia ãpavkového absorpãného chladenia bola do-
posiaº pri priemyseln˘ch aplikáciách v technolo-
gick˘ch procesoch, predov‰etk˘m v spojení
s vyuÏitím lacného odpadového tepla. V súãas-
nosti sa objavujú rôzne projekty s cieºom uplat-
niÈ na trhu aj men‰ie jednotky.

Kto niekedy navrhoval kogeneráciu vie, Ïe
ide o pomerne zloÏit˘ problém, pri ktorom je po-
trebné mnoÏstvo vstupn˘ch údajov. Pri navrho-
vaní optimálneho rie‰enia kombinácie kogene-
rácia + absorpãné chladenie e‰te do v˘poãtov
vstupujú ìal‰ie parametre, ktoré je potrebné zo-
hºadniÈ. Vo v‰eobecnosti veºkosÈ jednotky ab-
sorpãného chladenia je daná jej chladiacim v˘-
konom. Rovnako ako pri vykurovaní tak i pri
chladení sa veºkosÈ v˘konu volí s ohºadom na
tepelno-izolaãné vlastnosti objektu, ktor˘ má byÈ
chladen˘. Z poÏiadavky na veºkosÈ chladiaceho
v˘konu sa urãuje veºkosÈ tepelného v˘konu pre
chladiacu jednotku (tepelného v˘konu v teplej
vode). Obecne platí, Ïe veºkosÈ tohoto v˘konu je
cca 1,3 x väã‰ia ako veºkosÈ chladiaceho v˘ko-
nu. VeºkosÈ kogeneraãnej jednotky sa obvykle
volí podºa in˘ch hºadísk ako je veºkosÈ chladia-
ceho zariadenia, preto je nutné posúdiÈ ãi veº-
kosÈ tepelného v˘konu kogenerácie postaãuje
na prevádzku chladiaceho zariadenia. Pokiaº
nepostaãuje, je nutné dodatoãn˘ tepeln˘ v˘kon
získaÈ napr. v plynov˘ch kotloch. Do úvahy pri-
padá aj rozdelenie v˘konu chladiacich jednotiek
medzi absorpãné a kompresorové chladenie. 

Ako bolo vy‰‰ie spomenuté, absorpãné chla-
diace jednotky sú v porovnaní s kompresorov˘-
mi chladiacimi jednotkami investiãne nároãnej-
‰ie. VeºkosÈ a t˘m aj cena chladiaceho zariade-
nia je urãená dvomi základn˘mi parametrami,
a to: veºkosÈou chladiaceho v˘konu a teplotami
teplej vody. PretoÏe tieto údaje nie je moÏné pri
prvom posúdení dostatoãne zhodnotiÈ, môÏu
maÈ orientaãné ceny pomerne veºké rozpätie.
Z tohto dôvodu je lep‰ie uprednostniÈ prepoãet
konkrétneho návrhu veºkosti chladiaceho zaria-
denia na konkrétne zadávacie podmienky.
Vhodné je spoloãné rokovanie s projektantom
vykurovania a s dodávateºom kogeneraãnej jed-
notky za úãelom nájdenia vhodného technické-
ho rie‰enia, ktoré by celkové investiãné náklady
na chladiace zariadenie zníÏilo.

âo zaujíma na‰ich ãitateºov
V minulom ãísle BLESKu ste písali o in‰talácii kogeneraãn˘ch jednotiek v kombinácii s ab-

sorpãnou jednotkou v budove firmy TEDOM. Mohli by ste bliÏ‰ie objasniÈ princíp trigenerácie
a napísaÈ nieão o procese premeny tepla na chlad?

AK¯ JE PRINCÍP TRIGENERÁCIE?
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O pripravovanej in‰talácii sme sa porozprávali
s Ing. Miroslavom Gavaºom, energetikom spoloãnosti
MECOM a.s.

Va‰a spoloãnosÈ bude priekopníkom medzi
slovensk˘mi mäsokombinátmi vo vyuÏití kombi-
novanej v˘roby elektriny a tepla. âo Vás privied-
lo k my‰lienke vyuÏiÈ kogeneraãnú jednotku?

My‰lienka vyuÏiÈ kombinovanú v˘robu elektriny
a tepla v na‰om podniku pri‰la vlastne súãasne s po-
trebou osamostatniÈ na‰e energetické hospodárstvo
od závislosti na centrálnom dodávateºovi tepla v Hu-
mennom, akciovej spoloãnosti Chemes.

Vzhºadom na charakter v˘roby v na‰om podniku
vznikajú pri v˘padkoch akéhokoºvek druhu energií
veºké straty. Jedin˘m rie‰ením, ktoré by tieto straty
odstránilo, bolo aplikovanie kogeneraãnej jednotky
v novej plynovej kotolni.

ëal‰ím aspektom, ktor˘ hovoril pre in‰taláciu
kogeneraãnej jednotky v na‰ej firme je nepretrÏitá
potreba v˘roby tepla v akejkoºvek forme, t.j. vo forme
TÚV alebo na ústredné vykurovanie.

Je potrebné povedaÈ, Ïe realizáciu takéhoto pro-
jektu bolo moÏné uskutoãniÈ len s pochopením a pod-
porou majiteºa firmy Mecom a.s. Ing. Jána Molnára,
ktor˘ je naklonen˘ kaÏdej dobrej novej my‰lienke.

Ako plánujete vyuÏiÈ kogeneraãnú jednotku vo
Va‰om energetickom systéme?

Rast firmy Mecom a.s., zvy‰ovanie v˘roby a pre-
daja vedie k zv˘‰eniu nárokov na energetick˘
systém. Kogeneraãná jednotka by mala pomôcÈ

na‰ej energetike plne
uspokojiÈ potreby
a poÏiadavky, ktoré
na nás kladie v˘robná
sféra.

Kogeneraãná jednotka TEDOM CAT 190 bude vo
verzii P,E (paralelná a núdzová prevádzka).  Okrem
toho, Ïe bude paralelne spolupracovaÈ s energetic-
kou sieÈou VSE, v prípade v˘padku tejto siete prejde
do reÏimu záloÏného zdroja. Tak bude napájaÈ dôle-
Ïité zariadenia v˘roby, aby nedo‰lo k neÏelan˘m stra-
tám.

Súãasná v˘roba tepla bude v prevaÏnej miere
vyuÏitá na prípravu TÚV, prípadne na ústredné vyku-
rovanie. Vzhºadom na ãoraz väã‰ie nároky na klima-
tizáciu v˘robn˘ch priestorov bude moÏné teplo z ko-
generaãnej jednotky vyuÏiÈ pre napájanie absorpãné-
ho chladiãa, ktor˘ by dodával chlad pre klimatizaãné
jednotky. Tak˘mto rie‰ením by sme v na‰om podniku
zrealizovali trigeneráciu. 

Preão ste sa rozhodli pre kogeneraãnú jednot-
ku TEDOM s motorom Caterpillar?

·túdiom odborn˘ch materiálov a náv‰tevou rôz-
nych veºtrhov a v˘stav som dospel k záveru, Ïe naj-
vhodnej‰ou bude pre nás kogeneraãná jednotka
TEDOM v prevedení s motorom Caterpillar. ZároveÀ
som nav‰tívil aj prevádzkovateºov tak˘chto zariadení
v in˘ch podnikoch a po v˘mene informácií som dos-
pel k názoru, Ïe TEDOM bude pre nás dobrou
investíciou. V neposlednom rade rozhodlo aj mnoÏ-
stvo referencií v âeskej republike a na Slovensku.

Stretnú sa 
priemyselní energetici

Ing. Miroslav Gavaºa

28. konferencia

priemyseln˘ch energetikov sa uskutoãní 

9. a 10. októbra 2001

v PovaÏskej Bystrici.

Podujatie tradiãne organizuje 

Asociácia energetick˘ch manaÏérov, Slo-
venská energetická agentúra 

a ·tátna energetická in‰pekcia. 

Okrem in˘ch oblastí energetiky sa bude
ãasÈ konferencie venovaÈ aj problematike

kombinovanej v˘roby elektriny a tepla.
Ing. Peter ·volík bude prezentovaÈ 

moÏnosti v˘roby pary 

v kogeneraãn˘ch jednotkách 

s plynov˘mi spaºovacími motormi. 

SpoloãnosÈ INTECH Slovakia pripravila
pre úãastníkov prekvapenie, ktoré ale bu-

de odhalené aÏ na mieste konferencie.
Va‰a úãasÈ je vítaná.

IIIInnnnffffoooorrrrmmmmáááácccciiiieeee    oooo kkkkooooggggeeeennnneeeerrrráááácccciiii iiii
Nová informaãná stránka na internete priná‰a

základné informácie o kombinovanej v˘robe

elektriny a tepla na báze plynov˘ch spaºova-

cích motorov. Nájdete tu odpovede na otázky

ão je to kogenerácia, ako fungujú kogeneraã-

né jednotky, kde je moÏnosÈ vyuÏiÈ kogene-

raãné jednotky a pod. Okrem iného si tu môÏe-

te preãítaÈ aj elektronickú podobu BLESKu.

Nav‰tívte www.kogeneracia.sk

MMEECCOOMM,,  aa..  ss..  HHuummeennnnéé  ss  kkooggeenneerraaããnnoouu  jjeeddnnoottkkoouu
Potravinárska spoloãnosÈ MECOM a.s. Humenné sa stane prv˘m mäsokombi-

nátom na Slovensku, ktor˘ bude dosahovaÈ úspory nákladov na energie vìaka apli-
kácii kombinovanej v˘roby elektriny a tepla. Zaãiatkom leta podpísala spoloãnosÈ
MECOM a.s. zmluvu s firmou INTECH Slovakia, s.r.o., ktorá v októbri 2001 dodá
a in‰taluje kogeneraãnú jednotku TEDOM CAT 190 s celkov˘m elektrick˘m v˘ko-
nom 190 kW a tepeln˘m 303 kW.
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M O D E R N I Z Á C I A   E N E R G E T I K Y  B E Z
I N V E S T Í C I Í

Hotel Európa v Komárne má kapacitu
80 lôÏok, z toho 6 v jednoposteºov˘ch
a 74 v dvojposteºov˘ch izbách. SúãasÈou
hotela je re‰taurácia s kapacitou 140 mi-
est, kaviareÀ s kapacitou 80 miest, dva
salóniky s kapacitou po 20 miest a noãn˘
bar s kapacitou 60 miest. Hotel disponuje
aj podzemn˘mi garáÏami s kapacitou 16
vozov a letnou terasou pre 140 hostí.
Poskytuje v‰etky ‰tandardne sluÏby. Sú-
ãasÈou hotela je aj práãovÀa.

Profesionálna orientácia manaÏmentu ho-
telov smeruje najmä do oblasti cestovného
ruchu. Preto je prioritou kaÏdého hotela
z hºadiska investícii zlep‰ovanie komfortu
a kvality ponúkan˘ch sluÏieb. V˘roba tepla
a nákup elektrickej energie je samozrejme

nutnou podmienkou fungovania hotela, ale
investície do tejto oblasti hosÈ “nevidí” a pre-
to ich ani neoceÀuje.

Energetika a náklady na energie sú vní-
mané zväã‰a len cez faktúry za elektrinu
a zemn˘ plyn. Realizujú sa len beÏné rekon-
‰trukcie kotolní, ktoré prinesú iba zv˘‰enie
úãinnosti pri v˘robe tepla. NevyuÏíva sa pri
nich synergick˘ efekt viacer˘ch technick˘ch
opatrení. Zatiaº neb˘va zvykom, Ïe pred re-
kon‰trukciou sú vypracované variantné
technicko - ekonomické anal˘zy, ktoré dá-
vajú investorovi vierohodn˘ podklad pre roz-
hodovanie. NajniÏ‰ia investícia neznamená
najniÏ‰ie prevádzkové náklady. 

ëal‰ím problémom je to, Ïe dodávateº ko-
tolne po odovzdaní diela nemá motiváciu
zaujímaÈ sa o jej optimálnu prevádzku a spl-
nenie diela preukazuje maximálne zdoklado-
vaním dosiahnutia projektovan˘ch paramet-
rov (v˘kon, úãinnosÈ apod.). Pre optimálnu
prevádzku je potrebné neustále monitorovaÈ
jej ãinnosÈ a prispôsobovaÈ reÏimy ãinnosti
aktuálnej situácii (roãné obdobie, spotreby,
ceny energetick˘ch médií, servis a pod.) ão
vyÏaduje pravidelné sledovanie dosahova-
nej ekonomiky a tieÏ urãité praktické skúse-
nosti. 

Z uveden˘ch dôvodov a na základe po-
drobn˘ch rokovaní manaÏment hotela Euró-
pa prijal strategické rozhodnutie zveriÈ pre-
vádzku, rekon‰trukciu a optimalizáciu
energetiky firme energetick˘ch sluÏieb – ma-
naÏérovi energetickej efektívnosti (MEE).
V ekonomicky vyspel˘ch krajinách je tento
druh sluÏieb beÏnou záleÏitosÈou (“kaÏd˘ by
mal robiÈ to, ãomu rozumie”), u nás je zatiaº
v plienkach. Riaditeº hotela je technick˘
zdatn˘ a preto vedel reálne zhodnotiÈ pred-
kladan˘ projekt a jeho realizovateºnosÈ a tieÏ

poskytol mimoriadne podrobné údaje o pre-
vádzke kotolne.

Základn˘m v˘chodiskom pri rokovaniach
o forme a obsahu spolupráce bola poÏiadav-
ka riaditeºa hotela Európa neplatiÈ za energiu
viac neÏ doposiaº. Na základe podrobnej
anal˘zy spotrieb elektriny a tepla za tri roky
naspäÈ boli manaÏérom energetickej efektív-
nosti, firmou Bratislavská energetická, s.r.o.,
ktorá je dcérskou spoloãnosÈou firmy
INTECH Slovakia, s.r.o., vypracované v‰eo-
becné podmienky financovania, v˘stavby
a prevádzky kogeneraãného zdroja, ktoré
boli podkladom pre prípravu nájomnej zmlu-
vy a zmluvy o energetick˘ch sluÏbách. Po
podpise uveden˘ch zmlúv sa rozbehol pro-
ces optimalizácie energetického zdroja v ho-
teli Európa.

Hotel Európa má vlast-
n˘ tepeln˘ zdroj, ktor˘ pôvodne
pozostával z troch parn˘ch kot-
lov. Dva boli zapojené, tretí slúÏil
ako “studená” rezerva. Teplo bo-
lo vyuÏívané na teplovodné vy-
kurovanie cez v˘menníky tepla
a na prípravu teplej úÏitkovej vo-
dy (ìalej len TÚV), ktorá je aku-
mulovaná v 2 ks akumulaãn˘ch
nádobách o objeme 2 x 2,5 m3.
KotolÀa spotrebovávala roãne
cca 60 – 70 tis. m3 zemného ply-
nu. Maximálna úãinnosÈ kotolne
bola odhadovaná na 80% (v sku-
toãnosti bola vzhºadom na stav
kotlov a dobu ich rozbehu prav-
depodobne niÏ‰ia) z ãoho vypl˘-
va, Ïe pri v˘hrevnosti plynu 34,5
MJ/ m3 vyrobila cca 1.650 aÏ
1.900 GJ tepla roãne.

Hotel odoberal od rozvodn˘ch závodov
ZSE elektrickú energiu v sadzbe B5 s do-
hodnut˘m technick˘m maximom vo v˘‰ke
66 kW. Roãná spotreba elektrickej práce bo-
la vy‰e 200 tis. kWh.

V kotolni bol nain‰talovan˘ systémom me-
rania a regulácie firmy Siemens, ktor˘ za-
bezpeãoval pri danej technológii a parnom
médiu jej optimálnu ãinnosÈ. Za tohto stavu
uÏ nebol ìal‰í priestor na zefektívnenie pre-
vádzky kotolne a zníÏenie prevádzkov˘ch
nákladov. Jedin˘m v˘chodiskom bola zme-
na tepelného média z pary na teplú vodu.

Úplná likvidácia stávajúcej technológie
bola z hºadiska v˘‰ky investícii a teda aj
ekonomickej návratnosti neprijateºná. Bol
preto zvolen˘ kompromis, ktor˘ spoãíval vo
vytvorení vnútorného teplovodného okruhu
neregulovanej vody, do ktorého bol vyvede-
n˘ tepeln˘ v˘kon kogeneraãnej jednotky
TEDOM Plus 22 AP o elektrickom v˘kone 
22 kW a tepelnom v˘kone 45,5 kW. Koge-
neraãná jednotka je dimenzovaná na pokry-
tie vlastnej spotreby elektriny hotela a v˘ro-
bu tepla v základnom zaÈaÏení. Z tohto
dôvodu nie je schopná pokryÈ celkov˘ tepel-
n˘ v˘kon v mesiacoch, keì je potrebné kúriÈ.
VyuÏívanie parného kotla v t˘chto mesia-
coch nie je moÏné z hºadiska celkovej
efektivity. Preto bol do vnútorného teplovod-
ného okruhu zaraden˘ paralelne s jednotkou
teplovodn˘ kotol Viessmann Paromat Sim-
plex o tepelnom v˘kone 225 kW, ktor˘ slúÏi
ako ‰piãkov˘ kotol na doplnenie potrebného
tepelného v˘konu v beÏnej prevádzke. Pre
prípad prebytku tepla v letn˘ch mesiacoch
bol do okruhu kogeneraãnej jednotky zara-
den˘ núdzov˘ chladiã tepla.

KeìÏe pôvodné parné kotle sú funkãné,
bol jeden z nich zapojen˘ cez v˘menník pa-

Hotel EURÓPA v Komárne

Hotel Európa v Komárne

ra/voda do vnútorného teplovodného okruhu
paralelne s hore spomínan˘mi zariadeniami.
Bude slúÏiÈ ako záloÏn˘ zdroj tepla v prípade
poruchy alebo odstávky teplovodn˘ch zaria-
dení. 

Bol roz‰íren˘ a doplnen˘ pôvodn˘ systém
merania a regulácie. Elektrick˘ v˘kon bol vy-
veden˘ v súlade s poÏiadavkami rozvodn˘ch
závodov do rozvodne. Na základe v˘sledkov
technicko – ekonomick˘ch anal˘z a zrealizo-
vaného technického rie‰enia bola zmenená
odberateºská sadzba B5 na optimálnu sadz-
bu C3+C4. V súvislosti s t˘m bolo vymene-
né fakturaãné meranie odberu zo siete. Me-
ranie bolo doplnené o fakturaãné meranie
dodávky elektriny do rozvodnej siete.

Po projekãnej príprave a získaní staveb-
ného povolenia prebehla samotná rekon‰t-
rukcia za 2 mesiace. Prevádzka hotela po-
ãas tohto obdobia nebola nijak obmedzená
okrem 3 hodinového vypnutia elektriny pri
napojení kogeneraãnej jednotky do rozvod-
ne a v˘mene meracej súpravy. âas odstáv-
ky bol dopredu odkonzultovan˘ s riaditeºom
hotela.

ManaÏér energetickej efektívnosti zabez-
peãil financovanie diela, jeho v˘stavbu
a prevádzku. Bude dielo vlastniÈ a prevádz-
kovaÈ dohodnutú dobu a po jej uplynutí odo-
vzdá dielo dohodnut˘m spôsobom prevádz-
kovateºovi hotela. Poãas tejto doby bude ho-
telu dodávaÈ elektrickú energiu a teplo. Zvo-
len˘ model umoÏní rekon‰trukciu energetiky
s t˘m, Ïe prevádzkovateº hotela Európa ne-
bude maÈ vy‰‰ie náklady na energiu neÏ do-
teraz a tieÏ bude u‰etren˘ od formálnych po-
vinností súvisiacich s predajom elektrickej e-
nergie do siete ZSE ‰.p.

Podstatou manaÏmentu energetickej
efektívnosti v hoteli Európa je zabezpeãiÈ ne-
vyhnutnú modernizáciu energetiky pri sú-
ãasnej garancii nezvy‰ovania nákladov na
energie. In˘mi slovami, hotel nemusel do ne-
vyhnutnej rekon‰trukcie niã investovaÈ a na-
viac získal garanciu nezv˘‰enia nákladov na
energie. KeìÏe v modernizovanej kotolni sa
uplatnila aj kombinovaná v˘roba elektriny
a tepla prostredníctvom kogeneraãnej jed-
notky TEDOM Plus 22 AP, vytvorili sa pred-
poklady pre v˘razné zefektívnenie celej pre-
vádzky energetiky. Podºa dohody prevádz-
kovateºa hotela a manaÏéra energetickej
efektívnosti sa kaÏdoroãne vyhodnocujú
prevádzkové náklady na energie. Ak sa uká-
Ïe, Ïe reálne náklady na prevádzku sú niÏ-
‰ie ako garantované hodnoty premietnuté
v nákladoch, ktoré hotel za energie platí,
rozdiel si obe strany delia podºa dohodnuté-
ho kºúãa. Na základe doteraj‰ích v˘sledkov
to znamená, Ïe vìaka modernizácii s vyuÏi-
tím kogenerácie bude prevádzkovateº hotela
pravdepodobne uÏ v druhom roku projektu
platiÈ za energie dokonca menej a teda hoci
niã neinvestoval, dosiahne úspory. 

Zhrnutie prínosov manaÏmentu
energetickej efektívnosti 

pre prevádzkovateºa hotela Európa:

- modernizácia energetiky bez ak˘chkoºvek
investícii,

- garancia nezvy‰ovania nákladov na
energie,

- vìaka kogeneraãnej jednotke zníÏenie
nákladov na energie a teda dosiahnutie
úspor pravdepodobne uÏ v druhom roku.
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PARA Z KOGENERAâNEJ JEDNOTKY ?
Fakultná Thomayerova nemocnica s Poliklinikou v Prahe Krãi s kogeneráciou

V pôvodnej kotolni boli umiestnené ‰tyri par-
né kotly s celkov˘m v˘konom 48 t/h (2 x parn˘
kotol OKP 16 a 2 x parn˘ kotol BK 8), vyrába-
júce prehriatu paru s teplotou 220 oC a pracov-
n˘m pretlakom 1,22 MPa. Táto vyrobená para
je redukovaná na tlak 1,0 MPa a 0,5 MPa. Je
vyuÏívaná ako technologická para alebo je
pouÏívaná na ohrev teplej úÏitkovej vody
a ohrev vody v systéme ústredného kúrenia pre
pavilóny priºahlé k objektu kotolne. Ostatné pa-

vilóny sú napojené na parn˘ rozvod zásobujúci
ich v˘menníkové stanice, kde sa pripravuje
TÚV a zohrieva voda pre systém ústredného
kúrenia. 

Pri in‰talácii kogeneraãnej jednotky bol de-
montovan˘ jeden kotol BK 8. V‰etky ostatné
rozvody zostali zachované a boli do nich napo-
jené v˘stupy z kogeneraãnej jednotky.

Základn˘m dôvodom umiestnenia kogene-
raãnej jednotky do kotolne areálu nemocnici
bolo zníÏenie nákladov na nákup elektrickej e-
nergie. Jednotka je prevádzkovaná poãas vy-
sokej tarify v reÏime krytia vlastnej spotreby e-
lektrickej energie areálu nemocnice. Jednotka

teda nedodáva vyrobenú elektrickú energiu do
siete distribuãnej spoloãnosti.

Ako najvhodnej‰ia bola kogeneraãná jednot-
ka TEDOM 770 CAT vo verzii SP+E (paralelné

prevádzka so sieÈou a núdzová prevádzka)

v modulovom usporiadaní s vyvíjaãom pary

a kondenzaãn˘m v˘menníkom na odvode spa-

lín. In‰talovaná jednotka na rozdiel od ‰tan-

dardnej verzie nemá v spodnom ráme umiest-

nené spalinové v˘menníky tepla a tlmiã. Ten je

osaden˘ mimo jednotku, za kondenzaãn˘m v˘-

menníkom pred vstupom spalín do komína.

Na získavanie pary je vyuÏitá teplota spalín

plynového motora kogeneraãnej jednotky. Tie-

to spaliny sú vedené cez katalyzátor do vyvíja-

ãa pary. Za t˘mto vyvíjaãom je umiestnen˘ kon-

denzaãn˘ v˘menník, ktor˘ zvy‰uje celkovú

úãinnosÈ zariadenia.

Para vyrobená v parnom vyvíjaãi je dodáva-

ná do existujúcich rozvodov (tlak 0,5 MPa) a je

vyuÏívaná v celom areáli nemocnice.

Teplo získané chladením motora, plniacej zme-

si a kondenzaãného v˘menníka je dodávané vo

forme vykurovacej vody a je pouÏívané na

ohrev teplej úÏitkovej vody, ohrev vody v systé-

me ústredného kúrenia a ohrev napájacej vody

pre parné kotly.

Ladislav Novák 
vedúci strediska sluÏieb TTS, s.r.o.

Thomayerova nemocnica s Poliklinikou

Vyvíjaã pary a kogeneraãná jednotka TEDOM CAT 770

Základn˘m opatrením Fakultnej Thomayerovej nemocnice s Poliklinikou v Prahe Krãi na zníÏenie
nákladov na elektrickú energiu bolo in‰talovanie kogeneraãnej jednotky. Pri celkovej kapacite cca
2.500 lôÏok spotrebuje za rok 170.000 GJ tepla a 7.500.000 kWh elektrickej energie. In‰talácia koge-
neraãnej jednotky bola preto logick˘m rie‰ením. ZaujímavosÈou celého projektu bolo rie‰enie
poÏiadavky investora zabezpeãiÈ produkciu pary v kogeneraãnej jednotke TEDOM. Vychádzala z pre-
vaÏujúcej potreby pary nad vykurovacou vodou.

Parametre kogeneraãnej jednotky v kotolni Fakultnej Thomayerovej nemocnice s Poliklinikou v Prahe – Krãi

elektrick˘ v˘kon 770 kW
tepeln˘ v˘kon motora 482 kW
tepeln˘ v˘kon chladiãa plniacej zmesi 55 kW
tepeln˘ v˘kon parného vyvíjaãa 458 kW
tepeln˘ v˘kon kondenzaãného v˘menníka 215 kW
príkon v palive 2.069 kW
úãinnosÈ elektrická 37,2 %
úãinnosÈ tepelná 58,5 %
úãinnosÈ celková 95,7 %
spotreba plynu pri 100% v˘kone 219 m3/hod. 

Parametre parného vyvíjaãa:

pretlak pary 0,55 MPa
teplota pary 185 °C
mnoÏstvo pary 0,630 t/hod.
teplota napájacej vody 105 °C
v˘stupná teplota spalín 220 °C

tlaková strata na spalinách 900 Pa

tepeln˘ v˘kon 458 kW

suchá hmotnosÈ 5,5 t

rozmery v˘‰ka 2,3 m

‰írka 2,5 m

dæÏka 4,5 m

Pre prevádzku tohto parného vyvíjaãa je potrebné zabezpeãiÈ

chemicky upravenú odplynenú vodu s teplotou 105 °C.

Jednotka bola uvedená do prevádzky 17. apríla 2001 a od tejto

doby je nemocnicou prevádzkovaná. Na v‰etk˘ch v˘stupoch

jednotliv˘ch médií sú osadené meraãe vyrobeného tepla, ktoré

potvrdili údaje uvedené v ‰pecifikácii.
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V oblasti Bratislava-stred bola rozostavaná závodná

tepláreÀ pre rafinériu minerálnych olejov APOLLO.

Rafinéria bola bombarovaním poãas vojny zniãená

a tepláreÀ bola dostavaná a uvedená do prevádzky

pod správou odvetvia energetiky v roku 1953 

s oznaãením TepláreÀ Bratislava I. V roku 1955 zá-

sobovala Tp I parou 5 priemyseln˘ch závodov a 640

bytov v oblasti Bratislava-stred. Na parovod vybudo-

van˘ do priestoru Mlynsk˘ch nív sa pripojili priemy-

selné odbery BEZ-závod rozvádzaãe, BAZ, Panelá-

reÀ PS a na parovod vybudovan˘ do centra mesta aÏ

po Kamenné námestie  sa pripojili objekty âSD, Ne-

mocnica Bezruãova, ‰kolské objekty a byty. Samo-

statn˘mi parovodmi boli pripojené závody Gumon,

Kablo a tieÏ Tlaãové centrum. V súãasnosti sa parná

sieÈ nahrádza horúcovodnou, ktorá je prepojená so

sústavou Ba-v˘chod.

Rozvoj CZT V oblasti Bratislava západ podmienilo
rozhodnutie z r.1964 o v˘stavbe nov˘ch sídlisk, vrá-
tane vysoko‰kolsk˘ch pracovísk, v˘skumn˘ch ústa-
vov, televízie atì. na západnom okraji Bratislavy.
Zdroj tepla bol stavan˘ v dvoch etapách, ‰piãková
v˘hrevÀa Bratislava – západ s horúcovodn˘mi kotla-
mi  bola uvedená do prevádzky v r. 1969 a tepláren-
ská ãasÈ bola ukonãená v r. 1979 vybudovaním vy-
sokotlakového parného kotla 150 t/h s protitlakov˘m
turbogenerátorom 25 MW.  

V r. 1951 zaãala b˘valá Parná elektráreÀ Trnava po
vybudovaní redukãnej stanice a parovodu zásobovaÈ
parou susedn˘ Kovosmalt n. p. Teplofikácia mesta
Trnava predpokladala vyuÏívanie prebytkov tepla zo
zdrojov podnikov Cukrovar a Figaro. Budovanie par-
n˘ch sietí sa uskutoãÀovalo po etapách. Najprv bol
vybudovan˘ parovod z Cukrovaru do Figara, v˘vod
z Cukrovaru do sídliska Rybník, odboãka z Kolláro-
vej ulice do sídliska Podjavorinskej. Tp Trnava bola
prepojená parovodom cez ·tudentskú ulicu na paro-
vod z Cukrovaru v r. 1968. V tom istom roku zaãal o-
doberaÈ teplo v pare aj priemyseln˘ odberateº Sklo-
plast n. p. Trnava.

Pokraãovanie v˘stavby sídlisk DruÏba, Zátvor, Vodá-
reÀ vyvolávalo ìal‰í nárast potreby tepla. Po zdæha-
vej príprave v˘stavby novej Teplárne Trnava II bola
nakoniec prijatá koncepcia vyvedenia tepla z jadro-
vej elektrárne Jaslovské Bohunice horúcovodn˘m
napájaãom dlh˘m 23 km s vybudovaním preãerpá-
vacej stanice na 14  km a s 60 MW odovzdávacou
stanicou v areáli Tp Trnava na konci napájaãa. HV
napájaã je v prevádzke od r. 1988 a postupne sa na
dodávku z EBO pripojili sídliská DruÏba, Zátvor, Vo-
dáreÀ.

V posledn˘ch rokoch sa znaãná ãasÈ parnej siete
a OST nahradila horúcovodnou. Celková dæÏka pri-
márnej siete v Trnave je 44,4 km.

Ak˘ je súãasn˘ rozsah aktivít teplárenskej ãasti
ZSE? Koºko vyrobíte a distribuujete tepla a elek-
triny a s ak˘mi v˘robcami tepla spolupracujete?

Hlavnou ãinnosÈou teplárenskej ãasti ZSE je v˘roba
elektrickej energie, v˘roba, nákup a rozvod tepla.
Prevádzkujeme 5 vlastn˘ch zdrojov (3 teplárne 
a 2 v˘hrevne) s celkov˘m in‰talovan˘m v˘konom
elektrick˘m 63 MW a tepeln˘m 1.092 MW, 165 km
primárnych horúcovodn˘ch a 27 km parn˘ch sietí, 
16 km sekundárnych sietí, 208 OST a na 1.148 od-
bern˘ch miestach dodávame teplo pre 530 odbera-
teºov. Zabezpeãujeme opravy, údrÏbu a rekon‰truk-
cie tepelnotechnick˘ch zariadení. Investiãnú ãinnosÈ
zameriavame na rekon‰trukciu parn˘ch primárnych
sietí a OST na horúcovodné, na vyregulovanie a ob-
novu nami prevádzkovan˘ch sekundárnych rozvo-
dov. Aktivity v oblasti marketingu sú zamerané na
získavanie nov˘ch odberateºov a poskytovanie kva-
litn˘ch sluÏieb prostredníctvom obchodn˘ch kancelá-
rií v Bratislave a Trnave.  

Z vlastn˘ch zdrojov roãne dodáme 200 GWh elek-
trickej energie a 4 700 TJ tepla. V Bratislave spolu-
pracujeme so spoloãnosÈou  Paroplynov˘ cyklus Bra-
tislava, a. s. a pre potreby SCZT Bratislava v˘chod
nakupujeme od PPC teplo, ktorého objem sa z roka
na rok zvy‰uje ( 1.325 TJ v r. 1999, 1.682  TJ v r.
2000).

V SCZT Trnava spolupracujeme s jadrovou elektrár-
Àou Jaslovské Bohunice,  roãne nakupujeme 1.000
TJ tepla. MnoÏstvo tepla, ktoré roãne distribuujeme,
závisí od poÏiadaviek odberateºov, ktoré sú v˘razne
závislé od klimatick˘ch podmienok. Celková uÏitoã-
ná dodávka tepla na‰im odberateºom bola  7.418 TJ
v r. 1999 a 6.683 TJ v r. 2000. 

Podºa pripravovanej transformácie elektroener-

getiky sa teplárenská ãasÈ transformuje na nové

podniky. Ako bude táto zmena prebiehaÈ?

Podºa uznesenia Vlády SR bude teplárenská ãasÈ
elektroenergetiky rozdelená na niekoºko samostat-
n˘ch subjektov podºa miesta pôsobnosti. Napríklad
zo ZSE, ‰. p. vzniknú Bratislavská teplárenská
(BAT), a. s. a Trnavská teplárenská (TAT), a. s.  Ter-
mín vzniku bude závisl˘ od rozhodnutia FNM. Majo-
ritn˘m akcionárom v t˘chto spoloãnostiach bude ‰tát
(51 %), zvy‰ok akcií bude ponúknut˘ na predaj stra-
tegickému investorovi a príslu‰n˘m mestám.

Ako vnímate v˘znam kombinovanej v˘roby elek-

triny a tepla pre CZT?

Sústava CZT z hºadiska rozsiahlosti je ãasto vníma-
ná ako ÈaÏkopádny gigant, ktor˘ pohlcuje mnoho ná-
kladov. Je pravdou, Ïe samostatná v˘roba tepla do
sústavy CZT nemôÏe konkurovaÈ miestnym zdrojom
tepla. Sústavy CZT v‰ak sú zaloÏené predov‰etk˘m
na my‰lienke vyrábaÈ kombinovan˘m spôsobom 
2 druhy energie - teplo a elektrinu. Pri takejto v˘robe
sa v˘robné náklady delia medzi obidva druhy ener-
gie, ão priná‰a ich niÏ‰iu v˘robnú cenu.
Kombinovaná v˘roba elektriny a tepla teda zvy‰uje

konkurencieschopnosÈ CZT a stabilitu vo v˘voji ceny
tepla. Nezanedbateºn˘ je aj pozitívny vplyv na Ïivot-
né prostredie v porovnaní s odpovedajúcim mnoÏ-
stvom mal˘ch zdrojov. Tento aspekt v‰ak v SR e‰te
nie je doceÀovan˘ ani zo strany kompetentn˘ch
orgánov ‰tátnej správy ani zo strany obãanov. Je to
taká tichá tolerancia devastácie Ïivotného prostre-
dia.

ZSE nakupuje teplo z PPC Bratislava a okrem to-
ho pripravujete na prevádzku aj vlastnú kogene-
raãnú jednotku s plynov˘m motorom Carterpillar.
Máte teda priame skúsenosti s uplatnením koge-
nerácie. Ako vnímate na základe t˘chto skúse-
ností budúcnosÈ kombinovanej v˘roby elektriny
a tepla?

Je potrebné citlivo hodnotiÈ veºkosÈ zdroja kombino-
vanej v˘roby elektriny a tepla. PPC Bratislava je ve-
ºk˘ zdroj (216 MWel; 215 MWt), k˘m kogeneraãná
jednotka v Teplárni Tp I patrí medzi relatívne malé
zdroje (1 MWel; 1,3 MWt). Oba zdroje majú svoje
‰pecifiká. U veºkého zdroja je problémom vyuÏiÈ pre-
bytoãn˘ v˘kon, zároveÀ v‰ak môÏe poskytovaÈ
systémové sluÏby. Rozhodne oba projekty sú Ïivota-
schopné a popri ìal‰ích na Slovensku dávajú indiká-
ciu k predpokladanému boomu. Sú totiÏ váÏnou kon-
kurenciou doteraj‰ím klasick˘m monov˘robn˘m
zdrojom.

âo je podºa vás brzdou rozvoja kogenerácie v ko-
munálnej energetike?

Komunálna energetika nemá rovnaké moÏnosti ako
systémová energetika. Má v‰ak aj svoje prednosti,
ktoré by mohla vyuÏiÈ. Je to predov‰etk˘m relatívne
stabiln˘ odbyt tepla.

Najväã‰ou brzdou rozvoja kogenerácie v tejto sfére
sú nepriaznivé v˘kupné podmienky elektriny, ÈaÏko
dostupné úvery a relatívne slabé skúsenosti s kom-
binovanou v˘robou.

UvaÏujete o ìal‰ou roz‰írení kombinovanej v˘ro-
by v SCZT patriacich dnes pod ZSE? 

Po sprevádzkovaní kogeneraãnej jednotky v Teplár-
ni Tp I sa naplno rozbehne príprava kogeneraãného
zdroja v Teplárni Bratislava - západ. Tento zdroj je
‰pecifick˘ z hºadiska dôvodu pre v˘stavbu. ªudovo
povedané, dve muchy jednou ranou. Vyrie‰ime pre-
vádzkov˘ problém s nízkymi v˘konmi v lete a záro-
veÀ vylep‰íme ekonomiku v˘roby.  O rozsahu pro-
jektu sa dá hovoriÈ zatiaº iba predbeÏne, pretoÏe sa
spracovávajú varianty moÏného rie‰enia. V˘sledkom
môÏe byÈ kogeneraãn˘ zdroj v rozmedzí 7 - 16 MWel.

ëal‰ie vhodné lokality pre roz‰írenie kombinovanej
v˘roby sú v Teplárni II Bratislava a vo V˘hrevni ZSE
v Trnave. Po transformácii na samostatné tepláren-
ské spoloãnosti uvaÏujeme o rozvoji podnikateºsk˘ch
aktivít i v komunálnych a priemyseln˘ch subjektoch,
kde sa bude javiÈ ako vhodné zaviesÈ kombinovanú
v˘robu elektriny a tepla.
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ÎIADNA INVESTÍCIA – OKAMÎITÁ ÚSPORA

Kombinovaná v˘roba elektriny a tepla preukázala svoju opod-

statnenosÈ a efektívnosÈ. Desiatky slovensk˘ch prevádzkovate-

ºov dosahujú po aplikovaní kogeneraãn˘ch jednotiek úspory ná-

kladov na energie.

ëal‰í záujemcovia prejavili záujem o vyuÏitie v˘hod kogenerácie.

Situácia im ale neumoÏÀuje investovaÈ. Bez modernizácie sa

v‰ak nedajú dosahovaÈ úspory.

INTECH Slovakia preto priná‰a na trh nov˘ produkt MEE (ma-

naÏment energetickej efektívnosti). Jeho princíp je jednoduch˘:

Základn˘ princíp

INTECH Slovakia, poskytujúca sluÏby MEE, si prenajme Vá‰

energetick˘ zdroj, alebo jeho ãasÈ. Investuje do modernizácie

a zefektívnenia. Základn˘m opatrením je in‰talácia kogeneraã-

nej jednotky.

Prevádzkovateº napriek tomu, Ïe nemusel niã investovaÈ, pocíti

okamÏite efekt tejto modernizácie v podobe zníÏenia nákladov.

Po uplynutí dohodnutého ãasu (8-15 rokov) odovzdá INTECH

Slovakia v‰etky zariadenia za symbolickú cenu a ukonãí sa

zmluvn˘ vzÈah.

âo získa prevádzkovateº ?

➞➞ nemusí investovaÈ do modernizácie
energetického zdroja

➞➞ platí menej za energie 

INTECH Slovakia, s.r.o.

Palárikova 31, P.O.Box 232

810 00 BRATISLAVA

tel./fax: 02/63814343-4

mobil: 0903/426 535

e-mail: centrum@intechsk.sk

www.intechsk.sk
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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

Slovenská energetická agentúra, Energetické
centrum Bratislava, Intech Slovakia, s.r.o.
v spolupráci so Zväzom hotelov a re‰taurácii
SR pripravujú podujatie pre vedúcich pracov-
níkov hotelov zamerané na dosiahnutie úspor
nákladov na energie. 
Uskutoãní sa 16. novembra 2001 v hoteli

·írava - KaluÏa na Zemplínskej ·írave

Cieºom podujatia je ukázaÈ, aké opatrenia sa
môÏu realizovaÈ a aké technológie vyuÏiÈ, aby
sa zníÏili náklady hotela na energie bez toho,
aby bola obmedzená pohoda klientov. Naviac,
budú prezentované moÏnosti financovania
tak˘chto projektov. UkáÏeme, ako je moÏné
dosahovaÈ úspory bez toho, aby hotel musel
priamo investovaÈ svoje peniaze.

Program odpovie na tieto otázky:

Ak˘ je podiel nákladov na energie na
celkov˘ch nákladoch hotela?
Oplatí sa vôbec zaoberaÈ tak˘mito otázkami?
Urãite áno. Preto v tejto ãasti struãne zhrnie-
me, v akej miere sa podieºajú náklady na
energie na celkov˘ch nákladoch hotelov.
Naãrtneme, ak˘ bude v˘voj cien elektriny
a plynu v budúcnosti a ak˘ to bude maÈ vplyv
na v˘voj nákladov.
Aké sú moÏnosti zníÏenia nákladov?
Predstavíme opatrenia, ktoré môÏe hotel rea-
lizovaÈ, ak chce zníÏiÈ platby za energie. Po-
hovoríme o opatreniach zniÏujúcich energetic-
kú nároãnosÈ (regulácia, zateplenie,
kogenerácia) a ukáÏeme, koºko je moÏné ich
aplikáciou u‰etriÈ. 
Viete o tom, Ïe okrem v˘roby tepla si
môÏete v hoteli vyrobiÈ aj vlastnú elektrinu
a t˘m u‰etriÈ aÏ 40% nákladov?
Predstavíme  kogeneráciu – kombinovanú
v˘robu elektriny a tepla. UkáÏeme, preão sa
jej uplatnením v hoteloch dajú dosiahnuÈ
v˘razné úspory, ako sa dosahujú a ako ju
v hoteloch aplikovaÈ. 
KaÏd˘ ‰pás nieão stojí. Kde na to vziaÈ?
Aj na takúto otázku ponúkneme odpoveì.
Prostredníctvom partnerov podujatia predsta-
víme finanãné produkty, prostredníctvom
ktor˘ch je moÏné realizovaÈ investiãné
zámery. Samozrejme, Ïe v tejto ãasti sa
neobmedzíme len na energetiku.
InvestovaÈ do zníÏenia nákladov na energie
je dôleÏité, ale teraz je urãite dôleÏitej‰ie
investovaÈ do pohodlia klientov. Aj táto si-
tuácia je rie‰iteºná - hotel ‰etrí ale investu-
je niekto in˘?
Predstavíme model, keì niekto investuje za
hotel, zmodernizuje  energetiku a hotel pritom
‰etrí. In˘mi slovami – hotel ‰etrí bez toho, aby
ste museli investovaÈ. Îe to znie neuveriteºne?
Predstavíme konkrétny prípad v slovenskom
hoteli.

Poz˘vame Vás na stretnutie, kde
budeme spolu hovoriÈ o tom, ako
platiÈ za energie menej. Ak máte
predbeÏn˘ záujem o toto podujatie,
prihláste sa na adrese:

INTECH Slovakia, s.r.o.
Palárikova 31, P.O.Box 232
810 00 BRATISLAVA
tel./fax: 02/63814343-4
mobil: 0903/426 535
e-mail: centrum@intechsk.sk

AKO ZNÍÎIË NÁKLADY
HOTELA NA ENERGIE

AAPPLLIIKKOOVVAANNIIEE  KKOOGGEENNEERRÁÁCCIIEE  VV  PPRRAAXXII
Dynamick˘ rozvoj kombinovanej v˘roby elektriny a tepla na Slovensku vytvoril dopyt po projektantoch
a energetikoch, ktorí disponujú dostatkom vedomostí v tejto oblasti. Aj v tejto sfére platí pravidlo dva-
krát meraj a raz reÏ. Niektoré zrealizované in‰talácie ukazujú, Ïe nedostatok komplexn˘ch informá-
cií pri príprave projektov s kogeneraãn˘mi jednotkami vyvoláva potrebu následn˘ch investícii a úprav,
aby bola dosiahnutá projektovaná efektivita. Na Slovensku zatiaº nie je dostatok projektantov a e-
nergetikov, ktorí by mali s aplikáciou kogeneraãn˘ch jednotiek toºko skúseností, aby boli garantmi
kvality pripravovan˘ch projektov. 
Vzhºadom na rastúci dopyt po tak˘chto odborníkoch
pripravili Slovenská energetická agentúra, Energe-
tické centrum Bratislava a spoloãnosÈ INTECH Slo-
vakia, s.r.o. komplexn˘ ‰koliaci kurz pod názvom
APLIKOVANIE KOGENERÁCIE V PRAXI, nad kto-
r˘m prevzalo zá‰titu Ministerstvo hospodárstva Slo-
venskej republiky.

ëal‰í kurz sa uskutoãní v dÀoch 
22. – 25. októbra 2001 v Bratislave

1. âo je kogenerácia – základné princípy
2. Kogenerácia na trhu Európskej únie
3. Aktuálna situácia vo vyuÏití kogenerácie na slovenskom trhu
4. Legislatívne podmienky pre kogeneráciu na Slovensku
5. Podporné mechanizmy v oblasti rozvoja kogenerácie
6. Situácia v oblasti cien energie a vplyv na kogeneráciu
7. Tepeln˘ systém kogeneraãn˘ch jednotiek
8. MoÏnosti vyuÏitia tepla z kombinovanej v˘roby
9. V˘roba elektriny a druhy prevádzky kogeneraãn˘ch jednotiek
10. Vyvedenie elektrického v˘konu
11. Palivo
12. Spaliny
13. Ventilácia
14. HluãnosÈ
15. Riadenie a regulácia
16. Servis
17. Zásady navrhovania v˘konu a v˘poãet ekonomickej efektív-

nosti
18. Modelov˘ v˘poãet efektívnosti kogenerácie
19. Závereãn˘ test

Kurz je venovan˘ v‰etk˘m stránkam aplikácie kogene-
raãn˘ch jednotiek na báze plynov˘ch spaºovacích mo-
torov v slovensk˘ch podmienkach. Je ukonãen˘ záve-
reãn˘m testom, na základe ktorého úãastníci získajú
certifikát o absolvovaní kurzu. 
Projektanti, ktorí kurz absolvujú, získajú od spoloãnos-
ti INTECH Slovakia, s.r.o. certifikát “Autorizovan˘ pro-
jektant kogeneraãn˘ch jednotiek TEDOM”. Následne
budú propagovaní v materiáloch spoloãnosti INTECH
Slovakia, internete a stránkach BLESKu. Zoznam pr-
v˘ch autorizovan˘ch projektantov priná‰a BLESK
v tomto ãísle. 
Záujemcovia o úãasÈ na jesennom kurze sa môÏu hlásiÈ
u organizaãného garanta kurzu:
Energetické centrum Bratislava
Ing. Ivana Vargová tel.: 02/5824 8472
Bajkalská 27 fax: 02/5824 8470
821 01 Bratislava 2 e-mail: office@ecbratislava.sk

Komplexn˘ ‰koliaci kurz

Úãastníci júnového kurzu
Základn˘ program kurzu

Zoznam autorizovan˘ch projektantov 
kogeneraãn˘ch jednotiek TEDOM

Tento zoznam obsahuje kontaktné adresy autorizovan˘ch projektantov kogeneraãn˘ch jednotiek
TEDOM, ktorí absolvovali komplexn˘ ‰koliaci kurz „Aplikovanie kogenerácie v praxi“ a sú odbor-
ne pripravení poskytovaÈ sluÏby v oblasti prípravy projektov aplikovania kogeneraãn˘ch jednotiek
TEDOM. 

Meno SpoloãnosÈ Adresa PSâ Mesto telefónne ãíslo

Ing. Miroslav Ku‰nír QEL s.r.o. ·tefánikova 90 085 01 Bardejov 054/ 48 81 162
Ing. Andrej Pie‰ Klima Konzult s.r.o. Trnavská 63 821 01 Bratislava 02/43 42 0557
Ing. Juraj Kabzan Ing. Kabzan Juraj - TERM Dúbravská cesta 9 842 34 Bratislava 02/ 54 78 9202
Ing. Bystrík âervenka Gas and Oil s.r.o. Karpatská 3273/11 058 01 Poprad 052/ 71 44 124
Ing. Vladimír Árendá‰ SES a.s. Továrenská 210 935 28 Tlmaãe 036/ 63 82 027
Ing. ·tefan Lipták SES a.s. Továrenská 210 935 28 Tlmaãe 036/ 63 82 576
Ing. Dalibor Cucor SES a.s. Továrenská 210 935 28 Tlmaãe 036/63 82 217
Ing. Miroslav Dani‰ Kedaterm s.r.o Brestová 1 040 14 Ko‰ice 0905/34 82 99
Ing. Marián Henek MER - TEX Rybárska 3 911 01 Trenãín 032/ 65 26 550
Ing. Jozef Grebáã MER - TEX Rybárska 3 911 01 Trenãín 032/ 65 26 550

Autorizáciu získavajú projektanti po absolvovaní komplexného ‰koliaceho kurzu „Aplikovanie ko-
generácie v praxi“, ktor˘ organizuje Energetické centrum Bratislava, Slovenská energetická
agentúra a Intech Slovakia, s.r.o. pod zá‰titou Ministerstva hospodárstva. Úspe‰n˘ absolvent
získa certifikát „Autorizovan˘ projektant kogeneraãn˘ch jednotiek TEDOM“.


