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VáÏení kolegovia,
stojíme na prahu najoãakávanej‰ieho ob-

dobia roka. Kto by sa uÏ nete‰il na obdobie
dovoleniek, oddychu, kúpania ãi hubárãenia?
Najfrekventovanej‰ou otázkou je urãite poãa-
sie. Bude pekné a slneãné leto? Uvidíme. Po-
ãasie je jedna z vecí, ktoré zatiaº na‰Èastie ne-
vieme ovládaÈ. Ak by sme to vedeli, bolo by
leto asi najrozhádanej‰ím obdobím roka. Len
ÈaÏko by sme sa vedeli dohodnúÈ, kedy má
byÈ teplo a sucho a kedy môÏe sp⁄chnuÈ. Raz
darmo, zhoda je nieão, ão sa nám podarí
nájsÈ len zriedka. Presne tak ako pri privatizá-
cii SPP. E‰te sa ani poriadne nerozbehla a uÏ
sa zmieta v rozporoch. Niektorí hovoria priva-
tizujme ão najr˘chlej‰ie, iní Ïe máme ãas, ìal-
‰í nechcú vôbec. A sú aj takí, ktorí hovoria, Ïe
je to vlastne jedno, veì oni to aj tak potom
zmenia. 

Tento rok jednoducho bude horúco. Veì
okrem SPP budeme svedkami transformácie
a privatizácie rozvodn˘ch energetick˘ch pod-
nikov a ãaká nás obdobn˘ proces v Slo-
vensk˘ch elektrárÀach. Je pravdepodobné,
Ïe sa nakoniec doãkáme aj nového systému
regulácie v sieÈov˘ch odvetviach. 

Ako zasiahnu v‰etky pripravované zmeny
sféru energetiky, je dnes ÈaÏké predpovedaÈ.
Isté je len to, Ïe sa dotknú kaÏdého. Dúfajme,
Ïe budú nov˘m impulzom pre rozvoj celého
sektoru, prinesú nové investície do vy‰‰ej
efektívnosti, transparentnosti a nov˘ch tech-
nológii. 

Dovolenkové obdobie je ale urãite ãasom,
kedy sa väã‰ina z nás nenechá znervózÀovaÈ
t˘mito problémami. Cel˘ zvy‰ok roka ich je aj
tak viac neÏ dosÈ. Veríme, Ïe ani toto ãíslo
BLESKu vám letnú pohodu nenaru‰í. Priná-
‰ame vám nové informácie z oblasti kogene-
rácie a dúfame, Ïe budú uÏitoãné pre va‰u
prácu. MoÏno budú podnetom, aby ste sa po-
ãas letnej pohody zamysleli nad nov˘mi
trendmi a budúcnosÈou v energetike. V takom
prípade sa urãite nevyhnete ani úvahám o v˘-
hodách a prednostiach kombinovanej v˘roby
tepla a elektriny.

Îeláme Vám príjemné preÏitie dovoleniek,
pekné poãasie, pohodu, aby ste si oddych
mohli vychutnaÈ pln˘mi dú‰kami. Vydavateº 

Slovensk˘ plynárensk˘ priemysel celkom prirod-
zene zohráva kºúãovú úlohu pri rozvoji kombino-
vanej v˘roby elektriny a tepla na Slovensku. Ak˘
je postoj SPP ku kogenerácii na báze plynov˘ch
spaºovacích motorov?

Slovensk˘ plynárensk˘ priemysel skutoãne musí zo-
hrávaÈ kºúãovú úlohu v rozvoji kombinovanej v˘roby
elektriny a tepla a to v troch na seba nadväzujúcich
oblastiach: 

a) postavenie dodávateºa paliva je úplnou sa-
mozrejmosÈou vzhºadom na prirodzen˘ mo-
nopol SPP a spoºahlivosÈ dodávok si môÏe
kaÏd˘ z nás overiÈ svojou vlastnou pamäÈou
(Pamätáte si kedy naposledy bola preru‰e-
ná dodávka zemného plynu?). Súãasne
s t˘m treba podotknúÈ, Ïe SPP dodáva zem-
n˘ plyn zásadne o lep‰ích parametroch,
ako je deklarované v dodávateºsk˘ch zmlu-
vách s odberateºmi. Ako dodávateº musí
SPP dbaÈ aby sa toto u‰ºachtilé palivo ão
najlep‰ie zhodnocovalo a kombinovaná v˘-
roba elektriny a tepla je jednou z ciest.

b) postavenie uÏívateºa a prevádzkovateºa za-
riadení kombinovanej v˘roby elektriny
a tepla v rámci ktorej si SPP overuje nasa-
denie tejto technológie v rôznych podmien-
kach energetického hospodárstva a súãas-
ne si zlep‰uje energetickú bilanciu. V˘sled-
ky t˘chto aplikácií sa zov‰eobecÀujú a ná-
sledne prezentujú ako vzorové alebo pilot-
né rie‰enia.

c) postavenie propagátora kombinovanej v˘ro-
by elektriny a tepla v rámci ktorej SPP roz-
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KaÏd˘, kto bude zhodnocovaÈ moÏnosÈ in-
‰talácie kogeneraãnej jednotky na âOV,
musí poznaÈ niektoré informácie, ktoré
majú rozhodujúci vplyv na realizáciu uvaÏo-
vaného zámeru. Ide predov‰etk˘m o:
1. Vlastnosti bioplynu – sú základnou infor-

máciou o vlastnostiach paliva, predov-
‰etk˘m o jeho pouÏiteºnosti z pohºadu
‰kodliv˘ch prímesí a tieÏ informácie 
o energetick˘ch vlastnostiach, teda o v˘-
hrevnosti. DôleÏit˘mi informáciami sú
predov‰etk˘m:
� obsah metánu (najlep‰ie celé zloÏe-

nie plynu)
� stálosÈ kvality plynu
� obsah ‰kodliv˘ch prímesí

2. Produkcia bioplynu, moÏnosÈ uskladÀo-
vania do plynojemu – informácie o moÏ-
nostiach a mnoÏstvách plynu  

3. DostupnosÈ rozvodu zemného plynu.
ZváÏiÈ, ktor˘ z nasledujúcich spôsobov
prevádzky sa aplikuje:
� prevádzka KJ len na bioplyn
� kombinovaná prevádzka zemn˘ plyn

+ bioplyn (prepínanie palív)
� zmie‰avanie  bioplynu a zemného ply-

nu
4. PoÏiadavky na funkciu kogeneraãnej jed-

notky:
� paralelná prevádzka so sieÈou (P)
� paralelná s moÏnosÈou ostrovnej pre-

vádzky (P, I)
� paralelná prevádzka s funkciou záloÏ-

ného zdroje (P, E)
5. Spotreba elektrickej energie v areáli

âOV, sadzba odberu elektrickej energie

Vlastnosti bioplynu

Vlastnosti bioplynu sú jedn˘m zo základ-
n˘ch parametrov, ktoré majú vplyv na vyu-
Ïitie bioplynu pre pohon motora kogeneraã-
nej jednotky. Niektoré vlastnosti bioplynu
môÏu uvaÏovan˘ zámer v˘znamne predra-
ÏiÈ, alebo úplne znemoÏniÈ. Je preto nutné
ku vyhodnocovaniu vlastností bioplynu pri-
stupovaÈ veºmi zodpovedne. Pri hodnotení
je potrebné poznaÈ nasledujúce vlastnosti
bioplynu:
1. Obsah metánu – obsah metánu v bioply-

ne sa pohybuje v rozsahu 55 aÏ 65%. Za
minimálnu hranicu obsahu metánu sa
v‰eobecne povaÏuje koncentrácia 50%.

2. Tlak plynu – pre spaºovanie bioplynu
v plynovom motore zodpovedá hodnote
tlaku v rozsahu 1,5 aÏ 10kPa.

3. StálosÈ kvality plynu – ovplyvÀuje pre-
dov‰etk˘m stabilitu chodu jednotky a ú-
roveÀ emisií ‰kodliv˘ch látok. StálosÈou
kvality plynu sa rozumie stabilita zloÏenia
(koncentrácia metánu) a stabilita tlaku
plynu. 

4. Obsah ‰kodliv˘ch prímesí (zlúãeniny sí-
ry, fluóru a chlóru). Tie môÏu spôsobiÈ
koróziu dielov nasávacieho traktu moto-
ra, ale tieÏ vnútorn˘ch dielov motora, pri-
chádzajúcich do styku s mazacím ole-
jom. V ãistiãkov˘ch bioplynoch je obvykl˘
obsah sírovodíka. Limit pre jeho kon-

centráciu stanovuje v˘robca motora
a zvyãajne sa pohybuje okolo 1,5 g/m3

plynu. Okrem sírovodíka je potrebné zo-
hºadÀovaÈ v‰etky zlúãeniny síry, ktoré
môÏu byÈ v bioplyne obsiahnuté (sírou-
hlík).

Rozdiely v prevádzke medzi kogeneraãn˘-
mi jednotkami na zemn˘ plyn a bioplyn sú
dané predov‰etk˘m obsahom ‰kodliv˘ch
prímesí a vlastnosÈami plynu. Predo-
v‰etk˘m sírne zlúãeniny môÏu spôsobovaÈ
v nasávacích potrubiach motora vznik sla-
b˘ch kyselín, ktoré potom môÏu spôsobo-
vaÈ koróziu niektor˘ch dielov. Tak isto aj
v spalinov˘ch ãastiach jednotky vznikajú
slabé kyseliny, ktoré môÏu vyvolávaÈ koró-
ziu.
Sírne zlúãeniny spôsobujú r˘chlej‰iu degra-
dáciu mazacieho oleja motora a t˘m ov-
plyvÀujú ÏivotnosÈ predov‰etk˘m klzn˘ch
ãastí motora. T˘mto javom sa predchádza
niektor˘mi úpravami:
� pouÏitie odolnej‰ích materiálov v nasá-

vacích a spalinov˘ch potrubiach
� pouÏitie vhodn˘ch materiálov na klzné

loÏiská motora (materiály s minimom ob-
sahu medi)

� pouÏitie mazacích olejov s vy‰‰ou alka-
lickou rezervou

� úprava intervalu v˘meny oleja (podºa
vzorkovania)

Väã‰ie mnoÏstvo preteãeného plynu 
a obecne niÏ‰ie tlaky plynu, kladú zv˘‰ené
nároky na tlakové straty a regulaãné vlast-
nosti plynovej trasy. Z tohto dôvodu sa di-
menzuje plynová traÈ (elektromagnetické
ventily, nulov˘ regulátor tlaku plynu) s väã-
‰ími svetlosÈami a prípadne sa montuje za-
riadenie na reguláciu bohatosti zmesi.

Získané skúsenosti

Okrem ‰tandardn˘ch verzií na zemn˘ plyn
pracuje uÏ niekoºko kogeneraãn˘ch jedno-
tiek TEDOM spaºujúcich bioplyn. Najstar-
‰ou je in‰talácia na âOV Chrudim, kde uÏ 6
rokov kogeneraãná jednotka TEDOM MT
140 striedavo vyuÏíva zemn˘ plyn a bio-
plyn.

Jednotka bola v roku 1995 uvedená do pre-
vádzky na zemn˘ plyn, po nabehaní cca
4000hod bola spustená na bioplyn a od tej
doby je prevádzkovaná 24 hod. denne
v kombinovanej prevádzke na zemn˘ plyn
(cca 14hod/deÀ) a bioplyn (cca 10
hod/deÀ).

Pre lep‰í prehºad prevádzkov˘ch nárokov
kogeneraãnej jednotky uvádzam  v˘poãet
opráv a v˘men hlavn˘ch dielov motora jed-
notky na âOV Chrudim.

poãet motohodín druh zákroku
650 v˘mena turbodúchadla
5.600 v˘mena hláv (‰tandardná

verzia)
13.000 v˘mena hláv (‰tandardná

verzia)
18.900 v˘mena hláv (‰tandardná

verzia)
22.100 GO motoru (piestová skupi-

na, kºukov˘ hriadeº - prebrú-
senie, v˘mena hláv - ‰pec.
verzia, turbodúchadlo)

34.800 v˘mena hláv (‰peciálna
verzia)

41.400 v˘mena turbodúchadla

V súãasnosti má jednotka za sebou cca
45.500 motohodín prevádzky.  Z tabuºky je
viditeºné predæÏenie Ïivotnosti hláv valcov
po osadení ich ‰peciálnej verzie. Dne‰né
jednotky sú t˘mito hlavami vybavené uÏ
z prvov˘roby. ÎivotnosÈ sa predæÏila na cca
12.000 mhod z pôvodn˘ch cca 6.000
mhod.

Ing. Jifií ·tochl, TEDOM-VKS s.r.o. ‰éfkon-

VyuÏitie kogeneraãn˘ch jednotiek na bioplyn
Na‰a ãistiãka odpadov˘ch vôd produkuje bioplyn, ktor˘ by sme radi vyuÏili na v˘robu
elektriny a tepla prostredníctvom kogeneraãnej jednotky. Ako máme postupovaÈ, aby
sme neurobili chybu a ão v‰etko musíme braÈ do úvahy pri príprave projektu?

PREHªAD KOGENERAâN¯CH JEDNOTIEK TEDOM VHODN¯CH 
PRE PREVÁDZKU NA BIOPLYN

Tabuºka uvádza prehºad kogeneraãn˘ch jednotiek TEDOM vhodn˘ch pre prevádzku na bio-

plyn. Základné technické parametre sú zostavené pre bioplyn s v˘hrevnosÈou 22MJ/m3

typ KJ el. v˘kon tep. v˘kon el. úãinnosÈ tep. úãinnosÈ spotreba

kW kW % % m3/hod

Premi 22 20 41 27,5 57,0 10,9

Cento 75 68 125 32,0 54,2 34,7

Cento 100 100 152 32,5 54,8 50,0

Cento 140 135 228 32,5 55,0 68,0

CAT 190 183 285 33,7 52,6 88,8

CAT 260 245 394 33,7 54,2 119

CAT 400 373 548 34,7 51,0 176

CAT 500 468 750 33,0 53,0 232

CAT 770 728 1213 32,4 54,0 367

CAT 1000 973 1653 32,5 55,0 490

âO ZAUJÍMA NA·ICH âITATEªOV
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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 informácii
pri príprave projektov s kogeneraãn˘mi jednotkami vyvoláva potrebu následn˘ch investícii a úprav,
aby bola projektovaná efektivita dosiahnutá. Na Slovensku zatiaº nie je dostatok projektantov 
a energetikov, ktorí by mali s aplikáciou kogeneraãn˘ch jednotiek toºko skúseností, aby boli garantmi
kvality pripravovan˘ch
projektov. 
Vzhºadom na rastúci do-
pyt po tak˘chto odborní-
koch pripravili Slovenská
energetická agentúra,
Energetické centrum Bra-
tislava a spoloãnosÈ
INTECH Slovakia, s.r.o.
komplexn˘ ‰koliaci kurz
pod názvom
A P L I K O V A N I E
KOGENERÁCIE V
PRAXI, nad ktor˘m pre-
vzalo zá‰titu Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej
republiky.

Základn˘ program kurzu

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 efektívnosti
18. Modelov˘ v˘poãet efektívnosti kogenerácie
19. Závereãn˘ test
20. Praktická ukáÏka

Kurz sa venuje v‰etk˘m stránkam aplikácie kogeneraãn˘ch jednotiek na báze plynov˘ch spaºovacích
motorov v slovensk˘ch podmienkach. ·esÈdÀov˘ kurz je ukonãen˘ závereãn˘m testom, na základe
ktorého úãastníci získajú certifikát o absolvovaní kurzu. 
Projektanti, ktorí kurz absolvujú, získajú od spoloãnosti INTECH Slovakia, s.r.o. certifikát “Autorizo-
van˘ projektant kogeneraãn˘ch jednotiek TEDOM”. Následne budú propagovaní v materiáloch spo-
loãnosti INTECH Slovakia, na internete a stránkach BLESKu. Zoznam prv˘ch autorizovan˘ch pro-
jektantov prinesie BLESK vo svojom septembrovom ãísle. 
Prv˘ch dvadsaÈ absolventov nav‰tevovalo kurz poãas júna. ëal‰ie kolo sa uskutoãní na jeseÀ toho-
to roka, ale uÏ teraz sa záujemcovia môÏu hlásiÈ u organizaãného garanta kurzu:

Energetické centrum Bratislava tel.: 02/5824 8472
Ing. Ivana Vargová fax: 02/5824 8470
Bajkalská 27 mobil: 0901/735 296
821 01 Bratislava 2 e-mail: office@ecbratislava.sk

Národná rada prerokúva návrh Zákona
o regulácii v sieÈov˘ch odvetviach a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov (predov‰et-
k˘m zákon ã. 70 o energetike), ktor˘ znaãne
zasahuje do existujúceho systému regulácie
podnikania v energetike a zavádza niekoºko
nov˘ch prvkov.

Základn˘m a pravdepodobnej‰ie najvi-
diteºnej‰ím opatrením bude vytvorenie Úradu
pre reguláciu v sieÈov˘ch odvetviach ako or-
gánu ‰tátnej správy. Úrad preberá niektoré
kompetencie MH SR v oblasti regulácie ener-
getiky ako aj niektoré kompetencie MF SR
v oblasti tvorby cien. Vytvoren˘ Úrad bude
okrem iného rozhodovaÈ o vydaní, zmene
alebo odÀatí povolenia na vykonávanie regu-
lovan˘ch ãinností a bude viesÈ zoznamy drÏi-
teºov tak˘chto povolení. Do jeho kompetencií
bude patriÈ aj regulácia cien a rozhodovanie
o obchodn˘ch podmienkach  pri vykonávaní
regulovan˘ch ãinností, vydávanie súhlasu na
v˘stavbu, rekon‰trukciu alebo zru‰enie ob-
jektov a zariadení slúÏiacich na vykonávanie
regulovan˘ch ãinností. Bude rozhodovaÈ
o prístupe do sietí a vykonávaÈ ‰tátny dohºad
nad podnikaním regulovan˘ch subjektov. 

Podºa návrhu zákona je cieºom takejto
úpravy ‰tátnej regulácie v sieÈov˘ch odvet-
viach (zatiaº len energetika) vytváranie a pod-
pora prostredia blízkeho konkurenãnému
prostrediu, podpora pôsobenia trhov˘ch síl
v sieÈov˘ch odvetviach, ochrana spotrebiteºa,
ochrana záujmov drÏiteºov licencií na dosiah-
nutie primeranej návratnosti investícií a za-
bezpeãenie spoºahlivej, hospodárnej a kvalit-
nej dodávky tovarov a sluÏieb. 

Návrh Zákona zároveÀ priná‰a niekoºko
podstatn˘ch zmien Zákona ã.70/1998 Z.z. 
o energetike. Menia sa napríklad zásady vy-
dávaní licencie na podnikanie v energetike.
Na rozdiel od doteraj‰ieho znenia nebude li-
cencia potrebná vo v‰etk˘ch prípadoch. Li-
cencia sa nebude vyÏadovaÈ pri v˘robe
elektriny alebo tepla z obnoviteºn˘ch zdrojov
v zariadeniach s celkov˘m in‰talovan˘m v˘-
konom do 5MWe alebo 5 MWt. Platí to pre
malé vodné elektrárne, veterné elektrárne,
v˘robu elektriny a tepla v solárnych zariade-
niach, ìalej v zariadeniach vyuÏívajúcich ge-
otermálnu energiu a pri v˘robe tepla z bioply-
nu. Licencia sa taktieÏ nebude vyÏadovaÈ na
v˘robu elektriny a tepla v ostatn˘ch mal˘ch
zariadeniach s celkov˘m in‰talovan˘m v˘ko-
nom do 0,5 MWe alebo 0,5 MWt a pri v˘robe
plynu z biologicky degradovateºn˘ch látok.
V tak˘chto prípadoch prevádzkovateº oznámi
zaãatie (alebo skonãenie) v˘roby a Úrad vydá
osvedãenie o registrácii prevádzkovateºa
a jeho energetického zariadenia, ktoré bude
oprávnením na podnikanie v energetickom
odvetví. 

ëal‰ou zmenou je vymedzenie rozsahu re-
gulácie v oblasti vydávania predchádzajúce-
ho súhlasu na v˘stavbu, rekon‰trukciu alebo
zru‰enie energetického zariadenia, alebo na
zmenu palivovej základne. Regulácia sa bu-
de dot˘kaÈ v˘roby elektriny o in‰talovanom
v˘kone nad 10 MWe, rozvodu a tranzitu elek-
triny vysokého a veºmi vysokého napätia,
rozvodu a tranzitu plynu (s v˘nimkou plyno-
vodnej prípojky), v˘roby tepla a teplej úÏitko-
vej vody o in‰talovanom v˘kone nad 5 MWt
a horúcovodného rozvodu tepla.

Regulácia 
v energetike

Komplexn˘ ‰koliaci kurz

Úãastníci prvého kurzu v júni 2001 poãas predná‰ok.
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M O D E R N I Z Á C I A   E N E R G E T I C K É H O  
H O S P O D Á R S T V A

Projekt modernizácie energetického hos-
podárstva v Mestskom kúpeli Nitra je prí-
kladom postupného dôkladného zvaÏo-
vania moÏn˘ch alternatív uplatnenia
kombinovanej v˘roby elektriny a tepla.
Prv˘ krát zaãal prevádzkovateº objektu
uvaÏovaÈ o uplatnení kogeneraãn˘ch
jednotiek na jar 1997. Nasledovalo obdo-
bie v˘poãtov a hºadania najvhodnej‰ieho
rie‰enia aÏ po realizáciu. Kogeneraãné
jednotky boli v Mestskom kúpeli Nitra
uvedené do prevádzky na jar 2001, teda
presne po troch rokoch. Pod dæÏku prí-
pravného obdobia sa podpísala zloÏitosÈ
technického rie‰enia, dôsledné hºadanie
najefektívnej‰ieho rie‰enia a systém za-
bezpeãovania financií z mestského roz-
poãtu.

V areáli Mestského kúpeºa sú dva bazé-
ny. Jeden plaveck˘ a jeden detsk˘ s cel-
kov˘m objemom vody 610.000 litrov.
·pecifikom energetického systému pla-
várne je pripojenie blízkeho hotela Zobor
na kotolÀu Mestského kúpeºa. Hotel spo-
trebuje cca 45 % vyrobeného mnoÏstva
tepla. Práve táto skutoãnosÈ bola najÈaÏ-
‰ím orie‰kom pripravovanej rekon-
‰trukcie. Prechod z pary na iné médium
v systéme zásobovania hotela Zobor bol
vzhºadom na rozpoãtované prostriedky
nemysliteºn˘. Bolo preto rozhodnuté za-

chovaÈ ãasÈ parného zdroja popri novo-
vybudovanej teplovodnej ãasti. 

Zaãiatoãná energetická bilancia vychád-
zala z údajov za roky 1998 aÏ 1999. Po-
dºa nich bola spotreba plynu v rozmedzí
od 290.000 m3 do 270.000 m3 za rok.
Spotreba elektrickej práce sa pohybova-
la okolo hodnoty 375.000 kWh za rok. Na
základe t˘chto údajov sa ako najefektív-
nej‰ie rie‰enie ukázalo nasadenie dvoch
kogeneraãn˘ch jednotiek TEDOM Plus
22 A.

Pôvodn˘ parn˘ energetick˘ zdroj pozo-
stával z 1 ks kotla PGP 65
o menovitom v˘kone 660 kW
a 2 ks kotlov PGP 100 o me-
novitom v˘kone 2 x 1.040 kW.
Celkov˘ in‰talovan˘ v˘kon te-
da predstavoval 1.700 kW.
Mestsk˘ Kúpeº pouÏíva teplo
najmä na ohrev bazénov, vy-
kurovanie a prípravu TÚV.
Pre svoju prevádzku paru nut-
ne nepotrebuje, ale  pretoÏe
ju dodáva do hotela Zobor bo-
lo potrebné zachovaÈ aj par-
nú ãasÈ zdroja. 

Mestsk˘ kúpeº má niekoºko
elektrick˘ch zariadení, ktoré musia pra-

covaÈ nepretrÏite. Sú to obehové ãerpad-
lá bazénov a ventilátory vzduchotechni-
ky. Elektrinu nakupoval v sadzbe C3
a priemern˘ odoberan˘ elektrick˘ v˘kon
sa pohyboval okolo 40 – 41 kW. Pri tejto
spotrebe dosahovali náklady na nákup
elektrickej energie pomerne vysoké ãi-
astky. 

Vzhºadom na nutnosÈ zabezpeãiÈ záso-
bovanie hotela Zobor teplom sa nedalo
zmeniÈ parné médium na teplovodné.
Z uvedeného dôvodu bolo potrebné
skombinovaÈ parn˘ zdroj s teplovodn˘mi

kogeneraãn˘mi jednotkami. V parnej
ãasti zdroja sa zachovali 2 ks kotlov PGP
100 a v teplovodnej ãasti sa in‰talovali 
2 ks kogeneraãn˘ch jednotiek TEDOM
Plus 22 AP o menovitom elektrickom v˘-
kone 2 x 22 kW a menovitom tepelnom
v˘kone 2 x 45,5 kW. Teoretick˘ bolo
moÏné za súãasného stavu vyuÏiÈ teplo
z KJ na ohrev bazénovej vody, na prí-
pravu TÚV, na vykurovanie a na predo-
hrev vratného kondenzátu. Kondenzát
má v‰ak pomerne vysokú teplotu, a tak
by ho bolo potrebné najskôr vychladiÈ 
v uveden˘ch troch okruhoch spotreby.
T˘m by sa v‰ak z hºadiska tepelnej bi-
lancie vzhºadom na kogeneraãné jednot-
ky niã nezmenilo a navy‰e by toto rie‰e-
nie vyÏadovalo ìal‰ie investície. Z per-
spektívneho pohºadu budú parné kotly
nahradené teplovodn˘mi a tak uvedená
ãasÈ investície by zostala nevyuÏitá.

V súãasnosti od nábehu prevádzky za-
bezpeãujú kogeneraãné jednotky ohrev
bazénu, prípravu TÚV a prípadne vyku-
rovanie. Parné kotly slúÏia ako doplnko-
v˘ zdroj.

Z hºadiska vyvedenia elektrického v˘ko-
nu bolo potrebné splniÈ pripojovacie pod-

Mestsk˘ kúpeº NITRA

Kogeneraãné jednotky TEDOM Plus 22 A

Kogeneraãné jednotky sú u Vás v prevádzke uÏ niekoºko t˘ÏdÀov. Aké sú va‰e prvé
skúsenosti a dojmy z prevádzkovania tak˘chto zariadení?
Prvé skúsenosti a dojmy z prevádzkovania kogeneraãn˘ch jednotiek sú dobré. MoÏnosÈ pruÏného reagovania na
momentálnu spotrebu elektrickej energie a tepla v takom ‰pecifickom zariadení ako je verejná plaváreÀ s prislú-
chajúcimi prevádzkami, prispela ku skvalitneniu sluÏieb poskytovan˘ch na‰im zákazníkom. Jednoduchou manipulá-
ciou je moÏné prakticky stále udrÏiavaÈ stabilnú teplotu vody v bazénoch a teplotu prostredia v celej budove Mest-
ského kúpeºa bez ohºadu na vonkaj‰ie teplotné pomery. A toto v‰etko sa deje popri stabilnej v˘robe elektrickej e-
nergie.
UÏ dnes rozm˘‰ºame nad pripojením ìal‰ích zariadení na kogeneraãné jednotky ako zdroj elektrickej energie a tep-
la, ktoré z finanãn˘cz dôvodov nebolo moÏné v I. etape realizovaÈ. Sme presvedãení, Ïe pri trende ìal‰ieho zvy‰o-
vania cien energií bude aj ekonomick˘ efekt e‰te v˘raznej‰í.
VyÏiadala si rekon‰trukcia energetického hospodárstva nejaké obmedzenia v pre-
vádzke Mestského kúpeºa?
Rekon‰trukcia si nevyÏiadala Ïiadne obmedzenia v prevádzke Mestského kúpeºa. Plavecké bazény, sauna, masá-
Ïe, kaderníctvo, solárium a ostatné prevádzky neboli obmedzované vo svojej ãinnosti. Prípoje na stávajúce
elektrorozvody a tepelné rozvody boli zásadne realizované mimo prevádzkov˘ch hodín spomenut˘ch zariadení.
Po tak krátkej prevádzke je e‰te zavãasu komplexne hodnotiÈ efektívnosÈ modernizá-
cie. Ale prvé informácie uÏ asi máte k dispozícii. Aké sú?
Komplexne zhodnotiÈ efektívnosÈ modernizácie bude moÏné aÏ po uplynutí urãitého ãasu. Vzhºadom na ‰pecifické
sluÏby, ktoré sú v budove Mestského kúpeºa poskytované ‰irokej verejnosti a ich kvalita je v neposlednej miere zá-
vislá aj na stabilnej dodávke elektrickej energie a tepla po cel˘ rok, je moÏné zhodnotiÈ zaradenie kogeneraãn˘ch
jednotiek do energetického systému Mestského kúpeºa pozitívne.
UÏ dnes je moÏné kon‰tatovaÈ jednoznaãné finanãné úspory. Za tri mesiace ãinnosti kogeneraãn˘ch jednotiek sme
od energetického rozvodného závodu kúpili 37.140 kWh elektrickej energie, k˘m predt˘m sme spravidla takéto
mnoÏstvo elektrickej energie kupovali a spotrebovali kaÏd˘ mesiac.
Spotreba plynu sa prakticky nezv˘‰ila a zostala na úrovni priemernej spotreby príslu‰ného obdobia minulého roku.

hovorí Juraj Kollár, riaditeº Mestského kúpeºa v Nitre
PRVÉ SKÚSENOSTI SÚ DOBRÉ
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Je samozrejmé, Ïe na takéto poÏiadavky sú nú-
tení reagovaÈ aj v˘robcovia kogeneraãn˘ch jedno-
tiek. Priniesli na trh spojenie kogeneraãn˘ch jed-
notiek s absorpãn˘m chladením. 

V‰eobecne sa roz‰íril názor, Ïe vyuÏitie koge-
neraãn˘ch jednotiek s absorpãn˘m chladením je
moÏné len pri jednotkách vy‰‰ích v˘konov (rádovo
niekoºko sto kW). In‰talácia kogeneraãn˘ch jedno-
tiek v spojení s absorpãn˘m chladením v budove
riaditeºstva firmy TEDOM vo V˘ãapech pri Tfiebíãi
dokumentuje, Ïe to nie je pravda.

Zmyslom tejto in‰talácie bolo, samozrejme
okrem zabezpeãenia prevádzky budovy, otestovaÈ
takéto spojenie kogenerácie s absorpciou v praxi.
Je urãite korektné najskôr získaÈ prevádzkové
poznatky vo vlastnej energetike a aÏ následne
technológiu ponúkaÈ zákazníkom.

StrojovÀa je umiestnená v 1. nadzemnom po-
dlaÏí prevádzkovej budovy. Zdrojom tepla sú ‰tyri
kogeneraãné jednotky TEDOM Plus 22 A a dva
plynové kotle THERM DUO s atmosferick˘m horá-
kom. Menovit˘ tepeln˘ v˘kon kogeneraãn˘ch jed-
notiek je 4 x 45,5 kW a kotlov 2 x 48 kW. Celkov˘
menovit˘ tepeln˘ v˘kon strojovne je 276 kW. 

Kogeneraãné jednotky, kaÏdá s maximálnym
elektrick˘m v˘konom 
22 kW, sú urãené pre kopí-
rovanie vlastnej spotreby
areálu, do ktorého okrem
budovy TEDOM patrí aj su-
sediace Poºnohospodárske
druÏstvo NIVA V˘ãapy. Sig-
nál o spotrebe elektrickej e-
nergie je meran˘ za mera-
ním Juhomoravskej
energetiky (JME) v rozvádzaãi umiestnenom na
300 m vzdialenom stæpe transformátora. Tento sig-
nál je odovzdávan˘ telemetricky (bezdrôtovo) a na
jeho základe je riaden˘ v˘kon jednotiek.

V˘stupná teplota vody z kotlov  je 95 oC, teplo-
ta vratnej vody nesmie klesnúÈ pod 60 oC. Teplo
z kogeneraãn˘ch jednotiek je odvádzané kvapali-
nou s v˘stupnou teplotou 92 oC. Vstupná teplota
nesmie presiahnuÈ 75 oC. Pre zaistenie  tejto pod-
mienky slúÏi ‰tvorcestná armatúra umiestnená na
spoloãnom vratnom potrubí pred v‰etk˘mi koge-
neraãn˘mi jednotkami, ktorá je ovládaná podºa po-
Ïiadavky riadiaceho systému ORT 3.

Kotly sú napojené na samostatné dymovody
a spoloãn˘ komín. Kogeneraãné jednotky majú
spoloãn˘ dymovod ústiaci do spoloãného komína. 

Systém vykurovania je teplovodn˘ s teplot-
n˘m spádom 95/75oC. Teplota na v˘stupe
z kotlov je regulovaná len prevádzkov˘mi ter-
mostatmi. Teplota vratnej vody do kotlov nes-
mie klesnúÈ pod 60oC. Vykurovacia voda je
z kotlov vedená spoloãn˘m potrubím do roz-
deºovaãa.

Kogeneraãné jednotky pracujú pri teplot-
nom spáde 95/75oC. Tepeln˘ vstup kogene-
raãn˘ch jednotiek je napojen˘ na zberaã. V˘-
stup z kogeneraãn˘ch jednotiek je napojen˘
samostatn˘m potrubím do rozdeºovaãa. Roz-
deºovaã má ‰tyri v˘stupy. Prv˘ je pre vykuro-
vanie v˘chodnej vetvy budovy. Druhá vetva
dodáva teplo do stojatého ohrievaãa TÚV
a pre klimatizaãné jednotky umiestnené vedºa
ohrevu TÚV v strojovni klimatizácie. ëal‰ia vetva
je vyuÏitá pre vykurovanie západnej vetvy. ·tvrtá
vetva vykuruje dielne.

VyuÏitie odpadového tepla  z kogeneraãn˘ch
jednotiek poãas letného obdobia a v prechodnom
období rie‰ila spoloãnosÈ YORK International Br-

no. Bola zvolená a in‰talovaná absorpãná jednot-
ka WFC 10, ktorá ma prevádzkové parametre ho-
rúcej vody od 100 do 75 oC, ºadovej vody od 
7 do 17 oC a veÏovej vody od 24 do 31oC. Táto jed-
notka je kon‰truovaná na vyuÏitie horúcej vody
s nízkou teplotou. VyuÏíva sa predov‰etk˘m na -
ochladenie kondenzátu alebo v spojení s kogene-
raãnou jednotkou, ako v tomto prípade. Absorpã-
ná jednotka je vyuÏívaná pre klimatizáciu kancelá-
rii v projektovan˘ch parametroch – horúca voda 
95 oC, ºadová voda 8 oC a veÏová voda 24 oC. 

Vetva horúcej vody pre absorpãnú jednotku je
osadená obehov˘m ãerpadlom, ktoré dáva kon-
‰tantné mnoÏstvo vody. Horúca voda vstupuje do
desorbéra, kde sa ochladzuje – odovzdáva teplo
chladiacemu prostriedku. Absorpãnú jednotku je
moÏné uviesÈ do prevádzky, ak je riadne zavodne-
ná a odvzdu‰nená. Spustia sa ãerpadlá ºadovej
a chladiacej vody a následne dochádza k otvore-
niu ‰tvorcestnej armatúry na vykurovacej vode
a k zapnutiu vykurovacieho ãerpadla. Po jeho zap-
nutí je stanovená podmienka, aby do 10 minút (ão
je nastaviteºná hodnota) do‰lo ku zv˘‰eniu teploty
vstupnej vody do jednotky nad 75°C (nastaviteºná
hodnota). Pri nedodrÏaní tejto podmienky dochád-
za k vypnutiu ãerpadla a cel˘ proces sa zopakuje
za cca 10 minút (opäÈ nastaviteºná hodnota). Po
splnení podmienky zv˘‰enia teploty vody na vstu-
pe do jednotky je ‰tvorcestná armatúra regulova-
ná tak, aby na vstupe udrÏovala teplotu 92 °C. 

Pri dodávkach tepla do absorbéra zaãína odpa-
rovanie chladiva (ão je sprevádzané praskaním).
Pri kondenzácii chladiva dochádza k odoberaniu
tepla z okruhu ºadovej vody, ão má za následok

zniÏovanie jej teploty. Pri poklese teploty na v˘stu-
pe ºadovej vody z jednotky pod 17 °C (nastavite-
ºná hodnota) dôjde ku zmene regulácie. Regulácie
‰tvorcestnej armatúry sa riadi na strednú teplotu
okruhu ºadovej vody. Pri nastavení regulácie ºado-
vej vody v rozmedzí od 8 do 17 °C bude ‰tvor-
cestná armatúra regulovaná tak, aby bola udrÏo-

vaná teplota ºadovej vody na v˘stupe 12.5 °C.
Strana ºadovej vody je osadená obehov˘m ãer-

padlom, ktoré oteplenú vodu z klimatizaãného
systému Ïenie do absorpãnej jednotky, kde sa vo
v˘parníku ochladzuje na stanovenú teplotu.
Z absorpãnej jednotky prúdi ochladená voda do

systému v ktorom je zarade-
ná akumulaãná nádoba s ex-
panzomatom, uzatváracími
a regulaãn˘mi prvkami. Tak-
to ochladená voda je rozvád-
zaná do Fan Collov alebo
vodn˘ch kaziet, ktoré sú
umiestnené v kanceláriách
a in˘ch priestoroch, kde do-
chádza k odovzdaniu chladu

vzduchu cez v˘menník. Vo v˘menníku sa voda
ohreje na stanovenú teplou a prúdi späÈ do
absorpãnej jednotky.

V prípade in‰talácie v TEDOMe je pouÏitá otvo-
rená chladiaca veÏa EVAPCO. Trojcestná armatú-
ra zabezpeãuje kon‰tantnú teplotu vody, ktorá
vstupuje do absorpãnej jednotky. VeÏová voda
najskôr vstupuje do absorbéru, kde odvádza la-
tentné teplo vzniknuté pri absorpcii chladiaceho
prostriedku absorpãn˘mi koncentrovan˘m rozto-
kom. Následne prúdi do kondenzátora na konden-
záciu chladiaceho roztoku, ktor˘ je vytesnen˘
z desorbéra. Takto oteplená veÏová voda prúdi
cez trojcestnú armatúru do chladiacej veÏe, kde
dochádza k vychladeniu na stanovenú teplotu. 

Riadiaci systém je nastaven˘ tak, Ïe povolenie
chodu a odstavenie absorpãnej jednotky je rie‰e-
né bez priameho zásahu uÏívateºa. Základn˘mi
prvkami pre nastavenie jednotky sú  vypínaã na
dverách rozdeºovaãa klimatizácie (umiestnen˘
v strojovni klimatizácie), programové hodiny, za-
bezpeãovací systém budovy. Zadanie je nasledo-
vné:  vypínaã je zapnut˘, programové hodiny na-
stavené od 7 do 20 hodín a zabezpeãovacie zari-
adenie otvorené. Jednotka je v prevádzke ak sú
splnené v‰etky podmienky.

Aj táto in‰talácia kogeneraãn˘ch jednotiek s ab-
sorpãnou jednotkou dokumentuje ìal‰iu moÏnosÈ
zv˘‰enia efektivity kombinovanej v˘roby elektriny
a tepla, najmä vìaka zv˘‰eniu hodinového vyuÏi-
tia kogeneraãnej jednotky poãas roka. V prevádz-
kach, kde je potreba chladu pre klimatizáciu alebo
technologické úãely je takáto kombinácia vysoko
efektívna.

Budova riaditeºstva TEDOM s in‰talovan˘m absorpã-
n˘m chladením.

Absorpãná jednotka WFC 10

V˘hody kogenerácie sú pravdepodobne uÏ dostatoãne známe. Niekoºko desiatok in-
‰talácii na Slovensku je toho dôkazom. S rastúcim roz‰írením vyuÏívania tejto technoló-
gie sa prebúdza záujem i o ìal‰ie, na Slovensku doteraz takmer neaplikované, moÏnosti
vyuÏitia. Ide predov‰etk˘m o spojenie kogenerácie s v˘robou chladu - trigeneráciu.

KOGENERÁCIA 
S V¯ROBOU CHLADU
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víja efektívny trh s kombinovanou v˘robou,
propaguje vhodné rie‰enia a zabezpeãuje
pomoc svojim odberateºom prostredníctvom
poradenstva prípadne spracovania podkla-
dov˘ch materiálov a následne moÏností rie-
‰enia v rámci prípravnej etapy v˘stavby
t˘chto zariadení.

SPP sa podieºa na rozvoji a propagovaní koge-
nerácie cel˘m radom podujatí. MôÏete pripomen-
úÈ tie najdôleÏitej‰ie?

V rámci propagácie kogenerácie SPP usporadúva
podujatia zamerané na túto problematiku a môÏeme
ich rozdeliÈ do t˘chto smerov:

a) kaÏdé dva roky usporadúva v spolupráci so
Slovensk˘m plynárensk˘m a naftov˘m
zväzom veºkú medzinárodnú konferenciu ku
kogenerácii (posledná bola v Pie‰Èanoch
minul˘ rok),  kde sa zúãastÀujú na‰i a za-
hraniãní odborníci pre túto oblasÈ a je príno-
som pre v‰etk˘ch úãastníkov.

b) SPP pravidelne zvoláva semináre s odbera-
teºmi u ktor˘ch sú vhodné podmienky pre
nasadenie kogenerácie. Na t˘chto seminá-
roch dostávajú odberatelia konkrétne infor-
mácie o moÏnostiach nasadenia kogenerá-
cie v ich podmienkach vrátane postupu
a doporuãen˘ch rie‰ení prostredníctvom
odborníkov v tejto oblasti.

c) SPP kaÏdoroãne usporadúva stretnutia
s odberateºmi pred vykurovacou sezónou
v rámci v‰etk˘ch plynárensk˘ch od‰tepn˘ch
závodov a pri tejto príleÏitosti sú prezento-
vané odberateºom aj technické a ekonomic-
ké moÏnosti kogenerácie vrátane príkladov
rie‰ení v blízkom okolí.

d) SPP publikuje pravidelne v periodikách a od-
bornej tlaãi k tejto problematike, spracováva
a pripravuje ‰oty v televízii a rozhlase.

Ktoré ãlánky ‰truktúry SPP sa priamo podieºajú
na aktivitách v oblasti rozvoja kombinovanej v˘-
roby?

Propagácia a uvedenie do Ïivota tohoto rozvojového
programu SPP je záleÏitosÈou v‰etk˘ch zamestnan-
cov vzhºadom k tomu, Ïe rozvoj kombinovanej v˘ro-
by je súãasne aj rozvojom odbytu zemného plynu pre
SPP. Na zabezpeãovaní tohoto rozvojového progra-
mu spolupracujú v‰etci zainteresovaní pracovníci
SPP ako ja dcérske spoloãnosti, ktoré zabezpeãujú
niektoré kroky v tejto ãinnosti a to predov‰etk˘m Pr-
vá paroplynová spoloãnosÈ, a.s., InterKVET, s.r.o.,
Gasfin, a.s. 

Spolu s nemeck˘m partnerom ste zaloÏili spoloã-
nosÈ InterKVET. Aká je úloha tejto firmy?

Úlohou spoloãnosti InterKVET je roz‰irovanie kombi-
novanej v˘roby elektriny a tepla v podmienkach Slo-
venskej republiky a to predov‰etk˘m prostredníc-
tvom poradenskej sluÏby zameranej na komunikáciu
s potencionálnymi odberateºmi v rámci spracovania
materiálov pre základné hodnotenie moÏnosti nasa-
denia tejto technológie v podmienkach jestvujúceho
energetického hospodárstva pri zv˘‰ení v˘konnosti
a efektívnosti celého systému. V‰etky tieto informá-
cie sú zabezpeãované v priamej súãinnosti s odbe-
rateºom prostredníctvom konzultácií. V˘sledkom sú
variantné odporuãenia pre odberateºa s ekonomic-
k˘m vyhodnotením. ëal‰ou funkciou spoloãnosti je
prevádzkovanie zariadení pre potreby SPP vrátane
monitoringu a zabezpeãenia servisn˘ch sluÏieb.

Máte praktické skúsenosti s prevádzkovaním ko-
generaãn˘ch jednotiek. MôÏete ich konfrontovaÈ
s teoretick˘mi predpokladmi. Za posledné roky
sa v˘razne zmenila aj situácia v oblasti cien
energie. V ãom dnes, na základe t˘chto zmien
a va‰ich skúseností, vidíte hlavné prednosti ko-
generácie?

V prvom rade treba povedaÈ, Ïe pri prevádzkovaní
zariadenia prevádzkovateº objaví mnoÏstvo vecí,
s ktor˘mi pri teoretickej príprave neuvaÏoval a ktoré
sú pri prevádzkovaní veºmi podstatnou súãasÈou za-
riadení. T˘mto spôsobom dnes vieme, Ïe najdôleÏi-
tej‰ou fázou pri zavádzaní kogenerácie je príprava,
kde sa urãujú technické parametre budúceho zaria-
denia. V tomto ãase sa v‰etky zmeny vykonávajú ve-
ºmi jednoducho a sú lacné, lebo sa dajú robiÈ na pa-
pieri. Akonáhle zaãneme budovaÈ nové zariadenie
zaãínajú sa zmeny vykonávaÈ ÈaÏ‰ie a ãím ìalej sto-
ja viac peÀazí. Preto v prípravnej fáze treba veºmi
dobre zanalyzovaÈ energetické hospodárstvo a zari-
adenie doÀho vloÏiÈ ako jeho súãasÈ, ktorá s jestvuj-
úcim systémom komunikuje a obidva systémy sa sú-
ãasne podporujú. Pritom je potrebné klásÈ maximál-
ny dôraz na vyuÏitie tepla predov‰etk˘m v letnom ob-
dobí, ão prispieva k zv˘‰eniu efektívnosti a roãnému
hodinovému vyuÏitiu zariadenia. Vzhºadom k tomu,
Ïe zariadenie bude pracovaÈ v energetickom systé-
mu dlh‰iu dobu, je potrebné správne prognózovaÈ
budúci v˘voj spotreby a uvaÏovaÈ s ním pri zavádza-
ní kogenerácie. V na‰om prípade po ‰tvorroãnej pre-
vádzke sa napriek zmenám v cenách potvrdzuje
správnosÈ rozhodnutia, dokonca poukazuje, Ïe v prí-

pravnej fáze sme sa vybrali skôr pesimistickou ces-
tou, ão dnes priná‰a o to lep‰ie v˘sledky. Zmeny ci-
en palív a energií sa na efektívnosti kogenerácie ne-
podieºajú tak markantne, ako by sa na prv˘ pohºad
zdalo lebo najvy‰‰iu váhu z parametrov zariadenia
má jeho roãné hodinové vyuÏitie. V predchádzajú-
com období sa na kogenerácii prejavili zmeny cien
skôr pozitívne.
Prednosti kogenerácie sa zmenou cien nezmenili
a sú to predov‰etk˘m ekonomická v˘hodnosÈ, zv˘‰e-
ná samostatnosÈ v spotrebe elektrickej energie a niÏ-
‰ia emisia ‰kodlivín.

V ak˘ch prevádzkach je moÏné in‰talovaním ko-
generaãn˘ch jednotiek dosiahnuÈ najvy‰‰ie ú-
spory?

Odpoveì na túto jednoduchú otázku je v skutoãnos-
ti veºmi zloÏitá. KaÏd˘ projekt kogenerácie je jedi-
neãn˘ a v podstate neopakovateºn˘ z dôvodu nasa-
denia technológie do jestvujúceho energetického
hospodárstva tak, aby ho pozitívne ovplyvÀovala ako
som uÏ uviedol. Je v‰ak potrebné urãiÈ si niektoré zá-
sady, ktoré pri príprave t˘chto projektov treba dodr-
ÏaÈ. V prvom rade je to podmienka maximálneho roã-
ného vyuÏitia zariadenia kde sa ako hranica efektív-
nosti javí úroveÀ 5 – 6 tisíc prevádzkov˘ch hodín roã-
ne a prevaÏná väã‰ina projektov pod touto hranicou
je ekonomicky neefektívna. Druhá zásada je maxi-
málne vyuÏitie tepla v letn˘ch mesiacoch a prechod-
nom období ão s predchádzajúcim bodom priamo
súvisí. V rámci dimenzovania zariadenia je potrebné
definovaÈ ãi kogeneraãné zariadenie budeme dimen-
zovaÈ podºa potreby tepla, podºa potreby elektriny
prípadne ako náhradn˘ zdroj. Do rozhodovacieho
procesu ìalej vstupujú ekonomické podmienky bud-
úceho prevádzkovateºa a to predov‰etk˘m v˘robné
a nákupné ceny elektriny, tepla, plynu, vody atì.
V‰etky tieto faktory je potrebné zladiÈ tak, aby pre-
vádzkovateºovi priná‰ali ão najvy‰‰í efekt.

Ak˘ oãakávate v˘voj v oblasti vyuÏívania koge-
neraãn˘ch jednotiek na Slovensku v najbliÏ‰ích
rokoch?

Slovensk˘ energetick˘ trh je v oblasti vyuÏívania ko-
generaãn˘ch jednotiek nenas˘ten˘. Pre budúce ob-
dobia sa dá predpokladaÈ pomerne markantn˘ rast
poãtu mal˘ch jednotiek do súhrnného v˘konu 5 MW.
Veºké zdroje sa viaÏu aj na veºkú spotrebu tepla kto-
rá má v SR svoje hranice. Veºké projekty typu PPC
Bratislava pravdepodobne uÏ na Slovensku budova-
né nebudú ako kogeneraãné zdroje ale len ako pa-
roplynové elektrárne bez vyuÏitia tepla ão ako plyná-
ri povaÏujeme za plytvanie.
Na záver je potrebné v súvislosti s kogeneraãn˘mi
technológiami podãiarknuÈ jeden z málo alebo vôbec
nepublikovan˘ch faktorov rozvoja tejto technológie
a to je ºudsk˘ faktor. Aj z vlastn˘ch skúseností vieme,
Ïe pokiaº kogenerácia narazí na nezáujem a odmie-
tav˘ postoj ºudí, ktorí s Àou pracujú je to prv˘ pred-
poklad k tomu aby bola neúspe‰ná a nerentabilná.
Ani tá najlep‰ia my‰lienka sa nedá realizovaÈ pokiaº
o jej realizáciu nie je záujem a pokiaº sa nenájdu ºu-
dia zapálení pre vec a fanú‰ikovia ktorí majú vytvo-
rené podmienky. MôÏeme povedaÈ, Ïe my sme toto
‰Èastie v rámci SPP mali a predpokladám, Ïe e‰te aj
máme a doteraj‰ie v˘sledky v nasadení kogenerácie
sú a budú pozitívne.

Kogeneraãná jednotka TEDOM MAN 65
v SPP Michalovce. 
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mienky ZSE, ‰.p., ktoré po niekoºk˘ch
konzultáciách a upresneniach boli pre in-
vestora prijateºné.

Na základe ekonomick˘ch prepoãtov bol
navrhnut˘ pre úãely skú‰obnej prevádz-
ky nasledovn˘ reÏim:
KJ budú pracovaÈ na pln˘ v˘kon 16 ho-
dín denne poãas trvania vysokého tarifu
(VT) v letnom období. V zime budú pra-
covaÈ 24 hodín denne okrem pravidel-
n˘ch servisn˘ch o‰etrení. Ako optimálna
bola na základe v˘poãtov zvolená odbe-
rová sadzba C3+C4. Na úãely zistenia
prípadnej dodávky do siete a jej v˘‰ky
bolo nain‰talované podruÏné meranie,
na základe ktorého sa investor rozhod-
ne, ãi uzavrie so ZSE, ‰.p. zmluvu na do-
dávku elektriny do siete. 

V‰etky prevádzkové údaje sú podrobne
zaznamenávané v prevádzkov˘ch den-
níkoch a budú priebeÏne vyhodnocova-
né. Na základe dosiahnut˘ch prevádzko-
v˘ch v˘sledkov budú v spolupráci s in-
vestorom optimalizované reÏimy pre-
vádzky s cieºom maximálne vyuÏiÈ eko-
nomické prínosy zavedenia KJ.

Stavbu ako generálny dodávateº zabez-
peãovala spoloãnosÈ Intech Slovakia,
s.r.o., Bratislava, projekãnú ãasÈ diela re-
alizoval Energoprojekt Slovakia, a.s.,
Nitra a montáÏne ãasti Energia Project
Design, s.r.o., Banská Bystrica.

Pri v˘voji t˘chto jednotiek sa zúroãili skúse-
nosti s prevádzkou jej predchodcov ale aj
kogeneraãn˘ch jednotiek vy‰‰ích v˘kono-
v˘ch radov. V˘sledkom je predov‰etk˘m
zv˘‰enie prevádzkovej spoºahlivosti a pre-
dæÏenie servisného intervalu.
Jednotky Premi budú vybavené nov˘m mo-
torom ·koda s objemom 1,4 l. Zv˘‰i sa ú-
ãinnosÈ a v˘konová rezerva. Zaujímavou
novinkou je oddeliteºn˘ rozvádzaã,
ktor˘ je moÏné v prípade potreby
umiestniÈ mimo jednotky. Kon‰t-
rukcia jednotky zároveÀ umoÏÀuje
napojenie vonkaj‰ieho vzducho-
technického potrubia. K základ-
n˘m zmenám sa radí aj nové kon-
‰trukãné usporiadanie a nov˘ des-
ing jednotky, ãim sa dosiahol lep‰í
prístup k jednotliv˘m ãastiam zari-
adenia. Zjednodu‰í sa tak prístup
pri servisn˘ch zásahoch. 

Jednotky TEDOM Premi 22 sú do-
dávané so synchrónnym alebo
asynchrónnym generátorom.

·tandardne sú kon‰truované na zemn˘
plyn, ale bezproblémové je vyuÏitie alterna-
tívnych palív - predov‰etk˘m propánu, pro-
pán - butánu a bioplynu. V˘kon jednotiek je
regulovateºn˘ v rozsahu 0 - 100% (doporu-
ãené rozmedzie 50 - 100%). MôÏu pracovaÈ
v reÏime kopírovania vlastnej spotreby ob-
jektu alebo regulácie podºa ºubovoºného pa-
rametra. 

NOVÁ GENERÁCIA KOGENERAâN¯CH
JEDNOTIEK TEDOM

Poãas Medzinárodného veºtrhu energetickej efektívnosti a racionalizácie vyuÏitia ener-

gie RACIOENERGIA uviedla spoloãnosÈ INTECH Slovakia, s.r.o. na slovensk˘ trh novú

generáciu mal˘ch kogeneraãn˘ch jednotiek TEDOM s v˘konom 22 kWel. Po verzii MT,

neskôr Plus prichádza ãesk˘ v˘robca s kogeneraãnou jednotkou TEDOM Premi 22.

Riaditeºstvo

Palárikova 31, P.O.Box 232
810 00
Bratislava
02/6381 4343-4
02/6381 4344
0903/426 535
centrum@intechsk.sk

Obchodná kancelária
ZÁPAD
Palárikova 31, P.O.Box 232
810 00
Bratislava
02/6381 4343-4
02/6381 4344
0903/272 161
zapad@intechsk.sk

Obchodná kancelária
STRED
Partizánska cesta 98
974 01
Banská Bystrica
048/414 8383-4
048/414 8384
0903/272 162
stred@intechsk.sk

Obchodná kancelária
V¯CHOD
Solivarská 28
080 05
Pre‰ov
051/759 2991-2
051/759 2992
0903/272 163
vychod@intechsk.sk

Ulica
PSâ
Mesto
Telefón
Fax
Mobil
E-mail

V˘hradné zastúpenie na Slovensku

KOGENERAâNÉ JEDNOTKY
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MEDZINÁRODN¯
WORKSHOP

Kogeneraãné technológie v krajinách V4

V dÀoch 31.mája a 1.júna 2001 zorganizovala
odborná skupina Slovenskej energetickej spoloã-
nosti COGEN SENES medzinárodn˘ workshop
k aktuálnym témam kogeneraãn˘ch technológií
za úãasti reprezentantov krajín skupiny V4. Po-
dujatie sa konalo v „Dôstojníckom pavilóne“
v Komárne za úãasti pribliÏne 65 odborníkov
v danej oblasti. 

V úvodnej ãasti workshopu po vystúpení hos-
tí a zástupcu primátora mesta Komárna odzneli
prierezové správy o súãasnej situácii a perspek-
tívach kogeneraãn˘ch technológií v jednotliv˘ch
krajinách skupiny V4. Tieto dali podnet pre dis-
kusiu v organizovan˘ch sekciách na vybrané ak-
tuálne témy. Diskusia potvrdila, Ïe kaÏdá krajina
má zo zavádzania kogeneraãn˘ch technológií
urãité skúsenosti, musí prekonávaÈ urãité bariéry
a prekáÏky a tieÏ má urãité predstavy ako postu-
povaÈ ìalej. I keì má kaÏdá krajina svoje ‰peci-
fické problémy, bolo kon‰tatované, Ïe je tu veºa
spoloãného a úãastníci ocenili prebiehajúci med-
zinárodn˘ workshop ako efektívny nastroj pre
rozvoj tvoriv˘ch aktivít. Bolo zaujímavé poãuÈ
rôzne stanoviská, ktoré naznaãovali zloÏitosÈ
problematiky ale aj snahu hºadaÈ optimálne rie-
‰enie. Dospelo sa k zhode, Ïe podobné stretnu-
tia a diskusie odborníkov z jednotliv˘ch krajín
skupiny V4 by sa mali opakovaÈ ãastej‰ie. 

Na druh˘ deÀ pri prezentácii firiem, ktoré ak-
tívne pôsobia ako v˘robcovia zariadení kogene-
raãn˘ch technológií, ako aj pri ich zavádzaní do
prevádzky si mohli úãastníci vypoãuÈ najnov‰ie
poznatky z v˘roby a v˘voja zariadení a situácie
na trhu. Popri súãasnom poklese záujmu o nové
energetické zdroje v dôsledku otvárania sa trhu
s elektrinou bolo kon‰tatované, Ïe sa jedná
o prechodn˘ jav a kogeneraãné technológie sa
budú i naìalej rozvíjaÈ. 

V závere bolo prijat˘ch viacero kºúãov˘ch
záverov, z ktor˘ch niektoré vyberáme: 
⇒ dovoz aÏ 90% palivov˘ch zdrojov si vyÏaduje,

aby sa na Slovensku v maximálnej miere
uplatÀovali moderné technológie konverzie
palív na rôzne formy energie, najmä elektrinu 

⇒ projekty kogeneraãn˘ch technológií musia byÈ
„‰ité na mieru“, z ãoho vypl˘va nároãná práca
projektanta 

⇒ pozitívne environmentálne prínosy kogenerá-
cie zatiaº nie sú docenené ani premietnuté do
ekonomickej oblasti 

⇒ ak sú predpoklady technickej efektívnosti pri-
aznivé a naopak ekonomické, obchodné a le-
gislatívne faktory pôsobia negatívne, treba ich
zmeniÈ 

Medzinárodn˘ workshop o kogeneraãn˘ch tech-
nológiách tieÏ doporuãil, aby sa vytvoril „Medzi-
národn˘ koordinaãn˘ v˘bor krajín V4“, ktor˘ by
sprostredkovával v˘menu informácií, organizoval
ìal‰ie spoloãné podujatia a pôsobil ako katalyzá-
tor rozvoja. 

Ing. ªudovít Mikula, predseda SENES

KOGENERÁCIA V CENTRE POZORNOSTI
Tohtoroãn˘ Medzinárodn˘ veºtrh energetickej efektív-
nosti a racionalizácie vyuÏitia energie
RACIOENERGIA bol z hºadiska kogenerácia opäÈ ús-
pe‰n˘. Stánok TEDOM, kde vystavovala aj spoloãnosÈ
INTECH Slovakia, s.r.o., ktorá tohto ãeského v˘robcu
kogeneraãn˘ch jednotiek zastupuje na slovenskom
trhu, nav‰tívili stovky náv‰tevníkov. Záujem o novin-
ky a nové informácie prejavili najmä náv‰tevníci z od-
born˘ch kruhov. PozornosÈ pútala premiéra novej ge-
nerácie kogeneraãn˘ch jednotiek TEDOM Premi 22,
ktorá bola poãas veºtrhu uvedená na slovensk˘ trh. 

V porovnaní s úspe‰n˘m rokom 2000 bol tento roãník
veºtrhu opäÈ v˘razne úspe‰nej‰í z pohºadu poãtu ná-
v‰tevníkov, ktorí sa zaujímali o moÏnosti uplatnenia
kogeneraãn˘ch jednotiek. Potvrdzuje sa skutoãnosÈ,
Ïe rastie informovanosÈ o v˘hodách a moÏnostiach
kombinovanej v˘roby. Postupné vyrovnávanie cien
elektriny, plynu a tepla s odstraÀovaním dotácii ìalej zv˘razÀuje prínos kogenerácie.
Tlak na vy‰‰iu efektivitu v˘roby a prevádzky sa prená‰a do snahy slovensk˘ch v˘rob-
cov v priemysle, prevádzkovateºov hotelov a manaÏmentu nemocníc zníÏiÈ náklady na
energie. Práve v tejto oblasti je vyuÏitie kombinovanej v˘roby jedn˘m z rozhodujúcich
opatrení.

Slovenská energetická agentúra, Energetické centrum Bratislava, Intech Slovakia, s.r.o.
v spolupráci so Zväzom hotelov a re‰taurácii SR pripravujú na jeseÀ tohto roka podujatie
pre vedúcich pracovníkov hotelov zamerané na dosiahnutie úspor nákladov na energie. 

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. Navi-
ac, budú prezentované moÏnosti financovania tak˘chto projektov. A ukáÏeme, ako je moÏ-
né dosahovaÈ úspory bez toho, aby hotel musel priamo investovaÈ svoje peniaze.

Program odpovie na tieto otázky

1. 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. Naãrt-
neme, ak˘ bude v˘voj cien elektriny a plynu v budúcnosti a ak˘ to bude maÈ vplyv na v˘voj
nákladov.

2. Aké sú moÏnosti zníÏenia nákladov?
Predstavíme opatrenia, ktoré môÏe hotel realizovaÈ, ak chce zníÏiÈ platby za energie. Poho-
voríme o opatreniach zniÏujúcich energetickú nároãnosÈ (regulácia, zateplenie, kogenerá-
cia) a ukáÏeme, koºko môÏe ich aplikácia u‰etriÈ. 

3. Viete o tom, Ïe okrem v˘roby tepla si môÏete v hoteli vyrobiÈ aj vlastnú elektrinu
a t˘m u‰etriÈ takmer 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. 

4. KaÏd˘ ‰pás nieão stojí. Kde na to vziaÈ?
Aj na takúto otázku ponúkneme odpoveì. Partneri podujatia predstavia finanãné produkty,
prostredníctvom ktor˘ch je moÏné realizovaÈ investiãné zámery. Samozrejme, Ïe v tejto ãas-
ti sa neobmedzíme len na energetiku.

5. InvestovaÈ do zníÏenia nákladov na energie je dôleÏité, ale teraz je urãite dôleÏitej-
‰ie investovaÈ do pohodlia klientov. Aj táto situácia je rie‰iteºná - hotel ‰etrí ale in-
vestuje 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 neuverite-
ºne? 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 redakcie.

AKO ZNÍÎIË NÁKLADY HOTELA NA ENERGIE


