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Možno sa zhodneme na tom, že
legislatívna úprava, ktorá zavádza
od roku 2014 pre výrobcov elektriny
nový poplatok za prístup do siete
(G-komponent), má svoju vnútornú
logiku. Elektrizačná sústava je veľmi
zjednodušene povedané kanál, ktorým
sa elektrina dostáva od producenta
k odberateľovi, a tak ako za jeho použitie
platí odberateľ, tak by mal aj dodávateľ,
pretože pre oboch je rovnako dôležitý.
Veď aj výrobca topánok si zaplatí
dopravu, cestnú daň, distribučnú firmu
a nakoniec možno aj ten konkrétny
zarezervovaný regál v hypermarkete,
aby svoj produkt mohol predávať.
Z tohto pohľadu je všetko v poriadku.
Problém je len v tom, že tu sa celá
podobnosť končí. Výrobcovi topánok
nikto neurčuje, akú cenu má za svoje
výrobky pýtať, subjekty podnikajúce
v energetike musia predávať za cenu
vypočítanú
regulačným
úradom.
Výrobca topánok sa v prípade
nespokojnosti môže rozhodnúť pre inú
dopravnú spoločnosť a iný hypermarket,
producent elektriny takúto možnosť
naozaj nemá.
A tak majú veľkí aj menší producenti
elektriny aktuálne o problém navyše.
Pravdou pritom je, že G-komponent
sa ani zďaleka netýka len často
spomínaných solárnych parkov, aj keď
v ich prípade je plánovaný poplatok
najvyšší. Zasiahne, paradoxne, aj všetky
väčšie či menšie teplárne a tepelné
elektrárne, ktoré vďaka stabilnému
objemu výroby tepla a elektriny dnes
dokonca poskytujú prenosovej sústave
podporné služby. Zasiahne aj firmy,
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ktoré svoje odpadové technologické
teplo zmysluplne využívajú aj na
produkciu
elektriny.
Zasiahne
jednoducho aj tých, pre ktorých nie
je výroba elektrickej energie hlavným
biznisom, ale len nástrojom ako
ekonomicky pomôcť vlastnej prevádzke
napríklad aj preto, aby bolo možné
zvýšiť konkurencieschopnosť alebo
udržať zamestnanosť.
To je dôvod, prečo dnes spoločnosti,
ktoré do výroby elektrickej energie
už
investovali
nemalé
zdroje,
prepočítavajú, ako sa zmení ekonomika
ich projektov, ako nové náklady
ovplyvnia ich prevádzku a fungovanie.
A tí, čo investície ešte len plánovali,
zvažujú či vôbec.
Chcem veriť, že kompetentní pri svojom
rozhodovaní brali do úvahy aj tieto
aspekty.
Mimochodom,
v
tomto
vydaní
Komunálnej a priemyselnej energetiky,
nájdete okrem analytického článku
o prípustnosti G-komponentu aj
tri reportáže: z realizácie prvého
organického Rankinovho cyklu na
Slovensku, z bioplynovej stanice
Tatranskej mliekarne v Kežmarku a zo
zvolenskej teplárne.
Príjemné čítanie
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pristupujú k centralizácii, respektíve realizujú decentralizáciu, ktorá nie je sprevádzaná
presunom finančných prostriedkov potrebných pre adekvátne fungovanie verejného
sektora.
V tomto kontexte sa konferencia zameria na:
ll zhodnotenie pokroku dosiahnutého za
ostatných 60 rokov v oblasti demokracie
a nezávislosti samospráv, ku ktorému došlo prostredníctvom implementácie spomínaných chárt,

BRATISLAVA SA HLÁSI K PODPORE
ELEKTROMOBILITY

pôdohospodárstva a rozvoja vidieku Sloven-

ll zhodnotenie nedávnych územno-správ-

skej republiky. Počas dvoch rokov trvania

nych reforiem v Európe z perspektívy Eu-

Pilotný projekt elektromobility ušetril dote-

projektu sa dosiahla úspora 21,5 tony emisíi

rópskej charty miestnej samosprávy,

raz hlavnému mestu 7,2 ton emisií CO2. Aj

CO2, z toho 7,2 tony v Bratislave a 14,3 tony

ll vydanie spoločného vyhlásenia vyjadru-

keď mnohí stále zaraďujú elektromobily do

vo Viedni a okolí.

júceho obavy samospráv z centralizačných

kategórie science fiction, za ostatné roky sa

K rozvoju e-mobility na Slovensku prispeje

trendov,

tieto ekologické a na prevádzku nenáročné

tiež skutočnosť, že Volkswagen Slovakia za-

ll načrtnutie možností posilňovania nezá-

dopravné prostriedky stávajú stále viac rea-

čína v bratislavskom závode výrobu prvého

vislosti samospráv v Európe.

litou. K rozvoju elektromobility sa prihlásila

sériového automobilu na čisto elektrický

i Bratislava podpisom memoranda o podpo-

pohon koncernu Volkswagen – Volkswagen

re tohto spôsobu dopravy v meste.

e-up! a zároveň prvého sériovo vyrábaného

Memorandum podpísali primátor Milan

elektrického vozidla na Slovensku.

BRATISLAVA ZÍSKA DOTÁCIE
NA ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ
EFEKTÍVNOSTI BUDOV
Mesto Bratislava získalo finančnú podporu

Ftáčnik a zástupca Slovenskej asociácie pre

v rámci projektu Európske mestá ako lídri

nom memorande sa mesto Bratislava a SEVA

KONFERENCIA „1953–1988–2013:
DECENTRALIZÁCIA NA RÁZCESTÍ“

sa dohodli na strategickej podpore elektro-

Kongres miestnych a regionálnych samo-

GUGLE). Cieľom projektu je dosiahnuť lep-

mobility, ktorá by mala pozitívny dopad na

správ pri Rade Európy a Rada európskych

šiu hospodárnosť a energetickú efektívnosť

život obyvateľov mesta. Mesto Bratislava by

obcí a regiónov (CEMR) pozývajú zástupcov

vybraných budov a takisto znížiť energetickú

v súvislosti s memorandom malo navrhnúť

samospráv na konferenciu s názvom „1953–

náročnosť dotknutých mestských častí.

opatrenia, ktoré by bolo možné čo v najkrat-

1988–2013: Decentralizácia na rázcestí,“ kto-

„Čo sa týka finančnej podpory projektu,

šom čase zrealizovať. Konštatuje sa v ňom,

rá sa uskutoční 26. novembra v Štrasburgu.

máme dotovanú nie plochu fasády, ale do-

že odvetvie elektromobility dosiahlo za po-

Jej cieľom bude analyzovať súčasnú situáciu

tovaná je podlahová plocha,“ uviedla v tejto

sledné obdobie významný technologický po-

demokracie a nezávislosti miestnej a regio-

súvislosti hlavná architektka Bratislavy Ingrid

krok. Ten sa prejavuje v čoraz väčšej ponuke

nálnej samosprávy v Európe.

Konrad. Európska komisia (EK) poskytne na

elektromobilov, ktoré sa stávajú dostupnou

V roku 2013 si pripomíname 60. výročie pri-

obnovu vybraných budov minimálne 50 %

a ekologickou alternatívou prepravy. Pod-

jatia Európskej charty slobôd miest a obcí

oprávnených nákladov, maximálne však 50 €

mienkou širšieho využívania elektrickej do-

Radou európskych obcí a regiónov (1953)

za m2 podlahovej plochy.

pravy je však systematická koordinácia vlády,

a 25. výročie nadobudnutia platnosti Európ-

Projekt sa bude realizovať v období od roku

samosprávy a súkromného sektora. Dôležité

skej charty miestnej samosprávy Radou Eu-

2013 do roku 2018. Okrem energetickej hos-

je tiež rozšíriť potrebnú infraštruktúru a vy-

rópy (1988). Obe charty boli prijaté s cieľom

podárnosti budov sa bude pri realizácii pri-

tvoriť vhodné podporné mechanizmy pre

zabezpečiť nezávislosť a slobodu miestnej

hliadať aj na ďalšie aspekty udržateľného ži-

rozvoj elektromobility.

samosprávy na základe princípov subsidiari-

votného prostredia. Tými sú napríklad kvalita

Životaschopnosť elektromobility dokazuje

ty a udržiavaní nezastupiteľnej úlohy samo-

verejných priestranstiev a zelených plôch,

aj realizácia cezhraničného projektu VIBRA-

správneho stupňa demokracie.

hospodárenie s dažďovou vodou či riešenie

TE (VIedeň BRATislava E-mobility), ktorého

V súčasnosti – najmä v kontexte finančnej,

udržateľnej mobility.

partnerom je aj spoločnosť ZSE. Spolupráca

hospodárskej a sociálnej krízy – dochádza

V rámci aktivít projektu sa v Bratislave môže

Twin City regiónu Bratislava – Viedeň pri-

k ohrozeniu politickej, správnej a finančnej

zrekonštruovať celkovo 40.000 m2 podlaho-

niesla ovocie v podobe štandardizovaných

nezávislosti miestnej samosprávy. Národné

vej plochy. Na jednej strane pôjde o budovy

nabíjacích staníc pre pribúdajúce elektro-

vlády, s cieľom konsolidovať verejné rozpoč-

z bytového fondu mesta, no dotáciu budú

mobily. Používateľmi elektromobilov boli

ty, zavádzajú rozpočtovú disciplínu a škrtajú

môcť získať aj správcovské spoločnosti a sú-

okrem iných Magistrát hl. mesta Bratislava,

výdavky naprieč verejným sektorom. Aj keď

kromní vlastníci obytných budov. Musia však

Bratislavský samosprávny kraj, Mestská časť

hospodárska kríza nie je príčinou všetkých

splniť príslušné kritériá, ktoré hlavné mesto

Bratislava – Petržalka, Ministerstvo hospo-

reforiem týkajúcich sa miestnej a regionál-

zverejnilo na svojej internetovej stránke.

dárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo

nej samosprávy, niektoré národné vlády

elektromobilitu (SEVA) Peter Badík. V spoloč-
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smerom k trvalo udržateľnej energii (EÚ-
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Dedinou roka 2013 sa stali Malé Dvorníky
Slovenská agentúra životného prostredia foto: SAŽP

O

bec
z

Malé

Dvorníky

okresu

Dunajská

Streda je víťazom sú-

ťaže Dedina roka 2013. Bude
reprezentovať SR v európskej
súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990
vyhlasuje Európske pracovné
spoločenstvo pre rozvoj vidieka
a obnovu dediny so sídlom vo
Viedni.

Výsledky 7. ročníka súťaže, ktorá sa na
Slovensku organizuje už od roku 2001,
vyhlásili v polovici septembra v Banskej Bystrici na konferencii „15 rokov
Programu obnovy dediny na Slovensku.“ Konferencia, ktorej sa zúčastni-

6
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lo takmer 180 starostov, zástupcov
štátnej správy, samosprávnych krajov,
partnerských organizácií, odborníkov
a hostí z domova aj zo zahraničia, priniesla bilanciu pätnástich rokov realizácie Programu obnovy dediny. Program
je obľúbeným nástrojom rozvoja vidieckych oblastí. Za 15 rokov sa do neho
zapojilo takmer 85 % vidieckych obcí
na Slovensku a prostredníctvom dotácií
bolo rozdelených 7,7 milióna eur, konkretizoval projektový manažér Programu
obnovy dediny a súťaže Dedina roka
Martin Lakanda zo Slovenskej agentúry
životného prostredia (SAŽP).
Program je podľa neho komplexný,
snažia sa v ňom poskytovať starostom
poradenstvo, vzdelávajú ich v aplikovanej škole obnovy dediny, atď. Na konferencii dostali slovo úspešní starostovia,
odborníci aj hostia zo zahraničia. Na zá-

ver konferencie boli vyhlásené výsledky
súťaže Dedina roka 2013.

VÍŤAZI: MALÉ DVORNÍKY,
ŠPANIA DOLINA, PRUSKÉ
Víťazom súťaže na rok 2013 je obec
Malé Dvorníky (okres Dunajská Streda), druhé miesto obsadila obec Špania
Dolina (okres Banská Bystrica) a tretie
miesto obec Pruské (okres Ilava). „Obec
Malé Dvorníky najkomplexnejšie splnila
všetky požadované kritériá, bola najlepšie vyhodnotená vo všetkých hodnotených kritériách od Dediny ako záhrada,
ako maľovaná a tak ďalej,“ konštatoval
projektový manažér súťaže Martin Lakanda. Ako pri tejto príležitosti uviedol
starosta Malých Dvorníkov Marczell
Zoltán, myslia si, že prácu, ktorú robia, treba prezentovať, ukázať všetkým
na Slovensku. „V súťaži sme druhýkrát
3 / 2013
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a snažili sme sa vyplniť kvalitne všetky
kategórie, aby sme mohli ukázať celú
štruktúru obce,“ pokračoval Zoltán.
Slávnostné odovzdanie cien oceneným
obciam sa uskutoční vo víťaznej obci
Malé Dvorníky v novembri 2013. Ocenené obce získavajú, okrem vecných cien
od vyhlasovateľov a partnerov súťaže,
finančné prostriedky od generálneho
partnera súťaže na realizáciu vybraných projektov obnovy dediny alebo
obohatenie života na dedine a zároveň
získavajú možnosť realizácie projektu
obnovy dediny vo väzbe na finančný
mechanizmus Programu obnovy dediny v roku 2014. Víťaz okrem toho získava od generálneho partnera súťaže
finančný príspevok na organizačné zabezpečenie vyhlásenia výsledkov súťaže
a finančný príspevok na reprezentáciu
v európskej súťaži.

teru a malebného harmonického vzhľadu dediny.“
Dedina ako klenotnica
Sebechleby (okres Krupina) ocenenie
„Za významný prínos k šíreniu miestnych kultúrno-historických tradícií a aktívnemu prezentovaniu živej kultúry
v obci.“
Dedina ako pospolitosť
Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce)
ocenenie „Za dlhodobý a systematický
rozvoj rôznorodej komunity s rešpektovaním miestneho naturelu.“
Dedina ako partner
Šarovce (okres Levice) ocenenie „Za ak-

tívnu tvorbu a udržiavanie partnerstiev
na miestnej a regionálnej úrovni v prostredí viacerých národností a vierovyznaní.“
Dedina ako hostiteľ
Blatnica (okres Martin) ocenenie „Za
všestrannú ponuku možností a atraktivít cestovného ruchu, s prihliadnutím
na súčasné potreby návštevníkov s využitím miestneho potenciálu.“
Dedina ako záhrada
Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom)
ocenenie „Za inšpirujúce a starostlivé
využívanie prírodných zdrojov a zachovávanie charakteristického vzhľadu krajiny.“
Internetové hlasovanie vyhrala obec
Dubník (okres Nové Zámky).
Komisia hodnotila 27 prihlásených obcí
v duchu motta európskej súťaže pre rok
2014: „Lepšie žiť“. Cieľom súťaže je prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov
vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže
slovenských obcí.
Vyhlasovateľmi sú Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí
Slovenska. Generálnym partnerom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo.

ĎALŠIE V SÚŤAŽI OCENENÉ OBCE:
Mimoriadna cena
Kechnec (okres Košice – okolie) ocenenie „Za výnimočný, inovatívny, vizionársky a zároveň trvalo udržateľný rozvoj
obce.“
Dedina ako hospodár
Jablonka (okres Myjava) ocenenie „Za
mimoriadne zodpovedné hospodárenie s majetkom obce a jeho efektívne
zveľaďovanie v prospech obyvateľov
a návštevníkov obce.“
Dedina ako maľovaná
Baďan (okres Banská Štiavnica) ocenenie „Za udržiavanie vidieckeho charak3 / 2013
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MATERIÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE
OLEJOV

ho,“ konštatoval J. Líška. Poukázal aj na to, že
od roku 2002 do roku 2012 podporil Recyk-

SYSTÉM TECHNICKEJ VODY
V MOCHOVCIACH

Podľa hrubých odhadov sa na Slovensku

lačný fond systém nakladania s odpadovými

Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, po-

ročne spotrebuje približne 50 000 ton ole-

olejmi, predovšetkým ich zber a materiálové

kročili v stavbe tretieho a štvrtého bloku AE

jov a z nich vznikne 65 % odpadových olejov.

zhodnocovanie, finančnými prostriedkami

Mochovce dokončením inštalácie potrubí

Presné údaje o skutočných množstvách sa

v objeme takmer 10 miliónov eur.

a komponentov systému technickej vody dô-

však nedajú získať, pretože neexistuje cen-

Na celkovo 75 jednokomoditných projektov

ležitej v konvenčnej (nejadrovej) časti tretie-

trálna evidencia. Vyzbierané odpadové oleje

poskytol 8,55 milióna eur a na podporu 115

ho bloku elektrárne.

sa ďalej materiálovo, alebo energeticky zhod-

viackomoditných projektov, realizovaných

Systém technickej vody dôležitej (TVD) je

nocujú.

predovšetkým v mestách a obciach Sloven-

pomocný bezpečnostný systém, ktorý za-

Potešiteľné je, že materiálové zhodnocovanie

ska, ďalších 908 tisíc eur.

bezpečuje chladenie všetkých dôležitých

olejov vysoko prevažuje nad ich spaľovaním.

Pritom na zber odpadových olejov bolo pou-

zariadení elektrárne (ako napríklad diese-

Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fon-

žitých 3,5 milióna eur, na podporu realizácie

lových generátorov, hlavných cirkulačných

du Ján Líška.,V roku 2013 ani v nasledujúcich

kapacít na ich zhodnocovanie 5,4 milióna eur

čerpadiel, chladičov havarijných systémov…)

rokoch sa podpora výstavby ďalších kapacít

a na podporu propagácie procesu zhodno-

vo všetkých prevádzkových režimoch elek-

na materiálové zhodnocovanie odpadových

covania odpadových olejov 532 tisíc eur.

trárne, vrátane núdzových situácií. V prípade

olejov, vzhľadom na ich dostatočnosť, ale aj

zemetrasenia či nehody systém zabezpečuje
odvod zvyškového tepla z aktívnej zóny re-

fondu, nepredpokladá. Materiálové zhod-

INOVATÍVNE RIEŠENIE
TRAFOSTANICE VO SVINICIACH

nocovanie zostáva prioritou aj pre obdobie

Unikátny typ kompaktnej stožiarovej tra-

samostatných subsystémov, z ktorých každý

do roku 2015. Pozornosť sa bude v danom

fostanice, ktorý je výsledkom práce odbor-

je schopný samostatne zaistiť bezpečnostné

období väčšmi sústreďovať na podporu

níkov Skupiny VSE a ELV PRODUKT, prvýkrát

funkcie elektrárne. V súčasnosti sa usku-

technických zmien existujúcich kapacít tak,

postavili v obci Svinice v Trebišovskom okre-

točňujú hydraulické skúšky tesnosti na TVD

aby tieto vyhovovali podmienkam systému

se. Inovatívne technické riešenie má zvýšiť

potrubiach (priemer do 1000 mm) a kompo-

BAT technológii a súčasne, aby bola zabez-

bezpečnosť a prevádzkovú spoľahlivosť za-

nentoch.

pečená dostatočná kapacita pre nasledujúce

riadenia.

roky. Podpora môže smerovať aj do systému

V porovnaní s doterajším štandardizovaným

zberu odpadových olejov.

systémom výstavby trafostaníc nové riešenie

Limity materiálového a energetického zhod-

skracuje čas výstavby a sprevádzkovania tra-

nocovania odpadových olejov sú stanovené

fostanice priamo na mieste. Doteraz sa totiž

v pomere 60 ku 40 v prospech materiálové-

všetky prvky montovali až na mieste na vo-

na vývoj finančných zdrojov Recyklačného

aktora. Systém sa skladá z troch rovnakých

pred postavenú konštrukciu. To isté platilo aj
pre zhotovenie elektrickej inštalácie. Celkovo
sa skrátila doba výstavby trafostanice o viac
ako polovicu.
Nové riešenie využíva ako nosný konštrukčný prvok uzavretý oceľový stožiar vyrobený
z ohraňovaných plechov. Elektrická inštalácia je umiestnená v pozinkovanom skelete.
„Prvá reálna inštalácia typu kompaktnej stoSvinice. Ďalšie budú nasledovať vo Svidníku

DOTÁCIE PRE PRIEMYSELNÉ
KLASTRE

a Staškovciach.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo

Nové technologicko–konštrukčné riešenie

výzvu na predkladanie žiadostí o príspevky

trafostaníc poskytuje široké možnosti využi-

určené na zintenzívnenie činnosti priemysel-

tia. Ide o univerzálne riešenie,“ konštatoval

ných klastrov. O dotácie v hodnote 10 až 40

Radoslav Haluška, riaditeľ sieťových služieb

tisíc eur môžu klastrové organizácie požiadať

VSE.

do 16. októbra 2013.

Doplnil, že nezanedbateľný je vysoký stupeň

Finančné príspevky budú poskytované na

ochrany voči neoprávnenému zásahu, čím

základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskyto-

sa značne zvyšuje aj úroveň bezpečnosti.

vaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hos-

Skupina VSE a ELV PRODUKT začali spoločný

podárstva Slovenskej republiky. Dotácie vo

vývoj kompaktnej stožiarovej transformačnej

výške maximálne 60 % oprávnených nákla-

stanice v roku 2012.

dov na projekt majú slúžiť na zefektívnenie

žiarovej trafostanice bola postavená v obci

vzájomnej spolupráce, expertných činností

8

komunálna a priemyselná energetika / www.emagazine.sk

3 / 2013

infoservis
a prezentáciu priemyselných klastrových or-

ganizácie obracajú investori, keď chcú vstú-

druhý školský rok vedú klub detí Kamarátka

ganizácií, ako aj ich zapájanie sa do medzi-

piť na nový trh a zisťujú možnosti lokálnych

Energia. Všetky vzdelávacie aktivity i materiá-

národných projektov a sietí. Dotácie formou

subdodávateľov. „Veríme, že aj vďaka dotač-

ly sú k dispozícii bezplatne, vďaka projektu

pomoci de minimis budú poskytované v sú-

nej schéme sa rozšíria možnosti slovenských

odborného energetického poradenstva ŽIŤ

lade so schémou na podporu priemyselných

klastrov pri zabezpečení prezentácie a vzde-

ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný zo

klastrových organizácií. Indikatívna výška

lávania jednotlivých členov,“ uviedla generál-

štrukturálnych fondov Európskej únie.

výdavkov plánovaných v rámci schémy na

na riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Ako do-

„Vzdelávaním detí v podstate vzdelávame

rok 2013 je 200 tisíc eur. Žiadosti môžu prie-

dala, členská základňa slovenských klastrov

aj dospelých, pretože ak má dieťa praktickú

myselné klastrové organizácie predkladať na

väčšinou združuje domácich podnikateľov,

informáciu, ktorou rodič nedisponuje, tak

Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru,

ktorým by mala finančná pomoc pomôcť pri

ho veľmi rado poučí,“ vysvetľuje prínos akti-

ktorá je vykonávateľom schémy pomoci.

presadení vlastných výrobkov a služieb.

vít Kvetoslava Šoltésová, riaditeľka Odboru

Podporené môžu byť projekty neinvestič-

vzdelávania, legislatívy a metodológie SIEA,
ktorá klub vedie.

nov prostredníctvom účasti na informačných

BEZPLATNÉ VZDELÁVACIE
PROGRAMY O ÚSPORÁCH ENERGIE
PRE ŠKOLY

podujatiach a výstavách, ako aj na vytvára-

Aké sú výhody a obmedzenia jednotlivých

len deti, ale aj pedagogickí pracovníci oce-

nie spoločnej expertnej bázy, technologic-

druhov energie a najmä ako energiu čo naj-

ňujú podnetné formy učenia hrou a žiadajú

kých máp priemyselných klastrov, stratégie

efektívnejšie využívať si mohlo doteraz vy-

ďalšie námety,“ uviedla generálna riaditeľka

priemyselných klastrov a expertné činnosti.

skúšať vďaka projektu bezplatného energe-

SIEA Svetlana Gavorová.

Finančnú pomoc je možné využiť aj pri za-

tického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU viac ako

Aktivity sú pripravené tak, aby deti mohli na-

bezpečení účasti priemyselných klastrov

5 000 detí. Od septembra si môžu základné

dobudnuté vedomosti a skúsenosti využiť

v medzinárodných projektov a sieťach.

školy znovu vybrať z viacerých druhov vzde-

nielen počas vyučovania, ale najmä pri kaž-

Oprávnenými sú výdavky na cestovné, exter-

lávacích programov a materiálov.

dodenných činnostiach. Školy môžu záujem

nú poradenskú činnosť, služby, vzdelávacie

Energetické experimenty, súťaže, hry, pred-

o projekt prejaviť mailom alebo telefonicky

aktivity, ako aj výdavky súvisiace s organizá-

nášky a pomôcky na vyučovanie pripravu-

v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU,

ciou a účasťou na výstavách.

jú špecialisti SIEA, ktorí pri poradenskom

ktoré sú zriadené v Trenčíne, Banskej Bystri-

V zahraničí sa často práve na klastrové or-

centre ŽIŤ ENERGIOU v Banskej Bystrici už

ci a v Košiciach.

ného charakteru zamerané na vzdelávanie,
prezentáciu priemyselných klastrov a ich čle-

„Prostredníctvom vzdelávacích aktivít investujeme do úspor energie v budúcnosti. Nie-

Bezplatné energetické poradenstvo
I ENERGIOU v obciach
Priamo v obci môete vyui
odborné prednáky
názorné ukáky
osobné konzultácie
uitoné publikácie
program pre deti

Poradenské centrá I ENERGIOU
Trenín

Banská Bystrica

Koice

Zavolajte energetických pecialistov
Slovenskej inovanej a energetickej agentúry
priamo do vaej obce, bezplatne poradia vaim
obanom, ako uetrienergiu.
Bezplatná poradenská linka

Bezplatné energetické poradenstvo poskytuje Slovenská inovaná a energetická agentúra vaka projektu I ENERGIOU,
ktorý je nancovaný prostredníctvom Operaného programu Konkurencieschopnosa hospodársky rast z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.
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PENTALATERÁLNY PROJEKT
PREPOJENIA TRHOV S ELEKTRINOU

všetkých dotknutých trhoch, týkajúci sa na-

hospodárstvo (MH) SR. Vodné elektrárne na

vrhovaných scenárov pre prepojenie piatich

Slovensku mali vlani podiel na celkovom in-

V nadväznosti na Memorandum o poro-

trhov s elektrinou. V záujme ďalšej integrácie

štalovanom výkone 30,1 %, tepelné elektrár-

zumení, ktoré bolo podpísané dňa 11. júla

trhov s elektrinou, riadiaci výbor prijal sta-

ne 32,1 %, jadrové elektrárne 23 % a ostatné

2013, prerokoval koncom augusta riadiaci

novisko národných regulačných úradov, aby

elektrárne mali podiel 14,8 %.

výbor 5Market Market Coupling (5M MC)

Market Coupling projekt bol spustený s GCT

Objem vyrobenej elektriny na Slovensku

zložený zo zástupcov z Českej republiky, Slo-

o 11:00 hod. a zahŕňal denné trhy s elektri-

v roku 2012 dosiahol úroveň 28 393 GWh.

venska, Maďarska, Poľska a Rumunska ďalšie

nou Českej republiky, Slovenska, Maďarska

Oproti roku 2011 vzrástla výroba o 258 GWh,

kroky v integrácii denného trhu s elektrinou.

a Rumunska. Uvedené krajiny sa budú usi-

čo predstavuje nárast o 1 %. Najvýraznejší

Zástupcovia národných regulačných úradov

lovať v čo najväčšej miere o súlad s NWE

podiel na výrobe elektriny na Slovensku majú

(ERÚ, ÚRSO, HEA, URE a ANRE), prevádzko-

(North West Europe). Úzka spolupráca me-

dlhodobo jadrové elektrárne, s podielom

vateľov prenosových sústav (ČEPS, SEPS,

dzi partnermi v rámci projektu 5M MC bude

54,6 % v roku 2012. Za nimi nasledovali v mi-

MAVIR, PSE, a Transelectrica) a energetic-

takto prispievať k budúcej integrácii trhov

nulom roku fosílne tepelné elektrárne s po-

kých búrz, či organizátorov národných trhov

s elektrinou. Spoločným názorom zúčast-

dielom 18,4 %, vodné elektrárne sa podieľali

s elektrinou (OTE, OKTE, HUPX, TGE a OP-

nených strán je, že pripojenie poľského trhu

15,3 % a ostatné elektrárne mali podiel 11,7

COM) v úvodnej fáze projektu čelili základ-

s elektrinou bude realizované neskôr v rám-

%. Slovenská republika bola vlani vo výrobe

nej otázke, týkajúcej sa organizácie denného

ci iniciatívy CEE FBMC (Central East Europe

elektrickej energie sebestačná. „Možno kon-

trhu s elektrinou v kontexte ďalších integrač-

Flow-Based Market Coupling). Do tej doby

štatovať, že SR bola v roku 2012 sebestač-

ných aktivít a prepojení jednotlivých trhov

bude päť energetických búrz, resp. organizá-

ná vo výrobe elektriny, pretože štatistický

s elektrinou.

torov národných trhov s elektrinou naďalej

rozdiel medzi jej spotrebou a výrobou bolo

V rámci projektu bol vykonaný verejný

spolupracovať na implementácii PCR (Price

možné pokryť aj zdrojmi elektriny na území

prieskum, ktorého cieľom bolo získať spätnú

Coupling of Regions) riešenia deklarovaného

SR. Import elektriny bol však trhovo efektív-

väzbu od spoločností pôsobiacich na piatich

ako cieľový model pre európsku integráciu

nejší ako jej výroba zdrojmi na Slovensku,“

trhoch s elektrinou (CZ-SK-HU-PL-RO) o prí-

trhov s elektrinou.

spresnil rezort hospodárstva SR.

padných vplyvoch navrhovaných opatrení,

Spotreba elektriny v SR dosiahla v roku 2012
úroveň 28 786 GWh. Oproti roku 2011 kles-

príjem denných diagramov (GCT) a rozsahu

INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNÍ
V SR BOL VLANI 8 431 MW

integrácie. Na základe dôkladnej analýzy

Inštalovaný výkon elektrární v SR bol v roku

predstavoval 0,26 %. V roku 2010 bola spot-

výsledkov prieskumu dospeli národné regu-

2012 na úrovni 8431 MW. Uviedlo to v pra-

reba elektriny na úrovni 28 761 GWh. „Trend

lačné úrady k záveru, že neexistuje spoločný

videlnej správe o monitorovaní bezpečnosti

vývoja spotreby elektriny v rokoch 2010 až

názor medzi účastníkmi trhu s elektrinou vo

dodávok elektriny za rok 2012 Ministerstvo

2012 možno charakterizovať ako stagnáciu,“

a to najmä stanovenie času uzávierky pre
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uviedol v správe rezort hospodárstva SR.
Stagnáciu spotreby elektriny na Slovensku
na približne minuloročných úrovniach očakáva MH SR aj v tomto roku. „Na základe vývoja
spotreby elektriny v prvých štyroch mesiacoch predpokladáme, že aj v roku 2013 bude
spotreba elektriny stagnovať,“ konštatovalo
slovenské ministerstvo hospodárstva.
„Predpokladá sa, že vplyvom turbulencie
hospodárskej krízy dosiahne spotreba elektriny úroveň roku 2008 až v roku 2016,“ dodal rezort hospodárstva.
Celková spotreba elektriny na Slovensku
v roku 2013 dosiahne pravdepodobne úroveň 28,8 TWh, budúci rok 29,1 TWh, v roku
2015 úroveň 29,5 TWh a v roku 2016 hodnotu 29,8 TWh. V roku 2017 by sa mala táto
spotreba pohybovať na úrovni 30,2 TWh
a v roku 2018 na hodnote 30,6 TWh.

ČO PRINESIE ZÁKON O ODPADOCH?

za odpad, ako je to obvyklé v iných členských

V rámci prvej etapy je plánovaná výstavba

Návrh legislatívneho zámeru zákona o od-

štátoch EÚ. Pozornosť sa má sústrediť na ko-

dvoch koľají, ktoré budú obsluhované dvoma

padoch z dielne Ministerstva životného

munálny odpad. Organizácie výrobcov a do-

portálovými koľajovými žeriavmi s nosnosťou

prostredia SR schválila v júli vláda SR. Návrh

vozcov v prípade odpadov z obalov a odpa-

45 ton. Tie budú prekladať kontajnery medzi

počíta so zrušením Recyklačného fondu, za-

dov, ako sú plasty, papier, sklo, či kovy, budú

dopravnými prostriedkami navzájom, z vlaku

vedením povinnosti autorizácie kolektívnych

musieť uzatvoriť zmluvy s obcou, ktorá o to

na vlak, z vlaku na nákladný automobil alebo

organizácií, ako aj zavedením úplného záka-

požiada. Pre obce preto bude výhodné sepa-

z dopravných prostriedkov na skladovú plo-

zu výkupu odpadu z farebných kovov a iného

rovať, pričom rezort podporí vznik zberných

chu a opačne.

kovového odpadu od fyzických osôb, alebo

dvorov pre združenia obcí. Skládkovanie zlo-

Po uvedení do prevádzky bude v termináli

výrazné sprísnenie podmienok výkupu. Kon-

žiek, ktoré možno separovať, má zákon za-

sústredená prekládka intermodálnych pre-

krétne paragrafové znenie zákona MŽP SR

kázať. V súčasnosti platný zákon o odpadoch

pravných jednotiek pre všetky veľké podniky

predloží vláde do konca tohto roku.

bol 25× novelizovaný a do jeho textu bolo

v regióne. Najväčšími zákazníkmi by mali byť

Cieľom nového zákona o odpadoch je zní-

prevzatých desať smerníc, vrátane ich zmien

automobilky a strojárske podniky Kia Motors

ženie množstva odpadov zneškodňovaných

a dodatkov.

Slovakia, s. r. o., Mobis Slovakia, s. r. o., John-

skládkovaním, predchádzanie vzniku odpa-

son Controls Slovakia, s. r. o., a po dobudovaní diaľnice D3 k hranici s Českou republikou

odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí

V ŽILINE VZNIKNE TERMINÁL
KOMBINOVANEJ DOPRAVY

ako aj zavedenie a uplatňovanie rozšírenej

Podporu kombinovanej dopravy po železnici

nej aglomerácii.

zodpovednosti výrobcov a dovozcov, ktorá

a ceste na Slovensku má priniesť aj nový ter-

by mala byť uplatňovaná aj na komunálnej

minál intermodálnej dopravy, ktorý do roku

úrovni.

2015 vyrastie v Žiline. Projekt za takmer 20

NOVÁ AGENTÚRA PRE NÚDZOVÉ
ZÁSOBY ROPY

Činnosť Recyklačného fondu, ktorý si už

miliónov eur je spolufinancovaný z Operač-

Koncom augusta vláda SR schválila návrh

splnil svoju úlohu, sa má ukončiť postupne.

ného programu Doprava (OPD).

zakladateľskej zmluvy a stanov Agentúry pre

Počas ustanoveného prechodného obdobia

Projekt s oficiálnym názvom „Terminál inter-

núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

bude prebiehať proces autorizácie kolektív-

modálnej dopravy Žilina, I. etapa výstavby“,

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a rop-

nych organizácií, ktoré následne po uplynutí

spadá pod prioritnú os 3 – Infraštruktúra in-

ných výrobkov SR bude po založení ústred-

prechodného obdobia budú v súčinnosti

termodálnej dopravy. Jeho realizácia sa zača-

ným subjektom správy zásob namiesto

s obcami, zberovými spoločnosťami a spra-

la ešte v roku 2009, zmluva s víťazom súťaže,

SŠHR. Mala by zabezpečovať obstarávanie,

covateľmi odpadov zabezpečovať triedený

konzorciom Združenie TIP Žilina 2011, bola

udržiavanie a obmieňanie ropy a ropných

zber komunálnych odpadov. Cieľom rezortu

podpísaná vlani. Z celkových nákladov Ko-

produktov pre povinné subjekty za odplatu

je vytvoriť komplexný informačný a transpa-

hézny fond EÚ prepláca 85 % (nenávratnýv

vypočítanú na základe oprávnených nákla-

rentný systém evidencie, do ktorého prejdú

finančný príspevok), zvyšok hradí Slovenská

dov.

dáta sústredené v RF.

republika.

Agentúru podľa zákona o núdzových zá-

Nový zákon by mal zaviesť a uplatňovať roz-

Žilinský terminál bude situovaný v susedstve

sobách ropy môže založiť Správa štátnych

šírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov

zriaďovacej stanice pri Tepličke nad Váhom.

hmotných rezerv (SŠHR) SR alebo osoba,

du, snaha minimalizovať negatívne vplyvy
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POZVÁNKA

v ktorej má SŠHR majetkovú účasť a ktorá

Generálny partner

je pod priamou alebo nepriamou kontrolou
štátu. Takou je právnická osoba - spoločnosť
s obchodným menom Spoločnosť pre skladovanie, a. s., ktorej zakladateľmi sú SŠHR SR

Transpetrol,
Hlavnýapartner

Vážené kolegyne, kolegovia,
ctení partneri a hostia,
Asociácia prednostov
úradov miestnej samosprávy
v Slovenskej republike
Vás pri príležitosti 21. výročia
svojho založenia pozýva na

a. s. Jej vznik
schválila
Hlavný
partner 21. au-

gusta 2013 vláda SR a SŠHR SR a Transpetrol, a. s., do jej základného imania nepeňažným vkladom vložili skladovacie zariadenia
Hlavný partner

Hlavný partner

a ich príslušenstvo slúžiace na skladovanie
ropy a ropných výrobkov.

Odbornú konferenciu
APÚMS v SR

ZVÝHODNENIE NA PLYNOFIKÁCIU
NEHNUTEĽNOSTI

Hlavný partner

Hlavný partner

Spoločne riešme
aktuálne úlohy
samosprávy,

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., a Všeobecná
Hlavný
partner

úverová banka (VÚB
v rámHlavný banka)
partner

ci vzájomnej spolupráce ponúkajú finančné
zvýhodnenia na plynofikáciu nehnuteľnosti
pre všetky kategórie zákazníkov. Ponuka platí

Hlavný partner

ner

stavovateľ

álny partner

Hlavný partner

od 1. septembra 2013.SPP - distribúcia, a. s.,
skvalitňuje svoje služby pre svojich zákazníkov v oblasti pripojenia k distribučnej plynáHlavný
partner od 1. septembra spúšťa
renskej sieti,
a preto

vzájomnú spoluprácu s VÚB bankou. Ak sa
zákazník rozhodne pre plynofikáciu nehnuteľnosti, môže získať finančné zvýhodnenia
vybraných úverových produktov VÚB banky,
Vystavovateľ

Vystavovateľ

ako napríklad zľavy z úrokových sadzieb ale-

21

ktorá sa uskutoční

dňa 17. - 18. októbra 2013
v Grand hoteli Permon
/Podbanské/
kongresová sála na 7.poschodí

bo zľavy z poplatkov za poskytnutie úveru.
Tieto zvýhodnenia môže zákazník využiť pri
Vystavovateľ

Vystavovateľ

financovaní svojho projektu - stavba alebo
rekonštrukcia rodinného domu, vybudovanie prevádzky, rekonštrukcia plynových zariadení.
„Naša
spoločnosťMediálny
sa neustále
partner snaží
Mediálny
partner
zlepšovať svoj prístup k zákazníkom. Aj preto
sme sa v spolupráci s VÚB bankou rozhodli
finančne zatraktívniť plynofikáciu nehnuteľnosti. Zákazník plynofikáciou získa nielen

pripomína 20. výročie svojej existencie. Te-

cich ozónovú vrstvu Zeme a obchodovania

finančné zvýhodnenia vybraných úverových

maticky nadväzuje na predchádzajúce dva

s emisnými kvótami. Predchádzajúce ročníky

produktov, ale aj všetky výhody a užívateľský

ročníky. V programe tohtoročnej konferen-

Konferencie PRIEMYSELNÉ EMISIE ukázali, že

komfort, ktorý zemný plyn ponúka,“ zdôraznil

cie budú dominovať témy súvisiace s úlo-

téma priemyselných emisií, s osobitným dô-

riaditeľ sekcie distribučných služieb SPP - dis-

hami a dopadmi vyplývajúcimi zo Smernice

razom na dopady povinností a úloh podni-

tribúcia, a. s., Marek Paál.

EPaR 2010/75/EÚ o priemyselných emisi-

kovej sféry, upravených právnymi a proced-

ách (pričom okrem emisií do ovzdušia sa

urálnymi predpismi v súvislosti s riešením ich

KONFERENCIA PRIEMYSELNÉ EMISIE
2013

konferencia bude zaoberať aj emisiami do

environmentálnych vplyvov, je naďalej aktu-

vody a pôdy) a Smernice EPaR 2012/27/EÚ

álna. Prinášanie informácií o nových legis-

Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE sa tento

o energetickej efektívnosti. V programe kon-

latívnych úpravách, technických riešeniach

rok uskutoční 1. a 2. októbra v hoteli Saffron

ferencie sú zaradené aj prednášky tematicky

a ich financovaní, spolu so skúsenosťami

v Bratislave. Je určená pre vrcholových ma-

zamerané na problematiku emisií ohrozujú-

a poznatkami subjektov podnikovej sféry ak-

nažérov a odborných pracovníkov priemy-

tívne riešiacich svoje vplyvy na životné pros-

selných a energetických podnikov, výrobcov

tredie, sa v súčasnosti stáva nevyhnutnosťou

a dodávateľov z environmentálneho sektora,

pre správne nastavenie koncepčných a reali-

poradenských a inžinierskych firiem.

začných zámerov producentov emisií.

Organizátorom konferencie je Asociácia

Viac na www.aspek.sk

priemyselnej ekológie, ktorá si tento rok
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na trhu práce. Dlhodobým projektom Spojenej školy Nižná je vytvorenie vzdelávacieho
centra. Študenti si už vlastnými aktivitami,
dobrovoľníckou prácou a finančnými prostriedkami, ktoré získali za reprezentovanie
školy, vybudovali prírodnú učebňu, ktorá je
jedinečná v rámci Slovenska. Svedčí o tom
aj prvé miesto udelené Slovenskou agentúrou životného prostredia, za najlepší environmentálny školský projekt za rok 2012.
Študentom sa podarilo vybudovať altánok,
prírodné jazierko, pričom tieto aktivity prepojili s využitím slnečnej energie. K úplnému
dotvoreniu vzdelávacieho centra im chýbala
inštalácia slnečného kolektora a vybudova-

ELEKTROODPADY VIEME ZBIERAŤ
I LIKVIDOVAŤ, ALE...

SPOJENÁ ŠKOLA NIŽNÁ DOKONČILA
SVOJE VZDELÁVACIE CENTRUM

nie malého skleníka. Spojená škola v Nižnej

Zber elektroodpadu na Slovensku je v súčas-

Nadačný fond Živá energia, ktorý vytvorila

aktivity, podporu vo výške 3 000 € z Nadač-

nosti na dobrej úrovni. Už v roku 2009 SR

spoločnosť ZSE v spolupráci s Nadáciou Eko-

ného fondu Živá energia. Kolektor bude

dosiahla cieľ stanovený EÚ, ktorý spočíval vo

polis, umožnil realizovať výstavbu skleníka so

umožňovať vyhrievanie skleníka, a tým bude

vyzbieraní a zrecyklovaní 4 kg elektroodpadu

slnečnými kolektormi na vykurovanie v Spo-

výbornou propagáciou pre široké okolie.

na obyvateľa ročne. Spracovateľské limity

jenej škole v Nižnej. Oravská škola získala

V oravských klimatických podmienkach je to

elektroodpadu však nezohľadňujú úroveň

na projekt Slnko v našej záhrade podporu

netradičný spôsob, ako priblížiť širokej verej-

vstupov nových produktov na trh SR, čím

3 000 €. Výsledkom projektu je okrem zvýše-

nosti využívanie slnečnej energie. Nadačný

narastá nerovnováha medzi množstvom vý-

ného záujmu o tému alternatívnych zdrojov

fond Živá energia je výsledkom spoluprá-

robkov umiestnených na tomto trhu a množ-

energie aj možnosť zážitkového vzdelávania

ce ZSE a Nadácie Ekopolis. Jeho cieľom je

stvom spracovaného odpadu z elektrozaria-

pre študentov.

podpora projektov prispievajúcich k rozvoju

dení.

V dnešnej dobe je nevyhnutné prepojiť te-

využívania obnoviteľných zdrojov energie,

Podľa riaditeľa Recyklačného fondu Jána

oretické vedomosti s praxou. Postupne sa

k úsporám energie, ako aj k osvete a vzde-

Líšku bolo vlani na Slovensku s podporou

čoraz viac presadzuje myšlienka zážitkového

lávaniu v tejto oblasti. Fond je financovaný

Recyklačného fondu vyzbieraných a zhod-

vzdelávania. Príkladom aj pre ostatné školy

z predaja produktu Živá energia spoločnos-

notených takmer 10 000 ton elektroodpadu.

v regióne je Spojená škola Nižná. Poskytuje

ti ZSE Energia, a. s. Od svojho vzniku v roku

V rámci celého Slovenska doteraz za roky

študentom odboru energetik možnosť učiť

2009 pomohol fond Živá energia už 40 pro-

2002 – 2012 Recyklačný fond podporil roz-

sa v reálnom priestore s využitím fotovolti-

jektom v celkovej hodnote vyše 210 000 eur.

šírenie zberu a zhodnotenia elektroodpadov

ky, a tým získať lepšie možnosti presadiť sa

n

získala na projekt, ktorý zahŕňa spomenuté

sumou 9,1 milióna eur.
Ako hovorí J. Líška, v dlhodobom meradle
nie je vyriešený problém nerovnováhy medzi
stanovenými limitmi na vyzbieranie a spracovanie elektroodpadu a množstvom výrobkov umiestnených na trh.,Najväčšiu príčinu
a rezervu vidíme v nedostatočnom monitorovacom systéme colných a inšpekčných
orgánov bez efektívnej spätnej väzby k zhodnocovateľom a recyklátorom elektroodpadu.
Jednoznačne to neprispieva nielen k tvorbe
efektívnej štatistiky, ale najmä k funkčnejšiemu hospodáreniu s elektroodpadom. Riešenie týchto problémov vyžaduje dlhodobo
koncentrovanejší prístup k efektívnejšej koordinácii procesov, posilneniu kontrolných
mechanizmov a riadeniu vzťahov na všetkých úrovniach odpadového hospodárstva,“
konštatoval J. Líška.
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Prichádza G-komponent,
je prípustný?

Mgr. Martin Šenkovič, LL.M.

Mag. Bernhard Hager, LL.M.

Ilustračné foto: epr/Eaton, SUNWORX-Solar, EWE

N

ová
pre

vyhláška
reguláciu

Úradu

Vzhľadom na závažnosť vzniknutej situácie,

dojedná v zmluve o pripojení zariadenia do

sieťo-

ktorá sa dotýka bezprostredne nielen pre-

regionálnej distribučnej sústavy. V prípade

vádzkovateľov, ale aj potenciálnych investo-

absencie takejto zmluvy sa vypočíta z celko-

rov uvažujúcich o nadobudnutí zariadenia

vého inštalovaného výkonu zariadenia.

vých odvetví (URSO)

č. 221/2013 z 11. júla tohto

na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov,

Vyúčtovanie platby sa uskutoční na základe

roka, ktorou sa ustanovuje ce-

sa už objavili pokusy, ako spochybniť postup

faktúry vystavenej prevádzkovateľom regio-

nová regulácia v elektroener-

URSO a prípustnosť nových platieb. Tento

nálnej distribučnej sústavy. Konkrétna výška

článok sa snaží v stručnosti načrtnúť mož-

platby sa vypočíta potom z ceny za dvanásť-

ný rozpor vyhlášky nielen so slovenskými

mesačnú rezervovanú kapacitu podľa účin-

právnymi predpismi vyššej právnej sily, ale aj

ného cenového rozhodnutia úradu.

s právom Európskej únie.

Platba sa však neuplatní na nasledujúcich

getike pre rok 2014 (ďalej len
vyhláška o cenovej regulácii),
vyvolala medzi prevádzkovateľmi zariadení na výrobu elektriny

NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA PRINÁŠA
G-KOMPONENT

a) pre výrobcu elektriny, ktorého zariadenie

Pomenovanie G-komponent pochádza z an-

tovanie podporných služieb pre prevádzko-

glického „Grid charge“ a zahŕňa poplatky za

vateľa prenosovej sústavy, alebo výlučne na

prístup do siete. Novinkou je v tomto prípade

dodávku regulačnej elektriny a

ustanovenie § 26 ods. 23 vyhlášky o cenovej

b) výrobcu elektriny, ktorý prevádzkuje zaria-

regulácii, podľa ktorej platí: „Platba za prístup

denie na výrobu elektriny z vodnej energie

te poplatok, tzv. G-komponent.

do distribučnej sústavy sa uhrádza prevádz-

s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW.

Výška platby nebude vôbec za-

kovateľovi regionálnej distribučnej sústavy

z obnoviteľných zdrojov energií
mimoriadnu pozornosť. Podľa
tohto predpisu budú výrobcovia elektriny od 1. januára 2014
povinní platiť za prístup do sie-

nedbateľná. Naopak, podľa odhadov to bude až 20 tisíc eur za
jednu MW ročne.
14
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na výrobu elektriny slúži výlučne na posky-

výrobcom elektriny pripojeným do regionál-

VÝŠKA PLATIEB

nej distribučnej sústavy vo výške 30% hod-

Podľa aktuálnych cien, napríklad ZSE- dis-

noty maximálnej rezervovanej kapacity.“

tribúcia, a. s., by pre zariadenie s výkonom

Výška maximálnej rezervovanej kapacity sa

1 MW s rezervovanou kapacitou 950 kW
3 / 2013
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predstavovala platba za prístup do siete asi

triny z obnoviteľných zdrojov energie právo

v zmysle „prístupu tretích osôb“ (TPA - third

18 270 eur za rok. Iné výpočty rátajú dokon-

predávať vyrobenú elektrinu za tzv. „výkup-

party access) prostredníctvom distribučnej

ca s cenou vo výške 20 000 eur za MW a rok.

nú cenu“ do distribučnej siete. Právne ide

sústavy dodával elektrinu ním zvolenému

Konečné tarify pre rok 2014 budú známe až

o predaj elektriny prevádzkovateľovi distri-

odberateľovi. Ak výrobca elektriny nedodáva

koncom jesene 2013, keď URSO vydá ceno-

bučnej siete za pevne stanovenú cenu úra-

elektrinu ním zvolenému odberateľovi, ale

vé rozhodnutia prevádzkovateľom distribuč-

dom pre reguláciu. Cena elektriny pozostáva

predáva ju priamo prevádzkovateľovi distri-

ných sústav. Zatiaľ sa snaží upokojiť dotknu-

podľa § 6 zákona o obnoviteľných zdrojoch

bučnej siete, nejedná sa o právo na prístup

té subjekty tvrdením, že výška platby bude

energie z ceny na straty a doplatku, pričom

do siete a nemožno zaň ani účtovať platbu.

nižšia ako spomínaných 20 000 eur za MW

práve doplatky majú zaistiť, že prevádzkova-

Existujú tiež zariadenia, ktoré nahrádzajú

ročne.

teľ zariadenia dostane zákonom garantova-

obnoviteľné zdroje energie, ale z dôvodu

nú cenu za elektrinu.

ich veľkosti alebo iných kritérií, len sčasti

DÁ SA G-KOMPONENT NAPADNÚŤ?

Bolo by preto v hrubom rozpore so zmyslom

„dodávajú“, to znamená predávajú elektrinu

Súčasná úprava G-Komponentu vyvoláva

a cieľom zákona o podpore obnoviteľných

prevádzkovateľovi distribučnej siete a nema-

viacero pochybností a ponúka hneď niekoľko

zdrojov energie, ak by prevádzkovateľ sie-

jú žiadne neobmedzené právo na výkupnú

možností napadnutia, o ktorých možno uva-

te znižoval zákonom garantovanú výkupnú

cenu. Pokiaľ tieto zariadenia nedodávajú, ale

žovať. Uvádzame stručný náčrt základných

cenu za elektrinu účtovaním platby za pre-

právom na podporu prostredníctvom pred-

argumentov proti terajšej úprave:

pravu.

nostného pripojenia a prístupu vytvárajú

Pokiaľ zariadenie na výrobu elektriny z ob-

spotrebu, bolo by – s výhradou ostatných

Nesúlad so zákonom o obnoviteľných

noviteľných zdrojov energie „dodáva“ elek-

protiargumentov – účtovanie g-komponentu

zdrojoch

trinu, čiže ju predáva za úradne stanovenú

prípustné.

Pokiaľ majú podľa § 3 zákona o obnoviteľ-

cenu prevádzkovateľovi siete, nevyužíva toto

ných zdrojoch energie1 zariadenia nárok na

zariadenie právo na prístup do siete, to zna-

Rozpor s právom EÚ

podporu, je účtovanie G-komponentu spor-

mená právo na využívanie siete a prepravu

Vychádzajúc z aktuálnych cien by platby

né. Zákon o obnoviteľných zdrojoch priznáva

elektriny vôbec. Do úvahy prichádza právo

hradené prevádzkovateľmi elektrární pred-

prevádzkovateľovi zariadenia na výrobu elek-

na prístup do siete, ak by výrobca elektriny

stavovali približne 1,10 eura/MWh. Za takú-
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to cenu získa prevádzkovateľ v zmysle § 2

visle od osobitných argumentov – v žiadnom

stavuje nákladnú investíciu, ktorá vychádza

písm. a) bod 12.2 zákona č. 251/2012 Z.z.

prípade vyššia ako 0,5 eura/MWh.

z dlhodobých kalkulácií. Predovšetkým pre

o energetike právo využívať distribučnú sú-

zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľ-

stavu, teda právo na prepravu elektriny. Ide

Porušenie medzinárodných zmlúv

o platbu za prepravu.

Slovensko

dvoj-

nou výkupnou cenou, ale aj pre konvenčné

Na úrovni legislatívy EÚ existuje nariade-

a viacstranných dohôd, ktoré zahŕňajú aj

zariadenia, predstavuje neskoršie zavedenie

nie Komisie (EÚ) č. 838/2010 o mechaniz-

ochranu investícií. Zjednodušene povedané,

obdobnej platby zásah do uvedených zák-

me kompenzácie o spoplatnení prenosov2,

tieto dohody majú ochrániť medzinárod-

ladných práv. O oprávnenosti a obhájiteľnos-

podľa ktorého sa priemerné ročné poplatky

ného investora pred neskoršími zmenami

ti takého zásahu sa možno sporiť.

výrobcov za prístup do prenosovej siete na

zákonov, ako aj pred novými daňami alebo

Slovensku v zmysle prílohy, časť B, bod 3 mu-

odvodmi, ak by ohrozovali jeho investíciu.

AKO POSTUPOVAŤ ĎALEJ?

sia pohybovať v rozmedzí 0 - 0,5 eura/MWh.

Dohody síce neobsahujú žiadny absolútny

Nad ďalším postupom a vývojom situácie visí

V konkrétnom prípade sa G-komponent

zákaz nových daní alebo odvodov, a v rámci

viacero otáznikov. Najmä ak predpokladáme,

vzťahuje aj na prístup do distribučnej sústa-

práva Európskej únie je možné ich opodstat-

že URSO svoju vyhlášku o cenovej regulácii

vy a nie je celkom jednoznačné, či má naria-

nenosť spochybňovať, ale v prípade ozná-

už nebude meniť. Na druhej strane žiaden

denie EÚ dosah aj na túto prepravu elektri-

meného G-komponentu prichádza do úvahy

prevádzkovateľ distribučnej sústavy nie je

ny. V každom prípade by to však bolo úplne

neskoršie ovplyvnenie hodnoty investícií, na

povinný účtovať G-komponent, respektíve

jedinečné, a išlo by o prípad „vnútroštátnej

základe čoho by prípadné medzinárodné ar-

podať návrh na cenové rozhodnutie. Odpo-

diskriminácie“, ak by vnútroštátny prenos bol

bitrážne konanie proti Slovenskej republike

rúčame preto komunikovať s URSO-m a pre-

značne drahší ako prenos cez hranice.

mohlo byť úspešné.

vádzkovateľmi sietí.

je

členom

viacerých

ných zdrojov energie so zákonom garantova-

Jedno zo záujmových združení pôsobiacich
v oblasti výroby elektrickej energie z OZE Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu
(SAPI) už využila možnosť a podala prokuratúre a Komisii (EÚ) podnet na preskúmanie
G-komponentu.
Pokiaľ nebudú vydané cenové rozhodnutia a G-komponent nebude účtovaný, nie je
podľa nášho názoru možné podať žalobu na
súd.
Ak však bude G-komponent prevádzkovateľovi vyúčtovaný, možno uvažovať o vyvolaní
súdneho sporu o oprávnenosti platby. Je,
samozrejme, nutné zvážiť riziko vyplývajúce
z nezaplatenia, nakoľko zariadenie prevádzkovateľa môže byť v konečnom dôsledku odpojené od siete. V takom prípade by sme odporúčali vykonať platbu s výhradou, v zmysle
ktorej

prevádzkovateľ

neuznáva

právny

dôvod platby. Následne by sa otvorila cesta
pre žalobu na vrátenie plnenia poskytnutého
bez právneho dôvodu. n
Autori sú advokáti v Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.
Na zabránenie neprípustnej diskriminácie
teda výška platby za prístup do sústavy ne-

Zásah do základných práv chránených

1. Zákon 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných

smie prekročiť maximálnu hranicu stanove-

ústavou

zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej vý-

nú nariadením EÚ. Táto je pri momentálne

Tak Ústava Slovenskej republiky, ako aj Eu-

roby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

stanovených cenách prekročená o viac než

rópsky dohovor o ochrane ľudských práv

2. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 838/2010 z 23. sep-

100%.

a základných slobôd a katalóg základných

tembra 2010, ktorým sa ustanovujú usmernenia

Keďže nariadenie EÚ je priamo účinné a má

práv EÚ chránia dôveru podnikateľa v právny

týkajúce sa mechanizmu kompenzácie medzi pre-

prednosť pred vyhláškou URSO č. 221/2013,

systém, slobodu podnikania a vlastníctvo.

vádzkovateľmi prenosových sústav a spoločného

nesmie byť platba za prístup do siete – nezá-

Výstavba zariadení na výrobu elektriny pred-

regulačného prístupu k spoplatneniu prenosov.
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» komunálna energetika » elektromobilita, advertoriál

Mestská polícia vo Zvolene využíva elektromobil od SSE

S

tredoslovenská energetika, a. s., (SSE) obohatila vozový park
Mestskej polície vo Zvolene o elektromobil. Odovzdanie vozidla je
súčasťou projektu E-jazda v meste, ktorý realizuje SSE so svojimi

partnermi. Hlavným cieľom projektu je poukázať na potenciál uplatnenia
elektromobilov ako praktických dopravných prostriedkov v mestách na
Slovensku.

TRETIA VEREJNÁ NABÍJACIA
STANICA V SR
Základným predpokladom fungovania elektromobilov je aj budovanie infraštruktúry.
Partneri SSE - organizácia Ad Vocem a spoločnosť EEI prinášajú do mesta Zvolen nabíjaciu stanicu, ktorá bude k dispozícii aj
verejnosti na námestí SNP. Po Bratislave
a Košiciach je Zvolen tretím slovenským

Začiatkom septembra odovzdali zástupcovia

giou uloženou v batérii. Batéria sa nabíja

mestom, v ktorom sa nachádza verejná na-

SSE elektromobil Peugeot iOn do užívania

z elektrickej siete a čiastočne získava energiu

bíjacia stanica.

Mestskej polície vo Zvolene.

regeneratívnym brzdením.

„Keďže sa mobilita obyvateľstva neustále zvy-

Na jedno nabitie, ktoré trvá asi tri hodiny

šuje, je mimoriadne dôležité hovoriť o ekolo-

PROJEKT E-JAZDA V MESTE

a stojí do dvoch eur, vydrží auto jazdiť približ-

gických spôsoboch dopravy. Verejný sektor

Elektromobily patria v súčasnosti medzi

ne 100 kilometrov.

musí ísť príkladom, a preto dúfam, že bude-

najekologickejšie spôsoby dopravy. SSE ako

me obyvateľov Zvolena inšpirovať k ochrane

firma zodpovedne pristupujúca k ochrane

ÚSPORY PRE MESTO

životného prostredia,“ povedal Ján Fellegi,

životného prostredia, sa snaží vytvárať priaz-

Pre mesto Zvolen znamená nový elektromo-

konateľ spoločnosti EEI. Na Slovensku jazdí

nivé podmienky pre ich využívanie v praxi.

bil úspory v rozpočte. Zo šiestich vozidiel,

podľa odhadov na elektrický pohon zhruba

„Prostredníctvom projektu E-jazda v meste

ktoré mestská polícia využíva, je väčšina

35 vozidiel. „Je to stále nízke percento, ale ich

predstavujeme inovatívny spôsob dopravy,

už značne opotrebovaná a na nové nemá

počty postupne rastú. Takmer všetky auto-

ktorý je priateľský k životnému prostrediu,

mesto peniaze.

mobilky už vyrábajú svoje modely aj vo verzii

a pritom užívateľovi poskytne komfort porov-

„Je pre nás potešením využívať takýto druh

elektromobilov. Sú to autá určené predo-

nateľný s tradičnou automobilovou dopra-

auta, najmä, ak hovoríme o šetrení nákladov,

všetkým na dopravu v meste. Podľa priesku-

vou. Nový progresívny spôsob dopravy po-

pretože pri spotrebe elektriny 16,42 kWh na

mov až 70 percent Európanov najazdí denne

mocou elektromobilov budú v rámci nášho

100 km predstavujú náklady na 100 km len

menej ako 40 kilometrov, dojazd na 100 kilo-

projektu testovať aj ďalšie vybrané mestá na

1,82 eura, čo je v porovnaní so spaľovacím

metrov je tak dostatočný,“ doplnil predseda

strednom Slovensku,“ uviedol v tejto súvis-

motorom päťnásobne menej,“ uviedol pri-

predstavenstva Stredoslovenskej energetiky

losti Antoine Jourdain, generálny riaditeľ SSE.

mátor Zvolena Miroslav Kusein.

Antoine Jourdain. n

Výhodou elektromobilov je nulová produkcia

Policajný elektromobil je prvý na Slovensku.

emisií, zníženie prevádzkových nákladov či

Podľa vyjadrenia zástupcov mesta sa bude

nižšia hlučnosť.

používať pri zásahoch v centrálnej mestskej

Elektromobily sú poháňané elektrickým mo-

zóne, ktorá je najviac zaťažená škodlivými

torom, ktorý je napájaný elektrickou ener-

emisiami z motorových vozidiel.
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» komunálna energetika » plyn

Nový prístup k obnove miestnych plynovodných sietí
Vlasta Rafajová, Peter Demeč, foto: SPP-distribúcia, Komunálna a priemyselná energetika

P

lynárenskú

distribuč-

vody (s tlakom nad 0,4, MPA) a miestne siete

potrubia miestnych sietí z dnešného pohľa-

nú sieť na Slovensku

s nízkym a stredným tlakom (do 0,4, MPA).

du problematické, je niekoľko a možno ich

Vysokotlakové oceľové plynovody tvoria pri-

rozdeliť do dvoch základných skupín. Ne-

bližne jednu pätinu celkových plynárenských

predpovedateľné príčiny (detekovateľné len

rozvodov na Slovensku, ich dĺžka predstavu-

cez úniky) sú predovšetkým: nekvalitná vý-

je približne 6 300 km a prakticky celý systém

stavba, nekvalitné vyhotovenie zvarov a chy-

vysokotlakových plynovodov je vybavený ak-

bovosť použitého materiálu. K predpoveda-

tívnou ochranou proti korózii. O niečo zloži-

teľným príčinám, spôsobujúcim rýchlejšie

tejšia situácia je v ochrane strednotlakových

starnutie oceľových potrubných sietí, patrí

a nízkotlakových rozvodov miestnych sietí.

poškodenie vonkajšej izolácie, existencia

prevádzkovanú

nosťou

spoloč-

SPP-distribúcia

tvo-

rí takmer 33 000 km potrubí
a celkový objem distribuovaného plynu v roku 2012 dosiahol
5,02 miliardy m3. Bezpečnosť
a prevádzková spoľahlivosť potrubnej siete je prirodzenou

rých druhov pôdy a najmä neúčinná alebo

Z celkovej dĺžky plynovodov miestnych sietí

cia aplikuje aktívnu protikoróznu katódovú

viac ako 26 700 km, tvoria novšie potrubia

ochranu na oceľových plynovodoch distri-

z polyetylénu vyše 14 000 km metrov a star-

bučnej siete s tlakom do 0,4, MPA už od roku

plynárenskej siete takmer 83

šie – a z dnešného pohľadu i problematickej-

1995, pričom v súčasnosti je chránených

miliónov eur.

šie – oceľové potrubia viac ako 12 700 km.

už približne 4 500 km takýchto plynovodov.

So stúpajúcim vekom oceľových potrubí

Zostávajúcich 8 200 km katódovo nechráne-

vystupuje do popredia aj nevyhnutnosť ich

ných starnúcich oceľových potrubí miestnej

obnovy.

siete predstavuje pre SPP – distribúcia aktu-

Príčin, prečo sú práve oceľové plynovodné

álnu prioritu v obnove miestnych sietí.

prioritou distribútora plynu, len
v minulom roku preto SPP- distribúcia investovala do svojej

Na

celkovej

dĺžke

distribučnej

siete

33 000 km sa podieľajú vysokotlakové plyno-

18

blúdivých prúdov, vysoká agresivita niekto-

PROBLEMATICKÉ SÚ STARŠIE
OCEĽOVÉ PLYNOVODY
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chýbajúca katódová ochrana. SPP – distribú-
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NOVÝ PRÍSTUP K HODNOTENIU
TECHNICKÉHO STAVU

tení niektorých kritérií. Použitie iba štan-

prirodzene rastie. „Do rekonštrukcie nám tak

dardných ekonomických kritérií (zostatková

vstupujú plynovodné potrubia miestnej siete

Aby bolo možné pristupovať k obnove čo

hodnota) zasa neumožňovalo vytvoriť rebrí-

s relatívnym vekom 51 rokov, ich skutočný

najefektívnejším spôsobom, distribútor ply-

ček úsekov miestnych sietí od najhorších po

vek je však len 34 rokov. Naopak, pôsobe-

nu spustil prednedávnom nový model hod-

najlepšie.

nie najlepších vonkajších vplyvov: katódová

notenia technického stavu (HTS) potrubí

Nový model HTS miestnych sietí kladie dôraz

ochrana už od realizácie výstavby, kvalitná

miestnej siete. Kľúčová je v ňom maximali-

na koncept relatívneho veku potrubí, ktoré-

vonkajšia izolácia, bezporuchová prevádzka

zácia preventívnych - proaktívnych opatrení

ho stanovenie dáva predpoklady na vznik

a neagresívna pôda bez blúdivých prúdov

vychádzajúcich z predpovedateľných príčin

objektivizovaného rebríčka nevyhnutnosti

spôsobí, že najkvalitnejšie plynovody dosiah-

starnutia potrubí (včas zasiahnuť a predísť

opráv, s následným určením poradia obnovy

nu relatívny vek 51 rokov až keď budú mať

prípadnému poškodeniu a únikom na potru-

jednotlivých úsekov, stanovenia prioritných

reálne 77 rokov,“ dopĺňa P. Demeč.

opráv i plánovaného alokovania finančných
zdrojov na ne.

REKONŠTRUKCIE AJ ÚDRŽBY
S VYŠŠOU EFEKTÍVNOSŤOU

Ako kvôli jednoduchosti vysvetľuje Peter

Nový sofistikovaný model HTS umožňuje

Demeč, vedúci odboru stratégie a rozvoja

distribútorovi plynu presnejšie plánovanie

aktív v spoločnosti SPP-distribúcia, a. s., pri

rekonštrukčných prác na miestnych sieťach.

koncepte relatívneho veku plynovodných

Softvér HTS umožňuje spájať úseky plynovo-

potrubí sa uplatňuje obdobný princíp ako pri

dov do logických celkov (mestské časti, obce)

hodnotení relatívneho veku a zdravotného

či zoradiť oblasti podľa koncentrácie únikov.

stavu človeka. „Iný relatívny vek má 75-ročný

Možno v ňom vizualizovať úseky s únikmi

dôchodca, ktorý celý život žije pod Tatrami,

nad stanovenú akceptovateľnú mieru, pridá-

biach) a minimalizácia korektívnych - reaktív-

striedmo sa stravuje a je aktívnym športov-

vať „relatívne staré úseky“ a „ostatné úseky“

nych opatrení (zásah až po zistení poškode-

com a iný jeho rovesník, ktorý od 15 fajčil

(hydraulika, zmeny v dopyte po plyne). Re-

nia).

a nezdravo žil.“

konštrukciu tak možno naplánovať cielene

Dosiaľ využívaný starý model HTS miestnych

Pôsobením negatívnych vplyvov okolia typu:

podľa poradia dôležitosti.

sietí vyhodnocoval rozsiahle heterogénne

žiadna katódová ochrana, poškodenie von-

Nový model HTS je prínosom aj pre efektív-

časti plynovodnej miestnej siete a do istej

kajšej izolácie, agresívnosť pôdy a blúdivé

nejšie plánovanie preventívnej údržby – kon-

miery umožňoval subjektívnosť pri hodno-

prúdy, relatívny vek plynovodných potrubí

krétne meranie tesnosti miestnych sietí. n

SPP – distribúcia zabezpečuje ochranu vysokotlakových
plynovodov proti korózii približne 650 stanicami katódovej
ochrany a 150 elektrickými polarizovanými drenážami. Elektrické polarizované drenáže sú lokalizované hlavne v oblastiach, kde oceľové plynovody idú v súbehu alebo v tesnej
blízkosti s jednosmernou elektrickou železničnou trakciou.
Aktívna protikorózna ochrana plynovodov miestnych sietí
sa potom realizuje najmä ich prepojením s vysokotlakovými
plynovodmi (v miestach, kde je dostatočná výkonová rezerva
staníc katódovej ochrany) a výstavbou nových staníc katódovej ochrany.
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» komunálna energetika » dodávka energií, advertoriál

Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Katolícku
univerzitu v Ružomberku, Ministerstvo zahraničných vecí SR… Zákazníci, ktorí vymenili svojho pôvodného dodávateľa energií za
MAGNA E.A., ušetrili v priemere 10 – 15 %
z celkového účtu za elektrinu, inými slovami
20 – 30 % z ceny komodity. V prípade malej
obce s približne tisíckou obyvateľov úspora
predstavuje 2000 až 3000 eur.
Dobrým príkladom možnosti úspor môžu

MAGNA E.A.

komplexná starostlivosť o vaše energie

M

byť obce, ktoré majú verejné osvetlenie (VO).
Často býva VO zaradené do kategórie štandardný produkt, preto samosprávy platia za
osvetlenie v čase od 17-tej do 20-tej hodiny
vysokú tarifu. Až potom začína nízka tarifa, čo je, samozrejme, nevýhodné. MAGNA
E.A. však ponúka špeciálny produkt Verejné
osvetlenie, pri ktorom môže mesto ušetriť na
osvetlení až 40 %. Cena komodity však nie je

AGNA E.A., s. r. o., je

xom, ktorým ZDE zaviazalo svojich členov

v MAGNA E.A. jedinou položkou, na ktorej sa

dodávateľom elektri-

(viac: www.zde.sk). Buduje tiež sieť zákazníc-

dá ušetriť.

kych miest – ENERGOZÓN. Aktuálne ich má

Spoločnosť svojim odberateľom poskytuje aj

otvorených už 15. Je tak druhou najväčšou

individuálne poradenstvo v oblasti optima-

energetickou spoločnosťou, čo sa týka počtu

lizácie distribučných sadzieb (rezervovaná

zákazníckych centier na Slovensku. Ľahko ich

kapacita, veľkosť ističa…). Toto poradenstvo

nájdete pod značkou ENERGOZÓNA MAG-

je, samozrejme, bez poplatku. n

ny, plynu a tepla s ce-

loslovenskou pôsobnosťou. Na
trhu s elektrinou pôsobí od roku
2007, na trhu s plynom od roku
2011. Je súkromnou slovenskou
spoločnosťou bez účasti zahraničného kapitálu. Ako prvá v SR

NA vo vybraných prevádzkach obchodného
reťazca TESCO alebo na www.energozona.
sk. O klientelu sa tiež stará sieť regionálnych
manažérov, ktorí pôsobia v každom kraji Slo-

začala od 1. 1. 2008 realizovať

venska a poskytujú kompletnú starostlivosť

dodávku elektriny aj pre do-

o našich klientov. MAGNA E.A. je držiteľom

mácnosti. Konatelia spoločnos-

Viac informácií vo vašej ENERGOZÓN-e, alebo na www.magnaea.sk

certifikátov kvality ISO 9001 a 18001.

Prečo energie od
MAGNA E.A.?

ti sú prvými občanmi SR, ktorí

V PONUKE MAGNA E.A. UŽ AJ TEPLO

využili právo na zmenu dodá-

Spoločnosť rozširuje svoju činnosť aj v oblasti

ll žiadne skryté poplatky, alebo nátlakový

vateľa. Dnes dodáva MAGNA

energetických služieb - ponúkame komplex-

podomový predaj,

nú správu tepelných zariadení. Cieľom nami

ll férová stabilná cena energie a jej garan-

poskytovanej služby je zlúčiť výhody lacnejšej

cia na vami zvolené obdobie,

dodávky elektriny a plynu a profesionálneho

ll dodávame energiu pre všetkých a sme

prístupu silného partnera, s cieľom znížiť

prvým dodávateľom elektriny pre domác-

náklady na dodávku tepelnej energie. Samo-

nosti,

E.A elektrinu i plyn niekoľkým
tisícom domácností a viac ako
tisícke firiem, celkovo viac ako 2
% slovenského trhu.

zrejmosťou je okamžité riešenie akútnych

ll máme druhú najširšiu sieť zákazníc-

problémov, bez nároku na vysoké investície

ko-kontaktno-poradenských centier po ce-

Filozofia firmy spočíva v komplexnosti služieb

zo strany odberateľa. Našim klientom ponú-

lom Slovensku,

súvisiacich s dodávkou energií a v bohatom

kame k energiám aj kotol Viessmann alebo

ll žiadne telefónne automaty, konkrétni

poradenskom a zákazníckom servise. Naším

klimatizáciu na splátky.

ľudia pre vaše konkrétne potreby,

poslaním nie je mať kvantá odberateľov, ale

ll celú zmenu dodávateľa vybavíme bez-

SILNÝ PARTNER PRE KOMUNÁLNU
SFÉRU

platne za vás,

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ ENERGOZÓNA
MAGNA

V komunálnej sfére dodáva MAGNA E.A.

všetkých,

energiu napríklad pre VÚC Trnava a Trenčín,

ll individuálny prístup podľa vašich po-

MAGNA E.A. je spoluzakladajúcim členom

mestá Trnava, Komárno, Humenné, Vranov

trieb,

Združenia dodávateľov elektriny (ZDE) a vo

nad Topľou, Partizánske a mnoho obcí. Z ve-

ll komplexná energetická starostlivosť.

svojom podnikaní sa riadi etickým kóde-

rejného sektora pre Ministerstvo Obrany SR,

odberateľov, o ktorých je výborne postarané.
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ll odborné poradenstvo od A po Z pre
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Energie máme dosť, preto ju dodávame
Informujte sa aj na špecializovaný zvýhodnený
produkt určený pre komunálnu sféru

Verejné osvetlenie
MAGNA E.A. je silný a dôveryhodný dodávateľ
Vašich energií.
Dodávame energiu tisícom zákazníkov zo súkromnej,
podnikovej i komunálnej sféry na celom Slovensku.
Sme stabilný dodávateľ a udržujeme stabilné ceny.
Viac informácií nájdete na www.magnaea.sk
alebo na telefónnom čísle 033 7720 731.

www.magnaea.sk

» komunálna energetika » teplárne, seriál

Zvolenská teplárenská

teplo a elektrina z uhlia aj biomasy

Vlasta Rafajová, foto: Komunálna a priemyselná energetika, Zvolenská teplárenská, a. s.

Z

volenská teplárenská, a. s., je po Žilinskej teplárenskej, a. s., dru-

O vzniku zdroja na výrobu a dodávku tepla

hou zo spoločností, ktoré vám predstavujeme v rámci seriálu

a elektriny vo Zvolene rozhodlo Povereníctvo

o veľkých štátnych slovenských teplárňach. Aj zvolenská tepláreň

Ešte v tom istom roku sa začala tepláreň vo

má svoje technické i geografické špecifiká, ktoré sa oplatí priblížiť a postupne si tak vytvárať obraz o teplárenstve na Slovensku.
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priemyslu v Bratislave už na jar v roku 1949.
Zvolene stavať. Okrem iného mala slúžiť ako
zdroj pre drevokombinát Bučina Zvolen. Postupne prešla tepláreň rôznymi organizačný3 / 2013
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Novšia a modernejšia časť zvolenskej teplárne – TpB.

budovaní sústavy centrálneho zásobovania

Spoločnosť Zvolenská teplárenská, a. s.,

teplom ďalší významní odberatelia a teplá-

v podobe akej ju poznáme dnes, vznikla

reň začala slúžiť ako centrálny zdroj tepla

založením Fondom národného majetku 17.

pre priemyselnú a bytovo-komunálnu sféru

decembra 2001, ako jedna zo štyroch ná-

mesta Zvolen. Sústava centrálneho zásobo-

stupníckych organizácií po zrušení Stredo-

vania teplom vznikla vybudovaním parovodu

slovenských energetických závodov, š.p., Žili-

pre zásobovanie priemyselných odberate-

na. Dnes Zvolenská teplárenská, a. s., dodáva

ľov najskôr v priemyselnej zóne Lučeneckej

teplo pre takmer 11 tisíc bytov. „Zásobujeme

cesty a neskôr aj horúcovodnej sústavy pre

teplom asi 80 percent bytov v meste, takmer

budované sídliskové súbory Zlatý potok a Se-

celý Zvolen, okrem sídliska Podborová, kde

kier. Zvolen sa tak zaradil medzi šesť miest

je lokálny zdroj tepla a centra mesta. Najväč-

na Slovensku s teplofikačnou koncepciou,

ším odberateľom z bytovo-komunálnej sféry

ktorej základným prvkom je tepláreň ako

je spoločnosť Stefe Zvolen, s. r. o., a medzi

kombinovaný zdroj výroby tepla a elektriny.

najväčších priemyselných odberateľov patrí

Po uvedení do prevádzky zdroja „Tepláreň B“

Bučina DDD, ŽOS Zvolen a Rušňové depo

v roku 1991 boli na systém centrálneho zá-

Zvolen, “ hovorí vedúci oddelenia prevádz-

sobovania teplom pripojené ďalšie sídliskové

kových analýz Zvolenskej Teplárenskej, a. s.,

súbory Záhonok, Bukovinka, Zvolen Západ.

Dušan Lacko.

Pôvodná stavba zvolenskej teplárne z päťdesiatych rokov. Stála na mieste dnešnej TpA.

mi formami, vždy ako jedna zo zložiek rezortu energetiky. Postupne sa vyvíjala a menila
veľkosť a kvalita technologického zariadenia
ako aj palivová báza. Pôvodne to bolo triedené hnedé a čierne uhlie, v roku 1972 pribudol ako palivo ťažký vykurovací olej a v roku
1991 zemný plyn. Menila sa aj štruktúra
odberateľov tepla. Ku kedysi jedinému odberateľovi tepla Bučina, n.p., pribudli po vy3 / 2013
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Prípravu drevnej štiepky zabezpečujú externí
dodávatelia v areáli TpA. Štiepku na krátke
vzdialenosti prepravujú kamióny.

DVA SAMOSTATNÉ TEPLÁRENSKÉ
BLOKY
Zvolenská teplárenská, a. s., prevádzkuje
dva samostatné zdroje tepla – „Tepláreň A“
(TpA) s parnými kotlami K4, K5, K 6 na zemný
plyn a „Tepláreň B“ (TpB) s rekonštruovanými parnými kotlami K01 a K02 na tuhé palivá.
Hoci sú zdroje tepla Zvolenskej teplárenskej
stavebne aj geograficky oddelené (staršiu
časť TpA od novšej TpB oddeľuje cesta E58,
ktorá je súčasťou rýchlostnej komunikácie
R1) funkčne a technologicky sú oba celky
prepojené.
V súčasnosti sa prevádzkuje predovšetkým
zmodernizovaný zdroj TpB s granulačnými
parnými kotlami K01 a K02. Výrobné zaria-

Vonkajšie zásobníky drevnej štiepky a uhlia. Tepláreň spaľuje české uhlie s výhrevnosťou približne
14 MJ a ruské uhlie s výhrevnosťou 18 MJ. Na zistenie výhrevnosti štiepky sa z každého kamióna, ktorý
ju privezie, odoberajú vzorky na zistenie kvality a vlhkosti štiepky. Stanovenie výhrevnosti je rozhodujúce pre určenie ceny, ktorú Zvolenská teplárenská svojim dodávateľom platí.

denia TpA sú už dlhšiu dobu využívané len
ako špičková a havarijná rezerva. Kotolňa

vanie zemného plynu a ťažkého vykurova-

zdroj (ročná prevádzka kotlov K4, K5 nepre-

TpA je vybavená kotlami K4, K5, K6 výrobcu

cieho oleja. Hoci sa v súčasnosti spaľuje iba

sahuje 240 hodín).

ČKD Dukla - Tatra Kolín, ktoré boli uvedené

zemný plyn, technológia TpA nespĺňa požia-

Zdroj TpB bol uvedený do prevádzky v roku

do prevádzky v sedemdesiatych rokoch. Ich

davky na súčasné emisné limity pri trvalej

1992 a významne modernizovaný v ro-

spoločný tepelný výkon je 95 MW. Kotly majú

prevádzke, čo je jedným z dôvodov, prečo

koch 2006 až 2008, aby spĺňal požiadavky

inštalované kombinované horáky na spaľo-

sa v súčasnosti prevádzkuje len ako rezervný

pre v tom čase platnú legislatívu v oblasti
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ochrany ovzdušia. Ako zdroj tepelnej energie v časti teplárne TpB sú využívané kotly
K01 a K02. Oba sú parné, granulačné s varným systémom s membránovými stenami,
projektované na spaľovanie hnedého uhlia
a drevnej štiepky. Ich spoločný tepelný výkon
je 173 MW.
V minulom roku Zvolenská teplárenská, a. s.,
vyrobila celkom 1,774 milióna GJ tepla, v roku
2011 to bolo 1,835 milióna GJ.
Podľa vedúceho oddelenia výroby Zvolenskej teplárenskej, a. s. Dušana Goliana, za
poklesom výroby tepla treba vidieť najmä
znižovanie odberu tepla v súvislosti so zatepľovaním budov. „Hoci počet zákazníkov
z bytovo-komunálnej sféry ani z priemyslu
medziročne neklesol, investície do energetickej efektívnosti budov znamenajú nižší odber tepla. Nepribúdajú nám v priemyselnej
zóne noví investori, ktorí by úbytok odberu
tepla vykompenzovali,“ vysvetľuje D. Golian.

Parameter

Jednotka

K01

K02

Výrobca kotla

-

SES Tlmače

SES Tlmače

Typ kotla

-

parný, vysokotlakový

parný, vysokotlakový

Palivo

-

HU, drevná štiepka,
ZP

HU, drevná štiepka, ZP

Počet práškových horákov

-

4

4

Typ roštu

-

dohorievací, pásový

dohorievací, pásový

Počet plynových stabilizačných horákov

-

4

2
2008

Rok rekonštrukcie
Tlak pary na výstupe
Teplota pary na výstupe

Oceľové zásobné silá na drevnú štiepku, každá má objem 580 m3.
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Zrekonštruovaný kotol K01. Zmes českého
a ruského uhlia sa do kotla dopravuje cez ventilátorový mlyn, práškové potrubie a horákovú
skriňu. Do spaľovacej komory sa rozomleté
uhlie vháňa ventilačným účinkom pod tlakom

-

2007

MPa

13,6

13,6

°C

540

540

Parný výkon

t/h

160

90

Tepelný výkon

MW

108

65

Tepelný príkon

MW

126

73

DREVNÁ ŠTIEPKA AKO
NAJVÝHODNEJŠÍ LOKÁLNY ZDROJ

pov - zmena palivovej základne. Slovenský

Z dnešného pohľadu kľúčové zdroje tepla vo

hom síry bol nahradený severočeským uhlím

Zvolene - kotly K01 a K02 v TpB boli spus-

s nižším obsahom síry a kotlová technológia

tené do prevádzky začiatkom deväťdesia-

bola kompletne zrekonštruovaná a upra-

tych rokov. Pôvodne mali oba rovnaký výkon

vená, aby umožňovala aj spoluspaľovanie

108 MW (160 ton pary za hodinu) a projek-

drevnej štiepky. „Ďalšie sprísňovanie emisnej

tovaným palivom bol slovenský lignit z bane

legislatívy spôsobilo, že v súčasnosti pripra-

Záhorie a Veľký Krtíš s relatívne vysokým

vujeme pre zdroje K01 a K02 palivový mix

obsahom síry. Výrazné sprísnenie emisných

tvorený severočeským uhlím, časťou nízko-

limitov od roku 2008 si vyžiadalo rekonštruk-

sírnatého uhlia z Ruskej federácie a domá-

ciu a ekologizáciu kotlov tak, aby vyhovovali

cou drevnou štiepkou.

novým legislatívnym požiadavkám.

Spoločným miešaním palív sa nám darí emis-

Základným problémom bolo prekračovanie

né limity spĺňať,“ hovorí D. Lacko a dopĺňa, že

limitov emisií SO2. Podstatou technického

počas rekonštrukcie zrealizovali aj automati-

riešenia ekologizácie zdrojov boli preto pri-

zovaný systém merania a sledovania emisií.

lignit s nižšou výhrevnosťou a vyšším obsa-

márne opatrenia na strane palivových vstukomunálna a priemyselná energetika / www.emagazine.sk
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šie

Drevná štiepka horí na pásovom dohorievacom rošte, ktorý je umiestnený približne
o štyri metre nižšie ako spaľovanie uhlia.

protitlakové

parné

turbogenerátory

(TG2 s výkonom 5,8 MW, TG4 s výkonom
4 MW) a jedna kondenzačná parná turbína
TG5 z roku 1996 s výkonom 9 MW. Keďže tepelné zdroje TpA nie sú dlhodobo v prevádzke, TG2 a TG4 v súčasnosti elektrinu nevyrábajú. Elektrickú energiu produkuje najmenší
a zároveň najnovší zdroj – kondenzačný parný turbogenerátor TG5. Para potrebná na
jeho prevádzku sa privádza nadzemným parným potrubím z časti TpB. Tým TG5 prispieva
k využitiu inštalovaného výkonu zdroja TpB
a umožňuje jeho celoročnú prevádzku.
Výrobu elektrickej energie v strojovni TpB
zabezpečuje parný protitlakový turbogenerátor TG01 s výkonom 25 MW.
Ďalšiu výrobu elektrickej energie realizuje
Zvolenská teplárenská, a. s. na externom
zdroji – hydrocentrále Slatina. MVE Slatina
je vybudovaná ako osobitný funkčný blok
priehrady na vodnom diele Môťová, široký 13,5 m a dlhý 26,6 m. Je tu inštalovaná
jedna Kaplanova turbína s výkonom 1 MW.
MVE Slatina zostala v portfóliu Zvolenskej
teplárenskej po odčlenení sa od Stredoslovenských energetických závodov, keďže slúži
aj ako čerpacia stanica a zásobuje surovou
vodou prevádzku teplárne.
V minulom roku Zvolenská teplárenská vyrobila svojimi prevádzkovanými zdrojmi celkom 90 870 MWh elektrickej energie, čo je
oproti roku 2011 nárast o 374 MWh.
Výroba

elektriny

Zvolenskej

tepláren-

skej, a. s., približne pokrýva spotrebu lokálneho uzla zásobovania elektrinou. „Zabezpečujeme vlastne spotrebu elektrickej energie
pre Zvolen, čo znamená, že sa nemusí dováV rámci ekologizácie a rekonštrukcie sa zní-

terných dodávateľov, ktorí spolupracujú aj

žať elektrina zo vzdialenejších miest,“ vysvet-

žil menovitý výkon kotla K02 z pôvodných

s menšími lokálnymi producentmi. „Drevná

ľuje D. Lacko.

108 MW na 65 MW, čo umožňuje celoročnú

štiepka k nám prichádza z okruhu zhruba 50

Vedúci oddelenia obchodu elektriny spo-

prevádzku zdroja.

kilometrov. Niekedy odoberáme aj menšie

ločnosti Jozef Petrinec dopĺňa, že Zvolenská

„Pôvodne sme počítali s využitím drevnej

množstvá odpadovej biomasy, ktoré nám

teplárenská vyrobenú elektrinu dodáva do

štiepky ako doplnkového paliva s rozsa-

ponúknu na energetické zhodnotenie, naprí-

distribučnej sústavy SSE – distribúcia, a. s.

hom do 30 percent, po ďalších technických

klad z čistenia brehov riek a nádrží, z výru-

Okrem toho poskytuje pre prenosovú sústa-

úpravách sa nám postupne podarilo zvýšiť

bov, prerezávok. Maximálna denná spotreba

vu podporné služby primárnej, sekundárnej

podiel spoluspaľovania biomasy. Aktuálny

drevnej štiepky v menšom kotli K02 pred-

regulácie činného výkonu a má taktiež zaria-

podiel drevnej štiepky je 42 percent. Tých

stavuje 240 ton/24hod. a väčšom kotli K01

denie ocertifikované na poskytovanie terci-

30 percent je počítaných z menovitého vý-

okolo 480 ton/24hod.,“ konkretizuje Dušan

árnej regulácie činného výkonu. Na margo

konu kotla, my využívame to, že pri nižších

Golian.

novej vyhlášky ÚRSO o cenách v elektroener-

zaťaženiach, keď kotol nejde na plný výkon,

getike a poplatku G-komponent (za prístup

sa objem štiepky zachováva, čo sa napokon

VÝROBA ELEKTRINY Z TEPLA I VODY

do sústavy) pripomína, že spresniť ich vplyv

premietne do vyššieho celkového podielu

Zvolenská teplárenská disponuje celkom

zatiaľ nie je možné. „Zatiaľ to nie je presne

štiepky na výrobe tepla,“ približuje D. Lacko.

štyrmi vnútornými zdrojmi na výrobu elek-

definované, nie je ani stanovený cenník, stále

Drevnú štiepku Zvolenská teplárenská, a. s.,

trickej energie a jedným externým zdrojom.

komunikujeme s ostatnými teplárňami, dá-

nakupuje už hotovú prostredníctvom ex-

V strojovni TpA sú inštalované dva star-

vame požiadavky na ÚRSO na výklad či pres-
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Plynový horák. Vo Zvolenskej teplárenske, a.s,
využívajú zemný plyn len pri nábehu kotlov
po technologických prestávkach a na stabilizovanie procesu spaľovania.

nejšiu definíciu jednotlivých článkov vyhlášky.

únosné,“ zdôvodňuje J. Petrinec. „Určite by

dodáva D. Lacko. Odbúranie výroby elektriny

Vieme, že to bude mať negatívny vplyv, ale

sme museli výrazne obmedziť výrobu, ne-

by malo, samozrejme, vplyv aj na poskytova-

zatiaľ ho nevieme vyčísliť. Pokiaľ by však boli

mohli by sme elektrinu vyrábať v takom ob-

nie podporných služieb pre prenosovú sú-

platby za dodávku elektriny na takej úrovni

jeme ako doteraz a pre hospodárenie firmy

stavu. Tie by si musela zabezpečovať z iných

ako platby za odber, bolo by to pre nás ne-

by to znamenalo prepad hlboko do straty,“

zdrojov.

Tepláreň "B"
13,5 MPa

160 t/h

90 t/h

108 MW

65 MW

K-01

K-02

535 oC

RS 2,3

Tepláreň "A"

RS 1

173 MW

TG-01

3,8 MPa

25,0 MW

400 oC

77 MW

RS

K-4,5

5,8 MW

TG-2

4,0 MW

TG-4

0,24MPa 180 oC

RO

odber

1,2 MPa

260 oC

Nč
18 MW

kondenzát

CHÚV

K-6

VS-SCZT

9 MW

TG-5

kondenzát

Oč

SKO

VS

Parametre zdroja :
Tlak admisnej pary

Teplota admisnej pary
Výroba pary
Tepelný výkon kotlov
Počet kotlov
Elektrický výkon TG
Počet turbín

Výstupný výkon SCZT
Palivo
Typ kotlov
Typ turbogenerátorov
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13,5 Mpa
535 oC
375 t/h

268 MWth
5 ks

M

Parovod
1,0 MPa
260 oC

Technologická schéma výroby tepla a elektrickej energie v Zvolenskej teplárenskej,a.s.

O

Horúcovod

OST

2,5 MPa
150/70 oC

80 MW

67,2 MW

7,0 km

17,5 km

43,9 MWe
4 ks

160,0 MWth
Hnedé uhlie 13,5 MJ/kg, Drevná štiepka 9 GJ/t, ZPN 0,0342 GJ/Nm3
K- 01, 02 Bubnové strmorúrové, granulačné, K- 4,5,6 bubnové, strmorúrové, horák
T01 - protitlaká s neregulovaným odberom, T2 - protitlaká s R odberom, T4 - protitlaká, T5 - kondenzačná
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Do 180 metrov vysokého komína sú zaústené elektrostatické odlučovače z kotlov K01
a K02, ktoré zachytávajú tuhé znečisťujúce
látky v spalinách s účinnosťou 99,8 percenta.
V pozadí vodné dielo Môťová, odkiaľ tepláreň
čerpá surovú vodu pre svoju technológiu.

iných veľkých slovenských teplární. „Prísnej-

neujasnenú koncepciu budúcnosti zdroja

ROK 2016 – ČO ĎALEJ?

ším emisným limitom, ktoré vstúpia do plat-

sme sa prihlásili do Prechodného národné-

Pripravované sprísnenie európskej a domá-

nosti v roku 2016, nebude existujúca pre-

ho programu SR, ktorým sa predlžuje čas na

cej emisnej legislatívy od roku 2016 opäť vý-

vádzka Zvolenskej teplárenskej vyhovovať,“

prestavbu zariadení, v našom prípade asi do

razným spôsobom zasiahne aj do prevádzky

hovorí D. Lacko. „Vzhľadom na predpokla-

roku 2018,“ dodáva.

teplárne vo Zvolene. Rovnako ako v prípade

danú finančnú náročnosť investície a zatiaľ

Zvolenská teplárenská, a. s., má pripravenú
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Turbogenerátor TG 01 s výkonom 25 MW
umiestnený v TpB.

Kaplanova turbína s výkonom 1 MW na neďalekom vodnom diele Môťová.

la, by sa využíval rekonštruovaný zdroj TpB,
kde by bol inštalovaný kotol na drevnú štiepku so stopercentným záskokom na zemný
plyn,“ opisuje najpravdepodobnejší variant
ďalšieho vývoja D. Lacko.
„Nie je to však zatiaľ definitívne rozhodnutie, najmä kvôli aktuálnej legislatíve, ktorá
mení podmienky podpory výroby elektriny
z obnoviteľných zdrojov. Výsledný variant
budeme musieť prispôsobiť platnej legislatíve. Po vyjasnení legislatívneho rámca bude
štúdiu – energetický audit, v rámci ktorého

v plynových kogeneračných jednotkách, pri-

spracovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá

boli vypracované variantné riešenia rekon-

čom by sa zároveň produkovala aj elektrická

overí ekonomickú životaschopnosť vybrané-

štrukcie výrobných zariadení. „Zatiaľ nám

energia. Teplo z nich by sa využívalo na ohrev

ho variantu. Predpokladáme, že legislatíva

ako preferovaný variant vychádza rekon-

primárnej sústavy tepelných rozvodov. To by

bude jasná do konca roka a v budúcom roku

štrukcia na zariadenia spaľujúce zemný plyn

postačovalo pre základné zaťaženie, vo vy-

odštartujú prípravné práce – práve štúdiou

a drevnú štiepku. Zemný plyn by sa spaľoval

kurovacej sezóne, keď je väčšia potreba tep-

uskutočniteľnosti,“ uzatvára Dušan Lacko. n

3 / 2013

komunálna a priemyselná energetika / www.emagazine.sk

29

» komunálna energetika » biomasa, ORC

Celkový pohľad na komplex ekologickej kotolne na
biomasu spolu s ORC-jednotkou

Využitie dendromasy

pri kombinovanej výrobe tepla a elektriny v systémoch CZT
Ing. Juraj Horský, foto: archív DIH, s. r. o. a Polytechnik, GmbH

J

ednou z hlavných priorít

Ako jedna z možných technológií dosahova-

v oblasti energetickej poli-

nia týchto cieľov sa javí kombinovaná výroba

VYSOKO ÚČINNÁ KOMBINOVANÁ
VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA

tepla a elektriny (KVET).

Kombinovaná výroba elektriny a tepla je

Najperspektívnejším obnoviteľným zdrojom

technologický proces, pri ktorom sa uskutoč-

energie na Slovensku je pre ňu biomasa. Jej

ňuje výroba elektriny a tepla súčasne v rámci

celkový ročný potenciál vhodný pre ener-

jedného zariadenia (kogeneračnej jednotky).

getické využitie predstavuje u nás približne

V súčasnosti sa využíva ako najefektívnejšie

75,6 PJ.

riešenie pre kombinovanú výrobu elektriny

Dendromasa (drevo, dreviny, kôra a odpad

a tepla z dendromasy organický Rankinov

z dreva) predstavuje najväčšiu časť biomasy,

cyklus (ORC). ORC-technológia je založená na

ktorá je súhrnom látok živých organizmov -

princípe uzatvoreného parného Rankinovho

lej ekonomike prevádzky a ná-

rastlín, baktérií a živočíchov.

cyklu s tým rozdielom, že namiesto vody je

vratnosti investícií. Veľkú úlohu

Okrem dendromasy je súčasťou biomasy aj

použité organické pracovné médium - uhľo-

fytomasa (rastliny, odpad z rastlinnej poľ-

vodíky radu izopentán, izooktán, toluén a si-

nohospodárskej produkcie) a zoomasa (or-

likónové oleje. Toto pracovné médium vyka-

ganické odpady z domácností a živočíšnej

zuje veľmi výhodné vlastnosti pri vyparovaní,

výroby).

ku ktorému dochádza pri relatívne nízkych

tiky Európskej únie je otáz-

ka efektívnejšieho využívania
energie a účinnosti samotných
zdrojov energie. Stále väčšia
pozornosť sa venuje zlepšeniu
energetickej

účinnosti

vzhľa-

dom na životné prostredie, ďa-

pritom zohráva využívanie lokálnych obnoviteľných zdrojov
energie.
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4.

5.
Horná časť termoolejového kotla spolu s obslužnou
plošinou a čistiacim zariadením na stlačený vzduch

energiu, ktorá sa následne prostredníc-

Príklad kotolne na spaľovanie dendro-

tvom alternátora premieňa na elektric-

masy v systéme s ORC-zariadením

kú energiu.

Z hľadiska prevádzkového členenia tvoria

Organická para je potom v uzavretom

typickú kotolňu na dendromasu v systéme

okruhu pomocou tekutiny (vody) ochla-

kogenerácie nasledovné časti:

dená a následne kondenzuje. Voda sa

Skladovanie paliva - zásobník paliva spo-

pritom zohreje na približne 80 až 90 °C

lu s vyprázdňovacím zariadením - jeho

a je ďalej využívaná na vykurovanie ale-

veľkosť sa stanovuje podľa druhu a výkonu

bo ako zdroj technologického tepla.

spaľovacieho zariadenia a v nadväznosti na

Skondenzovaný silikónový olej sa pre-

logistiku dopĺňania paliva. Najčastejšie ide

čerpáva naspäť do regenerátora, čím

o vodorovné betónové zásobníky (bunkre),

sa uzavrie cyklus a celý proces sa môže

v hornej časti často doplnené o drevené ste-

začať odznovu.

ny z hranolov s medzerami pre lepšie dosú-

Popísaný ORC-cyklus má pritom veľmi vy-

šanie paliva (štiepky).

teplotách a tlakoch. Optimálnym pracovným

sokú celkovú energetickú mieru účinnosti

Doprava paliva zo zásobníka do spaľo-

médiom pre ORC-kogeneračné jednotky

- z celkovej tepelnej energie vstupujúcej do

vacieho zariadenia - pri kogeneračných

založené na spaľovaní dendromasy je silikó-

procesu je asi 20 % premenenej na elektric-

systémoch využívajúcich dendromasu ako

nový olej. Rozsah elektrických výkonov pri

kú energiu, približne 78 % na tepelnú ener-

palivo, sa v zásade využívajú dve možnosti

nasadení ORC-technológie sa pohybuje od

giu a zvyšné 2 % predstavujú tepelné straty

technického riešenia. Závitovkové doprav-

približne 300 do 3000 kWel. ORC-zariadenie

cez tepelnú izoláciu, sálanie a straty v gene-

níky sa využívajú v prípade, keď sa spaľuje

je napojené na zdroj tepla - v našom prípade

rátore elektrického prúdu.

jemnejšia homogénna frakcia (piliny, hobliny, jemné štiepky, drevný prach, drevné

kotolňu na spaľovanie dendromasy s termoolejovým kotlom. Vstupná teplota termooleja

Medzi zásadné výhody ORC-technológie

pelety). V prípade hrubšej nehomogénnej

ako tepelného média dosahuje štandardne

patrí:

frakcie (spaľovanie odpadu z lesnej výroby,

ll vysoká miera účinnosti turbíny / termo-

kôry…) pri nasadení technológie spaľovania

dynamického procesu,

na rošte, sa využívajú výkonnejšie dopravné

VYUŽITIE ORC-PROCESU PRI
KOGENERAČNÝCH JEDNOTKÁCH NA
DENDROMASU

ll nižšie mechanické namáhanie turbíny

systémy, najčastejšie vybavené hydraulickým

z dôvodu nízkej obvodovej rýchlosti,

pohonom.

ll nízke otáčky turbíny umožňujú priamy

Samotné spaľovacie zariadenie s tepel-

Z technického hľadiska je ORC-zariadenie

pohon alternátora bez prevodovky,

ným výmenníkom – ide o dve samostat-

založené na princípe turbogenerátora, tvo-

ll počas expanzie organickej pary nevzni-

né technologické časti, ktoré môžu byť nad

reného štandardne pohonnou jednotkou

ká vlhkosť, ktorá má štandardne za násle-

sebou, alebo v prípade väčších zariadení,

- parnou turbínou a z elektrického generá-

dok eróziu lopatiek turbíny,

hlavne z priestorových dôvodov, vedľa seba.

tora (alternátora), pričom obe zariadenia sú

ll jednoduché uvedenie do prevádzky,

Tepelný výmenník predstavuje vertikálny ter-

prepojené spoločným hriadeľom. V zaria-

ll vysoká automatizácia prevádzky,

moolejový kotol uložený na vlastnej oceľovej

dení dochádza k premene tepelnej energie

ll jednoduchý proces údržby,

podpornej konštrukcii. V prípade riešenia

na mechanickú a následne na elektrickú. Pri

ll nie je potrebná prítomnosť obsluhujú-

vedľa seba je tepelný výmenník spojený so

bežnom ORC-zariadení, v našom prípade na-

ceho personálu,

spaľovacím zariadením robustným kanálom

pojenom na kotolňu na dendromasu, sa celý

ll dlhá životnosť zariadenia - viac ako 20

so samonosnou oceľovou konštrukciou, ša-

proces skladá z nasledujúcich krokov:

rokov.

motovou výmurovkou a viacvrstvovou tepel-

okolo 300 °C.

1.

Zdroj tepla - kotolňa na dendromasu - zohreje tepelné
médium (termoolej) na vyso-

2.

3.

ORC-modul - menovitý tepelný výkon kotolne 2x12000
kWt, elektrický výkon ORC-modulu 2x2114 kWel,
Bielorusko

nou izoláciou.
Odpopolňovacie

zariadenie

- v prípade kogeneračných systé-

kú teplotu okolo 300 °C.

mov sa výlučne používa automa-

Horúci termoolej je v uzavre-

tické odpopolňovacie zariadenie

tom

prečerpávaný

pozostávajúce zo systému uzá-

k ORC-modulu. V ORC-mo-

verov, závitovkových dopravníkov

dule sa pomocou neho or-

a vymeniteľných kontajnerov

ganické pracovné médium

Spalinovody, spalinové venti-

(silikónový

vyparuje

látory, odlučovacie zariadenie,

v príslušnom výmenníkovom

komín – sú zariadenia slúžiace na

systéme (predohrievač a vý-

odvod spalín do atmosféry a ich

parník).

úpravu (odlúčenie tuhých znečis-

Organická para sa v turbíne

ťujúcich látok) pred samotným

rozpína a vyrába mechanickú

vypustením. Súčasťou tejto časti
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tok prostriedkov v oblasti verejných financií,
nedostatok garancií na pokrytie úverových
zdrojov a dlhý čas návratnosti investovaných
prostriedkov. Vzhľadom na úpravy v legislatíve a ich nepredvídateľnosť počas prevádzkovania zariadenia stúpa podnikateľské riziko
nielen na úrovni výrobcu energie, ale aj na
úrovni pestovateľa a spracovateľa biomasy.
Je preto potrebné formou štátnych dotácií
alebo inými nástrojmi motivačnej politiky
podporiť presadzovanie týchto technológii na Slovensku. V konečnom dôsledku to
prispeje k napĺňaniu cieľov energetickej politiky na národnej úrovni i z hľadiska plnenia
Pohľad na vyprázdňovací systém zásobníku paliva zhrňovacie tyče s hydraulickým pohonom

záväzkov voči Európskej únii.
tovom meradle. Popri úspore primárnych
energetických zdrojov, diverzifikácii dodávok energie a tým aj zvyšovaní bezpečnosti

kotolne môžu byť aj ďalšie zariadenia, ako

zásobovania energiou je nezanedbateľným

predohrievač spaľovacieho vzduchu, adi-

aspektom zníženie nepriaznivých vplyvov
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BIOMASA získala podporu pre
projekty SMAPUDE a DanubEnergy
Peter Albert, foto: BIOMASA

B

DANUBENERGY – PROJEKT
PARTNEROV Z DEVIATICH KRAJÍN
Druhým rozpočtovo skromnejším projektom, ktorý BIOMASA, združenie právnických
osôb implementuje z Operačného programu Stredná Európa od augusta 2012 do
decembra 2014, je projekt DanubEnergy

IOMASA, združenie právnických osôb z Kysuckého Lieskovca zís-

„Zlepšenie

kalo v júli tohto roka, ako jediné zo Slovenska, významnú podpo-

a dodávok bioenergie v pobrežných oblas-

ru na propagáciu využívania biomasy z programu LIFE+ Európskej

komisie. Zo 158 prihlásených projektov v rámci celej Európy bolo pritom
schválených len 10 projektov. Projekt má názov SMAPUDE „Strategické
riadenie a plánovanie využívania domácej energie“ a bude zameraný na
podporu využívania biomasy a solárnej energie.

ekologickej

efektivity

výroby

tiach povodia Dunaja a iných záplavových
oblastiach v strednej Európe“ (Improving
eco-efficiency of bioenergy production and
supply in riparian areas of the Danube river
basin and other floodplains in central Europe). Projekt má celkom 11 partnerov, jeho
rozpočet je 1,778 milióna eur (z toho pre

Náčrt zeleného vozidla („green energy
vehicle“), ktoré bude zakúpené v rámci projektu SMAPUDE za účelom propagácie OZE

BIOMASU Kysucký Lieskovec 100 206 eur).
V súčasnosti je výroba energie z biomasy
často ekonomicky neefektívna. Konvenčná
Demonštračná mobilná jednotka na výrobu tuhého paliva z trávnatej biomasy

produkcia biomasy pre výrobu bioplynu je
mnohokrát aj ekologicky neefektívna, napr.

Hlavným cieľom projektu SMAPUDE je zvý-

poru rozvoja a kooperácie medzi zaintereso-

vzhľadom k dominancii kukurice, zvýšenému

šenie povedomia o využívaní biomasy a so-

vanými členmi. Projekt sa zameriava aj na

riziku erózie pôdy a stratám živín, rovnako

lárnej energie, ako domácich obnoviteľných

mládež v domácom a medzinárodnom kon-

ako nízke využívanie tepelnej energie v kom-

zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej

texte a vítané sú najrôznejšie aktivity, ktoré

binovanej výrobe tepla a elektrickej energie.

pohody budov a ohrev vody.

môžu byť do tohto projektu zahrnuté.

Konflikt medzi využitím kvalitnej ornej pôdy

Rozpočet celého projektu SMAPUDE pred-

pre pestovanie energetických plodín a po-

stavuje takmer 1,3 milióna eur. Začal sa

Hlavnými výsledkami implementácie projek-

travinársku produkciu vedie k zvyšovaniu

implementovať v septembri a bude trvať tri

tu by mali byť:

cien poľnohospodárskej pôdy a produktov.

roky.

ll zvýšenie povedomia verejnosti o využí-

Preto je nevyhnutné ekologicky šetrné zlep-

vaní biomasy a solárnej energie o 30 %,

šenie procesov výroby bioenergie, rovnako

PROPAGÁCIA DOMÁCICH ZDROJOV
A VYTVORENIE EKO-KLASTRA

ll zmena palivovej základne z fosílnych pa-

ako využívanie opustených a nevyužívaných

lív na biomasu a/alebo využívaniu solárnej

prírodných a poľnohospodárskych oblastí

V projekte bude realizované veľké množstvo

energie v 300 objektoch,

na výrobu energie. S konkrétnou realizáciou

propagačných aktivít zameraných na všetky

ll zníženie množstva emisií CO2 o 20 000

modelového príkladu v deviatich krajinách

skupiny obyvateľstva, od žiakov a študentov

ton počas realizácie projektu,

súbežne, projekt DanubEnergy objasňuje,

cez predstaviteľov samospráv až po širokú

ll zvýšenie povedomia predstaviteľov sa-

aké technické možnosti a metodické prí-

verejnosť. Jedným z výsledkov projektu bude

mospráv a súkromného sektora o využíva-

stupy sú použiteľné pre zlepšenie produkcie,

aj vytvorenie Eko-klastra združujúceho spo-

ní biomasy a solárnej energie o 30 %,

účinnosti a nadnárodnej spolupráce v ob-

ločnosti, ktoré sa zaoberajú obnoviteľnými

ll založenie Eko-klastra s minimálnym

lasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov

zdrojmi energie - predovšetkým biomasou

počtom 15 členov na konci projektu,

energie v strednej Európe. n

a solárnou energiou.

ll zvýšenie povedomia študentov škôl

Eko-klaster je veľmi vhodnou formou na pod-

o minimálne 50 %.
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Prvý slovenský ORC
príbeh s dobrým koncom
Vlasta Rafajová, foto: Komunálna a priemyselná energetika, Stavimex, a. s., Toppelet, s. r. o.
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J

edným z energeticky efek-

nosti a opodstatnenosti, ale aj vďaka rôznym

bohaté portfólio a vnášať do našej výroby

tívnych spôsobov kombi-

priaznivým až šťastným okolnostiam, ktoré

pridanú hodnotu. Hoci to nie je tá najjedno-

sprevádzali realizáciu od začiatku až dote-

duchšia cesta, ekonomická kríza potvrdila, že

raz,“ vysvetľuje K. Káčerik.

je správna. Rovnakým spôsobom sme uvažo-

novanej výroby elektrickej

energie a tepla je organický
Rankinov cyklus (ORC). Zatiaľ čo
v zahraničí je táto technológia
dobre známa a patrične využívaná, doma sme donedávna

vali aj nad novým zdrojom a rozhodli sme sa

VÝCHODISKO – VLASTNÁ BIOMASA

pre kombinovanú výrobu tepla a elektrickej

Využitie odpadovej biomasy z výroby na pro-

energie,“ hovorí K. Káčerik.

dukciu výroby tepla pre vlastnú potrebu je

V roku 2008 sa TOPHOLZ začal intenzívnejšie

pre drevársku fabriku tým najprirodzenejším

zaoberať návrhom nového zdroja, ktorý by

počinom. Inak to nebolo ani v prípade spo-

zabezpečil 4 MW tepla pre plánovaný rozvoj

ločnosti TOPHOLZ, ktorá využívala drevnú

fabriky i prípadnú rezervu na ďalšie aktivity.

žiadne skúsenosti s ORC ne-

biomasu na výrobu tepla už od svojho vzni-

„Aj keď v tom období bola akási móda reali-

mali. Dnes je situácia iná, v pre-

ku v roku 2002. TOPHOLZ je drevárska fir-

zovať projekty prioritne zamerané na výrobu

ma s diverzifikovaným výrobným portfóliom.

elektrickej energie, nemali sme záujem robiť

Vyrába rezivo, konštrukčné drevo, drevnú

nejaký megalomanský projekt na jej pro-

štiepku a pelety, polotovary pre nábytkár-

dukciu, ale naozaj vychádzať z našej reálnej

sky priemysel, drevené obaly, pričom každá

potreby tepla. Monitorovali sme množstvá

časť výrobného sortimentu tvorí 10 až 15

odpadovej biomasy, ktoré nám za rok vznik-

vádzke je prvý slovenský organický Rankinov cyklus - v Krnči
pri Topoľčanoch.

Za projektom, ktorý rozvíril pozornosť nie-

percent z celkového obratu firmy. Pôvodným

len v odborných energetických kruhoch,

zdrojom tepla pre potreby firmy (najmä pre

stojí drevárska spoločnosť TOPHOLZ, s. r. o.

technológiu sušenia a parenia dreva) bol

a investično-developerská spoločnosť Nova

kotol na spaľovanie drevnej biomasy s vý-

Energia, a. s., člen skupiny SKYSIDE. Spojili sa

konom 2 MW, ktorý TOPHOLZ zrealizoval

v projektovej spoločnosti TOP PELET, s. r. o.,

v roku 2005. V súvislosti s rastom firmy v ro-

ktorá bola investorom a je i prevádzkova-

koch 2007 a 2008 nastala potreba väčšieho

teľom ORC v Krnči pri Topoľčanoch. Ako

množstva tepla. Vtedy v TOPHOLZe začali

nú, snažili sme sa to nastaviť tak, aby sme ne-

zhodne tvrdia obaja konatelia TOP PELET

premýšľať nad novým zdrojom tepla, kto-

museli prácne dovážať biomasu z externých

Karol Káčerik a Matej Danóci, ORC v Krnči je

rý by uspokojil nielen narastajúci dopyt, ale

zdrojov. Potvrdilo sa nám, že máme dostatok

ukážkovým príkladom vydareného energe-

priniesol by aj pridanú hodnotu. „Vždy sme

suroviny, aby sme 4 MW tepla vyrobili z vlast-

tického projektu. „Nielen kvôli jeho zmyslupl-

sa snažili nebyť len surová pílnica, ale mať

nej biomasy,“ dopĺňa K. Káčerik.
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Letecký pohľad na areál drevárskej spoločnosti
TOPHOLZ po dokončení projektu. Vo vyššej oceľovej
stavbe (modrá) je umiestnená kotlová časť technológie, v nižšej murovanej prístave (biela) je osadená
ORC turbína. Na streche prístavby sú inštalované
vzduchové chladiče na prípadné marenie vyrobeného tepla.
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VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE A TEPLA
Z BIOMASY S VYUŽITÍM JEDNOTKY ORC
KOTOL NA BIOMASU
EKONOMIZÉR

ODLUČOVAČ PRACHU

ODŤAHOVÝ VENTILÁTOR

(ORGANIC RANKINE CYCLE)

RECIRKULAČNÉ POTRUBIE

VZDUCHOVÝ CHLADIČ

RECILKULAČNÝ VENTILÁTOR

o

69,1 C

ORC

o

60,1 C

KOTOL

o

ÚK vstup 60 C
o

ÚK výstup 80 C

BIOMASA
DOPRAVNÍK NA POPOL

KOMÍN

GENERÁTOR

TURBÍNA

VÝMENNÍK - TO

REGENERÁTOR

KONTAJNER NA
POPOL

KONTROLA NETESNOSTI
PRÍRUB

o

ÚK výstup 80 C
o

ÚK vstup 60 C
VÝPARNÍK

TERMOOLEJ
o
výstup 250 C

PREDHRIEVAČ

SPLIT SYSTÉM
TERMOOLEJ
o
vstup 310 C

TECHNOLOGICKÉ
RIADIACE A SILOVÉ
ELEKTRO ROZVÁDZAČE

NÚDZOVÝ CHLADIČ

VÝMENNÍK ÚK

ÚČINNÁ TECHNOLÓGIA

Nominálny tepelný výkon celého riešenia je

Na myšlienku postaviť výrobu tepla na prin-

4100 kWt a nominálny elektrický výkon pred-

cípe ORC priviedol drevárov z Krnče celkom

stavuje 999 kWe.

náhodou známy energetik a vodohospodár

SMER PRÚDENIA SPALÍN
RECILKULÁCIA SPALÍN
TERMOOLEJ (TO)
SILIKÓNOVÝ OLEJ
GLYKOL
VYKUROVACIA VODA
STUDENÁ VODA

Úroveň rozostavanosti v októbri 2012. Vzhľadom
na veľkosť jednotlivých technologických častí sa
najskôr inštalovali jednotlivé prvky kotla KOHLBACH,
až potom sa kotol postupne obstavoval oceľovým
obvodovým plášťom.

Július Binder. „Stretli sme sa síce pri úplne
inej príležitosti, ale dostali sme sa aj k nášmu
pripravovanému projektu a napokon to bol
práve docent Binder, ktorý sa zo svojej profesionálnej cti do nášho projektu vložil a všemožne nám s ním potom pomáhal,“ hovorí K.
Káčerik. Pri výbere technológie bola prioritou
investora účinnosť a spoľahlivosť technológie. Definitívne rozhodnutie padlo na realizáciu kotla na biomasu rakúskeho výrobcu
Kohlbach, typ K8/12 – 5140 kW a ORC modul s turbínou Turboden, typ CHP 10 SPLIT.
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Ako vysvetľuje K. Káčerik, celú technológiu

energia, teplo a drev-

tvoria dve základné časti. „Kotlová časť, ktorá

ný popol,“ spresňuje

spaľuje biomasu, je v princípe rovnaká ako

K. Káčerik.

pri štandardných kotolniach. Teplo z bio-

Rovnako je celý pro-

masy však nezohrieva vodu, ale termoolej

ces úplne automa-

v rúrkovnici. Ten z výmenníka postupuje do

tizovaný, okrem na-

druhej časti – turbíny ORC modulu. Tu ter-

kladania biomasy do

moolej zohrieva druhý - silikónový olej, ktorý

denných zásobníkov

sa rýchlo vyparuje a svojím tlakom poháňa

si

lopatky turbíny a roztáča generátor.“ Celý

nevyžaduje

cyklus výroby tepla a elektrickej energie je

obsluhu, len odbor-

uzatvorený. „Keby sme realizovali parnú

ný dozor.

prevádzka

ORC
žiadnu

turbínu, potrebovali by sme veľké množstvo
vody, tomu sme sa chceli vyhnúť, chceli sme
jednoduchý uzavretý proces bez ďalších
energetických nárokov. Teraz nám do neho

Pôvodná kotolňa s výkonom 2 MW zostane v areáli drevárskeho výrobcu ako záložný havarijný zdroj, investícia je
splatená, nespôsobuje už firme žiadnu ekonomickú záťaž.

vstupuje len biomasa a vystupuje elektrická

Čo je to ORC?

sa potom rozpínajú až do vákua,

podľa potrieb vykurovania v rozme-

prúdia do turbíny, roztáčajú ju a pro-

dzí 10 až 100%,

PRINCÍP ORC

elektrickú energiu. Po ich chladení

ll pri porovnávaní s parnou koge-

ORC (Organic Rankine Cycle) je pro-

v predohrievači (alebo regenerátore)

neráciou má ORC výrazne nižšie

ces využívajúci na výrobu elektrickej

sa dostanú nakoniec do kondenzáto-

prevádzkové náklady s menšou spot-

energie a tepla médium s nízkou

ra. Tu sa kondenzačné teplo odovzdá

rebou paliva a väčším množstvom

teplotou a nízkym tlakom. Od ob-

do vykurovacej vody. Cirkulácia ORC

vyrobenej elektrickej energie,

vyklého procesu s parnou turbínou

sa uzavrie po zvýšení tlaku, predo-

sa líši tým, že na pohon turbíny sa

hriatí a opätovnom privedení pracov-

ll na rozdiel od pary má termoolej

nevyužíva para, ale organické uhľo-

ného média do výparníka.

schopnosť preniesť potrebnú tep-

stredníctvom generátora vyrábajú

vodíky, ktoré vykazujú v Ranki-

lotu 300 °C bez nutnosti

novom diagrame oveľa lepšie

významnejšieho

vlastnosti. Ako zdroj tepla pre

tlaku, čo má význam pre

odparenie týchto organických

bezpečnosť prevádzky,

zvýšenia

uhľovodíkov sa používa termoolej ohrievaný na teplotu

ll

cca 300 °C v kotli na biomasu.

systém bez nutnosti regu-

plnoautomatický

lačných zásahov umožňuje

FUNGOVANIE ORC

prevádzku bez stálej prítom-

Zdroj tepla - kotol na bioma-

nosti obsluhy,

su zohrieva prostredníctvom
rúrkového

výmenníka

termoolej,

VÝHODY SYSTÉMU ORC:

ll plná uzavretosť systému (bezstra-

ktorého termodynamické vlastnosti

ll vysoká účinnosť: celých 79 % pri-

tová z hľadiska médií - nepotrebuje

sú pre tepelný obeh výhodnejšie ako

vedeného tepla v termooleji môže

žiadne kondenzátne, dochladzovacie

vlastnosti vody. Prednosťou termo-

byť využitých na vykurovanie a 18

a napájacie hospodárstvo),

oleja je, že aj pri vysokej teplote (asi

% na výrobu elektrickej energie (čis-

300 °C) je stále v kvapalnom stave

tý výstup na svorkách), straty sú len

pri výrazne nižšom tlaku ako voda.

3 %,

Vo výparníku - odparovači termoolej

ll vyžaduje len minimálnu údržbu,
ll modul ORC je veľmi kompaktný,

odovzdáva získané teplo sekundár-

ll použitie média, ktoré sa odpa-

kompletne zmontovaný a odskúša-

nemu okruhu, v ktorom je nosičom

ruje už pri nižšej teplote umožňuje

ný vo výrobnom závode, čo výrazne

energie organická pracovná látka –

použitie pomalobežnej turbíny so

zlacňuje a urýchľuje montáž a spre-

silikónový olej. Ten má nízku teplotu

zachovaním vysokej účinnosti aj pri

vádzkovanie celej investície.

varu (okolo 40 °C), rýchlo sa odparu-

čiastkových záťažiach, turbínu mož-

je a expanduje. Pary pracovnej látky

no prevádzkovať v rôznych režimoch

3 / 2013

Zdroj: Stavimex Slovakia, a. s.
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Vrchná časť kotla, vpravo recirkulačný ventilátor,
vľavo teleso výmenníka termooleja.

ŠŤASTNÁ RUKA PRI VOĽBE
DODÁVATEĽOV

ukázalo, že pri výbere dodávateľov mal in-

sa referenciami a spolupracovať s ďalšími

vestor šťastnú ruku. „Našli sme dodávateľa

dodávateľmi. Počas prípravy, realizácie, ani

Samotná výstavba diela trvala 12 mesiacov

technológie - spoločnosť Stavimex Slova-

pri kolaudácii nenastali žiadne strety a inšta-

a už počas nej sa podľa Mateja Danóciho

kia, a. s., ktorá nemala problém preukázať

lovaná technológia spĺňa všetko, čo nám sľuSpodná časť kotla s priezorom a sondou do ohniska
kotla - na stupňovitý rošt, kde dochádza k spaľovaniu drevnej štiepky.
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Dopravník na prívod drevnej štiepky
z denných zásobníkov paliva
priamo do spaľovacej komory kotla.

bovali. Rovnako dobrá voľba bol

tomu, že financujúca banka

dodávateľ stavebnej časti, spo-

mala spočiatku obavy a chce-

ločnosť ADEST, a. s. Náročné

la

boli najmä práce špeciálneho

ktorý by držal záruku za dielo,

zakladania, inštalácia technoló-

neskôr sa potvrdila správnosť

gie si vyžaduje presnosť na mili-

voľby dvoch dodávateľov, každý

metre, dodávateľ to však zvládol

bol zodpovedný za svoju časť,

bez problémov. Napriek tomu,

nenastali žiadne komplikácie,“

že tieto spoločnosti dosiaľ ne-

hovorí K. Káčerik a dopĺňa, že

robili spolu na žiadnej stavbe,

zásluhu na tom má aj staveb-

dokázali spolupracovať takým

ný inžinier na dôchodku Aladár

spôsobom, že všetko išlo hlad-

Mikuláš zo susednej obce. Ten

ko a podarilo sa naplniť všetky

si z vlastného profesionálneho

naše očakávania, boli úplne zo-

záujmu vzal za svoje dozoro-

súladení,“ hovorí M. Danóci.

vať celú stavbu ešte nad rámec

Zaujímavosťou je, že projekt

riadneho stavebného dozoru.

v Krnči nemal generálneho do-

„Dohliadal, koordinoval, pomá-

dávateľa, ako býva pri tomto

hal a ušetril nás tak od množ-

druhu stavieb a projektovom

stva problémov.“

generálneho

dodávateľa,

Výmenník termooleja. V uzavretom systéme
je napustených 20 ton termooleja, ktorý
biomasový kotol zohrieva na teplotu viac
ako 300 °C.

financovaní zvykom. „Napriek
3 / 2013
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Automatické odpopolnenie - systémom dopravníkov
sa po vyhorení paliva vynáša popol do kontajnera

PROFESIONÁLNY PRÍSTUP
K FINANCOVANIU
Pôvodné rozpočtované náklady na projekt

Harmonogram projektu

predstavovali 6,5 milióna eur. Hoci na rea-

•

rok 2008 – prvotný zámer realizácie nového zdroja tepla,

lizáciu sa podarilo získať 40 percentný ne-

•

rok 2009 – spresnenie technologického riešenia a výkonu zdroja tepla, príprava

návratný finančný príspevok z Operačného

projektu na získanie nenávratného finančného príspevku z OP KaHR,

programu Konkurencieschopnosť a hospo-

•

marec 2010 – podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok

dársky rast, nájsť inštitúciu, ktorá by projekt

•

apríl 2011 – podpísanie zmluvy so Slovenskou inovačnou a energetickou agen-

financovala bolo pre investora kľúčové. TOP

túrou (sprostredkovateľský orgán pre OP KaHR) o nenávratnom finančnom prí-

PELET, s. r. o., do projektu vložil 25 percent
vlastných zdrojov a zvyšné úverové zdroje

spevku,
•

november 2011 – začiatok spolupráce spoločnosti TOPHOLZ, s. r. o. s novým

formou projektového financovania poskytla

spoluinvestorom spoločnosťou Nova Energia, a. s., vstup do spoločnosti TOP PE-

Všeobecná úverová banka, a. s., M. Danóci

LET, s. r. o., (49 percent TOPHOLZ, s. r. o. 51 percent Nova Energia,a.s.) hľadanie

zdôrazňuje, že aj v tomto smere im boli okolnosti priaznivo naklonené. „Stretli sme sa

financujúcej banky, príprava staveniska,
•

s maximálne profesionálnym a prezieravým

apríl 2012 – podpis zmluvy o financovaní projektu s VÚB bankou, a. s., začiatok
stavebných prác,

prístupom banky. Realita premietnutá do

•

september 2012 – dodávka kotlovej technológie KOHLBACH,

realizačnej dokumentácie nafúkla náklady

•

november 2012 – dodávka ORC technológie TURBODEN,

na celkových 7,1 milióna eur. Banka však od

•

december 2012 – ukončenie opláštenia budovy kotolne,

začiatku veľmi precízne a detailne počítala

•

január 2013 – dodávka trafostanice, položenie VN kábla na vyvedenie výkonu,

s vytvorením rôznych rezerv na dodatočné

•

február 2013 – montáž potrubných trás termooleja, ÚK a chladenia výkonu,

náklady. Sami nás navigovali a upozorňovali

•

marec 2013 – ukončenie montážnych prác na hlavnej technológii kotla, ORC mo-

na prípadné výdavky, ktoré môžu vzniknúť

dulu, systému dopravy paliva a chladenia výkonu. Vysušenie výmurovky kotla, jeho

a napokon odfinancovali aj tú časť, ktorá už

následné spustenie do činnosti,

nebola v základnom rozpočte, čím pomohli

•

celému dielu. Vytvorili akýsi pokojný priestor

apríl 2013 – start-up turbíny ORC, dosiahnutie prevádzkových parametrov, funkčné testy turbíny, funkčné skúšky odpojenia zo strany ZSE, 72 hodinová skúška,

na to, aby počas realizácie projektu nemusel

•

jún 2013 – kolaudácia stavby a jej odovzdanie do užívania,

investor narýchlo riešiť finančné problémy

•

júl 2013 – ostrá prevádzka.
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Miesto kde sa kotlová časť stretáva s ORC časťou.
Na výstupe z kotlovej časti má termoolej teplotu
310 °C, po odovzdaní časti svojho tepla silikónovému oleju v predhrievači a výparníku sa vracia späť
s teplotou 250 °C.

z rôznych nadnákladových položiek. Aj vďaka

ôsmich rokov, pri zohľadnení vkladu vlast-

tomu je dnes dielo zrealizované bez problé-

ných zdrojov by návratnosť nemala pre-

mov, bez podlžnosti voči dodávateľom a sub-

siahnuť 10 rokov. Otázne však zatiaľ je, ako

dodávateľom. V konečnom dôsledku nám

návratnosť

dobre navrhnuté rezervy zabezpečili aj ľahší

(poplatok výrobcov elektriny za prístup do

nedávnej vyhlášky Úradu pre reguláciu sie-

štart výroby,“ opisuje skúsenosti M. Danóci.

prenosovej sústavy) odvodený od ceny ich

ťových odvetví (ÚRSO) o cenovej regulácii

Úver by TOP PELET, s. r. o., mala splatiť do

rezervovanej kapacity, ktorý je súčasťou

v elektroenergetike.

ovplyvní

nový

G-komponent

Pohľad od vstupu do prístavby ORC modulu. Vľavo
predhrievač a výparník silikónového oleja, vpravo
generátor elektrickej energie a za ním turbína.
Celkom vpravo elektrorozvádzače.

3 / 2013
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Nádrž kondenzátora z druhej strany, vpravo dole
predhrievač a výparník silikónového oleja.

množstva, do konca roka v areáli výrobcu pribudne osem nových sušiacich komôr na drevo, čo bude znamenať využitie tepla na 85
percent. Zvyškové teplo, ktorého množstvo

VLASTNÉ TEPLO A ELEKTRINA –
VÝHODA NA TRHU

sa problematicky reguluje, plánuje drevársky

Pre drevárskeho výrobcu TOPHOLZ zname-

v skleníkoch na pestovanie zeleniny a kvetov.

ná dokončenie ORC cyklu vytvorenie priesto-

Neobáva sa odbytových problémov, pretože

ru na ďalší rozvoj fabriky. „Máme tu teplo,

túto aktivitu chápe ako svojpomoc či prida-

elektrinu, môžeme rozširovať naše činnosti,

nú hodnotu pre svojich 150 zamestnancov.

čo má pre nás ešte väčší význam ako samot-

„Možno tu pri pestovaní zeleniny či kvetov

ná realizácia diela. Pribudnú nové pracovné

nájde prácu len pár žien z dediny, ale mrzelo

miesta vo výrobe, vlastné teplo a elektrická

by nás, keby sme zvyškové teplo bez úžitku

energia nám dáva možnosť lepšieho presa-

vypúšťali,“ hovorí K. Káčerik.

výrobca perspektívne v budúcnosti využiť

denia sa na trhu, môžeme si dovoliť niektoré
produkty zlacniť a získať tak na trhu výhodu,“
hovorí K. Káčerik.
V súčasnosti sa budujú rozvody tepla a elektrickej energie v areáli tak, aby boli do zimy
v prevádzke. V marci, apríli budúceho roka by

Prevádzka samotného ORC je automatizovaná
a bezobslužná. Nevyhnutný je len personál
vykonávajúci dohľad, ktorý na monitoroch v riadiacej
miestnosti sleduje všetky parametre kotla i ORC
modulu.

už mali byť všetky odbery tepla aj elektrickej
energie ustálené na projektovaných hodnotách.
Z elektrického výkonu 999 kW predstavuje
momentálna vlastná spotreba asi 180 kW
a 300 kW sa využije v drevárskej výrobe,
zvyšok elektrickej energie je určený na vyORC turbína a za ňou nádrž kondenzátora (regenerátora).

vedenie do distribučnej siete ZSE – distribúcia, a. s. na predaj. Čo sa týka tepla, aktuálne
využíva TOPHOLZ asi 60 percent vyrobeného
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Požiarna nádrž by v budúcnosti mala slúžiť aj ako
rybník. Rovnako ako v plánovanom skleníku chce
v ňom prevádzkovateľ zhodnotiť aj zvyškové teplo.

BUDE PRVÝ ORC ZÁROVEŇ AJ
POSLEDNÝ?

na vývoj našej energetickej legislatívy. Mali

tuálne zmeny v energetickej legislatíve spô-

sme v pláne pokračovať výstavbou druhé-

sobili, že priestor na ďalšiu investíciu tohto

Hoci sú prínosy projektu ORC v Krnči pre

ho ORC, na ďalšej našej prevádzke. Chceli

druhu sa vytratil. Škoda, že to často omieľa-

investora nesporné, neplánuje v blízkej bu-

sme vychádzať z toho, že sa nám podarilo

né zdôvodnenie, že OZE zdvihli cenu energií,

dúcnosti realizáciu podobného projektu.

postaviť jeden takýto zdroj, na ktorom si aj

zodpovední neanalyzovali hlbšie. Boli by pri-

„Sme radi, že sme úspešne realizovali prvý

banka a dodávatelia vyskúšali, že to môže byť

šli na to, že aj v tomto segmente je množstvo

ORC cyklus na Slovensku, ale obávam sa,

zmysluplné a zároveň i ekonomicky návratné

projektov, ktoré majú naozaj zmysel a dávajú

že je na dlhú dobu aj posledný, vzhľadom

a jednoducho na to nadviazať. Bohužiaľ, ak-

ľuďom prácu,“ uzatvára K. Káčerik n

PRINÁŠAME ZELENÚ ENERGIU
www.topholz.sk

po prvýkrát na Slovensku sme realizovali inovatívny projekt
využívajúci kombinovanú technológiu výroby elektrickej energie
a tepla v ORGANIC RANKINE CYCLE
www.novaenergia.sk

- kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla
spaľovaním odpadovej biomasy v organickom
rankinovom cykle v obci Krnča okres Topoľčany
- tepelný výkon zariadenia 4 100 kW, elektrický výkon
zariadenia 999 kW
- ročná výroba tepelnej energie 90 000 – 120 000 GJ
ročne spotrebovaná v areáli drevospracujúceho
závodu spoločnosti TOPHOLZ s.r.o.
- ročná výroba elektrickej energie 7 372 MWh dodávaná
do distribučnej sústavy
- celková výška investície na úrovni 7 mil. EUR
Krnča
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STAViMEX Slovakia

osvedčený partner pre tepelnú techniku

S

ORC Krnča

poločnosť STAViMEX Slo-

energie a tepla“. Jeho opodstatnenosť je ne-

MWt a elektrické zdroje s kapacitou 2,862

vakia, a. s., pôsobí na

spochybniteľná - zvýšenie kapacít súčasných

MWel. V projekte „Rekonštrukcia kotolní a vy-

skládok komunálneho odpadu, dôsledkom

kurovacieho systému kotolní v obciach zdru-

čoho je predĺženie ich životnosti.

ženia BioEnergia Bystricko“ firma inštalovala

trhu tepelnotechnických

riešení už od roku 1990. Má
dlhoročné skúsenosti s inštalá-

a uviedla do prevádzky spolu 21 kusov kotlov

PONUKA KOTLOV PRE VÝKONY OD
9 KW DO 18 MW

na biomasu v 19 kotolniach s celkovým inšta-

Do sféry pôsobenia STAViMEX Slovakia patrí

sa uskutočnila za necelých šesť mesiacov

predaj kotlov na biomasu malých aj veľkých

od podpísania kontraktu. V projektoch OZE

výkonov. Pre oblasť výkonov od 9 kW do

zameraných na kombinovanú výrobu elek-

400 kW je spoločnosť výhradným distribúto-

trickej energie a tepla prostredníctvom orga-

kej energie a tepla (KVET). Ako

rom nemeckých kotlov značky HDG Bavaria.

nického Rankinovho cyklu má STAViMEX Slo-

jediná slovenská spoločnosť má

Pre kotly s výkonom od 0,6 MW do 18 MW je

vakia za sebou dve úspešné inštalácie. Prvú

distribútorom rakúskych kotlov KOHLBACH.

inštaláciu v českom meste Žatec (9,79 MWt

Práve kotly KOHLBACH majú široké možnos-

a 1,86 MWel) a druhú v slovenskej obci Krnča

ti využitia. Dodávajú sa ako teplovodné, ho-

(5,14 MWt a 999 kWel).

ších spôsobov KVET na princípe

rúcovodné, alebo kotly na dodávku pary / sý-

V projektoch orientovaných na výrobu TÚV

organického Rankinovho cyklu

tej pary. Pri projektoch kombinovanej výroby

a pary pre technologické celky, kde sa ako

elektrickej energie a tepla sa nasadzuje kotol

energetický nosič využíva zemný plyn, STA-

KOHLBACH s termoolejovým výmenníkom.

ViMEX Slovakia dlhodobo spolupracuje s po-

Jeho využitie v tepelnej technike má rad ne-

prednými výrobcami kotlov ASTEBO, LOOS

Oblasť záujmu spoločnosti STAViMEX Slova-

sporných výhod a použití. Jedným z praktic-

(BOSCH). Medzi top referencie z tejto oblasti

kia zasahuje do všetkých výrobných odvetví.

kých príkladov je inštalácia kotla KOHLBACH

patrí nedávno spustená kotolňa vo Volkswa-

Firma sa pre svojich priemyselných zákazní-

K12 s termoolejovým výmenníkom spolu

gen Slovakia, a. s., kde boli nainštalované dva

kov špecializuje na dodávky technologických

s turbínou od spoločnosti TURBODEN, ktorá

kotly LOOS s výkonom 2 x 20 MWt a tak isto

celkov na kľúč v oblasti tepelného hospo-

pracuje na princípe organického Rankinovho

vybudovanie tepelného zdroja pre výrobcu

dárstva, spoločnej výroby tepla a elektriny

cyklu. Pre projekty využitia odpadového tep-

pneumatík Continental Timisoara v Rumun-

na princípe ORC a tiež zariadení na výrobu

la z priemyselnej výroby na výrobu elektrickej

sku, kde spoločnosť inštalovala dva parné

elektrickej energie z odpadového tepla akej-

energie má Stavimex Slovakia v ponuke malé

kotly ASTEBO s výkonom 2,5 t/h a 7 t/h. n

koľvek priemyselnej výroby.

ORC jednotky (do 65 kWel) od amerického

V segmente komunálnej energetiky a zdra-

výrobcu ElectraTherm alebo švajčiarskeho

votníctva sa STAViMEX Slovakia zameriava,

producenta ENEFTECH.

ciou kotolní na biomasu, spaľovní nebezpečných odpadov
či technologických celkov na
kombinovanú výroby elektric-

skúsenosti aj s realizáciou technológie jedného z najefektívnej-

(ORC).

lovaným výkonom 4,04 MWt. Celá realizácia

okrem samotného tepelného hospodárstva,
ničného a komunálneho odpadu s výrobou

ZAUJÍMAVÉ REFERENCIE STAVIMEX
SLOVAKIA

tepla a elektriny. V súčasnosti spoločnosť rie-

Len v posledných piatich rokoch spoločnosť

ši projekt „Termické využitie komunálneho

STAViMEX Slovakia nainštalovala a uviedla

odpadu na kombinovanú výrobu elektrickej

do prevádzky tepelné zdroje s kapacitou 65

aj na spracovanie nebezpečného nemoc-
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KSB ponúka partnerstvo v oblasti OZE

S

poločnosť KSB je jed-

vyrába a dodáva aj produkty pre konvenčné

ným zo svetových lídrov

energetické zdroje, napríklad pre tepelné či
jadrové elektrárne. Na Slovensku však máme

v dodávke čerpadiel, ar-

najviac úspešných dodávok a referencií z ob-

matúr a systémov pre energe-

lasti výroby elektriny a tepla z drevnej bio-

tiku, techniku zariadenia budov,

masy, z bioplynových staníc a tiež z malých

priemysel, vodnú techniku a ťa-

vodných elektrární. Sú to oblasti, ktorým sa
v poslednom čase venuje veľa pozornosti,

žobný priemysel. Už viac ako

vďaka tomu, že dokážu efektívne premie-

130 rokov svojim zákazníkom

ňať energiu z lokálnych zdrojov na elektrinu

ponúka výsledky intenzívneho

a teplo.

vývoja – pokrokovú techniku
Zaujímalo by ma, čo všetko viete ponúk-

a inteligentné riešenia prostred-

nuť v segmente obnoviteľných zdrojov

níctvom 16 000 zamestnancov

a čím sa odlišujete od iných výrobcov.

na celom svete. Od roku 1994
má KSB Group zastúpenie aj na
Slovensku svojou dcérskou spoločnosťou KSB Čerpadlá a Armatúry, s. r. o., v Bratislave.

Pre KSB bola energetika vždy vlajkovou loIng. Patrik Šabo

ďou. Od čias svojho vzniku spoločnosť vyvíjala produkty a riešenia odrážajúce požiadav-

povedným za segment energetiky Ing. Patri-

ky doby a zákazníka. To čo nás odlišuje od

kom Šabom.

iných, sú prepracované technické riešenia,
znalosť problematiky, inovatívny prístup,

Povedzte, špecializujete sa vo svojich do-

kvalitné technické zázemie, rýchlosť s akou

Slovenská pobočka KSB sa v posledných ro-

dávkach na konkrétnu oblasť obnoviteľ-

dokážeme reagovať a v neposlednom rade

koch úspešne etablovala na tomto segmen-

ných zdrojov energie, alebo je váš záber

aj rýchlosť dodania. Veľkou výhodou je tiež

te trhu a dodávkami sa podieľala na realizácii

širší?

široký sortiment produktov, ktorý môžeme

viacerých zaujímavých energetických projek-

Dá sa povedať, že produkty KSB – čerpadlá,

v konkrétnom segmente použiť. Napokon, to

tov. O ponuke KSB pre energetiku, najmä

čerpadlové turbíny, armatúry, ventily, mie-

o čo sa snažíme, a darí sa nám, sú dodávky

s dôrazom na projekty využívajúce obnovi-

šacie stroje a ďalšie pokrývajú celú oblasť

na kľúč od prípravy projektu až po jeho odo-

teľné zdroje energie (OZE), sme sa zhovárali

výroby elektriny zo všetkých obnoviteľných

vzdanie do prevádzky.

s obchodným zástupcom spoločnosti zod-

zdrojov. Naša materská spoločnosť vyvíja,

Čo sa týka ponuky pre OZE máme ucelené
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a osvedčené riešenia a produkty pre bioma-

veľmi

sové elektrárne, bioplynové stanice, malé

riečnych tokov aj horských potokov. Pre

dobrý

hydroenergetický

potenciál

vodné elektrárne, ale aj veterné elektrárne

získanie čistej energie z nich KSB neustále

a solárne systémy.

vyvíja a zdokonaľuje turbíny s vysokou účinnosťou štyroch základných typov (Etanorm,

Možno teda konkretizovať, čo všetko máte

Multitec, Omega, RDLO) rôznych veľkostí,

v ponuke, napríklad pre elektrárne na bio-

čo nám umožňuje navrhnúť turbínu, bez

masu?

toho aby sme museli vyvíjať nový modelový

Pre výrobu elektriny a tepla z biomasy KSB

rad zariadenia. Krátke sú potom dodacie

vyvinulo špeciálny typ vysokotlakového čer-

lehoty, dostupné náhradné diely a výhodou

padla HGM s jedinečným systémom uloženia

je, že pri poškodení takéhoto zariadenia sú

rotora čerpadla. Čerpadlo HGM má vysokú

náklady na jeho opravu minimálne v porov-

účinnosť, je skonštruované bez ložísk ma-

naní s inými typmi konvenčných turbín. Ho-

zaných tukom alebo olejom, bez externého

voríme o turbínach s výkonom od 3 kW až

chladenia upchávok pre teploty do 160 °C.

Miešadlo Amaprop

Práve preto prevádzkovateľovi odpadávajú

po 1,5 MW, určené sú pre spády 5 až 300 m
a prietoky do 1 m3/s. Ďalšou výhodou je, že

ďalšie dodatočné náklady na technológiu

vaný hydraulický systém a vrtuľu odolnú proti

investičné náklady v porovnaní s konvenčný-

chladenia, zabezpečenie olejového hos-

zlomeniu. Teleso miešadla je zabezpečené

mi turbínami, ako je Peltonova, Kaplanova,

podárstva, znižujú sa nároky na údržbu,

proti vlhkosti absolútne tesným vstupom

Francisova, sú neporovnateľne nižšie. Mu-

monitorovanie zariadenia a podobne. Na

kábla a je vybavené aj senzorom na monito-

sím podotknúť, že nasadenie našich turbín

Slovensku sme sa podieľali na množstve

rovanie teploty motora. Aby sa dosiahla op-

je opodstatnené hlavne tam, kde je stabilný

biomasových projektov, kde sme aplikovali

timálna výťažnosť bioplynu zo spracovávanej

prietok a nedochádza k výraznému poklesu

tento typ zariadení. Bol to napríklad aj vla-

biomasy umiestňujú sa vo fermentoroch dve

tlakových pomerov na turbíne, respektíve

ňajší projekt biomasového zdroja s výkonom

miešadlá Amaprop s priemerom vrtule 2,5 m

k veľkému kolísaniu hladiny. V rámci inves-

4 MW v Košiciach, kde sme okrem HGM do-

a výkonom 6,5 kW. Sú v rôznych výškach fer-

tičného zámeru vieme zákazníkovi preukázať

dávali aj ostatné druhy čerpadiel pre celú

mentora, jedno viac pri dne nádrže, druhé

energetické zhodnotenie a návratnosť pro-

technológiu – obehové čerpadlá, čerpadlá

bližšie k povrchu. Miešanie dvomi miešadla-

jektu. Na Slovensku sme realizovali dodávky

kondenzátu, automatickú tlakovú stanicu.

mi pri nízkych otáčkach tak dôsledne homogenizuje zmes vo fermentore. To prispieva

Hovorili ste o riešeniach pre bioplynové

k energeticky efektívnej a spoľahlivej výrobe

stanice, aké konkrétne technológie nasa-

bioplynu, vďaka čomu sa investícia do mie-

dzujete v týchto aplikáciách?

šadiel vráti za menej ako šesť mesiacov. Na

Okrem všetkých druhov čerpadiel a armatúr,

Slovensku sme dodávali tieto zariadenia do

ktoré pre bioplynové stanice ponúkame, KSB

viac ako desiatky bioplynových staníc s inšta-

vyvinulo špeciálne horizontálne ponorné

lovaným výkonom od 600 kW do 1 MW.

miešadlá do fermentorov, ktoré dodávame
pod názvom Amaprop. Ide o pomalobežné

Skúste špecifikovať aj vašu ponuku pre

ponorné miešadlo, ktoré je podstatne ener-

využitie hydroenergetického potenciálu

geticky úspornejšie ako rýchlobežné mieša-

v malých vodných elektrárňach.

cie zariadenia. Má nízke otáčky, optimalizo-

Na Slovensku máme vo viacerých lokalitách

Turbíny Etanorm
Logo / Logo

takýchto turbín vo viacerých lokalitách. JedDie Bildmarke (Kreislaufzeichen) und die Wortmarke

The logotype (KSB) and the circulation symbol combine

(KSB) bilden zusammen das Logo und sind die grund-

to form the company logo. They are the fundamental

legenden Elemente des KSB Erscheinungsbildes. Sie

elements of KSB’s corporate design. They give the KSB

na z úspešných realizácií bola napríklad pre
geben der Marke KSB ihren visuellen Charakter und

trademark its visual character and unite all the Divi-

verbinden alle Produktbereiche zu einer gemeinsamen

sions within a common identity. The relative size of

Identität. Das Größenverhältnis der Bildmarke zur

symbol and logotype, and the spacing between them,

Wortmarke sowie deren Stand zueinander sind ab-

are absolutely binding. They must not be altered under

solut verbindlich und dürfen nicht verändert werden.

any circumstances. In order to achieve a harmonious

Um ein harmonisches Gesamtbild zu erreichen, wurde

overall appearance, the entire logotype has been re-

jeder Buchstabe der Wortmarke einzeln ausgeglichen

worked. The three letters KSB must therefore always

und überarbeitet. Die drei Buchstaben KSB dürfen

be reproduced from the originals. New typesetting

niemals neu gesetzt werden, sondern nur von Original-

is not permissible. The blue of the logotype is Pantone

Reproduktionsvorlagen abgenommen werden. Die

2945. The symbol is Pantone 2945 combined with

Farbe der Wortmarke ist Pantone Blau 2945, die der

40 % halftone black.

Oravský skupinový vodovod, kde sa pitná
voda na ceste od prameňa k odberateľovi
vďaka hornatosti terénu ešte aj energeticky
Bildmarke ebenfalls Pantone Blau 2945, kombiniert
mit Schwarz, 40% aufgerastert.

zhodnotí na výrobu elektriny. n

KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s. r. o.
Gagarinova 7/C, 821 03 Bratislava
tel.: 02/ 4333 3916, fax: 02/ 43337 444
mail: info@ksb.sk
www.ksb.sk
1.1

Napájacie čerpadlá HGM inštalované v biomasovej elektrárni v Košiciach
3 / 2013
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Budova základnej školy v obci Kostelní Lhota
(ČR) po rekonštrukcii v roku 2012.

Skúsenosti s realizáciou a prevádzkou EPD v ČR
Martin Jindrák, foto: Atrea, s. r. o.

P

ojem

energeticky

pa-

sívneho domu (EPD) už
v roku 2013 nikoho ne-

ohromí, stáva sa bežným. Okolo roku 2020, čo je prakticky
„zajtra“ by už iná ako energeticky nenáročná stavba nemala byť postavená. Pri realizácii
prvých EPD v Českej republike
a niečo neskôr aj na Slovensku,

OD RODINNÝCH DOMOV K ŠKOLÁM
I BYTOM
Dôsledné merania všetkých jeho parametrov
v reálnej prevádzke počas niekoľkých rokov
potvrdili teoretické výpočty potreby tepla.
Overovala sa tepelná stabilita objektu v zimnom období, ale aj v lete pri extrémnych teplotách. Obava z prehrievania sa nepotvrdila,
priame porovnanie s drevostavbami v okolí
jasne ukázalo neskoršiu reakciu na vonkajšie vplyvy, v lete nižšie teploty v interiéri až
o 4 °C, v zimnom období vyrovnanejší stav
s oveľa menšími požiadavkami na dodávku

však bola situácia iná. Nebolo

energií.

kde získavať skúsenosti a úzka

Overili sa tiež predpoklady veľkosti preskle-

skupinka zainteresovaných od-

nia, kedy realizácie EPD v ČR (obdobne aj
na Slovensku, pozn. redakcie) mali výrazne

borníkov bola netrpezlivá vo

menšie presklené plochy ako energeticky

svojich očakávaniach.

porovnateľné domy v Rakúsku. Namiesto
bežných 30 - 40 % južného zasklenia, to bolo
v ČR a SR asi 11%. Na slnko chudobné zimy

Pôvodný vzhľad budovy z konca 19. storočia
a stav pred rekonštrukciou.

Prvé energeticky pasívne domy tak slúžili

2012/13 alebo 2008/09 potvrdili, že táto voľ-

vlastne ako obývané laboratóriá. Čo naj-

ba bola správna. Obyvatelia Rakúska majú

menníka, ktorý sa javil po technickej stránke

podrobnejšie bola mapovaná ich prevádz-

k dispozícii dve až trikrát viac slnečného žia-

ako ideálne riešenie na potlačenie zamŕzania

ka, spotreby, mikroklíma. Celkom prvým bol

renia, ako je bežné u nás.

rekuperačného výmenníka. Na záver analýz

„modrý“ dom v Rychnove v v Jizerských ho-

V spolupráci s ČVUT bola podrobne sledova-

bolo napokon konštatované, že energetický

rách.

ná aj prevádzka vzduchového zemného vý-

prínos v zimnom období (kvôli predohre-
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vu vzduchu na úrovni cca 60 kWh/rok) ani
chladiaci výkon v letnom období nedokážu
rozumne vyvážiť obstarávacie náklady. Vzhľadom na ne je vhodnejšia realizácia napríklad
tepelného čerpadla systému vzduch/vzduch
s prepojením priamo do vzduchotechnickej
jednotky.
K dispozícii sú dnes tisíce, vzájomne sa
ovplyvňujúcich údajov. Po pochopení jednotlivých väzieb je teraz možné predpovedať správanie objektu pri jeho používaní
a niektoré údaje môžu prispieť k vytvoreniu
a zabezpečeniu komfortného prostredia
obytných budov. Viacročné merania tak boria mýty, ktoré sa viažu k otázke energeticky

Prívod čerstvého predhriateho vzduchu (cez
tri vetracie otvory nad tabuľou) v interiéri ZŠ
Kostelní Lhota.

pasívnej výstavbe EPD. Energeticky pasívne
domy spĺňali už v roku 2004 technické para-

centrácia CO2 v interiéri (z dôvodu väčšieho

ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008

metre, ku ktorým sa teraz približujeme (hlav-

počtu užívateľov a ich dýchania,) tým vyššie

o podrobných požiadavkách na vnútorné

ne vzduchotesnosť), sú vybavené systémami

sú požiadavky senzorov na výmenu vzduchu,

prostredie budov a STN EN 15251 o vnútor-

riadeného vetrania so spätným získavaním

ktorú zabezpečuje riadené vetranie. Prívod

nom prostredí budov na navrhovanie a hod-

tepla a bývajú v nich spokojní ľudia. Možno

vzduchu sa tak počas dňa neustále mení

notenie energetickej hospodárnosti budov –

teda tieto skúsenosti rozšíriť na všetky budo-

s cieľom zabezpečiť optimálne parametra

kvality vzduchu, tepelného stavu prostredia,

vy, školy, kancelárie.

vnútorného prostredia.

osvetlenia a akustiky.

Česká vyhláška 268/2009 sb. o požiadavkách

CO2, RELATÍVNA VLHKOSŤ, VETRANIE

na stavbu v jednom zo svojich paragrafov

Na základe zahraničných skúseností - niekoľ-

Väčšinu dňa, žiaľ, trávime v budovách. Aby

definuje požiadavky na výmenu vzduchu po-

koročných meraní záťaže, reakcie systémov,

sme sa v nich cítili dobre a mohli podávať

bytových miestností. Je v ňom okrem iného

obsadenia a podobne, boli v roku 2006 sta-

zodpovedajúci výkon, treba v interiéri za-

stanovené, že prívod vzduchu je 25 m3/ hod

novené požiadavky na výmenu vzduchu pod-

bezpečiť zodpovedajúcu teplotu, vlhkosť

a osobu a max. koncentrácie CO2 v priestore

ľa počtu osôb, druhu miestností, či výmeny

a prívod čerstvého vzduchu. Legislatíva je

do 1500 ppm. Bohužiaľ tento parameter je

vzduchu bez pohybu osôb v budove. Na tieto

v požiadavkách však pomerne roztrieštená,

v drvivej väčšine bytov, škôl a kancelárií vý-

parametre bola následne nastavovaná pre-

je možné si vybrať spomedzi niekoľkých mož-

razne prekročený.

vádzka niekoľkých tisícok systémov vetrania

ností dimenzovania. S ohľadom na skúsenos-

v ďalších domoch.

ti z EPD sa ako najvhodnejšia javí realizácia

Poznámka redakcie:

Za zmienku stojí, že prakticky totožné po-

systému riadeného vetrania, riadená nezá-

Na Slovensku je problematika vnútorného

žiadavky navrhuje ČSN EN 15251 (prevzatá

visle na užívateľoch, podľa kvality senzorov

prostredia budov, vrátane vetrania, uprave-

z európskej legislatívy v roku 2007), ktoré sa

vzduchu, konkrétne CO2. Čím je vyššia kon-

ná obdobným spôsobom ako v ČR, vyhláškou

medzi odbornou verejnosťou začali rozširovať po roku 2009. Pre podmienky ČR však
potrebuje ešte drobné korekcie. V rámci
meraní bol navrhnutý jednoduchší postup
pre výpočet množstva energie potrebnej na
dohrev vzduchu. Vzorec, známy napríklad
z TNI 73 0329: „počet osôb x 25 m3/hod x
0,7“, a v trochu pozmenenej forme z najnovšej TNI 73 0331 má svoj pôvod práve v meraniach prvých EPD v ČR.
Postupne boli vyvrátené tvrdenia, že teplovzdušné cirkulačné vykurovanie vysušuje interiér. Je však úplne irelevantné, aký systém
rozvodu energie zvolíme, či radiátory, podlahové vykurovanie, teplovzdušné cirkulačné
vykurovanie. Vo všetkých prípadoch ohrieva-

Odvod vydýchaného vzduchu (cez vetracie
otvory pod stropom na stene oproti tabuli)
v interiéri ZŠ Kostelní Lhota.
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Pôvodne budova už nevyužitej základnej školy v Dubňanoch (ČR) zrekonštruovaná na bytový dom v energeticky pasívnom štandarde.

presvedčenie záujemcov. Jednou z pekných
ukážok je budova malotriednej základnej
školy v obci Kostelní Lhota, ktorá bola postavená v časoch Rakúsko-Uhorska a od tej
doby prešla niekoľkými viac či menej vydarenými rekonštrukciami. Posledná, ale veľmi
zásadná rekonštrukcia sa uskutočnila v roku
2012. K hygiene vnútorného prostredia patrí
dostatok svetla. Na základe zrealizovanej
štúdie bolo preto v rámci rekonštrukcie odporučené vybúranie nových okien a úprava
existujúcich. Je zaujímavé, že novo navrhnuté okná presne kopírovali pôvodné okenné
otvory z roku 1879, odkryté pri odsekaní
omietok. Jestvujúce elektrické akumulačné
vykurovanie bolo nahradené novým zdrojom
tepla – tepelným čerpadlom vzduch / voda
a novými rozvodmi vykurovania. Samozrej-

vaním riadeného prívodu vzduchu zbytočne

ne z finančných dôvodov. Koncentrácie CO2

me sa objekt aj tepelne zaizoloval a po dopl-

vysoká výmena interiérového vzduchu za

v triedach sú zvýšené, väčšinu vyučovania

není ozdobných polystyrénových ríms okolo

exteriérový, vzniká deficit medzi vnútornou

nad maximálnu povolenú hranicu 1500 ppm.

okien budova nadobudla vzhľad z čias svoj-

a vonkajšou vlhkosťou. Typickým príkladom

Nekvalitné vnútorné prostredie vyvoláva

ho vzniku. Vďaka izolácii obvodového plášťa

je panelový dom so starými oknami, ktorými

unavenosť a znemožňuje udržať pozornosť.

a novým oknám s izolačným trojsklom má

i pri ich zatvorení neustále prúdi vzduch do

Ani počas prestávok nie je zabezpečené

však výrazne nižšiu potrebu tepla na vykuro-

bytu v množstve dva až štyrikrát vyššom ako

dostatočné vetranie, keďže z bezpečnost-

vanie a v triedach je stabilnejšia teplota.

požiadavka na prívod vzduchu pre 4 osoby

ných dôvodov je otváranie okien zakázané.

Zodpovedný prístup starostu obce, zriaďo-

v dobe pobytu. V zimnom období, keď sme

Navyše by sa otvoreným oknom mohol do

vateľa a prevádzkovateľa školy zabezpečil aj

ovplyvnení suchým vzduchom z vnútrozemia

tried dostávať hluk a prach z blízkych komu-

riešenie problematiky výmeny vzduchu pre

Ruska, tak relatívna vlhkosť v týchto bytoch

nikácií. Povinnosťou zriaďovateľa je pritom

dve malotriedky (1. až 3. ročník a 4. až 5. roč-

klesá i na 20 percent. Po výmene okien sa

zabezpečiť prívod vzduchu 20 až 30 m3/hod

ník). Osadením tesných okien a realizáciou

dostávame do obráteného problému, oby-

a žiaka. Hoci túto povinnosť ukladá vyhláška,

vonkajšej termofasády vznikol predpoklad

vatelia neboli zvyknutí vetrať a otvárať okná,

z ekonomických dôvodov sa zvyčajne mlč-

výrazného zlepšenia vzduchotesnosti, a tým

výmena vzduchu klesá a okrem rastúcich

ky ignoruje. K dispozícii je mnoho meraní,

aj zníženia neriadeného prívodu vzduchu

koncentrácií CO2 sa zvyšuje aj relatívna vlh-

štúdií a návrhov na zlepšenie. Aj v prípade

infiltráciou netesnosťami (rovnaký stav ako

kosť, a to často aj nad 70 percent. Následne

školských budov však už existujú lastovičky,

po rekonštrukcii panelových domov). Povin-

dochádza ku kondenzácii tejto vlhkosti na

kde je výmena vzduchu zabezpečená. Je to

nosť zabezpečiť vhodné vnútorné prostredia

trochu chladnejších okenných plochách, čo

akísi analógia prvých energeticky pasívnych

viedla k posudzovaniu rôznych variantov,

je druhý koniec extrému. Vo vzduchotesných

domov, ktoré fungovali ako vzor realizácie na

ktoré boli porovnané najmä s finančnými

domoch vybavených systémom riadeného
vetrania nie je problém zabezpečiť zodpovedajúci stav prostredia. Celkom bežne sa
koncentrácia CO2 udržuje v rozsahu 8001200 ppm, relatívna vlhkosť od 38 (skôr však
od 40) do 52 percent. Užívatelia si na tento
stav veľmi rýchlo zvyknú, pobyt v inom prostredí potom vnímajú oveľa citlivejšie. Najviac
podnetov je od detí, ktoré nie sú ovplyvnené
konvenciami a nemajú problém posťažovať
sa na nepohodu.

VETRANIE ŠKOLSKÝCH BUDOV
Už v prvých stavebných predpisoch Rakúsko-Uhorska bolo definované vetranie
školských budov (vetranie školských siení).
Od tej doby sme na to „pozabudli“ obyčaj-
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možnosťami realizátora rekonštrukcie. Na-

a na sebe pozorujú menšiu únavu z vyučova-

na dosiahnutie čo najvyššej vzduchotesnosti

koniec výber padol na osadenie spoločnej

nia. Ide síce o malú vzorku žiakov, ale prvého

objektu a potlačenie neriadeného prúdenia

vzduchotechnickej jednotky s rekuperáciou,

chorého žiaka v školskom roku 2012 / 2013

vzduchu netesnosťami konštrukcie. V rodin-

ktorá sa bežne používa napríklad pre veľké

tu zaznamenali až po jarných prázdninách,

nom dome tak možno ušetriť vďaka vetraniu

rodinné domy. Vzduch sa pomocou nej pri-

k čomu nepochybne prispelo využívanie ria-

s rekuperáciou tepla 1800-3800 kWh/rok.

vádza do priestoru nad tabuľou a zo zadnej

denej výmeny vzduchu s rekuperáciou tepla

Pretože ventilátory vzduchotechnických za-

časti oboch tried sa odvádza. Kombináciou

a filtrovaním prachových častíc.

riadení sú poháňané elektrinou, je dôležité,

predvetrania priestoru ráno pred príchodom

aby mali minimálnu spotrebu. Najnovšia generácia rekuperačných výmenníkov využíva

výkonu vďaka senzorom CO2 v každej triede

RIADENÉ VETRANIE SO SPÄTNÝM
ZÍSKAVANÍM TEPLA

tak aj výkonovo mierne poddimenzovaná

Výmenu vzduchu nie je možné zabezpečovať

tém riadeného vetrania s rekuperáciou tep-

jednotka dokáže zabezpečiť udržanie para-

len s ohľadom na užívateľov napriek tomu,

la v rodinnom dome tak za rok spotrebuje

metrov vnútorného prostredia. Počas celej

že je to priorita postavená nad všetky eko-

len 210-290 kWh elektrickej energie. Okrem

vykurovacej sezóny sa tak okná otvárali len

nomické aspekty. Privádzaný čerstvý vzduch

niektorých častí spracovávaných ČVUT Praha

za účelom zníženia teploty vzduchu v triede

treba z vonkajšej teploty ohrievať na teplotu

nebolo spracovanie článku ani vykonané vý-

na začiatku hodín spevu. Merania preukázali,

interiéru. Aby bola takáto prevádzka čo naj-

skumy a merania v uplynulých rokoch pod-

že k prekročeniu koncentrácie CO2 nad po-

menej finančne náročná, využíva sa možnosť

porené žiadnym dotačným titulom, všetko

volenú hranicu 1500 ppm došlo celkom päť-

spätného zisku tepla (napríklad rekuperá-

sa realizuje za peniaze a ochotu nadšených

krát (počas slávnostného otvorenia školy, po-

ciou). Rekuperačný výmenník vo vnútri vzdu-

investorov a súkromných výrobných firiem.

čas nácviku na spoločnú vianočnú besiedku

chotechnickej jednotky tenkými stenami

a počas nej a dvakrát počas spoločných de-

oddeľuje privádzaný a odvádzaný vzduch z/

Napriek tomu realizácie energeticky pasív-

bát oboch tried v jednej s hasičmi a políciou),

do objektu. Teplejší odchádzajúci vydýchaný

nych rodinných domov, bytových domov či

vždy pri výrazne vyššom počte osôb, ako pri

vzduch tak ohrieva privádzaný vzduch, čím sa

škôl ukazujú ďalší vývoj. Zároveň dokazujú,

bežnom obsadení. Starosta i obecní poslanci

šetrí priemerne 85 percent, nárazovo až 95

že všetkým zúčastneným – od projektantov

tak môžu pokojne spať, naplnenie vyhlášky

percent energie. Pri inštalácii tohto systému

cez stavbárov a nakoniec užívateľom, môže

zabezpečili. Pokojne však spia aj učiteľky,

je nutné, aby bolo maximum vzduchu pod

realizácia takýchto objektov priniesť finančné

ktoré si pochvaľujú vyššiu pozornosť žiakov

kontrolou, kvôli využitiu energie. Preto je tlak

benefity. n

žiakov a následne udržovaním potrebného

tzv. EC ventilátory – voľnobežné kolesá. Sys-

POPREDNÝ VÝROBCA VZDUCHOTECHNIKY NA SLOVENSKOM TRHU
REKUPERAČNÉ JEDNOTKY

občianske a priemyselné STAVBY

SYSTÉMY
pre rodinné DOMY, BYTY
DUPLEX 370 EC4

DUPLEX 1600 Flexi

• certifikácia PHI (Passive house institute) – vo svojej kategórii
jediný certifikovaný výrobca v SR
• kompaktné rozmery, variabilita
• maximálne úsporná prevádzka vďaka EC ventilátorom
• zariadenie vhodné pre pasívne domy
• certifikovaná účinnosť rekuperácie 78 až 89 %

• certifikácia PHI (Passive house institute) – vo svojej kategórii
jediný certifikovaný výrobca v SR
• kompaktné rozmery, variabilita
• maximálne úsporná prevádzka vďaka EC ventilátorom
• zariadenie vhodné nejen pre pasívne domy
• certifikovaná účinnosť rekuperácie 83 až 95 %

VETRANIE • REKUPERÁCIA TEPLA

VETRANIE • REKUPERÁCIA TEPLA

Vysoká účinnosť, malá hmotnosť a rozmery,
vysoká kvalita

Kompletné systémové riešenie
pre nízkoenergetické a pasívne objekty

www.atrea.sk
ATREA SK s. r. o. , Družstevná 2, 945 01 Komárno, tel.: +421 (035) 774 28 15, atrea@atrea.sk
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Európania sa obávajú vplyvu výrobkov na ŽP
Podľa podkladov Európskej komisie spracovala Beáta Jarošová, foto: archív

Z

najnovšieho priesku-

vam výrobných spoločností o ich ekologic-

mu Európskej komisie

kosti. Napriek tomu existuje silná podpora

JEDNOTNÝ TRH PRE EKOLOGICKÉ
VÝROBKY

(69 %) v prospech povinného publikovania

Spoločnosti, ktoré chcú zdôrazniť ekologickú

správ výrobnými spoločnosťami o celkovom

povahu svojich výrobkov, dnes čelia mnohým

ekologickom charaktere ich výrobkov.

prekážkam. Musia si vybrať z niekoľkých me-

vyplýva, že väčšina Eu-

rópanov by bola ochotná zmeniť svoje nákupné zvyky a ku-

tód hodnotení podporovaných vládami a sú-

PRIPLATIŤ SI ZA ZÁRUKU

kromnými iniciatívami, a preto za informácie

Dve tretiny občanov Európskej únie (66 %)

o vplyve svojich výrobkov na životné pros-

je ochotných zaplatiť viac za výrobok, ak by

tredie platia niekoľkonásobne viac. Spotre-

sa záruka jeho spoľahlivosti predĺžila na 5

biteľov potom mýli množstvo rozličných

rokov.

označení s informáciami, ktoré sťažujú po-

trhu s ekovýrobkami“ ukázal, že

Viac ako deväť z desiatich opýtaných (92 %)

rovnateľnosť výrobku. Oznámením iniciatívy

viac ako tri štvrtiny (77 %) opý-

si zároveň myslí, že je potrebné uvádzať oča-

„Budovanie jednotného trhu pre ekologické

kávanú životnosť výrobkov. Takmer polovica

výrobky“ a odporúčaním o využívaní jednot-

všetkých opýtaných (47 %) sa za posledný rok

ných EÚ metód prijatým Komisiou v apríli

rozhodla nedať pokazený výrobok do opravy

2013 bol spustený pilotný systém, v rámci

z dôvodu jej vysokej ceny. Ide o negatívny

ktorého zástupcovia zainteresovaných strán

trend, pretože neprispieva k opätovnému

pomôžu vymyslieť lepšie spôsoby merania

používaniu výrobkov, ale zvyšuje množstvo

vplyvu výrobkov na životné prostredie. Tie

Na druhej strane sa iba niečo viac ako polo-

produkovaného odpadu.

by potom mali viesť k vytvoreniu porovna-

vica občanov EÚ (55 %) cíti byť informovaná

Značný počet opýtaných (45 %) sa domnieva,

teľných a spoľahlivých informácií o vplyve

o vplyvoch výrobkov, ktoré kupuje a používa,

že je riziko konzumovať potraviny po dátume

produktov na životné prostredie a k vybu-

na životné prostredie. Veľká väčšina občanov

ich minimálnej spotreby. Dôsledkom toho

dovaniu dôvery u spotrebiteľov, obchodných

EÚ (89 %) si myslí, že kúpou ekologických vý-

existuje veľké množstvo konzumovateľných

firiem, investorov a iných zainteresovaných

robkov môžu pomôcť životnému prostrediu

potravín, ktoré sa každý deň nevyužije alebo

strán. Lepšie pochopenie spotrebiteľských

a 74 % opýtaných ich považuje za rovnako

vyhodí.

nálad a postojov je kľúčom k správnemu vy-

účinné ako bežné výrobky.

Zaujímavé je, že viac ako tri štvrtiny občanov

konávaniu tejto novej politickej iniciatívy.

Presvedčenie, že výrobky označené ako eko-

Švédska (81 %), Rakúska (77 %) a Spojeného

logické škodia životnému prostrediu menej

kráľovstva (77 %) sa domnievajú, že je bez-

Prieskum „Názory Európanov na vybudovanie jed-

je najsilnejšie v Portugalsku (84 %), na Malte

pečné konzumovať potraviny aj po dátume

notného trhu s ekovýrobkami“ bol realizovaný v 28

(82 %), vo Francúzsku (81 %) a v Belgicku (81

ich minimálnej spotreby vyznačenom na

členských štátoch Európskej únie. V mene Európskej

%). Zďaleka však nie je také silné v Nemecku

obale. Naopak najsilnejšie obavy z konzumo-

komisie bolo telefonicky opýtaných viac ako 25 568

(44 %), Rumunsku (46 %) a v Holandsku (47

vania potravín po dátume minimálnej spot-

respondentov z rôznych spoločenských a demogra-

%). Väčšina Európanov (54 %) neverí sprá-

reby majú občania Rumunska a Litvy.

fických skupín v ich materinskom jazyku. n

povať ekologickejšie výrobky.
Prieskum „Názory Európanov
na

vybudovanie

jednotného

taných chce zaplatiť za nákup aj
viac, ak bude mať istotu, že ide
skutočne o ekologický výrobok.

52

komunálna a priemyselná energetika / www.emagazine.sk

3 / 2013

» odpady a nakladanie s nimi » triedený zber

ENVI-PAK oslavuje 10 rokov
ENVI-PAK, foto: ENVI-PAK

H

istoricky prvá oprávnená organizácia na Slovensku ENVI-PAK,

triedený zber odpadov z obalov v priamej

ktorá sa v súčasnosti podieľa na financovaní triedeného zberu

spolupráci s mestami a obcami.

odpadov z obalov vo viac ako 1600 obciach, má dôvod bilanco-

opakovane úspešne kontrolovanou Slo-

ll je jedinou oprávnenou organizáciou
venskou inšpekciou životného prostredia

vať. V tomto roku si pripomína okrúhle desiate výročie vzniku.

SR ohľadom výkonu odborných činností
v súlade s platnou legislatívou.

ENVI-PAK získala za desať rokov pôsobenia

ENVI-PAK V ČÍSLACH
ll z

SR

ktorá má právo poskytovať výrobcom a do-

ti a skúsenosti, ktoré jej umožňujú poskyto-

(5,4 mil.) sa do systému zhodnocovania

vozcom obrazovú ochrannú známku ZELE-

vať klientom a partnerom, okrem kvalifiko-

odpadov z obalov k aprílu 2013 zapojilo

NÝ BOD na obaloch výrobkov, ktorou dek-

vaného a komplexného odborného servisu,

3,1 milióna obyvateľov z 1 638 obcí (čo je

larujú svoj zodpovedný vzťah k životnému

aj množstvo produktov a služieb nad rámec

56,7 % obyvateľov SR),

prostrediu a rozvíjajú systém zberu a zhod-

zákonom stanovených povinností.

ll za desať rokov pôsobenia na trhu vy-

nocovania odpadov z obalov.

naložil ENVI-PAK na zabezpečenie zberu

ll je jedinou oprávnenou organizáciou,

a zhodnotenia odpadov vrátane odpadov

ktorá je členom medzinárodnej organizá-

z obalov sumu takmer 14 miliónov eur,

cie PRO EUROPE zastrešujúcej významné

ll vďaka oprávnenej organizácii ENVI-PAK

oprávnené organizácie v Európe.

PREČO OPRÁVNENÁ ORGANIZÁCIA
ENVI-PAK VZNIKLA A ČÍM SA
ZAOBERÁ?

celkového

počtu

ll je jedinou oprávnenou organizáciou,

na slovenskom trhu bohaté odborné znalos-

obyvateľov

ll pre podnikateľov, ktorí plnia a balia

bolo za desaťročné obdobie jej činnosti

výrobky do obalov alebo dovážajú už ba-

vytriedeného a zhodnoteného približne

OCENENIA ENVI-PAK

lené výrobky na Slovensko zabezpečuje

1,2 milióna ton odpadu.

Zlatá lupa za najefektívnejšie udržiavaný

zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov
z obalov,
ll priamo

mestá

„Európska únia ukladá svojim členom povin-

žérskej kvality, environmentu a informačnej

nosť od roku 2020 recyklovať 50 % odpadu

bezpečnosti od ASTRAIA Certification, s. r. o.

ohľadu na jeho množstvo,

z domácností. K tejto méte má Slovensko

Zelená cena Via Bona Slovakia ako prejav ve-

ll poskytuje mestám a obciam poraden-

zatiaľ ďaleko, preto je pre ENVI-PAK veľkou

rejného uznania za projekt v oblasti životné-

stvo a legislatívny servis v oblasti triedené-

výzvou a poslaním prevádzkovať systém zbe-

ho prostredia, za priamu finančnú podporu

ho zberu odpadov z obalov,

ru a zhodnocovania odpadov z obalov z do-

separovaného zberu v mestách a obciach na

ll pomáha mestám a obciam získať fi-

mácností tak, aby bolo možné uvedenú métu

Slovensku od Nadácie Pontis.

nančnú podporu z európskych fondov,

dosiahnuť a pomôcť tak našim klientom, ob-

ll svojim klientom a partnerom poskytuje

ciam a mestám plniť ich zákonné povinnosti

Oprávnená organizácia ENVI-PAK ďakuje

odborné medzinárodné know-how,

a takto spoločnými silami budovať čistejšie

svojim klientom, partnerom, mestám a ob-

ll získané finančné prostriedky nekumu-

Slovensko“, odpovedala generálna riaditeľka

ciam za úspešnú spoluprácu a podporu a do

luje, ale ich spätne investuje do ďalšieho

ENVI-PAK Hana Nováková, MBA na otázku ví-

druhej desaťročnice vstupuje s vierou a am-

rozvoja systému triedeného zberu,

zie a ďalšieho smerovania spoločnosti.

bíciou, že sa Slovensko aj s jej pomocou po-

a

podporuje

v roku 2012 recertifikovaný v oblasti mana-

a obce, ktoré odpad z obalov triedia bez

ll vzdeláva

finančne

certifikovaný manažérsky systém, ktorý bol

AMBÍCIE ENVI-PAK

podporuje

vzdelávanie

obyvateľov s dôrazom na deti a mládež

stupne prepracuje v úrovni zberu, recyklácie

JEDINEČNÝ ENVI-PAK

a zhodnocovania odpadu medzi európsku

v oblasti zberu a zhodnocovania odpadov

ll je jedinou oprávnenou organizáciou,

elitu, kam dnes patria Rakúsko, Španielsko či

z obalov a v environmentálnych aktivitách.

ktorá reálne plošne podporuje a buduje

štáty Beneluxu. n
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» nakladanie s odpadmi » odpadové vody

Situácia v čistení odpadových vôd
sa zlepšuje

Z podkladov Európskej komisie spracovala Beáta Jarošová, foto: Komunálna a priemyselná energetika

Z

najnovších údajov o čis-

z EÚ, ktorej výška v období rokov 2007 až

ll miera súladu v prípade náročnejšieho

tení odpadových vôd

2013 predstavuje 14,3 miliardy eur.

čistenia na boj proti eutrofizácii alebo na

v Európe vyplýva, že

v oblasti zberu a čistenia komunálnych

odpadových

vôd

zníženie

bakteriologického

znečistenia,

ROZDIELY MEDZI EÚ-15 A EÚ-12

ktoré by mohlo mať vplyv na ľudské zdravie,

Z najdôležitejších zistení poslednej správy

predstavovala celkovo 77 %. Členské štáty

o čistení odpadových vôd vyplýva, že:

EÚ-12 dosiahli v priemere 14 percentnú

ll miera zberu bola veľmi vysoká, v 15

mieru súladu, pričom Rakúsko, Nemecko,

členských štátoch sa zber vykonával v prí-

Grécko a Fínsko dosiahli 100 percentnú

pade 100 % ich celkovej záťaže znečisťujú-

mieru súladu,

cimi látkami,

ll podiel územia EÚ vymedzeného ako

ll všetky krajiny si v porovnaní s predchá-

citlivá oblasť sa od poslednej správy zvýšil

dzajúcim obdobím svoje výsledky udržali

o dva body a predstavoval takmer 75 %.

alebo zlepšili, hoci miera súladu zostala

Najväčší nárast sa zaznamenal vo Francúz-

Rakúsko, Nemecko a Holandsko, ktoré do-

v Bulharsku, na Cypre, v Estónsku, Lotyšsku

sku a v Grécku,

siahli v tejto oblasti najväčší pokrok, do

a Slovinsku pod úrovňou 30 %,

ll vďaka lepšiemu čisteniu vôd a menšie-

značnej miery spĺňajú minimálne normy EÚ

ll miera súladu pri sekundárnom čistení

mu objemu neupravených odpadových

týkajúce sa čistenia odpadových vôd a nie-

predstavuje 82 %, čo je o štyri body viac,

vôd vypustených do životného prostredia

ktoré ďalšie členské štáty sa k nim približujú.

ako sa uvádza v predchádzajúcej správe,

sa zlepšila kvalita vody na kúpanie. Začiat-

Novšie členské krajiny, ktorých východisková

ll obrovské rozdiely však prevládajú me-

kom 90-tych rokov malo 60 % lokalít urče-

pozícia bola na nižšej úrovni, takisto dosiahli

dzi krajinami EÚ-15, v prípade ktorých sa

ných na kúpanie výbornú kvalitu vody. V sú-

celkové zlepšenie, pokiaľ ide o zber a čiste-

táto miera pohybovala v rozmedzí od 90

časnosti má výbornú kvalitu vody až 78 %

nie, a to aj napriek nižšej miere súladu s po-

do 100 %, a medzi krajinami EÚ-12, v kto-

žiadavkami. Pokrok v čistení odpadových

rých priemerná miera súladu predstavova-

Zo správy vyplýva, že záťaž znečisťujúcimi

vôd súvisí so značnou investičnou podporou

la 39 %,

látkami vo veľkých mestách EÚ v prevažnej

došlo k zlepšeniam, hoci medzi
jednotlivými členskými štátmi
Európskej únie stále pretrvávajú veľké rozdiely.
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väčšine podlieha náročnejšiemu čisteniu,
čo v porovnaní s údajmi z predchádzajúcej
správy predstavuje výrazné zlepšenie. V prílohe k správe sa však pri porovnaní situácie
v 27 európskych hlavných mestách uvádza
upozornenie, že primeraný systém zberu
a čistenia má zavedený len 11 z 27 hlavných
miest, napriek tomu, že normy boli stanovené už pred 20 rokmi. Komisár pre životné
prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti
uviedol: „Čistenie odpadových vôd je jednou
zo základných skúšok, ktorým je naša spoločnosť vystavená. Dokážeme upratať neporiadok, ktorý sami robíme, alebo sme schopní
len znečisťovať prostredie, na ktorom sme
závislí? Som spokojný s tým, že vývoj sa uberá správnym smerom a som takisto rád, že
kroky prijaté Komisiou, ktoré predstavujú
kombináciu finančnej podpory a v prípade
potreby i ráznych právnych opatrenia, priniesli občanom Európy ovocie.“

PRIBLÍŽIŤ SA K NORMÁM Z ROKU
1991
Od miest, veľkomiest a obydlí v celej Európskej únii sa v zmysle právnych predpisov EÚ,
schválených už v roku 1991, vyžaduje, aby
zberali a čistili komunálne odpadové vody
v zmysle Smernice o čistení komunálnych

stve a tvorí základnú súčasť hnojív a živočíš-

šie využívanie tejto živiny. Konzultácia je za-

odpadových vôd. Nečistené odpadové vody

nych krmív. Únik fosforu z polí na farmách

meraná na začatie diskusií o používaní fosfo-

môžu byť kontaminované škodlivými bakté-

do vodných tokov vedie k eutrofizácii. Fosfor

ru a o spôsoboch, ako toto používanie urobiť

riami a vírusmi, a tak predstavujú riziko pre

je pritom zdrojom, ktorý nie je nahraditeľný.

efektívnejším z hľadiska zdrojov. Oznámenie

verejné zdravie. Takisto obsahujú živiny, ako

Jeho zásoby sú obmedzené, ceny sú kolísa-

nie je navrhnuté s úmyslom vytvoriť špecific-

je dusík a fosfor, ktoré môžu škodiť sladkým

vé, a v súčasnosti sa fosforom veľa plytvá,

ké právne predpisy týkajúce sa fosforu, ale

vodám a morskému prostrediu tým, že pod-

čo spôsobuje obavy, pokiaľ ide o cenu a do-

európske inštitúcie a všetky zúčastnené stra-

porujú nadmerný rast rias, ktoré ničia život

stupnosť budúcich zásob v EÚ a na celom

ny sa ním vyzývajú, aby sa k tejto záležitosti

ostatných organizmov. Ide o proces, ktorý sa

svete. Väčšina fosforu pochádza z fosforito-

vyjadrili.

nazýva eutrofizácia.

vých baní, v EÚ je však takáto baňa len jedna

Navrhuje sa niekoľko možností, ktoré by

V smernici sa stanovuje biologické čistenie

a väčšina fosforitu používaného v EÚ pochá-

mohli zlepšiť súčasnú situáciu, ako napríklad

odpadových vôd nazývané „sekundárne“ čis-

dza zo severnej Afriky a Ruska. Európska ko-

používanie hnojiva a krmiva cielenejším spô-

tenie a pre povodia obzvlášť citlivých oblastí

misia preto začala konzultáciu na tému, ako

sobom, redukovanie erózie pôdy a podpora

(ako sú napríklad lokality určené na kúpanie

udržateľnejším spôsobom využívať fosfor.

recyklácie fosforu z hnoja, odpadovej vody

alebo rezervoáre pitnej vody) tzv. „náročnej-

Zaoberá sa otázkou, ako zabezpečiť, aby boli

a kompostu. Prispievatelia sú vyzvaní, aby

šie“ čistenie.

zásoby dostupné pre budúce generácie, ako

uvažovali o tom, čo by sa mohlo urobiť na

Pre splnenie cieľov stanovených smernicou

aj spôsobmi, ako minimalizovať možné ne-

podporu zhodnocovania z iných zdrojov, ako

v členských štátov EU-15 už uplynuli všetky

žiaduce vedľajšie účinky používania fosforu

sú potraviny a biologicky rozložiteľný odpad.

určené lehoty, zatiaľ čo v prípade členských

na životné prostredie, najmä na vodu. V sú-

Európsky parlament, Rada a ďalšie európ-

štátov EU-12 boli lehoty predĺžené. Posledná

časnosti sa s fosforom vo veľkej miere plytvá

ske inštitúcie, občania, verejné orgány, mi-

uplynie v roku 2018.

v celom cykle produkcie potravín, čo často

movládne organizácie a podniky sú vítané,

spôsobuje práve environmentálne problémy

aby prispeli so svojimi názormi do 1. de-

RECYKLÁCIA FOSFORU POMÔŽE AJ
VODÁM

so znečistením vody. Právnymi predpismi EÚ

cembra 2013. Komisia príspevky zanalyzuje

ako Smernica o dusičnanoch alebo Smerni-

v priebehu roka 2014. Výsledky tejto práce

Osobitné postavenie v znečisťovaní ko-

ca o čistení komunálnych odpadových vôd sa

začlení do príslušných politických oblastí, od

munálnych odpadových vôd má fosfor, ktorý

síce reguluje znečisťovanie vody fosfátmi, ale

poľnohospodárskej politiky, cez oblasť vody

sa vo veľkej miere používa v poľnohospodár-

v súčasnosti sa nimi nepodporuje efektívnej-

a odpadu, až po prácu so surovinami. n
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Ako sa mliekari
k bioplynu dostali
Vlasta Rafajová, foto: Komunálna a priemyselná energetika
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Š

tandardných

bioplyno-

vých staníc (BPS) prevádzkovaných

výlučne

V popredí dezintegrátor na príjem tuhých zložiek biomasy(siláže a senáže), za ním dopravník a rozdeľovník dávkujúci vstupnú
surovinu rovnomerne do oboch fermentorov. Súčasťou dezintegrátora je váha. Po privezení suroviny má obsluha BPS presnú
informáciu, koľko a aký druh pevnej biomasy vstupuje do fermentačného procesu.

poľnohospodármi je dnes na
Slovensku už niekoľko desiatok a pomaly prestáva platiť, že
ich okolie vníma ako technickú
atrakciu. Previazanie prevádzky bioplynovej stanice s výrobnou prevádzkou priemyselného
sektora je však naďalej zvláštnosťou. Projekty tohto druhu sú
skôr ojedinelé a každý z nich, je
vďaka značným rozdielom v použitých technológiách, originál.
Do tejto kategórie projektov
patrí aj nedávno skolaudovaná
bioplynová stanica Tatranskej
mliekarne v Kežmarku.

Tatranská mliekareň, a. s., v Kežmarku je
známa predovšetkým produkciou slovenského camembertu Encián či horského mlieka.
V tomto roku spracuje približne 100 miliónov
litrov čerstvého mlieka. Ako hovorí generálny riaditeľ Tatranskej mliekarne Ľubomír
Valčuha, s myšlienkou výstavby bioplynovej
stanice sa začali pohrávať už pred rokmi,
v súvislosti s rastúcim cenami energetických

Vo vnútri dezintegrátora sú dva motory s nožmi,
ktoré surovinu rozsekajú na menšie kúsky.
Skracovaním vlákna siláže a senáže sa skracuje aj
reakčná doba potrebná na spracovanie suroviny vo
fermentoroch.

vstupov do výroby, najmä ceny zemného plynu, ktorý v mliekarni využívajú na prípravu
technologickej pary. „O bioplynovej stanici
uvažovali aj okolité poľnohospodárske družstvá, bohužiaľ ich finančná situácia neumožňovala realizáciu takéhoto projektu. Po niekoľkých návštevách bioplynových staníc sme
si uvedomili, že my sme vlastne ideálny subjekt na zriadenie takejto prevádzky, pretože
dokážeme zužitkovať v našej výrobe nielen
elektrickú energiu, ale najmä teplo. To bolo
rozhodujúce,“ vysvetľuje Ľ. Valčuha.
V roku 2010 si mliekarne ako partnera pre
projekt výstavby BPS vybrali spoločnosť
Intech
sebou

Slovakia, s. r. o.,
desiatky

úspešne

ktorá

má

za

zrealizovaných

energoprojektov v priemyselnej sfére či
komunálnej energetike. Po dvoch rokoch
prípravných prác sa v auguste 2012 začala
stavba, v júni 2013 bola už BPS v prevádzke.
3 / 2013
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ná zložka metán a CO2) a zvyšok rozloženej
organickej hmoty, tzv. digestát. Na podporu
a udržanie procesu anaeróbnej fermentácie
sa v nádržiach fermentorov udržuje teplota
okolo 40 °C a ich obsah sa pravidelne premiešava.

Pod terénom zapustená betónová nádrž na príjem
tekutých surovín na výrobu bioplynu.

ton biomasy, z toho asi 40 percent tvorí bio-

DVA FERMENTORY, SKLADY,
PLYNOVOD

masa živočíšneho pôvodu a 60 percent bio-

BPS v Kežmarku je umiestnená v severnej

Ako vysvetľuje Miroslav Mražík zo spoločnos-

priemyselnej zóne mesta, približne 700

ti Intech Slovakia, ktorá je generálnym dodá-

metrov od areálu Tatranskej mliekarne, na

vateľom BPS v Kežmarku, základom stanice

zhruba hektárovom pozemku, ktorý susedí

sú dva fermentory (každý s objemom nádr-

s areálom PD Kežmarok.

že na kal 2700 m3 a objemom plynojemu

Kežmarská BPS je projektovaná na spraco-

v prestrešení 1030 m3), sklad s dohnívaním

vanie zvyškov tunajšej poľnohospodárskej

(kapacita nádrže na kal 3680 m3 a plynojem

prvovýroby (maštaľný hnoj a hnojovica) i cie-

1200 m3) a koncový sklad (objem kalovej

lene pestovanej biomasy (siláž, trávna senáž,

nádrže 6000 m3 a plynojemu 1800 m3).

Vytvorený bioplyn sa zhromažďuje v plynoje-

miešanka). Perspektívne sa tiež uvažuje aj

Vo fermentoroch sa zmes siláže, senáže,

moch, ktoré tvoria zastrešenie fermentorov

so spracovaním vedľajšieho produktu výro-

hnoja a hnojovice rozkladá bez prístupu

a odtiaľ sa odvádza do kogeneračnej jednot-

by Tatranskej mliekarne - kyslej srvátky. BPS

vzduchu a svetla tzv. anaeróbnou diges-

ky (KGJ), ktorá z neho vyrába elektrinu a tep-

v Kežmarku ročne spracuje približne 30 000

ciou, výsledkom ktorej je bioplyn (jeho hlav-

lo. V Kežmarku sa KGJ nenachádza v tesnej

masa rastlinného pôvodu.

V kupole fermentačnej nádrže sa zhromažďuje
vyprodukovaný bioplyn. Celá areál BPS musí byť
chránený aktívnymi bleskozvodmi.

Vyhrievané nádrže oboch fermentorov (vpravo)
a skladu s dohnívaním (uprostred) sú betónové.
Realizovala ich spoločnosť WOLF SYSTEM BAU,
spol. s r.o.. Stratám tepla zabraňuje styrodurová
izolácia chránená oceľovým plášťom.
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Horák zvyškového plynu zabezpečí likvidáciu
nadprodukcie bioplynu v prípade obmedzenia jeho
odberu. Do činnosti sa uvádza automaticky pri
náraste množstva plynu nad stanovenú hodnotu.

tvorenej hnojovicou, hnojom, silážou a sená-

svoje osevné plány, majú zaručený odbyt za

žou,“ dopĺňa M. Mražík.

relatívne stabilné ceny, nie sú odkázaní na

blízkosti fermentorov, ale je umiestnená

Vstupnú surovinu pre BPS v Kežmarku do-

to, či sa nejaká plodina urodí, alebo neurodí,“

priamo v areáli mliekarne. Bioplyn vyprodu-

dávajú producenti mlieka, s ktorými má Tat-

hovorí v tejto súvislosti Ľ. Valčuha.

kovaný vo fermentoroch sa do nej prečer-

ranská mliekareň pevné dodávateľsko-od-

Spolupráca s poľnohospodármi umožňuje

páva 700 metrov dlhým plynovodom. Vďaka

berateľské väzby založené na dlhoročnej

prevádzkovateľovi BPS zasa rozumne na-

inštalácii KGJ priamo na mieste spotreby tep-

spolupráci. Hlavným dodávateľom je PD

kladať so zvyškom po výrobe bioplynu – di-

la v mliekarenskej prevádzke, sa dá efektívne

Kežmarok, ďalšími sú PD Spišská Belá a PD

gestátom, ktorý má významný hnojivový po-

využiť maximum vyrobeného tepla a predísť

Smižany. Producenti kravského mlieka v BPS

tenciál. Prostredníctvom spolupracujúcich

tak stratám, ktoré by mohli nastať pri jeho

energeticky zhodnocujú okrem maštaľného

poľnohospodárskych družstiev sa vracia

prenose teplovodom.

hnoja a hnojovice z chovu hovädzieho do-

z BPS späť do pôdy a zmysluplne sa tak uza-

bytka aj pestovanú rastlinnú biomasu, najmä

tvára surovinový kolobeh.

UZATVORENÝ SUROVINOVÝ KRUH

trávnu senáž, ďatelinovú siláž, jarnú miešan-

Premena

zvyškov

ku či tritikale. „Pre poľnohospodárov zname-

a pestovanej biomasy na bioplyn sa začí-

ná dodávka surovín pre BPS stabilitu počas

na v príjmových nádržiach BPS. Na príjem

nasledujúcich 15 rokov, na ktoré je uzatvo-

tekutých surovín slúži do zeme zapustená

rená zmluva o dodávke. Môžu si naplánovať

poľnohospodárskych

Vyústenie BPS. Odtiaľto sa odvádza bioplyn 700
metrov dlhým plynovodom do areálu Tatranskej
mliekarne. V rovnakej trase je vedený teplovod späť
na BPS, ktorý privádza časť tepla na ohrev nádrží
fermentorov.

betónová nádrž s objemom 100 m . Na pri3

jímanie tuhých zložiek je určený dezintegrátor s objemom 50 m3, do ktorého možno
jednorazovo vložiť až 40 ton pevných surovín
na produkciu bioplynu. Z nádrží sa surovina
dopravuje závitovkovým dopravníkom priamo do fermentorov. „Denná dávka suroviny
pre našu bioplynovú stanicu je 70 ton zmesi
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Pred vstupom bioplynu z plynovodu do KGJ je
umiestnená šachta na odvodnenie plynu a úpravňa
plynu s tepelným čerpadlom. To procesom vymrazovania zbavuje bioplyn vlhkosti. Plyn sa upravuje
aj prechodom cez filtre s aktívnym uhlím. Všetky
stupne úpravy prispievajú k tomu, že do KGJ ide
bioplyn zbavený nežiaducich látok, to znamená
lepšiu a šetrnejšiu prevádzku motora KGJ.

Kogeneračná jednotka je umiestnená v oceľovom
kontajneri v tesnej blízkosti kotolne Tatranskej
mliekarne.

TEPLO VYUŽITÉ NA MAXIMUM
Veľká časť doteraz realizovaných bioplynových staníc u nás je postavená na dominantnej výrobe elektrickej energie a jej odpredaji
za štátom garantované ceny do distribučnej
siete. Teplo produkované kogeneračnou
jednotkou (KGJ) je v takomto modeli BPS nezriedka využívané len podružne a nie v plnej
miere. Aj v tomto smere je projekt BPS Tatranskej mliekarne výnimočný. Nielenže v plnej miere využíva teplo z kogeneračnej jednotky, ale disponuje aj spalinovým kotlom,
ktorý vyrába ďalšie dodatočné teplo vo forme pary. Navyše tiež využíva teplo z vychladzovania turba kogeneračnej jednotky. Teplo
sa tak v BPS v Kežmarku produkuje hneď na
niekoľkých technologických úrovniach a využíva sa na maximum, čo pre mliekareň predstavuje výrazné prevádzkové úspory energií.
Prvým štandardným stupňom výroby tepla
je blok motora KGJ, ktorý spaľuje vyprodukovaný bioplyn. Teplo vo forme teplej vody
sa produkuje v bloku motora KGJ pri výrobe elektrickej energie. Takto vyrobená teplá
voda sa prečerpáva do kotolne mliekarne
a využíva sa na predohrev vody pre pôvod-
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Na objednávku vyrobený strednotlakový spalinový
kotol je ďalším stupňom využitia tepla BPS v Kežmarku. Spracúva spaliny z kogeneračnej jednotky na
technologickú paru pre mliekareň.

né plynové kotly, ktoré pripravujú teplú vodu

metrami pre kotolňu Tatranskej mliekarne.

Dopĺňa, že posledným stupňom využitia tep-

pre bežnú prevádzku mliekarne a vykuro-

„Teplota pary, ktorú vyrábame spalinovým

la je teplo z vychladzovania turba kogenerač-

vanie budov. Malá časť teplej vody ohriatej

kotlom je 185 °C a má tlak 9 barov. Pôvodné

nej jednotky. „Takto získavame vodu s teplo-

blokom motora KGJ sa vracia teplovodom

parné kotly mliekarne na zemný plyn produ-

tou asi 40 °C, ktorú používame na predohrev

naspäť do bioplynovej stanice a využíva sa na

kujú paru s o niečo menším tlakom, takže

studenej vody pre potreby mliekarenskej

ohrev fermentorov a skladu s dohnívaním.

vďaka tomu sa prioritne do systému vtláča

technológie. Z turba KGJ ju teda zohrejeme

Druhým stupňom využitia je špeciálny spa-

para vyrobená KGJ a spalinovým kotlom. To

na 40 °C a potom vodou zohriatou blokom

linový kotol zaradený za kogeneračnou jed-

znamená, že prevádzka parných kotlov na

motora, ktorá má 90 °C, ju dohrejeme na po-

notkou. Spaliny, ktoré vznikajú pri spaľovaní

zemný plyn sa redukuje, znižuje sa spotreba

žadovaných 60 °C.“

bioplynu prechádzajú cez kotol, ktorý zabez-

zemného plynu, a to prináša mliekarni ne-

pečuje výrobu pary s požadovanými para-

malé úspory,“ približuje M. Mražík.
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Spalinový kotol vyprodukuje za hodinu 1000 kg
pary, jeho tepelný výkon predstavuje 650 kW.
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„Časť tepla, ktoré sa aktuálne nespotrebováva, sa musí vychladzovať. Pre motor KGJ totiž
musíme zabezpečiť určitú prevádzkovú teplotu. Keby sa teplo neodoberalo, dochádzalo
by k zníženiu výkonu KGJ a ochranné mechanizmy motora by kogeneračnú jednotku odstavili. Týka sa to však len niektorých letných
mesiacov, v zime využijeme všetko vyrobené
teplo,“ uvádza Miroslav Mražík.

INVESTÍCIE, OČAKÁVANIA,
NÁVRATNOSŤ.
Celkové dosiahnuté rozpočtové náklady
na realizáciu BPS predstavujú štyri milióny eur. Na realizáciu projektu Tatranská
Prepojenie nových i pôvodných teplovodných
rozvodov v kotolni Tatranskej mliekarne. Realizácia
teplovodu do BPS umožnila, že pri naštartovaní
fermentačného procesu v BPS nebolo treba použiť
externý zdroj tepla, využilo sa teplo dodané pôvodnou plynovou kotolňou mliekarne.

Pôvodná plynová kotolňa Tatranskej mliekarne.
Vďaka teplu z kogeneračnej jednotky a spalinového
kotla sa prevádzka kotlov na zemný plyn výrazne
redukuje, čo prispieva k úsporám prevádzkových
nákladov.

ELEKTRINA PRE SEBA I NA PREDAJ
Kogeneračná jednotka BPS v Kežmarku má
elektrický výkon 999 kW a tepelný výkon
1097 kW.
Časť elektriny vyrobenej KGJ sa spotrebuje
priamo v areáli podniku na bežnú prevádzku. Zvyšok sa cez trafostanicu 22/0,4 kV
vyvádza do siete regionálneho distribútora
elektrickej energie. Množstvo vyrobenej elektriny dodanej do siete závisí od konkrétneho
dňa a konkrétnej hodiny. V čase, keď výroba
v mliekarni beží a energia sa spotrebúva, sa
do siete dodáva menej elektriny, počas voľných dní je množstvo elektriny dodanej do
siete väčšie. „Za 30 dní skúšobnej prevádzky
sme vyrobili 661.000 kWh elektrickej energie,
spotreba samotnej BPS (čerpadlá, miešadlá,
iné.) predstavovala cca 6,5% z objemu výroby a vlastná spotreba KGJ cca 3 % z celkovej
výroby, vyrobená energia vytlačená do siete
VSE- distribúcia, a. s., predstavovala 1,55 %,
zvyšok spotrebovala Tatranská mliekareň,“
hovorí M. Mražík.
Obdobný princíp platí aj v spotrebe tepla.
Konštantný je odber tepla z KGJ určeného
na ohrev fermentorov BPS, variabilný je odber tepla pre technológiu mliekarne (podľa
toho či mliekareň vyrába, alebo nie), sezónny
rozdiel je tiež v odbere tepla na vykurovanie

Akumulačný zásobník na teplú vodu vyrobenú
z bloku motora KGJ, 10 000 litrov, slúži pri výpadku
produkcie tepla.

budov Tatranskej mliekarne.
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Spracovanie sladkej srvátky na zahustenú srvátku je technologickým špecifikom Tatranskej mliekarne. Hoci sa proces výroby zahustenej srvátky vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou, menší
objem zahustenej srvátky znamená pre mliekareň výrazné zníženie dopravných nákladov k jej ďalším spracovateľom.

mliekareň založila dcérsku spoločnosť IKA

dardný model projektového financovania, to

ty zrejme zamiešajú aj legislatívne opatrenia

TRANS, s. r. o. „Bola to požiadavka banky, aby

znamená, že IKA TRANS vložila do projektu

štátu, predovšetkým nová vyhláška ÚRSO

sa neplietli činnosti – výroba mlieka a pre-

približne 30 percent vlastných zdrojov, zvy-

o cenovej regulácii v elektroenergetike.

vádzka bioplynovej stanice a aby bolo jasné,

šok predstavoval bankový úver.

Už po pár mesiacoch prevádzky BPS sú prí-

že bioplynová stanica si na seba zarobí,“ ho-

Vypočítaná návratnosť investícií do projektu

nosy v podobe prevádzkových úspor energie

vorí riaditeľ Tatranskej mliekarne Valčuha.

predstavuje osem rokov, vplyv na ňu však

v Tatranskej mliekarni zrejmé. „Úspora elek-

Na financovanie výstavby BPS sa použil štan-

bude mať aj vývoj cien elektriny a plynu a kar-

triny predstavuje okolo 15 percent a zemného plynu približne 30 percent. Sme producentom veľkého množstva ultra vysoko
zohriateho mlieka baleného do tetrapakových obalov a práve na jeho výrobu využívame paru vyrobenú KGJ a spalinovým kotlom.
Spotrebujeme naozaj veľa pary, úspora zemného plynu na jej prípravu je preto pre nás
rozhodujúca,“ argumentuje Ľ. Valčuha a dopĺňa, že ďalším prínosom v budúcom období by mala byť pre mliekareň aj likvidácia
mliekarenských odpadov. „Počítame s tým,
že v budúcnosti dokážeme v prevádzke BPS
umiestniť aj naše odpady z mliekarenskej
výroby, napríklad kyslú srvátku, za likvidáciu
ktorej sme museli doteraz nášmu odberateľovi platiť. Takto ju využijeme ako ďalší suro-

. Jedným z energeticky najnáročnejších procesov v mliekarenskej výrobe je výroba ultra vysoko zohriateho mlieka a jeho balenie
do tetrapakov. Na prípravu potrebnej technologickej pary v Kežmarku využívajú teplo z kogeneračnej jednotky a špeciálneho
spalinového kotla.
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WOLF SYSTEM KRUHOVÉ NÁDRŽE ZO ŽELEZOBETÓNU

KRUHOVÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ
NÁDRŽE A SILÁ
•
•
•
•
•
•
•
•

Nádrže na hnojovicu
Nádrže pre bioplynové stanice
Silá na uskladnenie sypkých materiálov
Silá na obilie, kukuricu
Silá na drevný odpad
Sprinklerové nádrže
Nádrže na požiarnu vodu
Čistiarne odpadových vôd

HALOVÉ OBJEKTY PRE
POĽNOHOSPODÁRSTVO
A PRIEMYSEL
•
•
•

Výrobné a skladovacie haly
Stajne a maštale pre chov
ošípaných, hovädzieho dobytka,
hydiny a koní
Jazdecké areály

M O N T O VA N É R O D I N N É
DOMY - WOLF HAUS
•
•
•
•

Jedno a dvojpodlažné domy,
bungalovy
Radová zástavba
Individuálne projekty
Administratívne objekty

VÝSTAVBA PRE PRIEMYSEL, POĽNOHOSPODÁRSTVO
KOMUNÁLNU SFÉRU, OBČIANSKU VÝSTAVBU
Spoľahlivý zmluvný partner
WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o.

Hronská 1, 960 01 Zvolen, tel./fax: 045/532 55 90
e-mail: mail@wolfsystem.sk, www.wolfsystem.sk
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obsluhy, pri ktorej obslužný personál vyko-

Strednotlakový parný kotol SKU 1500 s prídavným plynovým horákom inštalovaný za dve
kogeneračné jednotky Deutz 900.

náva kontrolnú obhliadku kotla v intervale
raz za 24 hodín. Technické vybavenie kotla
zabezpečí odstavenie kotla z prevádzky v prípade poruchy alebo prekročenia niektorých
z limitných prevádzkových parametrov. V takom prípade sú privádzané spaliny odklonené obtokom kotla do komína. Obtok spalín
spolu s uzatváracími klapkami takisto patrí
do vybavenia kotla.

KOTLY NA ODPADOVÉ TEPLO PRE
VŠETKY SEGMENTY PRIEMYSLU
Spoločnosť PolyComp, a. s., vyvíja a dodáva
energetické zariadenia a kotly na odpadové

Utilizačný kotol

pomáha znižovať spotrebu zemného plynu

nielen kotly na odpadové teplo z obnovoteľných zdrojov energie (napríklad bioplynových staníc), ale tiež zo spaľovacích turbín,
spaľovní odpadov a rôznych technologických
pecí zo všetkých segmentov priemyslu. PolyComp, a. s., sa opiera o vlastné dlhoročné
skúsenosti s návrhom a prevádzkou takýchto zariadení. To spoločnosti umožňuje pri

Ing. Miloš Škarka, foto: PolyComp, a. s.

S

teplo už 22 rokov. Vo svojom portfóliu má

návrhu výmenníkov a kotlov na odpadové
teplo uplatňovať individuálne riešenie.

poločnosť PolyComp, a. s., sa už od svojho založenia v roku 1991

Odpadové teplo možno vďaka spalinovým

zaoberá dodávkami energetických zariadení, medzi ktoré patria

kotlom využívať nielen na výrobu pary, ale

kotly na využitie odpadového tepla, napríklad z bioplynových sta-

níc. Na začiatku tohto roka dokončila PolyComp, a. s., v rámci výstavby
bioplynovej stanice v Tatranskej mliekarni Kežmarok, inštaláciu strednotlakového parného kotla SKU1000. Kotol využíva odpadové teplo spalín z kogeneračnej jednotky a vyrába z neho technologickú paru pre mliekarenskú výrobu.

aj na prípravu teplej či horúcej vody, ohrev
vzduchu, termického oleja a iných médií.
PolyComp, a. s. doteraz realizovala viac ako
60 aplikácií kotlov alebo výmenníkov v prevádzkach, akými sú teplárne, kotolne, priemyselné závody, pekárne, či už formou nových dodávok alebo rekonštrukcií starších
kotlov a výmenníkov.
Jedným z atypických riešení, ktoré PolyComp, a. s. aplikuje sú utilizačné kotly vyba-

VÝRAZNÉ ÚSPORY ZEMNÉHO PLYNU

až 700 kg sýtej pary za hodinu pri tlaku 9 ba-

vené prídavným horákom spaľujúcim plyn-

Inštalácia parného kotla pomáha využitím

rov. To predstavuje úsporu takmer 50 Nm

né alebo kvapalné palivá. Využitie takéhoto

odpadového tepla znižovať spotrebu zemné-

zemného plynu za hodinu prevádzky.

kotla môže byť výhodné v prípade bioplyno-

ho plynu a zlepšovať ekonomiku prevádzky

Strednotlakový parný kotol SKU 1000 bol na

vých staníc, ktoré pre rozbeh fermentačného

kogeneračnej jednotky. Pri menovitom výko-

miesto inštalácie dopravený vrátane ohrie-

procesu potrebujú teplo z externého zdroja.

ne kogeneračnej jednotky vyrába tento kotol

vača napájecej vody, tepelnej izolácie a ople-

Pri využití takéhoto kotla odpadá potreba in-

chovania. Výstroj kotla umožňuje zariadenie

štalovať iné štartovacie zariadenie na výrobu

prevádzkovať len s pochôdzkovou činnosťou

tepla, alebo je možné prídavným horákom

Strednotlakový parný kotol SKU 1000 inštalovaný
v Tatranskej mliekarni Kežmarok.

3

doplniť výkon kotla pri nedostatku bioplynu. n

PolyComp, a. s.
Na Hrázce 22
290 01 Poděbrady VIII
www.polycomp.cz
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Osvetlenie priemyselných prevádzok
2.časť
Podľa materiálov SIEA spracovala Beáta Jarošová, foto: SIEA, AURA LIGHT

V

minulom vydaní Komunálnej

a

priemy-

selnej energetiky sme

uverejnili

prvú

časť

článku

o osvetlení priemyselných prevádzok. Zamerali sme sa na
prezentáciu dôležitých svetelnotechnických

parametrov,

ktoré priamo ovplyvňujú kva-

Svetelné zdroje a napájacie zariadenia (pred-

K ich výhodám patrila predovšetkým nízka

radníky) zaznamenali v posledných rokoch

cena a dobré podanie farieb. Hlavnými ne-

veľmi výrazný technologický vzostup, ktorý

výhodami boli nízka hospodárnosť a krátka

rozšíril možnosti ako pristupovať k návrhu

životnosť.

novej či rekonštrukcii jestvujúcej osvetľova-

Halogénové žiarovky sa vyznačujú o 15 %

cej sústavy v priemyselnej prevádzke. Stále

vyšším svetelným tokom, ako majú klasické

však platí, že z hľadiska fyzikálnych princípov

žiarovky. Ich životnosť je podstatne dlhšia

môžeme elektrické svetelné zdroje rozdeliť

a nezávisí od počtu spínacích cyklov ako pri

do troch skupín: teplotné zdroje (žiarovky),

kompaktných žiarovkách. S klasickými žiarov-

výbojové zdroje (žiarivky a výbojky) a elektro-

kami majú spoločné rovnako dobré podanie

luminiscenčné zdroje (známe ako LED).

farieb, sú však niekoľkonásobne drahšie.

litu osvetlenia, a tým aj kvalitu

preto by nemali byť umiestnené v blízkosti

Klasické žiarovky sú najznámejším a naj-

horľavých látok. Využívajú sa v domácnos-

rozšírenejším, ale zároveň energeticky naj-

tiach, pri scénickom osvetlení, v automobi-

menej hospodárnym svetelným zdrojom. Na

loch a pri osvetlení letiskových dráh.Pred-

svietidiel a možnosti, ako ich

svetlo premieňajú iba 3 % až 8 % vstupujú-

nosťou halogénových žiaroviek je o 15 %

vhodným výberom dosiahnuť

cej energie, zvyšok sa premení na teplo. Aj

vyšší merný výkon oproti klasickým žiarov-

preto ich výrobu Európska únia postupne

kám, vyššia životnosť a dobré podanie farieb.

zastavila. Vyraďovanie začalo najskôr 100 W

Nevýhodou je potreba odolnejšieho skla,

žiarovkami v roku 2009. Žiarovky s najniž-

vyššia cena i fakt, že pri dotyku sa poškodia.

ším výkonom dostali stop v septembri 2012.

Vákuové žiarovky sú osobitnou kategóriou

pracovného prostredia. V tomto vydaní si priblížime jednotlivé druhy svetelných zdrojov,

čo najlepšiu kvalitu osvetlenia
pri rozumných prevádzkových
nákladoch.
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TEPLOTNÉ SVETELNÉ ZDROJE

komunálna a priemyselná energetika / www.emagazine.sk

3 / 2013

premeny elektriny na svetlo. Umožňujú vysokú variabilitu farby svetla, ako aj farebného podania.
80 – 140 lm/W
Výhody:
Nevýhody:
4 000 – 100 000 h
+ narastajúci merný výkon
- vysoká cena
Ra = 60 – 95
+ dlhá životnosť
- pokles svetelného toku počas životnosti
2 500 – 7 000 K
+ možnosť stmievania
- rôzna kvalita

OLED
Technológia OLED (organické LED) zatiaľ nachádza uplatnenie predovšetkým pri podsvietení displejov.
V osvetľovaní sa pri nej dosahujú pomerne malé plošné svetelné výkony a nízke účinnosti cca do 50 lm/W.

žiaroviek a slúžia na špeciálne účely. Ich skle-

Preto sa v katalógoch udávajú hodnoty mer-

znížila ich vlastná spotreba. V súčasnosti sa

nená banka musí byť odolná. Využívajú sa

ného výkonu nových žiariviek po zahorení -

menej efektívne lineárne žiarivky typu T8,

napríklad na osvetlenie priemyselných pecí

100 h svietenia. Životnosť podstatne závisí aj

ktoré majú merný svetelný výkon nižší ako

a rúr na pečenie.

od počtu zapnutí žiarivky.

65 lm/W, nahrádzajú modernejšími žiarivkami typu T5 s trojpásmovým luminoforom

Rozdelenie svetelných zdrojov

a merným svetelným výkonom nad 90 lm/W.
Lineárne žiarivky nachádzajú uplatnenie najmä vo výrobných a kancelárskych priesto-

Zdroje umelého svetla

roch.
Kompaktné žiarivky sú typické najmä
pre domácnosti. V priemysle sa používajú

Výbojové

Elektroluminiscenčné

pri osvetlení menších priestorov. Špeciálne

Teplotné

druhy sú vhodné aj na osvetlenie pri nízkych
vonkajších teplotách, v mäsiarňach, soláriách alebo na osvetlenie rastlín a akvárií. K ich

Nízkotlakové

Vysokotlakové

LED

výhodám patrí vysoká hospodárnosť, dlhá

Žiarovky

životnosť a kvalitné podanie farieb. Nevýhodami sú: teplotná závislosť svetelného toku,
vyšší obsah ortuti a väčšie rozmery.
Lineárne žiarivky

Ortuťové výbojky

LED

Kompaktné žiarivky

Sodíkové výbojky

Organické LED

Sodíkové výbojky

Halogenidové výbojky

Plnené plynom

Vákuové

Klasické žiarovky

Špeciálne žiarovky

Nízkotlakové sodíkové výbojky možno
spoznať podľa typického monochromatického svetla so žltooranžovou farbou. Svetlo
v nich vzniká v parách sodíka. Patria medzi
najúčinnejšie svetelné zdroje. Ich využitie

Halogénové žiarovky
Indukčné výbojky

v priemysle je veľmi obmedzené. Majú síce
vysokú účinnosť, inštalovať ich však možno

Xenónové výbojky

len tam, kde nie je nutné vôbec rozoznávať
farby.
Vysokotlakové

e v priemysle
VÝBOJOVÉ SVETELNÉ ZDROJE

004_R7.indd T14
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ortuťové

výbojky

sú

svetelné zdroje, v ktorých hlavná časť svet-

Vďaka vhodnému pomeru ceny a výkonu

Ich prednosťou je vysoká svetelná účinnosť,

la vzniká v ortuťovom výboji pri parciálnom

patria medzi veľmi rozšírené svetelné zdro-

malá spotreba elektriny a dlhá životnosť. Vy-

tlaku prevyšujúcom 100 kPa. Táto definícia

je. Sú omnoho hospodárnejšie ako žiarovky.

dávajú svetlo podobné žiarovke, ktoré umož16/01/13

Na svetlo premenia 25 % a viac vstupujúcej

ňuje kvalitné podanie farieb. Vyrábajú sa ako

sa vzťahuje na výbojky s čírou vonkajšou

11:27

bankou a s bankou pokrytou luminoforom,

energie. Na rozdiel od žiaroviek vyžarujú

lineárne žiarivky s dvojbodovým uchytením

v ktorých časť svetla vzniká vo výboji a časť

oveľa menej tepla. Označujú sa preto ako

do špeciálnych objímok a ako kompaktné

vo vrstve luminoforu vybudenom UV žiare-

studené zdroje svetla. Podľa tlaku plniacej

žiarivky, ktoré nahrádzajú klasické žiarovky.

ním výboja. V minulosti sa využívali na osvet-

látky rozlišujeme nízkotlakové a vysokotlako-

Lineárne žiarivky sú dnes často využíva-

ľovanie vnútorných priestorov a vonkajších

vé výbojky.

ným svetelným zdrojom. Oplatí sa však siah-

priestranstiev. Vyznačujú sa nízkou cenou

Nízkotlakové ortuťové výbojky (žiariv-

nuť po tých efektívnejších a dôležitý je tiež

a spoľahlivo pracujú pri teplote od -20 °C.

ky) patria v súčasnosti medzi najpoužíva-

správny výber svietidla. Na mnohých praco-

Majú však nízky merný výkon, nízky index po-

nejšie. Výboj vznikajúci v parách ortuti je po

viskách sa stále používajú lineárne žiarivky

dania farieb a počas ich používania výrazne

zapálení predradníkom zdrojom ultrafialové-

v starších typoch svietidiel s elektromagne-

klesá svetelný tok. Dnes sú už nevhodným

ho žiarenia. To sa vo vrstve luminoforu, kto-

tickými predradníkmi, pri ktorých dochádza

a zastaraným svetelným zdrojom. Z hľadiska

rým je trubica pokrytá, premení na viditeľné

v závislosti od frekvencie napájacieho napä-

efektívnosti a podania farieb nevedia kon-

svetlo. Luminofory môžu byť širokopásmové

tia k pulzácii svetelného toku, čo spôsobuje

kurovať halogenidovým výbojkám.

alebo úzkopásmové. V závislosti od použi-

stroboskopický jav. Ten môže byť veľmi ne-

Vysokotlakové sodíkové výbojky možno

tého luminoforu je možné dosiahnuť rôzne

bezpečný na pracoviskách s točivými stroj-

rozpoznať podľa žltooranžovej farby svetla.

spektrálne zloženie vyžarovaného svetla

mi. V moderných svietidlách k tomuto javu

Vďaka vysokému mernému výkonu sú vhod-

a účinnosti. Zloženie ovplyvňuje taktiež index

nedochádza vďaka elektronickým predrad-

né na použitie pri osvetľovaní komunikácií,

podania farieb. Nie je vhodné používať ich na

níkom. Žiarivky v takýchto svietidlách majú

verejných priestorov a v oblastiach s častým

vonkajšie osvetlenie, pretože pri nízkej teplo-

vyššiu životnosť a vyšší merný výkon, preto-

výskytom hmly. Výhodou je ich vysoký merný

te pod + 7 °C sa nespoľahlivo zapaľujú a vý-

že sú napájané napätím s vyššou frekven-

výkon, dlhá životnosť a cenová dostupnosť.

razne klesá ich svetelný tok. Počas prevádzky

ciou, čím sa odstránil stroboskopický efekt,

Veľkou nevýhodou je nízky index podania fa-

sa merný výkon žiariviek postupne znižuje.

zmenšili sa rozmery predradníkov a výrazne

rieb. Preto sú vhodné iba tam, kde je veľká
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Ako zefektívniť systémy osvetlenia
viditeľnosť dôležitejšia ako presnejšie rozlíšenie.

Účinnosť najpoužívanejších svetelných zdrojov v priemysle

Vysokotlakové halogenidové výbojky

kovov. Vyžarované svetlo je biele, blízke pri-

Mieru hos
dodávaný
premieňan
merný sve
údaj je mo
kých štítko

LED

sa dnes vyrábajú v mnohých modifikáciách.
Výboj vzniká v parách ortuti a halogenidov

Merný sv
(lm/W)

Vysokotlakové
sodíkové výbojky

rodzenému. Majú oveľa lepšie podanie fa-

Vysokotlakové
halogenidové výbojky

rieb ako ostatné výbojky. Vznikli inováciou

Lineárne žiarivky

T8

Merný sve
Vyžiare
=
Dodáva

T5

vysokotlakových ortuťových výbojok. Možno
ich vyrobiť s ľubovoľnou farbou svetla (denné, biele, teplobiele). Používajú sa všade tam,
kde sa požadujú vysoké intenzity osvetlenia
a dobré podanie farieb. Napríklad v systé-

Kompaktné žiarivky
Vysokotlakové
ortuťové výbojky
Halogénové žiarovky

moch verejného osvetlenia, v priemyselných
budovách, na športoviskách a v nákupných
centrách. Výhodami je vysoké podanie fa-

Úspory v
osvetlen

Žiarovky
lumen/watt
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rieb, vysoký merný výkon a dostupná cena.
Nevýhodami vyššia teplota, obmedzené
Xenónové výbojky sú špeciálne typy výbo-

AKO ZEFEKTÍVNIŤ SYSTÉMY
Jednou z dôležitých okolností návrhu nového
Aké úspory možno dosiahnuť pri
osvetľovaní pracovných
OSVETLENIA
alebo rekonštruovaného systému osvetlenia

jok, v ktorých svetlo vzniká výbojom medzi

V prevádzkach, kde sa využíva aj denné svet-

by mala byť možnosť variability prípadnej

volfrámovými elektródami v banke naplne-

lo, je možné dosiahnuť podstatné úspory

zmeny pracovných pozícií. Znamená to, že

nej ionizovaným plynom xenónom. Často sú

inštalovaním riadiacich systémov osvetlenia.

inštalované v stretávacích svetlách automo-

s magnetickým
s konvenčným
s elektronickým
V minulosti
bol trend
iba vymeniť
žiarivky

bilov.

s magnetickým predradníkom
predradníkom za žiarivky

Žiarivky
Žiarivky
srezervou,
elektronickým
ktorás elektronickým
sa dá veľmi dobre riadiť, nie
stmievateľným
stmievateľným
je potrebné pri
zmene pracovných pozícií
predradníkom
predradníkom

s predradníkom s nižšími stratami. Toto

inštalovať nové svietidlá aj s ich napájaním.

možnosti stmievania a prítomnosť ortuti.

priestorov žiarivkami
Žiarivky

Žiarivky

predradníkom

nízko-stratovým predradníkom

0%

Žiarivky

ak sa navrhne systém s určitou výkonovou

ELEKTROLUMINISCENČNÉ ZDROJE

opatrenie však

úspory len

Stačí iba k novovytvoreným pracovným zó-

Svetelné zdroje LED postupne nahrádza-

do 10 %. Podstatne zaujímavejšie zníženie

jú aj úsporné žiarivky a žiarovky. Zdrojom

-22 %
prevádzkových nákladov sa dá dosiahnuť

nam priradiť konkrétne svietidlá a prispô+
+
sobiť tomu nastavenie pomocou
Vplyv riadiaceho

svetla v nich je dióda emitujúca svetlo (LED

inštaláciou nových svietidiel s elektromagne-

systému.

= Light-Emitting Diode). V svietidlách je väčši-

%
tickým predradníkom a so žiarivkami s-42troj-

nou umiestnený súbor diód.

pásmovým luminoforom. Tie umožňujú znížiť

SVIETIDLÁ
V PRIEMYSLE
-55 %

V prípade konštrukčného vyhotovenia v tva-

spotrebu až do 42 %. Keď sa popritom vyu-

V priemysle sa využívajú T8všetky
druhy
s trojpásmovým

re žiarovky sa môžu používať namiesto kla-

žijú aj systémy riadenia intenzity osvetlenia

luminoforom
svietidiel a svetelných zdrojov.
Ich príkony

-7 %
zabezpečuje

Stmievanie

+

denného svetla
Vplyv
pohybu osôb

-61 %

-71 %

sických žiaroviek. Ich spotreba je rádovo

v závislosti od denného svetla, úspory môžu

sa pohybujú až do 2 000 W, vo výnimočných

v jednotkách wattov, v závislosti od počtu

dosiahnuť až 71 %. Ak to druh prevádzky do-

T5 s trojpásmovým
prípadoch aj viac. Voľba svietidiel
závisí od

použitých LED. Životnosť závisí od kvality, po-

voľuje, treba využiť aj senzory pohybu. Vtedy

požadovaných parametrov osvetľovaných

hybuje sa od 4 000 hodín do 100 000 hodín.

je možné
ušetriť až 82 % spotreby elektriny
Východiská

Potenciálumiestnenia
úspor
priestorov, výšky
a kvality

Sú veľmi citlivé na zvýšené napájacie napätie

oproti pôvodnému stavu. Potenciálne doda-

osvetlenia. Jedným z dôležitých
parametrov,
Zdroj: www.lichtwissen.de

a vyššiu prevádzkovú teplotu, než na aké sú

točné úspory sa skrývajú v možnosti vytvoriť

podľa ktorých rozdeľujeme svietidlá je šírenia

konštruované. Vývoj v prípade LED technoló-

osvetľovacie zóny a v optimálnom nastavení

svetla.

gie je veľmi rýchly.

a programovaní riadiaceho systému. Kvalit-

Priame svietidlá – svetlo je smerované

Rastú jednotkové výkony a ich účinnosť pre-

né systémy je zvyčajne možné podľa potreby

dole na pracovnú plochu. Reflektory na mo-

meny elektriny na svetlo. Umožňujú vysokú

upraviť. Moderné riadiace systémy zároveň

derných svietidlách sú chránené hermeticky

variabilitu farby svetla, ako aj farebného po-

umožňujú sledovanie informácií o aktuálnej

uzatvoreným krytom. Tento druh osvetlenia

dania. Nevýhodou je pokles svetelného toku

spotrebe elektrickej energie alebo intenzite

je najčastejšie využívaný vo výrobných halách

počas životnosti a relatívne vysoká cena. Pri

osvetlenia na pracoviskách. Vďaka nim je tiež

s výškou viac ako 6 m. Používajú sa prevažne

ich výbere sa oplatí spoľahnúť na osvedče-

možné okamžite identifikovať nefungujúce

ako hlavné osvetlenie v týchto priestoroch.

SIEA_osvetlenievpriemysle2_121004_R7.indd T15

-82 %

luminoforom

svietidlá v sústave. Posúdenie vhodnosti po-

Nepriame svietidlá – takmer všetko svetlo

býva diametrálne odlišná.

užitia určitého typu svietidiel, respektíve dru-

je smerované nahor. Aby bolo dosiahnuté

Technológia OLED (organické LED) za-

hu svetelného zdroja je nevyhnutné prene-

požadované osvetlenie pracovnej plochy,

tiaľ nachádza uplatnenie predovšetkým pri

chať odborníkom. Dobre spracovaná štúdia

mal by byť strop miestnosti svetlý a čistý. Ne-

podsvietení displejov. V osvetľovaní sa pri nej

s variantným riešením môže výrazne pomôcť

priame svietidlá sa zvyčajne používajú v kan-

dosahujú pomerne malé plošné svetelné vý-

projektantovi pri návrhu konkrétneho osvet-

celáriách a vo vstupných priestoroch budov,

kony a nízke účinnosti, približne do 50 lm/W.

ľovacieho systému.

kde je nutné minimalizovať oslnenie.

ných výrobcov, pretože kvalita týchto zdrojov
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Osvetlenie v

» priemyselná energetika » osvetlenie

časti ako IP 50, je ich odolnosť voči znečisteniu výrazne nižšia ako u svietidiel s vysokým
stupňom krytia, napríklad IP 65 a IP 66.

NA ČO SA ZAMERAŤ PRI VÝBERE
SVIETIDLA
Správna funkčnosť – malo by dostatočne
osvietiť určený priestor, ale nesmie oslňovať.
Správnou kombináciou svietidiel dosiahneme požadovanú intenzitu osvetlenia v rôznych častiach priemyselnej prevádzky.
Vhodnosť použitia pre konkrétnu prevádzku – svietidlo vyberáme s ohľadom na
použité materiály tak, aby dotváralo celkovú
atmosféru v prevádzke.
Vhodný svetelný zdroj – farba svetla
Polopriame svietidlá – svetlo je smero-

Výška miestnosti nad 6 m sa zvyčajne vy-

a jeho výkon sú aspekty dôležité pre správne

vané rovnomerne nahor a nadol. Svetlo

skytuje v tých priemyselných prevádzkach,

osvetlenie. Použitím vhodnej farby svetla za-

odrazené od stropu a stien presvetľuje celý

kde sú inštalované ťažké výrobné zariadenia

bezpečíme svetelnú pohodu a dosiahneme

priestor, čím potláča prípadné oslnenie. Po-

či iné technické vybavenie.

vyšší pracovný výkon.

lopriame osvetlenie je najvhodnejším typom

Treba ich mať na zreteli, pretože napríklad

Bezpečnosť – pri výbere konkrétneho svie-

osvetlenia v administratívnych priestoroch.

mostové žeriavy alebo dvíhacie zariade-

tidla je nutné sa oboznámiť s požiadavkami

Zmiešané svietidlá – svetelný tok je rozpty-

nia závažne obmedzujú možnosti výberu

na jeho bezpečnú prevádzku v danom pro-

ľovaný rovnomerne všetkými smermi. Rovna-

osvetľovacej sústavy. V takýchto prípadoch

stredí. Dôležitý je hlavne stupeň krytia podľa

ko je preto osvetlená podlaha, strop aj stena.

sa často používajú halové reflektory s vyso-

príslušnej normy.

Tento spôsob osvetlenia vyhovuje tam, kde

kotlakovými halogenidovými výbojkami, so

Hospodárnosť – pri všetkých systémoch

sa nepožaduje väčšie osvetlenie určitého

sodíkovými výbojkami alebo s vysokovýkon-

osvetlenia, a najmä pri svietidlách v nepre-

miesta. V minulosti sa často využívali v kan-

nými žiarivkami T5.

tržitej prevádzke, je vhodné použiť svietidlá

celáriách. V súčasnosti sú pre pracovné

a svetelné zdroje s nižšou energetickou náročnosťou. Ak je možné, i s riadením pre-

oslnenia. Pri dlhodobej pracovnej činnosti

ZNEČISTENIE SVIETIDIEL
A OSVETĽOVANÝCH POVRCHOV

môžu spôsobovať únavu zraku.

Pri návrhu svietidiel v priemyselnej prevádz-

zity a doby svietenia).

ke je nutné zohľadniť aj spôsob ich údržby

Primeraná nákupná cena – aj svietidlá je

OSVETLENIE V ZÁVISLOSTI
OD KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY

a čistenie.

možné nakúpiť v rôznych cenových reláciách.

Počas prevádzky dochádza k znečisteniu

Ich výber závisí od náročnosti a požiadaviek

Najdôležitejšou zásadou pre dobré celkové

svetelných zdrojov a svietidiel, ktoré spô-

investora. Samozrejme, malo by sa pritom

osvetlenie priemyselných hál je rovnomerné

sobuje zníženie účinnosti svetelnej sústavy.

prihliadať

osvetlenie miesta zrakovej úlohy, ktoré dovo-

Medzi hlavné zdroje znečistenia svietidiel

parametrov vyžadovaných normami. n

ľuje voľné usporiadanie pracovných strojov.

patrí prach, hmyz, aerosóly s prachom za-

Výška miestnosti do 3,5 m sa vyskytuje

chytávajúcim sa na tienidlách a odrazových

najmä v segmente ľahkého priemyslu, kde

plochách a zatekajúca voda.

dochádza k sústreďovaniu priemyselnej vý-

Negatívny vplyv na zrakovú pohodu v pra-

roby do viacposchodových budov. Pri danej

covnom priestore a na hospodárnosť celej

Text článku vychádza z publikácie Osvetlenie

výške miestností sa používa podobné osvet-

svetelnej sústavy má aj znečistenie povrchov

v priemysle, ktorú vydala Slovenská inovač-

lenie ako v kanceláriách. Prevláda systém

stien a okenných výplní. Pravidelným čiste-

ná a energetická agentúra v januári 2013

svetelných pásov montovaných priamo na

ním alebo natieraním povrchov ho možno

v rámci projektu bezplatného energetického

strop alebo zapustených do podhľadu.

výrazne eliminovať.

poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Projekt ŽIŤ ENER-

Výška miestnosti do 6 m sa najčastejšie sa

Odolnosť svietidla voči vniknutiu nečistôt sa

GIOU je spolufinancovaný prostredníctvom

vyskytuje v jednoposchodových priemysel-

vyjadruje stupňom krytia označovaným ako

Operačného programu Konkurencieschop-

ných halách. Väčšinou v nich bývajú svetlíky,

IP XX (Ingress Protection). Prvé číslo v rozsa-

nosť a hospodársky rast z Európskeho fondu

odkiaľ vniká do priestoru denné svetlo. To

hu 0 až 6 predstavuje stupeň ochrany pred

regionálneho rozvoja.

býva doplnené umelým osvetlením. Pri danej

dotykom a vniknutím cudzích predmetov.

Publikácia Osvetlenie v priemysle je záujem-

montážnej výške svietidiel sa používa systém

Druhé číslo v rozsahu 0 až 8 vyjadruje stupeň

com bezplatne k dispozícii v poradenských

svetelných pásov usporiadaných v radoch

ochrany pred vniknutím vody. Ak sú použité

centrách Slovenskej inovačnej a energetickej

súbežne s oknami.

svietidlá s nižším krytím svetelnotechnickej

agentúry.

priestory nevyhovujúce kvôli vyššej miere
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na
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Osvetľovacia sústava i vzduchotechnika
prináša úspory v Camfil s. r. o., Levice

V

edenie spoločnosti Camfil s. r. o., Levice patriacej do koncer-

PREUKÁZATEĽNÉ ÚSPORY

nu najväčšieho svetového výrobcu vzduchových filtrov Camfil

Realizácia projektu sa uskutočnila v lete 2012

Group sa pred časom rozhodlo pre rekonštrukciu osvetlenia vo

všetkých výrobných a skladových halách. Cieľom bolo zvýšenie intenzity
osvetlenia priestorov, zníženie nákladov na elektrickú energiu, servisných nákladov na osvetlenie a predĺženie servisného intervalu osvetľovacej sústavy.

a odvtedy prináša reálne úspory v spotrebe
elektrickej energie, čo má priaznivý vplyv nielen na výšku celkových výrobných nákladov,
ale znižuje i zaťaženie životného prostredia.
Realizácii predchádzalo niekoľko mesiacov
príprav projektu – hovorí konateľ firmy ELIS
International, s. r. o., Ing. Pavol Dzuro:
„Bolo to náročné obdobie, ale keď dnes vi-

Pôvodné osvetlenie priestorov bolo na konci

ných a skladových priestoroch sú vybavené

dím výsledok práce nášho tímu, mám veľkú

životnosti, vyžadovalo časté opravy, intenzita

elektronickým predradníkom DALI, ktorý po-

radosť, že sa nám to naozaj podarilo zrea-

osvetlenia bola nepostačujúca a náklady na

skytuje možnosť individuálneho plynulého

lizovať k spokojnosti užívateľa – zamestnan-

údržbu vysoké.

riadenia svietidiel v rozsahu 1 – 100 %. Kaž-

cov firmy Camfil s. r. o., Levice“.

Spoločnosť ELIS International, s. r. o., v spo-

dé zo svietidiel má vlastnú adresu a identitu,

lupráci s firmou Eurotechnic, s. r. o., pripra-

čo ich umožňuje zoskupovať do ľubovoľných

vila projekt výmeny existujúcich žiarivkových

skupín a dosiahnuť tak optimálne osvetlenie

OSVETLENIE VÝROBNÝCH
PRIESTOROV S RIADENÍM

svietidiel T8 za úsporné osvetľovacie telesá

akéhokoľvek priestoru haly. Zároveň sa dajú

Výrobné priestory sú rozdelené na tri haly,

od švédskeho výrobcu svietidiel FAGERHULT

rozdeliť na svetelné zóny tak, aby sa prispô-

ktoré sú osvetlené na intenzitu 500 lx, resp.

osadené svetelnými zdrojmi – lineárnymi

sobili jednotlivým sekciám a poskytli optimál-

300 lx. Na riadenie osvetlenia boli použité

žiarivkami T5. Navrhnuté svietidlá vo výrob-

ne osvetlenie, kedykoľvek a kdekoľvek treba.

komponenty HELVAR. Riadenie osvetlenia je

70

komunálna a priemyselná energetika / www.emagazine.sk

3 / 2013

» priemyselná energetika » osvetlenie, vzduchotechnika

Riadenie osvetlenia - úvodná obrazovka monitora

Tretia výrobná zóna má preddefinované sve-

kojní. Ako hovorí riaditeľ firmy Camfil s. r. o.,

telné scény v závislosti od rôznorodosti vyko-

Ing. Imrich Mészáros: „Sme radi, že sme sa

návanej činnosti. Výrobná časť má nastavenú

odhodlali pre výmenu zastaranej osvetľo-

úroveň intenzity osvetlenia 500 (resp. 300) lx

vacej sústavy za novú sústavu, ktorá okrem

pre zvýšenie bezpečnosti práce a zníženie

toho, že spĺňa požiadavky na intenzitu osvet-

zaťaženia zraku zamestnancov. Využíva-

lenia podľa hygienických noriem, prispieva

ný príručný sklad má predvolenú intenzitu

aj v kombinácii s použitím kvalitných vzdu-

osvetlenia 250 lx. V hale sa nachádza miest-

chových filtrov v našich vzduchotechnických

nosť pre údržbárov, ktorí majú k dispozícií

zariadeniach výrazne k šetreniu nákladov na

vlastný ovládací panel s preddefinovanými

elektrickú energiu“.

svetelnými scénami a možnosťou ovládania

z priestoru pri vstupe do výrobnej haly, a to

Skladové priestory sa riešili prerozdelením

VÝRAZNÉ ÚSPORY AJ VO
VZDUCHOTECHNIKE

cez dotykový LCD monitor, ktorý slúži ako

na zóny. Jedna zóna je osadená mikrovln-

Levická pobočka koncernu Camfil Group je

centrálne ovládacie miesto pre všetky zóny.

nými senzormi, ktoré pri pohybe prepínajú

prvou slovenskou spoločnosťou, ktorá získa-

Tu možno spravovať celý systém osvetlenia

medzi nastavenou intenzitou 250 lx a mi-

la certifikáciu podľa normy ISO 50001:2011

svojich priestorov.

– na spustenie slúži tlačidlo „Automatika ON“
(rozsvieti sa celá hala a následne svietidlá
prejdú na žiadanú hodnotu prednastavenú
podľa multisenzora). Ďalej tu možno ľubovoľ-

Riadenie osvetlenia v sklade hotovych vyrobkov 250 lx

ne vypínať a zapínať jednotlivé zóny a sekcie
haly podľa aktuálnych požiadaviek užívateľa.
Vypnutie systému je rovnako jednoduché –
tlačidlom „Automatika OFF“.

Riadenie osvetlenia vo výrobnej hale: celoplošne 300 lx, 500 lx na vybraných pracoviskách

V prvej výrobnej zóne je možnosť navolenia

nimom v prípade, že senzor nezaznamenal

– momentálne najvyššieho štandardu pre

pevne naprogramovaných svetelných scén.

žiadny pohyb. V ostatných zónach sú inšta-

riadenie energií. Norma ISO 50001 bola

Počas výrobného procesu sa využíva kon-

lované multisenzory, ktoré automaticky re-

zverejnená v máji 2011 Medzinárodnou or-

štantné osvetlenie s možnosťou prepnutia

gulujú osvetlenie na základe denného svetla

ganizáciou pre štandardizáciu (ISO) a levický

režimu v čase prestávky do stavu predvole-

tak, aby minimálna intenzita osvetlenia bola

výrobca vzduchových filtrov získal certifikáciu

ného minima, prípadne do režimu „Automa-

250 lx.

už v minulom roku. Zaviazal sa pritom, že

tická prestávka“.

Predstavitelia spoločnosti sú s novou inteli-

počas nasledujúcich 10 rokov zníži spotrebu

V druhej výrobnej zóne sa na strope na-

gentnou osvetľovacou sústavou veľmi spo-

chádzajú svetlíky, cez ktoré do haly preniká
denné osvetlenie. Riešením bola aplikácia

Súhrn vlastností porovnávaných filtrov

Názov filtra

Basic-Flo

Standard-Flo

Hi-Flo XLT

Filtračná trieda podľa EN779-2012

F7

F7

F7

Rozmery v x š x h

592x592x600

592x592x600

592x592x640

bola 500 lx a nikdy nie menej. V častiach haly

Počet vreciek

8

8

10

s prístupom denného svetla možno dosiah-

Energetická trieda

C

B

A

nuť týmto riešením výrazné úspory elektric-

Typ média

syntetické vlákno sklenené vlákno

sklenené vlákno

kej energie.

Cena za filter / EUR

40,15

58,62

multisenzorov, ktoré automaticky regulujú
svetelný tok svietidiel tak, aby minimálna intenzita osvetlenia na rovine pracovnej plochy

3 / 2013
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energií o 15 % na výrobnú jednotku. Okrem

AKO UŠETRIŤ S FILTRAMI?

hraničnej hodnoty tlakovej straty.

rekonštrukcie pôvodného osvetlenia na in-

Počítačovou simuláciou pomocou softvéru

Priemerná uvažovaná cena za elektrickú

teligentnú osvetľovaciu sústavu má priamy

LCC v Camfil s. r. o., analyzovali energetickú

energiu je 0,12 eura za kWh. Pri cene energie

vplyv na úsporu energií aj zníženie energe-

spotrebu filtrov rovnakej filtračnej triedy, ale

a filtrov sa počítalo v tejto simulácii s medzi-

tickej spotreby vzduchotechniky vo výrobnej

rôznych energetických tried a ich vplyv na

ročným nárastom o 2 %. Každoročná výme-

hale.

ekonomiku prevádzky ako aj vnútornú kva-

na a likvidácia filtrov je pre ilustráciu tri eurá

Výrobná hala firmy Camfil s. r. o. Levice

litu ovzdušia. Porovnávali filtračnú triedu F7

za kus, ale v tomto prípade je to nepodstatný

bola postavená v roku 2006 na zelenej lúke

medzi rôznymi výrobkami firmy Camfil. Po-

údaj, keďže je rovnaký pre všetky skúmané

v areáli priemyselného parku Géňa. Tvorí ju

žiadavka bola dosiahnuť čo najvyššiu účin-

riešenia.

oceľová konštrukcia opláštená sendvičovými

nosť filtrácie a minimalizovať tak prevádzko-

Z porovnávaných riešení je zrejmé, že najeko-

panelmi.

vé náklady na elektrickú energiu.

nomickejšie je riešenie s filtrami Hi-Flo XLT aj

Celková plocha haly je 8640 m2. V hale je

Porovnávali sa tri typy filtrov. Prvý filter Ba-

napriek najvyšším obstarávacím nákladom

umiestnená výroba vzduchotechnických fil-

sic-Flo má médium zo syntetických vlákien

na filtre. Celkový náklad na prevádzku filtrov

trov a zariadení. Výroba je v súčasnosti stabi-

a kovový rám, filter Standard-Flo a Hi-Flo

je pri tomto riešení 20 637 €, čo je úspora

lizovaná s medziročným nárastom, produk-

XLT majú média zo sklených vlákien, kovový

20 872 € oproti riešeniu s filtrami Basic-Flo.

cia sa uskutočňuje v dvoch zmenách.

a plastový rám.

Po prepočítaní na ročné náklady na filtráciu

Vzduchotechnické požiadavky haly pokrýva-

Predmetom skúmania bola najmä energetic-

vychádza úspora 4180 € pri požití filtrov Hi-

jú tri VZT jednotky firmy Swegon s celkovým

ká spotreba filtrov počas piatich rokov. Vý-

Flo XLT s médiom zo sklených vlákien

prietokom vzduchu 39 000 m3/h.

menný interval zvolili kvôli jednoduchšiemu

Veľmi dôležitá je pritom aj kvalita vnútorného

V každej jednotke je jednostupňová filtrácia

porovnaniu pre všetky typy filtrov jeden rok,

vzduchu, respektíve účinnosť filtrácie. Rieše-

privádzaného vzduchu. Na vstupe je 20 fil-

aj keď v skutočnosti v reálnej prevádzke filtre

nie č. 3 s filtrami Hi-Flo XLT garantuje mini-

trov štandardných rozmerov 592 x 592 mm

Hi-Flo XLT dosahujú pri nezmenenej účin-

málne 54 % účinnosť oproti normou stano-

s hĺbkou vreciek 600 mm.

nosti životnosť dva roky. Filtre sa vymieňajú

vej účinnosti 35 % pre riešenie č. 1 s filtrami

v reálnej prevádzke na základe dosiahnutia

Basic-Flo. n

Porovnanie filtrov - výsledky analýzy nákladov počas ich päťročného životného cyklu (LCC – life cycle cost)

Parameter/ názov filtra

Basic-Flo

Standard-Flo

Hi-Flo XLT

Energetická trieda

C

B

A

Spotreba elektrickej energie v kWh

260 295

201 196

118 926

Celkové náklady na el. energiu v €

41 509

32 479

20 637

Produkcia CO2 v tonách

156,18

120,72

71,36

Účinnosť filtrácie v %

35

40

54
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CLEAN AIR SOLUTIONS

Camfil s. r. o.,
Priemyselný park Géňa,
Ul. E. Sachsa 8, 934 01 Levice,
tel.: 36 6357 370
www.camfil.sk
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Správne projektovanie môže
ušetriť aj peniaze na prevádzku
N
áklady pri správe bu-

ným prístupom napríklad k osvetleniu,
revíznym otvorom, šachtám, rozvodom,
vedeniu a podobne. Z hľadiska dimenzie priestoru, a teda aj dostupnosti, je
častým nedostatkom absencia priestorov na údržbu, skladovanie a iné servisné služby, akými sú SBS či upratovací
servis. Realitou je aj nevhodný prístup
pre techniku zabezpečujúcu vývoz odpadu a s tým súvisiaci priestor na manipuláciu s kontajnermi.

dov sú dôležitou té-

mou, ktorej závažnosť

si však často uvedomíme až

pri samotnej prevádzke. Na
tému správneho projektovania
s ohľadom na efektívnu správu
budovy sme sa rozprávali s Petrom Brestovanským, riaditeľom
Divízie komplexnej správy ne-

Ak hovoríme už o samotnom fungovaní

hnuteľností Cofely, a. s.

a živote budovy, dôležitým aspektom je
aj ochrana objektu. Je aj v tejto oblasti

Správa budovy sa pri projektovaní budov

niečo, na čo by sme nemali pri plánovaní

neraz odsúva do úzadia. Prečo by sme

zabudnúť?

mali na ňu myslieť už v úvodnej fáze?

V oblasti bezpečnosti je dôležité dbať
najmä na kvalitné vypracovanie bezpečnostného projektu, zohľadňujúc pritom
požiadavky nájomcov, kľúčový režim,
obchôdzkový režim, kódovanie priestorov či prevádzkové režimy ešte pred
spustením prevádzky. Pre bezpečnosť
je dôležité vhodne zvoliť výsadbu drevín
a okrasných kríkov tak, aby nezabraňovali kamerám v snímaní priestoru.

Ako základný argument možno uviesť
štatistický údaj, podľa ktorého sa investície do prevádzky v horizonte 12
-15 rokov vyrovnajú výške investície
do realizácie stavby. Preto je potrebné
myslieť už od začiatku na náklady súvisiace s prevádzkou, keďže tie vieme
ovplyvňovať. Práve preto netreba podceňovať postrehy správcov budov, ktorí majú z pohľadu facility manažmentu
skúsenosti z praxe.
S akými nedostatkami sa z pohľadu facility manažmentu v praxi stretávate?

Najčastejšie sú to nedostatky v oblasti
hospodárneho využívania energií, použitých technológií, priestoru, dostupnosti jednotlivých plôch či zariadení, obslužných zariadení, bezpečnosti, čistoty
a vzhľadu.
V oblasti energií je pravdepodobne najčastejším nedostatkom únik tepla, resp.
nerovnomerne prerozdelenie toku energií.

Tak ako vravíte, vďaka moderným architektonickým trendom vyrástli v mestách
esteticky zaujímavé, no nie vždy energeticky úsporné budovy. Napriek po3 / 2013

užitiu moderných technológií sa často
stretávame s nedostatkami akými sú
nadmerný únik, resp. zisk tepla cez obvodový plášť. V tejto súvislosti je častá aj
nevhodná inštalácia meracej infraštruktúry, čo sa prenáša nielen na reguláciu
vzduchotechniky, ale aj na reguláciu
výroby chladiacej vody. Podceňovaná
je aj regulácia osvetlenia, dimenzovanie
osvetľovacích telies či zbytočné zálohovanie objektu elektrickou energiou.
Energetická náročnosť súvisí aj s použitými technológiami. Na čo by sme mali myslieť pri ich výbere?

Pri výbere technológií je dôležité prihliadať nielen na ich cenu, ale aj na ich energetickú náročnosť a servis. Neraz sa
stáva, že cena za servis dokáže výrazne
predražiť správu objektu. Problémom
môže byť aj nedostupnosť technológií,
resp. ich osadenie, ktoré nezodpovedá
nárokom na ich správu. V niektorých
prípadoch sa stretávame s komplikova-

Ak by sme to mali zhrnúť, čo by sme nemali pri projektovaní podceniť?

Dôležité je si uvedomiť, že každá budova
funguje ako živý organizmus, so svojimi
potrebami. Tie nás môžu prekvapiť, ale
dobrým plánovaním ich vieme predvídať. Pri veľkých objektoch, vyžadujúcich
si komplexný facility management, je už
pri projektovaní stavby vhodné poradiť
sa s budúcim prevádzkovateľom, aby sa
nestala z hľadiska správy pre majiteľa
strašiakom. n

www.cofely.sk
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EÚ a priemysel investujú 22 miliárd
do výskumu a inovácií
Z podkladov Európskej komisie spracovala Beáta Jarošová, foto: Siemens

E

urópska komisia, členské
štáty EÚ a európsky priemysel počas nasledujú-

cich siedmich rokov investujú
viac ako 22 miliárd eur do inová-

PÄŤ VEREJNO-SÚKROMNÝCH
PARTNERSTIEV

vanie obnoviteľných prírodných zdrojov

Celkovo sa počíta s investíciou 8 miliárd eur

šie produkty každodennej potreby,

z nasledujúceho programu EÚ v oblasti vý-

ll STI elektronické komponenty a systémy:

skumu a inovácie Horizont 2020, priemysel

určená na posilnenie výrobných kapacít eu-

sa bude podieľať investíciami vo výške pri-

rópskeho elektronického priemyslu.

a inovatívnych technológií pre ekologickej-

bližne 10 miliárd eur a členské štáty prispejú

STI sú prístupné pre široké spektrum prie-

takmer 4 miliardami eur.

myselných odvetví v Európe, vrátane malých

Európska komisárka zodpovedná za výskum,

a stredných podnikov a o financovanie môžu

inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quin-

žiadať všetky typy výskumných organizácií.

nová v tejto súvislosti uviedla: „Tieto iniciatívy

Komisia vypracovala nové iniciatívy v úz-

nielen posilňujú naše hospodárstvo, ale sú aj

kej spolupráci s priemyslom, ktorý sa zasa

investíciou do lepšej kvality života. Spoločné

zaviazal poskytnúť hlavné finančné zdroje.

inovačnej medicíny, aeronau-

úsilie nám umožní vyriešiť otázky, ktoré žiad-

Balík zároveň zahŕňa štyri verejné partner-

tiky, biopriemyslu, palivových

ny podnik alebo štát nedokáže riešiť samo-

stvá medzi Európskou komisiou a členskými

statne.“

štátmi EÚ zamerané na: podporu malých

Medzi päť verejno-súkromných partnerstiev,

a stredných podnikov orientovaných na špič-

nazývaných „spoločné technologické inicia-

kové technológie, nové liečebné postupy pri

tívy“ (STI), patria:

chorobách súvisiacich s chudobou, meracie

cií v odvetviach, ktoré vytvárajú
vysoko kvalifikované pracovné
miesta. Väčšina investícií bude
smerovať do piatich verejno-súkromných partnerstiev v oblasti

článkov a vodíka a elektroniky.
Tieto výskumné partnerstvá majú oživiť
konkurencieschopnosť priemyslu EÚ v od-

ll STI inovačné lieky: zameraná na vývoj

technológie pre priemyselnú konkuren-

vetviach, ktoré už poskytujú viac ako štyri

novej generácie očkovacích látok, liekov

cieschopnosť a riešenia umožňujúce starším

milióny pracovných miest. Takisto majú po-

a spôsobov liečby, napríklad nové antibio-

a postihnutým ľuďom bezpečný život v ich

môcť nájsť riešenia hlavných výziev pre spo-

tiká,

domovoch. V oznámení Komisie pripojenom

ločnosť, ktoré trh nedokáže sám dostatočne

ll STI palivové články a vodík: orientovaná

k legislatívnym návrhom sa tiež uvádza, ako

rýchlo vyriešiť, ako sú napríklad znižovanie

na rozšírenie využívania čistých a účinných

má Komisia v úmysle posilniť zapojenie prie-

emisií uhlíka alebo zabezpečenie novej ge-

technológií v oblasti dopravy, priemyslu

myslu v rámci programu Horizont 2020 pro-

nerácie antibiotík.

a energetiky,

stredníctvom ďalších verejno-súkromných

Balík takisto navrhuje rozšíriť iniciatívu s cie-

ll STI čisté nebo: smerujúca do vývoja čis-

partnerstiev, napríklad v oblasti ekologických

ľom zdieľať investície do výskumu a inovácií

tejších a tichších lietadiel s výrazne nižšími

áut, energeticky účinných budov, tovární

v oblasti manažmentu letovej prevádzky

emisiami CO2,

budúcnosti, udržateľného spracovateľského

v rámci iniciatívy Jednotné európske nebo.

ll STI biopriemysel: zameraná na použí-

priemyslu, robotiky a fotoniky. n
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