
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstrakt 

 

Táto bakalárska práca pozostáva z dvoch častí. Úvodné kapitoly sú venované základnému po-

pisu kogeneračných a trigeneračných technológií, so zameraním na popis kogeneračných jed-

notiek a chladiacich zariadení. Druhá časť práce porovnáva dva konkrétne spôsoby použitia 

kogeneračných jednotiek a plynových kotlov v hale energetickej spoločnosti CHEMOSVIT 

ENERGOCHEM a.s. v meste Svit. Následne sú obe varianty energeticky a ekonomicky zhod-

notené. 
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Abstract 

 

This bachelor thesis consists of two parts. The introductory chapters are devoted to the basic 

description of cogeneration and trigeneration technologies, focusing on the description of co-

generation units and cooling devices. The second part of the thesis compares two specific ways 

of using cogeneration units and gas boilers in the CHEMOSVIT ENERGOCHEM a.s. in the 

town Svit. Subsequently, both variants are evaluated energetically and economically. 
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Úvod 

 

Žijeme v dobe kedy energie predstavujú neodmysliteľnú súčasť nášho každodenného života 

a dopyt po nich neustále rastie. Zároveň si plne uvedomujeme hrozby klimatických zmien  

čo vedie k neustálemu zvyšovaniu ochrany životného prostredia. To prirodzene vyúsťuje do vý-

voja nových a inovatívnych spôsobov ekologickej výroby energie. Jednou z týchto metód  

je aj využitie kogeneračnej, prípadne trigeneračnej technológie. Základom oboch technológií  

je snaha o dosiahnutie čo najvyššieho energetického zhodnotenia palív, jej  následkom je vý-

razne zníženie negatívneho vplyvu produkcie na životné prostredie. Výsledkom je tak efektívna 

výroba elektriny a tepla, známa pod pojmom kogenerácia. Ak je dopyt aj po chlade, tak sa ku 

kogeneračnej technológií pripoja absorpčné chladiace jednotky. Takýto systém zariadení sa po-

tom nazýva trigeneračná technológia. Jedným z najčastejších spôsobov jej využitia je klimati-

zovanie budov počas letného obdobia. Obe technológie sú pomerne nové a majú široké mož-

nosti uplatnenia. Často sa využívajú aj vo veľkých moderných mestách, ako je napríklad  

Viedeň, Paríž, či v Českej republike mesto Hradec Králové.  
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1 Kogenerácia  

 

Kogenerácia je technologický proces kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla (KVET) 

s požadovanými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi parametrami. Na rozdiel od klasických elek-

trární, v ktorých je teplo vzniknuté pri výrobe elektrickej energie uvoľňované do okolia, vyu-

žíva technológia KVET toto teplo na vykurovanie. Šetrí tak palivo i finančné prostriedky po-

trebné na jeho nákup. Proces kogenerácie prebieha v zariadení nazývanom kogeneračná jed-

notka, ďalej spomínaná  ako KJ, v ktorej dochádza k uvoľneniu energie zo spaľovanej zmesi 

(palivo + vzduch) a jej následnej transformácii na elektrinu a teplo. Ako palivo slúži najčastej-

šie zemný plyn, ale spaľuje sa aj bioplyn, propán, či iné druhy palív. 

 

1.1 Výhody a nevýhody kogenerácie 

   Existuje veľké množstvo výkonnostných kategórií kogeneračných zariadení. Ich výkony 

 sa pohybujú od jednotiek kW až po stovky MW čo značne rozširuje pole pôsobenia týchto 

zariadení. Využitie nájdu pri dodávaní tepla a elektriny jak do jednotlivých domácností, tak do 

celých miest či priemyslových podnikov.  

 Spoločnou výhodou týchto zariadení je ich vysoká účinnosť. Klasické tepelné elektrárne pra-

cujúce na princípe Carnotovho cyklu dosahujú hodnoty účinnosti do cca 44 %. Ďalším príkla-

dom technológie sú moderné tepelné elektrárne vyžívajúce paroplynový cyklus so spaľovaním 

plynu a maximálnymi hodnotami účinnosti do 60 %. Zatiaľ čo hodnoty účinnosti kogenerač-

ných jednotiek dosahujú hodnoty 80 až 95 % a to vďaka využitiu tepla, ktoré je pri ostatných 

technológiách považované za stratové. Porovnanie oddelenej a kombinovanej výroby elektric-

kej energie a tepla môžete vidieť na nasledujúcom obrázku. [1]    (1) 

Obr. 1 - Porovnanie oddelenej a kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla [2] 
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Vysoká miera účinnosti priamo súvisí s ďalšími výhodami technológie KVET: [1]   (1) 

- Úspora paliva o zhuba 40 % a s tým spojené zníženie cien energie 

- Zníženie emisií skleníkových plynov vrátane CO2 

- Možnosť získať štátne dotácie a znížiť tak finančné náklady 

- Možnosť decentralizovanej výroby a s tým spojené zníženie prenosových a distribuč-

ných strát  

Aj táto technológia má isté nevýhody a obmedzenia, to sa prejavuje hlavne zvýšenou mierou 

hlučnosti ako aj potrebou súčasného odberu tepla a elektrickej energie. 

 

1.2 Druhy kogeneračných technológií 

  Počas posledného štvrťstoročia došlo k obrovskému vývoju v oblasti energetiky. Najväčšie 

zmeny nastali v oblasti ekologickej produkcie energie. Aj to je jedným z hlavných dôvodov 

existencie viacerých druhov kogeneračných technológií.  

 

Principiálne sa však každá kogeneračná jednotka skladá z týchto častí:  

- Zariadenie pre úpravu primárneho zdroja energie (palivo) 

- Primárna jednotka (motor, turbína) 

- Zariadenie pre výrobu elektriny (generátor) 

- Zariadenie umožňujúce rekuperáciu tepelnej energie (systém tepelných výmenníkov, 

kotol) 

- Kontrolný a riadiaci systém 

V súčasnej dobe sa najčastejšie používajú tieto typy kogeneračných technológií: 

1. KJ so spaľovacím motorom 

2. KJ so spaľovacou (plynovou) turbínou 

3. KJ s parnou turbínou 

4. KJ so Stirlingovym motorom 

5. Mikroturbíny 

6. KJ s palivovými článkami 

1.2.1 KJ so spaľovacím motorom 

  Toto zapojenie kogeneračnej jednotky sa skladá z piestového spaľovacieho motora, ktorý roz-

táča elektrický generátor na výrobu elektrickej energie. Pri chode motora vzniká teplo, ktoré   

je pomocou chladiaceho média odvádzané do systému tepelných výmenníkov kde slúži  

na ohrev vody a zároveň zabraňuje prehriatiu motora. Odpadovým produktom procesu sú spa-

liny, ktorých tepelná energia sa pred vypustením do ovzdušia ešte využije na ohrev vody. Po-

drobnejší popis tejto technológie sa nachádza v kapitole číslo 3. [2]   (2) 
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1.2.2 KJ so spaľovacou turbínou 

  Spaľovacie alebo plynové turbíny sú v súčasnosti jedným z najrozšírenejších typov primár-

nych jednotiek kogeneračných zariadení. Dosahujú výkony od 30kW do 250 MW a celkovú 

účinnosť na úrovni 60-80 %.  
 Počiatočným médiom je vzduch, ktorý je pomocou kompresora stlačený na požadovaný tlak 

a následne vpustený do spaľovacej komory. V nej takto stlačený vzduch napomáha pri stálom 

tlaku spaľovaniu paliva (plyn prípadne olej). Takýmto spaľovaním dôjde k vzniku spalín s vy-

sokým tlakom a teplotou, ktoré následne expandujú v plynovej turbíne. Tento typ turbíny  vy-

užíva na zabezpečenie pohonu generátora a kompresoru Braytonov obeh. Spaliny sú vedené  

po výstupe z turbíny do výmenníkov tepla a následne do komína. Táto technológia má vysokú 

mieru spoľahlivosti a je vhodná hlavne na výrobu vysokopotenciálneho tepla. [3] [4]     (3) (4) 

 

Obr. 2 - Zjednodušená schéma zapojenia spaľovacieho motora [19] 

Obr. 3 - Schéma zapojenia spaľovacej turbíny  [2] 
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1.2.3 KJ s parnou turbínou 

  Technológia využívajúca parnú turbínu je jednou z najstarších metód KVET. Parné turbíny 

pracujú na princípe Rankinovho cyklu (RC) a dosahujú výkony od 100 kW do 250 MW  

pri celkovej účinnosti až 85 %. Energia z paliva sa uvoľňuje v kotly, kde spôsobuje premenu 

skupenstva z kvapalnej fáze vody na paru. Vzniknutá para je vedená do turbíny, ktorú roztáča,  

čo následne poháňa generátor a vyrába elektrinu. Od tohto kroku sa už rozlišujú dva typy turbín. 

Protitlaková turbína 

Pri tomto type turbíny sa teplo na jej výstupe využíva v ďalších technológiách, alebo v systéme 

centrálneho zásobovania teplom. V prípade požiadavky na vyššiu teplotu je potrebné použiť 

kombináciu s odberovou turbínou. Nevýhodou tohto zapojenia je nevyhnutná súbežná výroba 

elektrickej energie aj tepla a množstvo odobratého tepla z protitlaku, ktorý riadi svorkový vý-

kon turbíny.  

Kondenzačná turbína 

V tomto type turbíny para expanduje do veľmi nízkeho podtlaku. Para pre technológie alebo 

systém centrálneho zásobovania teplom môže a nemusí byť brána regulovaným odberom. Svor-

kový výkon sa primárne riadi množstvom pary prúdiacim do turbíny a systémom odvodu tepla 

z kondenzátora. Výhodou KJ s parnými turbínami je možnosť spaľovania rozličných palív. Na-

opak, hlavnou nevýhodou je pomalý nábeh systému a vysoké investičné náklady. [5] [6] (5) (6) 

1.2.4 KJ so Stirlingovym motorom 

  Je to piestový motor s vonkajším spaľovaním v ktorom sa uvoľnená tepelná energia odo-

vzdáva pracovnej látke tepelného obehu. Ako pracovná látka sa používa hélium, vzduch, dusík 

alebo CO2. Látka je striedavo stláčaná v studenom valci (kompresný priestor) a expanduje 

 v teplom valci (expanzný priestor). Teplo je privádzané do okruhu striedavo z ohrievača. 

Teplo, ktoré sa nepremení na technickú prácu hriadele je odvádzané chladičom. Pracovná látka 

sa prenáša z teplej expanznej komory do chladiča a späť pomocou regenerátora. Výkony týchto 

zariadení dosahujú hodnôt od 10kW do 1MW a vďaka vonkajšiemu prívodu tepla umožňujú 

spaľovanie rôznych druhov palív, prípadne využitie odpadného tepla z technologických proce-

sov. [7]   (7) 

Obr. 4 - Schéma KJ s kondenzačnou parnou 

 turbínou [2] 

Obr. 5 -  Schéma KJ s protitlakovou parnou 

 turbínou [2] 
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1.2.5 Mikroturbíny 

  Mikroturbíny pracujú na podobnom princípe ako plynové turbíny, a teda využívajú Braytonov 

cyklus. Výkon mikroturbín je, ale pomerne nízky, konkrétne sa pohybuje  v rozmedzí  

od 20kW do 300kW. Otáčky dosahujú hodnôt približne 10 0000 ot/min čo zapríčiňuje potrebu 

používať vysokofrekvenčný generátor, ktorý slúži aj na úpravu parametrov elektrickej energie. 

Toto prevedenie využíva aj výfukové spaliny na predohrev spaľovaného vzduchu, ako 

 aj zdroj tepla pre ďalšie procesy, prípadne priamo pre spotrebiteľa. Teplota výstupných spalín 

je v rozsahu 220 – 300 ºC. Pre tieto jednotky je možné spaľovať kvapalné a plynné palivá.  

Výhodou mikroturbín je rýchly nábeh zariadenia do 100 % záťaže (okolo 15 sekúnd), nízka 

hlučnosť a ekologický chod. Nevýhodou je zatiaľ vysoká cena. [5] [8]    (5) (8)  

 

 

Obr. 6 - Zjednodušená schéma zapojenia Stirlingovho motora [2] 

Obr. 7 - Princíp radiálnej Mikroturbíny [8] 
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1.2.6 KJ s palivovými článkami 

  Kogeneračné jednotky s palivovými článkami sú schopné na rozdiel od ostatných technológií 

KVET, priamej premeny energie obsiahnutej v palive na elektrickú energiu. Existuje niekoľko 

typov palivových článkov, ktoré sa líšia predovšetkým typom elektrolytu a druhom spaľova-

ného paliva. Jedná sa o galvanické články s elektródami ku ktorým sa privádza palivo (hlavne 

vodík získaný zo zemného plynu) a okysličovadlo (kyslík zo vzduchu). Následne sa v elektro-

lyte pomocou exotermickej reakcie produkuje elektrická energia za súčasného vzniku vody 

alebo vodnej pary.  

Tieto zariadenia majú veľmi tichý chod a účinnosť na hranici 85 %. V súčasnosti sa používajú 

len výnimočne z dôvodu ich vysokej ceny. Základnú schému zapojenia KJ s palivovými člán-

kami zobrazuje nasledujúci obrázok. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 8 - Schéma zariadenia pre kogeneračné 

využitie palivových článkov [4] 
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2 Trigenerácia 

 

Trigenerácia je kombinovaná výroba elektrickej energie, tepla a chladu. Technologicky sa naj-

častejšie jedná o spojenie kogeneračnej jednotky s absorpčnou chladiacou jednotkou, ktorá časť 

tepla vyrobeného v kogeneračnej jednotke premieňa na chlad. Výroba chladu umožňuje použi-

tie kogeneračných jednotiek aj mimo vykurovaciu sezónu, čo výrazne zvyšuje dobu ročného 

chodu jednotiek. Práve znížená možnosť využitia tepla počas letných mesiacov bola hlavným 

dôvodom k častému použitiu menších jednotiek, než by bolo vhodné. Pripojenie absorpčného 

okruhu však umožňuje plného využitia tepla počas celého roku, a teda aj voľbe výkonovo vhod-

nejšej kogeneračnej jednotky. 

2.1 Fyzikálny princíp výroby chladu 

  Výroba chladu je založená na II. zákone termodynamiky podľa ktorého môže teplo samovoľne 

prechádzať len z vyššej teploty na nižšiu teplotu a nikdy opačne. Preto si nemôžeme predsta-

vovať chladenie látok tak, že im privádzame chlad, ale vždy len tak, že z nich odvádzame teplo. 

Pre chladenie látky je potrebné zapojenie do takého termodynamického procesu, ku ktorého 

realizácii je nutné dodať teplo. Zdrojom potrebného tepla v termodynamickom procese 

 je práve chladená látka. Termodynamické deje, ktorým treba dodať teplo, sú zmeny skupen-

stva. Využívanie skupenského tepla topenia na chladenie napr. ľadu na vodu nie je výhodné, 

pretože skupenské teplo topenia je malé. Podstatne väčšie množstvo tepla je potrebné dodať na 

vyparovanie kvapalných látok, pretože výparné teplo má značne vyššiu hodnotu ako skupenské 

teplo topenia. 

Pod pojmom výroba chladu, sa rozumie príprava studenej vody najčastejšie s teplotou 6 °C, 

ktorá sa bežne používa na klimatizáciu priestorov, či technologické procesy. Chladená voda sa 

zohreje v priestore (miestnosti), ktorý sa chladí napr. na teplotu 12 °C. Následne chladená voda 

teplo získané z priestoru odovzdá v chladiacom stroji pracovnej látke. [9] (9) 

2.2 Chladiace zariadenia 

  Najpoužívanejším spôsobom strojového chladenia je kompresorové chladiace zariadenie 

pracujúce s parami čpavku alebo iného chladiva. Takéto zariadenie sa skladá z výparníka, kom-

presora, kondenzátora a regulačného (škrtiaceho) ventilu. Vo výparníku sa chladivo vyparuje, 

teplo potrebné na vyparenie je privedené chladenou vodou (voda ktorá je chladená). Pracovná 

látka vo výparníku (výmenník tepla) sa vyparuje a mení svoje skupenstvo zo stavu mokrej pary 

do stavu nasýtenej pary. Následne sú tieto pary chladiva nasávané kompresorom cez ktorý sa 

stlačené pary chladiva dopravia do kondenzátora. Kondenzátorom preteká chladiaca voda (voda 

ktorá sa ohrieva) a pary chladiva, ktoré v kondenzátore za vysokého tlaku skondenzujú. Kva-

palné chladivo prechádza cez škrtiaci ventil, ktorý zníži tlak, naspäť do výparníka. Tým je obeh 

uzavretý a ďalej sa periodicky opakuje. Z kondenzátora sa odvádza chladiacou vodou nielen 

teplo odovzdané vo výparníku, ale aj tepelný ekvivalent mechanickej energie privedenej do 

obehu kompresorom. Zásadná schéma zapojenia kompresorového chladiaceho obehu je nakres-

lená na obrázku nižšie. [10] [24]     (10) 
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Absorpčné chladiace jednotky využívajú ako hlavnú energiu teplo a z cca 20 % elektrinu 

 na pohon čerpadla. To je hlavný rozdiel od kompresorových obehov kde je hlavným zdrojom 

elektrina pre pohon kompresoru. Na obrázku číslo 10 je znázornená základná schéma zapojenia 

jednostupňového absorpčného obehu.  

Skondenzované chladivo prúdi z kondenzátora cez redukčný ventil do výparníka, kde sa pri 

veľmi nízkom tlaku prívodom tepla z chladenej látky (chladenej vody s teplotou 12 °C) vypa-

ruje. Pary chladiva sú z výparníka vedené do absorbéra. V absorbéri je tzv. chudobný roztok 

chladiva do ktorého sú absorbované pary chladiva a vytvárajú s ním tzv. bohatý roztok. Bohatý 

roztok sa dopravuje čerpadlom do desorbéra (tiež nazývaný ako generátor). Do desorbéra  

je privedené teplo, bohatý roztok vrie pri vysokom kondenzačnom tlaku a varom sa rozdeľuje  

na pary chladiva a na chudobný roztok. Chudobný roztok je vrátený cez redukčný ventil späť 

do absorbéra. Pary chladiva prúdia do kondenzátora, kam je privedená aj chladiaca voda, takže 

 

Obr. 10 - Schéma absorpčného chladiaceho obehu [11] 

Obr. 9 -  Schéma zapojenia kompre-

sorového chladiaceho obehu  [20] 
 

Obr. 10 - Schéma absorpčného chladiaceho obehu [11] 
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pary chladiva skondenzujú. Skondenzovaním pak chladiva sa obeh uzavrel a periodicky sa opa-

kuje. Pri absorpcii chladiva v absorbéri vzniká teplo, vzniknuté teplo je potrebné odvádzať 

chladiacou vodou tak, aby sa roztok udržiaval v stave varu s tendenciou k absorbovaniu.  

Z popisu je zrejmé, že chladiacou vodou sa odvádza nielen teplo privedené chladenou vodou, 

ale aj teplo potrebné na vrenie bohatého roztoku, ktoré je privedené do desorbéra vykurovacím 

médiom. [11]    (11) 

Na dosiahnutie požadovanej účinnosti je potrebné obeh vhodne doplniť výmenníkmi tepla, 

ktoré zaistia opakované využitie tepelných tokov pri dodržiavaní nutných tepelných spádov. 

Konkrétne usporiadanie obehu je vždy závislé od zvolených pracovných podmienok a použitej 

dvojici látok. Hnacia tepelná energia je desorbéru dodávaná buď pomocou integrovaných ho-

rákov (priamo ohrievané absorpčné okruhy), alebo cez teplovýmenné plochy ohrievané teplou 

vodou, prípadne parou (nepriamo ohrievané absorpčné okruhy).  

Existuje veľké množstvo látok, ktoré môžu spoločne pracovať v absorpčných cykloch. Základ-

nou podmienkou vhodnej dvojice látok je dobrá rozpustnosť chladiva v absorpčnej látke. 

Ďalšou podmienkou je schopnosť látok pracovať za daných teplotných a tlakových podmienok. 

Samozrejmosťou pri voľbe látok je posúdenie dostupnosti, ceny a vplyvu na životné prostredie. 

Najpoužívanejšie dvojice látok popisuje tabuľka číslo 1. [16]     (11) 

Tabuľka 1- Látky absorpčných cyklov [11]  

chladivo absorbent 

NH3 H2O 

H2O roztok H2O - LiBr 

H2O NaOH 

H2O roztok H2O - LiCl 
 

2.3 Energetická efektívnosť chladiaceho cyklu 

  Hodnotenie efektívnosti premeny energie pri výrobe chladu býva vyjadrené výkonovými čís-

lami COP (z anglického Coefficient of Performance). Toto číslo udáva dosiahnuteľný užitočný 

chladiaci výkon na jednotku príkonu daného zariadenia. (Príkonom sa myslí mechanický príkon 

kompresora alebo tepelný príkon generátora v prípade absorpčného cyklu.) Takto definovaná 

energetická efektívnosť vyjadruje energetickú náročnosť hodnotených chladiacich obehov. 

Čím vyššiu hodnotu COP dosahuje daný systém, tým menej spotrebuje primárnej pohonnej 

energie na zabezpečenie požadovaných výstupných energetických tokov. Pri používaní výko-

nového čísla COP pre absorpčné chladiace jednotky je toto číslo vždy menšie ako 1 a je defi-

nované ako podiel tepla odobraného vo výparníku ku teplu dodanému desorbéru. Podľa schémy 

na obrázku číslo 10 by výpočet vyzeral nasledovne: 

𝐶𝑂𝑃 =  
𝑄2
𝑄1

                 (1) 

Výkonové číslo COP je možné použiť na porovnávanie energetickej efektívnosti rôznych apli-

kácií chladiacich obehov založených na rovnakom princípe premeny energie. To znamená,  

že podľa hodnoty COP je možné porovnávať medzi sebou niekoľko parných kompresorových 

chladiacich obehov, alebo niekoľkých absorpčných chladiacich obehov. Nedá sa však porov-

návať tieto dve technológie medzi sebou. V odbornej literatúre sa občas objavujú pokusy  
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o rôzne matematické vyhodnotenie a porovnanie rozdielnych technológií výroby chladu  

na základe vstupujúcich primárnych energií do zariadení. Tento postup však nie je vždy presný, 

a preto je potrebné zohľadniť konkrétne podmienky prevádzky podľa miesta inštalácie. Roz-

hodnutie sa následne urobí na základe ekonomických kritérií použitej hodnotiacej metódy (doba 

návratnosti, vnútorné výnosové percento, rentabilita vložených prostriedkov a podobne).  

Ďalším dôležitým parametrom je chladiaca kapacita absorpčného cyklu, ktorá informuje o tom, 

koľko tepla je možné dodať systému (odobrať z prostredia, ktoré je chladené) pri danej účin-

nosti a privedenom teple z kogeneračnej jednotky. Vypočíta sa nasledovne:  

𝑄2 = 𝑄1 
. 𝐶𝑂𝑃         (2) 

2.4 Prínos trigenerácie 

  Prínos trigenerácie je možné ukázať na priložených diagramoch - obr. 11 a 12 - pokrývania 

potreby tepla. Z týchto diagramov vidieť, že inštaláciou trigenerácie nedôjde k úspore paliva, 

ale použité palivo sa využije efektívnejšie. Na obr. 11 je príklad pokrývania potreby tepla  

zo samotnej KJ. Vidieť, že v letnom období, kedy je potreba tepla značne znížená, je potrebné 

buď výrazne obmedziť výrobu elektrickej energie a prispôsobiť prevádzku KJ množstvu tepla 

spotrebovaného v pripojenej sústave, alebo vyrábať elektrickú energiu podľa potreby pripojenej 

sústavy a prebytočné teplo odviesť cez núdzové chladiče do ovzdušia. 

 

 

Pri inštalácii absorpčnej chladiacej jednotky a jej vhodnom dimenzovaní je možné v KJ vyrábať 

elektrickú energiu podľa potreby a vyrobené teplo spotrebovať v absorpčnej chladiacej jednotke 

na výrobu chladu, čo je znázornené na obr. 12. Takže sa nejedná o zvýšenie účinnosti, ako sa 

niekedy v súvislosti s prínosom trigenerácie uvádza, ale o výrazne vyššie využitie maximálneho 

tepelného aj elektrického výkonu KJ a možnosť efektívnejšej výroby elektrickej energie. Z fi-

nančného hľadiska použitie trigenerácie neskracuje návratnosť investície, ale umožňuje zarobiť 

väčší obnos finančných prostriedkov za rovnaký čas, ako tomu je pri využití samotných koge-

neračných jednotiek. [12]   (12) 

 

   Obr. 11- Vyrobené teplo - kogenerácia [12] Obr. 12 - Vyrobené teplo a chlad - 

  trigenerácia [12] 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

 Lukáš Spišák 

Zvýšení energetické účinnosti průmyslové teplárny 

 

26 

 

2.5 Použite a návrh trigeneračných zariadení  

  Pri návrhu absorpčnej chladiacej jednotky v zapojení s KJ treba zohľadniť a zosúladiť niektoré 

prevádzkové parametre jednotlivých zariadení. Ak sa pri navrhovaní a objednávaní technológie 

neprihliada na jednotlivé rozdiely v technických parametroch, tak skutočné výsledky prevádzky 

nesplnia očakávanie a želaný výsledok sa nedostaví. Väčšina možných problémov súvisí s tep-

lotnými parametrami a zabezpečením dostatočného prietoku vykurovacieho média. Treba za-

istiť dostatočnú vstupnú teplotu média do absorpčnej chladiacej jednotky, ktorá sa bežne pohy-

buje okolo 100 °C. Pre vhodný výber zariadenia je priam nevyhnutnosť vedieť minimálne 

denný a ročný harmonogram spotreby tepla, chladu a elektriny. Ten umožní systém nadimen-

zovať tak, aby spĺňal potreby spotrebiteľa. Samozrejmosťou je zohľadnenie dostupnosti, eko-

logickosti a ceny, tak palív, ako aj teplonosného média. [10]  (10) 
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3 Súčasný stav zvoleného energetického zariadenia 

 

3.1 Základný popis stavu a zapojenia teplárne 

  V súčasnosti sa tepláreň skladá z troch technologických úsekov, konkrétne z kogeneračného 

úseku, trigeneračného okruhu a občasne využívaných plynových kotlov. Ako zdroj paliva  

sa využíva iba zemný plyn a teplonosným médiom je voda. Obeh vody v systéme je zabezpe-

čený obehovými čerpadlami.  Medzi základné účely teplárne patrí zabezpečenie dodávky elek-

trickej energie, horúcej a ľadovej vody, tak pre priemyselný areál, ako aj pre mesto samotné. 

Z technologického hľadiska sa tepláreň skladá zo šiestich kogeneračných jednotiek KJ1-6 s te-

pelným výkonom každej 1,871 MWt a elektrický výkonom každej 1,995 MWe. Ďalej z troch 

kotlov K1-3, každý s tepelným výkonom 6,5 MWt a dvoch absorpčných chladičov  

s chladiacim výkonom 2x3 MW. Zemný plyn spaľovaný v kogeneračných jednotkách má prie-

mernú hodnotu výhrevnosti 34MJ/m3 pri fakturačných podmienkach 15 °C a tlaku 101,35 kPa. 

Tepláreň sa nachádza v strede areálu priemyselného parku, aj preto sú rozvody tepla rozdelené 

na dve základné vetvy. Vetva Východ, ktorá zabezpečuje dodávku teplej vody pre východnú 

časť areálu a mesto Svit. A vetva Západ, ktorá dodáva teplo továrňam na západ  

od teplárne a zároveň dodáva teplo z kogeneračných jednotiek, ktoré vstupuje do absorbérov 

na výrobu chladu. Samotný proces produkcie tepla a elektriny riadi dispečing  sídliaci v budove 

výroby. Dispečer reguluje výkon jednotlivých strojov podľa potreby odberu tepla a pripája jed-

notlivé generátory do riadenia podporných služieb Slovenskej prenosovej a elektrizačnej sú-

stavy. [14] (14) 

3.2 Kogeneračné jednotky 

  V skúmanej teplárni je použitých šesť kogeneračných jednotiek od spoločnosti TEDOM rady 

Quanto vo verzii D2000. Tento typ je určený na umiestnenie do strojovne (bez kapotovane 

prevedenie) a je tvorený niekoľkými modulmi. Najnákladnejší z nich je modul motorgenerá-

toru, ktorý zahŕňa motor s generátorom, oboma spojenými pomocou axiálne naladiteľnej spojky 

a umiestnenými na základnom ráme. Medzi ďalšie časti patrí spalinový modul, modul techno-

logického okruhu, modul primárneho okruhu, tlmič výfuku, voľne umiestnené elektrické roz-

vádzače a potrebné plynové trasy. Tento typ KJ je v prevedení so synchrónnym generátorom 

a je určený na paralelnú prevádzku so sieťou s parametrami 5250V a 50Hz. Jedná sa o moderné 

zariadenie umožňujúce plne automatickú, prípadne ručnú prevádzku. [14] [22]    (14) 

 
Obr. 13 - KGJ TEDOM Quanto D2000 [20] 
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Tepelný systém kogeneračných jednotiek je z pohľadu tepelného výkonu tvorený troma nezá-

vislými okruhmi, konkrétne sa jedná o sekundárny okruh č. I, sekundárny okruh č. II a techno-

logický okruh. Maximálny tepelný výkon jednotky je určený súčtom tepelných výkonov jed-

notlivých okruhov pri ich plnom zaťažení. Tepelný výkon sa získava ako dôsledok chladenia 

motoru, plniacej zmesi a spalín. Blokovú schému využitia tepla z kogeneračných jednotiek 

a z kotlov popisuje nasledujúci obrázok. Podrobný popis tepelných okruhov KJ a kotlov je uve-

dený pod obrázkom. 

Sekundárnym okruhom č. I  (SO I) sa odvádza hlavný tepelný výkon jednotky do tepelného 

systému. Tento okruh pozostáva z tepelných výmenníkov do ktorých okrem ohrievanej vody 

vstupuje aj etylénglykol, ďalej spomínaný ako glykol, ktorý prijíma odpadové teplo z kogene-

račných jednotiek a vo výmenníkoch slúži ako zdroj tepla. Takýmto spôsobom je možné ohriať 

vstupujúcu vodu s teplotou 70 °C na teploty 88 až 90 °C pri priemerných hodnotách hmotnost-

ného toku 11,9 kg/s. 

Sekundárny okruh č. II  (SO II) umožňuje využiť tepelný potenciál spalín na dodatočné ohria-

tie vody. Tento okruh odvádza horúce spaliny vyprodukované v KJ do tepelného výmenníka,  

v ktorom spaliny odovzdajú teplo ohrievanej vode. Teplota vratnej vody v tomto okruhu dosa-

huje hodnôt do 90 °C z dôvodu zabezpečenia bezporuchového chodu jednotky. Výstupná tep-

lota vody v tomto okruhu dosahuje až 130 °C pri hodnotách hmotnostného toku na úrovni  

5,3 kg/s. Výsledný tepelný výkon daného okruhu pri udávaných hodnotách predstavuje prínos 

až 878kW, ktoré by boli za iných okolností voľne vypustené do okolia ako odpadové teplo. Po 

odovzdaní tepla sú spaliny vedené cez tlmič do komínu. Sekundárnym okruhom č. II teda do-

chádza k výraznému nárastu efektívnosti celej teplárne, ako aj k umožneniu dodávať vodu 

s vyššou výstupnou teplotou. 

Obr. 14 - Bloková schéma využitia tepla z KJ a kotlov [17] 
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Sekcia núdzového chladenia zabraňuje možnému prehriatiu spaľovacieho motoru kogenerač-

nej jednotky. A to v prípade, že by teplota glykolu pri odovzdávaní tepla do SO I. presiahla 

doporučené hodnoty. V tejto sekcii je úlohou glykolu okrem samotného prenosu tepla na ohrev 

vody aj odovzdávanie prebytočného tepla do okruhu chladiacej vody. Tento chladiaci okruh 

pozostáva z tepelného výmenníka (glykol – chladiaca voda) a chladiacej veži. V skúmanej tep-

lárni je postavená chladiaca veža využívajúca prirodzený ťah komína čo umožňuje dosiahnuť 

výstupnú teplotu vody na úrovni 25 °C. [21] 

Technologický okruh predstavuje časť zabezpečujúcu chladenie plniacej zmesi spaľovacieho 

motoru. Teplotná úroveň kvapaliny tohto okruhu bezprostredne ovplyvňuje chladenie plniacej 

zmesi motoru, a tým aj dosiahnutie základných technických údajov danej kogeneračnej jed-

notky. Proces chladenia zmesi nastáva v chladiči (plniaca zmes – glykol) v ktorom sa glykol 

ohrieva zo vstupnej teploty 38 °C na výstupnú hodnotu 42,5 °C. Získané teplo glykolu sa ná-

sledne využije buď na vykurovanie kotolne, alebo sa odvádza pomocou vody na chladiacu vežu.   

[15]    (15) 

3.3 Kotly 

  Dôvodom pre zakúpenie kotlov bolo zabezpečenie dostatočného množstva horúcej vody  

na vykurovanie, a to hlavne v časoch maximálneho odberu tepla. Veľkou výhodou použitých 

kotlov je okrem ich vysokého tepelného výkonu aj pomerne rýchly prechod zo stavu pokoja do 

stavu plného zaťaženia. To umožňuje rýchle reagovať na skokové zmeny potreby tepla, ktoré 

nastávajú hlavne v zimnom období.  Pre naplnenie týchto požiadaviek, boli zvolené tri kotly od 

firmy VIESSMANN s konkrétnym označením VITOMAX 200-HW M238. Jedná sa o vyso-

kotlakové kotly spaľujúce plyn, z ktorých každý poskytuje 6,5 MWt tepelného výkonu. [25]   

V horáku alebo spaľovacom priestore kotla (umiestnenom v spodnej časti zariadenia) sa spa-

ľuje palivo, najčastejšie zemný plyn prípadne vykurovací olej. Následne sú spaliny vedené sys-

témom rúrok cez telo bojlera, pričom odovzdávajú teplo vode, ktorá obklopuje dané trubky. 

Počet ťahov ovplyvňuje dĺžku trasy, ktorú musí plyn uraziť vo vnútri bojlera, a teda predlžuje 

aj dobu počas ktorej horúci plyn odovzdáva svoje teplo okolitej vode. Počet ťahov sa u priemy-

selných bojlerov najčastejšie pohybuje v rozmedzí 3 až 4 ťahy. Ohrev vody spôsobuje  

prirodzený pohyb ohriatej vody smerom nahor, pričom jej nekontrolovanému vretiu zabraňuje 

Obr. 15 - Rez kotla VITOMAX 200-HW M238 [25] 
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vysoký tlak pary, nachádzajúcej sa vo vrchnej časti bojlera. V tomto prípade dochádza k ohrevu 

vody z teploty 90 °C na vstupe až na tepotu 130 °C pri výstupe z kotla. Teploty vo vnútri kotla 

dosahujú vysokých hodnôt, a teda je potrebné zabezpečiť odizolovanie od vonkajšieho prostre-

dia. To sa realizuje použitím kvalitnej tepelnej izolácie, ktorá zabezpečí výrazné zníženie in-

tenzity sálaného tepla čo zvýši účinnosť kotlového systému. [15] (16) 

3.4 Chladenie 

  Ako už bolo spomenuté v kapitole 2.2, existuje veľké množstvo chladiacich technológií.  

Pre potreby skúmanej teplárne boli zvolené dva jednostupňové horúcovodné absorpčné chla-

diče, každý s výkonom 3 MW. Horúcovodné jednotky sú v danom prípade najvhodnejším rie-

šením keďže umožňujú využitie tepelného potenciálu prebytkovej horúcej vody ohriatej počas 

kogeneračného procesu. Dochádza teda k využívaniu dovtedy odpadového tepla na zabezpeče-

nie vstupnej energie chladiacemu procesu. Dôsledkom tohto kroku je zefektívnenie celého tech-

nologického celku. Teploty horúcej vody dosahujú približných hodnôt 90 °C na vstupe a 80 °C 

na výstupe z absorpčného chladiča. Takáto zmena teplôt umožňuje ochladenie chladenej vody 

z 12 °C na 5 °C. Voda s takto nízkou teplotou sa následne využíva na klimatizovanie budov 

ako aj technologické účely v priľahlých továrňach. [16] 

Keďže proces chladenia využíva skupenských zmien a rozdielnych teplôt varu, dochádza v ur-

čitých častiach cyklu k vzniku odpadného tepla. Toto teplo sa uvoľňuje na úsekoch s konden-

zátorom a absorbérom, preto je potrebné zabezpečiť napojenie týchto častí na chladiacu vežu 

a zabezpečiť tak konštantné vnútorné prostredie. Zjednodušenú schému zapojenia chladiaceho 

okruhu do systému popisuje nasledujúci obrázok. [23] 

 

Obr. 16 - Zjednodušená schéma celkového zapojenia technológie 
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Detailnejšie zapojenie chladiaceho zariadenia (v absorpčnom okruhu) do technologického sys-

tému znázorňuje obrázok číslo 17.  

Zo schémy je zjavné, že na dosiahnutie stáleho vnútorného prostredia v absorbéri je nevyhnutné 

jeho napojenie na chladiacu vežu. Ta zabezpečuje odvod prebytočného tepla z okruhu ako 

aj ideálne tepelné podmienky pre funkčnosť absorbéra. V teplárni je použitá chladiaca veža vy-

užívajúca prirodzený ťah komína. 

Existuje niekoľko kombinácií obehových látok používaných v absorpčných okruhoch. V zhod-

nocovanej teplárni sa jedná o použitie vody ako chladiva a LiBr ako absorbenta. Kombinácia 

týchto médií splňuje základnú podmienku umožňujúcu ich súčasné použitie a tou sú podstatne 

odlišné teploty varu a dobrá miešateľnosť v celom rozsahu pracovných teplôt. [17] (17) 

  

Obr. 17 - Zapojenie chladiaceho zariadenia 

do tepelných okruhov 

Obr. 18 - Absorpčný chladič [13] 
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4 Navrhovaný stav zvoleného energetického zariadenia 

 

Potreba neustáleho sledovania a prispôsobovania sa novým trendom či meniacim sa situáciám 

na trhu je dnes neoddeliteľnou súčasťou každého prosperujúceho podniku. Zmena súčasného 

stavu teplárne má prispieť k zvýšeniu produkcie elektrickej energie a zefektívneniu výroby 

tepla. Tieto zmeny by zvýhodnili postavenie teplárne v konkurenčnom prostredí. Samotná na-

vrhovaná zmena spočíva v odstránení kotla číslo 3 a jeho nahradení novou kogeneračnou jed-

notkou. Nová kogeneračná jednotka je vyrábaná spoločnosťou TEDOM a má rovnaké para-

metre ako už používané KJ. Nová kogeneračná jednotka bude označovaná číslom 7. Rozmery 

kotla a kogeneračnej jednotky sú podobné, čo umožňuje uložiť novú KJ na pozíciu odstráne-

ného kotla, ako je znázornene na nasledujúcich obrázkoch číslo 17 a 18. Tento fakt výrazne 

zníži náklady na stavebné úpravy (základy) ako aj pripojenie nového zariadenia na rozvodné 

siete.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 - Zjednodušené dispozičné riešenie strojovne - súčasný stav - upravené podľa [17] (17) 
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Obmena zariadení zapríčiní zmenu množstva vyrobeného tepla a elektriny v teplárni. Prehľad 

základných číselných údajov pre porovnanie jednotlivých stavov teplárne je zobrazený v nasle-

dujúcich tabuľkách. 

 

Tabuľka 2 – Teplo dodané v palive [17] 
 

Zariadenie Príkon v palive [kW]  

 Súčasný stav Navrhovaný stav Rozdiel 

           KJ 28 086,0 32 767,0 +4 681,0 

           Kotol 20 970,0 13 980,0 -6 990,0 

           ∑ 49 056,0 46 747,0 -2 309,0 

  

Tabuľka 3 - Inštalovaný výkon tepla a elektriny [17] 
 

 

 Súčasný stav Navrhovaný stav Rozdiel 

           Teplo 30 726,0 kWt 26 097,0 kWt -4 629,0 kWt 

           Elektrina 11 970,0 kWe 13 965,0 kWe +1 995,0 kWe 

 

  

Obr. 20 -  Zjednodušené dispozičné riešenie strojovne - navrhovaný stav - upravené podľa [17] 
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5 Posúdenie investičného zámeru 

 

Posudzovaná tepláreň produkuje teplo, chlad a elektrinu.  Obmena technológie nijako neov-

plyvní produkciu chladu, preto chlad nebude podrobnejšie analyzovaný. Zapojenie nového za-

riadenia však ovplyvní produkciu tepla a elektrickej energie. Práve analýze zmeny tohto vplyvu 

je venovaná táto kapitola.  

Na vytvorenie nasledujúcich analýz boli použité dáta za časové obdobie 01.01.2017  

až 31.12.2017, ktoré boli poskytnuté spoločnosťou CHEMOSVIT ENERGOCHEM a.s., ktorá 

je vlastníkom daného technologického celku. Tým, že tepláreň poskytla prevádzkové údaje iba 

za obdobie jedného roka, nereflektujú dáta zmenu klimatických podmienok v dlhšom časovom 

horizonte. Aj napriek tomu, bolo zamestnancami teplárne vyhlásené, že v rádoch niekoľko 

predchádzajúcich rokov nenastala žiadna významná zmena spotreby tepla, chladu ani elektriny 

s ohľadom na klimatické podmienky.  

5.1 Produkcia tepla a elektriny 

  Množstvo vyrobeného tepla ovplyvňuje mnoho faktorov. To ma za následok nerovnomernú 

produkciu tepla počas roka ako znázorňuje nasledujúci graf.  

Z grafu vyplýva, že počas zimného obdobia výrazne narastá dopyt po teple. A teda, že hodnota 

vonkajšej tepoty je významný ovplyvňujúci faktor celej produkcie tepla. Práve počas zimných 

mesiacov sa ku fungujúcim kogeneračným jednotkám pripájajú aj plynové kotle, ktorých hlav-

nou úlohou je pokryť obdobia maximálneho dopytu po teple. Chod kogeneračných jednotiek 

 je oveľa konštantnejší v porovnaní s kotlami, aj tak však nastáva približne štvrtinový nárast 

Obr. 21 - Výroba tepla za rok 2017 [18] (18) Obr. 21 - Výroba tepla za rok 2017 [17] 
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produkcie v porovnaní s letným obdobím. Priemerná denná hodnota celkového množstva vy-

robeného tepla za rok 2017 dosiahla hodnotu 199 MWthod. [18]   (18) 

Pre ekonomický výber a správne nadimenzovanie technológie je nutné zohľadniť lokalitu 

v ktorej sa tepláreň nachádza. Okrem ďalších vplyvov ovplyvňujú výber lokality aj hodnoty 

vonkajšej teploty. Nasledujúci graf zobrazuje početnosť vonkajšej priemernej dennej teploty na 

letisku Poprad-Tatry nachádzajúceho sa do 5 km od teplárne, preto sú tieto dáta považované za 

zhodné a aplikovateľné aj pre lokalitu teplárne. Priemerná vonkajšia teplota za rok 2017 tu do-

siahla hodnotu 8 °C. [19] (19) 

Pre efektívne využívanie kogeneračných jednotiek je nevyhnutná súčasná produkcia nielen 

tepla, ale aj elektrickej energie. Pre vyrobené množstvo tepla a elektriny teda platí priamoú-

merná závislosť.  

 

 

Obr [19] (19) 

Obr. 21- Množstvo tepla a elektriny za 1 deň pre rok 2017 [18]  (18) 

Obr. 22 - Početnosť vonkajšej teploty letisku Poprad-Tatry za rok 2017 [18] (18) 

Obr. 23 - Množstvo tepla a elektriny za 1 deň pre rok 2017 [17] 
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Nasledujúci graf znázorňuje množstvo elektriny vyrobenej v KJ a elektriny kúpenej z externej 

siete za každý deň počas roka 2017. Každá kogeneračná jednotka je schopná vyrobiť  

48 MWehod za 24 hodín pri využití plného výkonu zariadenia. [17] (17) 

Porovnanie krivky vyrobenej elektriny s krivkou priemerného množstva vyrobeného tepla 

 z obr. 21 znázorňuje, že ich priebehy sú veľmi podobné. Hlavnou príčinou tejto podobnosti  

je už spomínaný fakt, že je oveľa efektívnejšie vyrábať veľké množstvo tepla a elektriny sú-

časne, než mať jednotlivé špičky produkcie časovo posunuté. Preto je najväčšie množstvo elek-

triny vyrobené práve v zimnom období. Priemerná denná hodnota vyrobenej elektrickej energie 

je 171 MWehod.  

Nasledujúce obrázky číslo 25 a 26 znázorňujú závislosť využívaného výkonu na počte dní, kedy 

bol tento výkon potrebný pre výrobu tepla alebo elektriny počas roka 2017. Všetky závery 

a kalkulácie z nich vyplývajúce platia len za predpokladu primárneho využívania kogenerač-

ných jednotiek a až po dosiahnutí ich maximálneho výkonu sa spustia do prevádzky  

aj plynové kotle. Druhým predpokladom je, že ďalšie zariadenie sa spustí do prevádzky len 

vtedy, ak už fungujúce zariadenie pracuje na maximálny výkon. [17] (17) 

 Hodnota jedného dielika na zvislej osi na obrázku 25 predstavuje hodnotu 45 MWthod, čo je 

maximálne množstvo tepla, ktoré je schopná vyrobiť jedna KJ za 24 hodín. 

Obr. 22 - Prehľad elektriny za rok 2017 Obr. 24 - Prehľad elektriny za rok 2017 
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Z grafu vyplýva, že pri súčasnom stave je nevyhnutné využitie plného výkonu 6 kogeneračných 

jednotiek a 2 kotlov na pokrytie obdobia maximálneho odberu tepla. Kotol č.3 je teda preby-

točný aj v súčasnom stave a slúži jedine ako záložný zdroj v prípade údržby či poruchy niekto-

rého zo zariadení. Po nahradení kotla č.3 novou kogeneračnou jednotkou č.7 dôjde  

k výraznému zníženiu množstva tepla vyrobeného pomocou kotlov. Toto teplo v grafe znázor-

ňuje žltá plocha a po výmene zariadení bude toto teplo vyrábané v KJ č.7 namiesto súčasne 

využívaného kotla č.1. Množstvo takto vyrobeného tepla (Q)  určuje obsah žltej plochy, ktorý 

vypočítame ako súčet obsahov obdĺžnika a trojuholníka, tvoriacich spoločne obsah tejto plochy.  

Q = 45 . 18 +
45

2
. (35 − 18) = 4,293 . 1012 J = 1192,5 𝑀𝑊𝑡ℎ𝑜𝑑   (3) 

 

Pri predajnej cene tepla 55€/MWthod to predstavuje hodnotu zisku z predaja tepla (ZT): 

 

𝑍𝑇 =  𝑄 . 55€/MWthod = 65 587€                   (4)        

 

Účinnosť pri výrobe tepla pomocou KJ (𝜂𝐾𝐽) je síce len 44 % čo je výrazne menej ako je 93 % 

u kotlov (𝜂𝐾𝑇). Hlavná výhoda používania kogeneračných jednotiek však spočíva v tom, že pri 

spálení rovnakého množstva paliva vyrobia okrem tepla aj elektrinu. To ma za následok teore-

tické zvýšenie ziskov.  

Hodnota vyrobeného tepla je v oboch prípadoch rovnaká. Rozdielne je však množstvo spále-

ného paliva nutného na jeho výrobu, to určíme na základe nasledujúceho vzťahu. [3] (3)  

𝑉 =  
𝑄

𝐻 .  𝜂
            (5) 

Kde: 

V [m3] – spálený plyn (kotol alebo KJ)  

Q [J]  – vyrobené teplo 

H [J/m3 ] – výhrevnosť paliva (pre zemný plyn 34 . 106) 

Obr. 23 - Využitie výkonu pri výrobe tepla Obr. 25 - Využitie výkonu pri výrobe tepla 
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𝜂 [–] – tepelná účinnosť (kotol alebo KJ) 

 

Z dôvodu odlišných tepelných účinnosti sa hodnoty množstva splaneného plynu na výrobu 

tepla v KJ alebo kotloch líšia, číselné výsledky sú nasledovné: 𝑉𝐾𝑇 = 135 768,5 𝑚3  

a 𝑉𝐾𝐽 = 286 314,5 𝑚3.  

Pri veľkoobchodných cenách za zemný plyn 0,34 €/m3 to predstavuje finančné náklady na ná-

kup zemného plynu (N).  

𝑁 = 𝑉 . 0,34 €/𝑚3          (6) 

 

Nákupná cena plynu použitého pre výrobu tepla, ktoré bude po inovácií vyrábane v KJ  

má hodnoty: NKT = 46 161 €/ rok a NKJ = 97 347 €/ rok.  

Celkový zisk dosiahnutý pri výrobe tepla pomocou kotlov (ZKT-CELKOM) sa určí ako rozdiel 

zisku z predaja tepla a nákladov na kúpu plynu. 

 

𝑍𝐾𝑇−𝐶𝐸𝐿𝐾𝑂𝑀 =  𝑍𝑇  −  𝑁𝐾𝑇 = 19 427 €/𝑟𝑜𝑘    (7) 

 

Na určenie celkového zisku z výroby pomocou KJ je potrebné určiť aj finančný vplyv výroby 

a predaja elektriny. Účinnosť výroby elektriny v KJ (𝜂𝐸) dosahuje 42,6 %. Množstvo spále-

ného plynu sa nemení. Výsledný vzťah pre určenie množstva vyrobenej elektriny má nasledu-

júci tvar. (3) 

𝐸 = 𝐻 . 𝑉𝐾𝐽 . 𝜂𝐸       (8) 

Kde: 

E [J] – vyrobená elektrina 

H [J/m3] – výhrevnosť paliva (pre zemný plyn 34 . 106) 

VKJ [m
3] – spálený plyn v KJ 

𝜂𝐸   [–] – elektrická účinnosť  

 
 

Po dosadení do rovnice je hodnota vyrobenej elektriny rovná 4,1469 . 1012 J čo predstavuje 

1151,94 MWehod. Pri predajnej cene 45€/MWehod sa za použitia nasledujúcej rovnice určí 

hodnota zisku pri výrobe elektriny pomocou KJ (ZE). 

𝑍𝐸 = 𝐸 . 45 
€

M𝑊𝑒hod
=  51 837€          (9) 

 

Celkový zisk výroby pomocou kogeneračných jednotiek je určený nasledovne. 

 

𝑍𝐾𝐽−𝐶𝐸𝐿𝐾𝑂𝑀 =  𝑍𝑇 +  𝑍𝐸 − 𝑁𝐾𝐽 = 20 037€        (10) 

Kde: 

𝑍𝐾𝐽−𝐶𝐸𝐿𝐾𝑂𝑀 [€] –  celkový zisk výroby pomocou KJ 

𝑍𝑇  [€] – zisk z predaja tepla 

𝑍𝐸 [€] –  zisk z predaja elektriny 

𝑁𝐾𝐽 [€] –  náklady na kúpu plynu pri výrobe tepla v KJ 
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𝑍𝐾𝐽−𝐶𝐸𝐿𝐾𝑂𝑀 −  𝑍𝐾𝑇−𝐶𝐸𝐿𝐾𝑂𝑀 = 610€    (11) 

 

Výroba tepla a elektriny v kogeneračných jednotkách je v porovnaní s kotlami ziskovejšia o 

610€/rok a to aj napriek vyšším nákladom na nákup plynu. Táto suma platí pri výrobe rovna-

kého množstva tepla a elektriny ako tomu bolo v roku 2017.  

Nasledujúci obrázok zobrazuje využitie výkonu 6 kogeneračných jednotiek použitých na vý-

robu elektriny počas roku 2017. Hodnota jedného dielika na zvislej osi predstavuje 48 MWehod, 

čo je maximálne možné množstvo elektriny vyrobenej jednou KJ za 24 hodín. 

Z grafu využitia výkonu pri výrobe elektriny je zrejme, že tri kogeneračné jednotky pracujú na 

plný výkon takmer po celý rok. Z obrázku ďalej vyplýva, že počas obdobia približne 50 dní, 

kedy je potrebný výkon všetkých 6 kogeneračných jednotiek, nie je možné vykonávať žiadne 

náročnejšie servisné kontroly, keďže pre uspokojenie odberateľov je potrebný chod všetkých 6 

zariadení. Pripojením KJ č. 7 sa však táto situácia zmení a umožní odstavenie minimálne jednej 

KJ počas celého roka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 26 -Využitie výkonu pri výrobe elektriny 
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6 Záver 

 

Nahradenie kotla č. 3 novou kogeneračnou jednotkou č.7 so sebou prináša množstvo výhod. 

Všetky výhody však treba najprv porovnať s nákladmi na celú investíciu a až tak je možné 

vyvodzovať závery. Aj keď sa použitím novej kogeneračnej jednotky zvýši možná miera 

zisku o 610€/rok, toto navýšenie je zanedbateľné v porovnaní s finančnou náročnosťou inves-

tície, ktorá je odhadovaná na stovky tisíc eur.  Na základe vypočítaných hodnôt je zamýšľaná 

investícia neekonomická a jej realizácia sa neodporúča nakoľko sa jej návratnosť odhaduje  

na desiatky rokov. Pre objektívnejšie posúdenie by však bolo potrebné zhodnotiť aj ďalšie 

faktory akými sú napríklad meniace sa ceny tepla a elektriny, zmeny prevádzkových nákla-

dov, odvody štátu a v neposlednom rade aj dotácie, ktoré významne ovplyvňujú celý energe-

tický priemysel a môžu investíciu výrazne zvýhodniť. Aj keď je tento záver pomerne prekva-

pivý, faktom naďalej zostáva, že potreba nových a inovatívnych riešení je nevyhnutnou súčas-

ťou každého úspešného podniku. 

Inovatívny spôsob produkcie elektriny, tepla a chladu, s využitím kogeneračnej a trigenerač-

nej technológie bude mať v budúcnosti čoraz väčšie zastúpenie v energetickom priemysle. 

Hlavným dôvodom tohto tvrdenia sú neustále sa sprísňujúce podmienky ochrany životného 

prostredia, ktoré tieto technológie bez problémov spĺňajú. Vývoj kogeneračných a trigenerač-

ných technológií vedie k neustálemu zvyšovaniu energetického zhodnocovania palív, čo vý-

razne znižuje negatívny vplyv výroby na životné prostredie. Výsledkom tohto vývoja je naprí-

klad pripojenie sekundárneho okruhu č. II, ktorý umožňuje využiť tepelný potenciál spalín na 

dodatočné ohriatie vody. Tým sa docieli zvýšenie teploty vody z 90 °C po ohriatí glykolom na 

výstupnú teplotu 130 °C, pričom sa využíva teplo, ktoré by bolo inak vypustené do atmosféry. 

Toto riešenie, ako aj množstvo ďalších je príkladom toho, že táto technológia má pred sebou 

úspešnú budúcnosť. 
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Zoznam použitých skratiek   

 

COP Coefficient of Performance 

CHÚV Chemická úpravovňa vody 

KJ Kogeneračná jednotka 

KVET Kombinovaná výroba energie a tepla 

LiBr Bromid lithný 

ODV Oddelená výroba 

RC  Rankinov cyklus 

SO I 

 

 

 

 

 

Sekundárny okruh č. 1 

SO II Sekundárny okruh č. 2 
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Zoznam použitých symbolov 

 

Symbol Rozmer Veličina 

η [-] Účinnosť 

P [W] Príkon 

Q [J] Teplo 

T [°C] Teplota 

V [m3] Objem 
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