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Slnko – hviezda
- stredná intenzita žiarenia dopadajúceho na Zem 1367W/m2

Vzniklo pred cca. 5 miliardami rokov z hmloviny riedkych plynov a prachu, ktorá pod gravitačnou 

silou sa zmenšovala a zahrievala až na teplotu termonuklerárnej reakcie jadier vodíka na jadrá hélia a 

vytvorila sa rovnováha medzi uvoľnenou a vznikajúcou energiou. Energia z jadra rádovo stovky tisíc 

rokov sa dostáva k povrchu Slnka a odtiaľ  vyžaruje vo forme elektromag.žiarenia a nabitých častíc 

tzv,.slnečný vietor. Výkon Slnka je stabilný a kolíše v zhruba 11-ročných cykloch

je štvrtou formou skupenstva – plazma (na Zemi blesk)

výkon cca 3,91.1026W

teplota prvej atmosféry – fotosféry cca 5800K



Alternatíva – možnosť voľby medzi dvoma či  
viacerými prípadmi, možnosťami

- pripúšťajúca, poskytujúca výber
- iná ako doteraz používaná 

(1997 – Šaling, S.: Slovník cudzích slov)

Alternatívne palivo – ľubovoľné palivo neropného
pôvodu  resp. konvenčné palivo používané v
alternatívnych formách (1992 – sa redefinoval
termín „alternatívne palivá“ – Comprehensive
National Energy Policy Act, USA)



Alternatívne - obnoviteľné zdroje energie 

Energia z biomasy
Solárna energia

Vodná energia

Tepelné čerpadlo
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Obnoviteľné zdroje energie

Spoločnosť Dalkia

využíva tri obnoviteľné 

zdroje energie

 Geotermálna energia

 Solárna energia
 Biomasa
 Vodná energia

 Veterná energia



Zdroj tepla
na biomasu
v Dobšinej

NAJLEPŠÍ 
PROJEKT
ENERGETIKY
roku 2005



NAJLEPŠÍ 
PROJEKT
ENERGETIKY
roku 2006

Využitie biomasy pri 
zásobovaní teplom 
v Dobšinej, Turni nad 
Bodvou a Slavošovciach



Najlepší projekt energetiky 2007



Ocenenie dekana Strojníckej fakulty



Rozdelenie biomasy podľa zdroja vzniku

• Lesná biomasa - palivové drevo, konáre, pne, korene, kôra, piliny,

• Poľnohospodárska biomasa - obilná a repková slama, konope, živočíšne 
exkrementy, odpady,

• Odpady z drevospracujúceho priemyslu - odrezky, stružliny, piliny,

• Komunálny odpad - tuhý spáliteľný odpad, skládkový plyn, kalový plyn.

• Pre energetické účely sa zámerne pestujú rýchlorastúce dreviny (vŕba, 
topoľ, miscantus) a rastliny (konope).

• Ušľachtilé produkty z biomasy sú:

• Tuhé palivá: drevné štiepky, pelety a brikety - sa vyrábajú z lesných odpadov a z 
odpadov drevospracujúcich podnikov (konáre, stružliny, piliny) sú vhodným palivom 
pre automatizované kotly v domácnostiach.

• Plynné produkty: - syntézny plyn (drevoplyn) - ide prevažne o CO, ktorý sa získava 
pyrolitickým splyňovaním drevných odpadov, slúžia ako palivo do plynových motorov a 
kogeneračných jednotiek

- bioplyn - je to prevažne metán, ktorý sa vyrába bezkyslíkovou 
fermentáciou organického odpadu, zvyšok je ekologicky nezávadné výborné hnojivo. 
Jeden z prvých bioplynových elektrárni pracuje v obci Bátka na báze exkrementov 
hospodárskych zvierat. Niektoré ČOV (B. Bystrica, Žilina) využívajú vzniknutý kalový 
plyn na výrobu elektriny.

• Tekuté biopalivá: - bionafta - vyrába sa najmä zo semien repky olejnatej a je plnou 
náhradou motorovej nafty s výhrevnosťou až 39 MJ/kg

- bioalkohol (etanol) - získava sa alkoholovým kvasením a 
destiláciou vodného roztoku cukornatých rastlín (cukrová repa, zemiaky, atď.) a používa 
sa ako prímes do motorového benzínu (výhrevnosť 22-25 MJ/m3).

•



Využitie biomasy
Súčasný stav využívania biomasy

 Dobšiná - zahájenie prevádzky v januári 2005

- 3 kotle na drevnú štiepku 

- 2 kotle na sypané piliny

 Turňa nad Bodvou - zahájenie prevádzky vo

februári 2006 - kotol na slamu 

 Slavošovce - zahájenie prevádzky v apríli 2006

- 2 kotle na drevnú štiepku 

 Margecany - zahájenie prevádzky v októbri 2006

- 2 kotle na drevnú štiepku a sypané piliny

Medzev – zahájenie prevádzky v októbri 2006



Využitie biomasy
 Medzilaborce - zahájenie prevádzky vo januári 2007

- 2 kotle na drevnú štiepku 

 Vyšné Ružbachy - zahájenie prevádzky v marci 2007

- kotol na sypané piliny 

 Plešivec - zahájenie prevádzky v auguste 2007

- kotol na slamu  

Dúbrava – zahájenie prevádzky – júl 2008

- kotol na sypané piliny

Tatranská Lomnica – zahájenie prev. – október 2008

- kotol na drevo

Štós – zahájenie prevádzky – september 2008

- kotolňa na sypané piliny

Stropkov – zahájenie prevádzky – október 2008

- kotolňa na sypané piliny

Vráble – zahájenie prevádzky – september 2010



Rýchlorastúce dreviny – pestované 
pre vlastnú spotrebu

topoľ

miscantus



Pomer vyrobeného tepla biomasa –
plyn v kotolniach s využitím biomasy



DOBŠINÁ
Kotolňa na sídlisku ROZKVET



SLAVOŠOVCE



Margecany



Medzev



Medzilaborce

Kotol SZDO Fiedler 500 kW

Prevádzková skládka paliva



Vyšné Ružbachy



PLEŠIVEC



STROPKOV 



ŠTÓS



DÚBRAVA



Kino TATRANSKÁ LOMNICA



Využitie solárnej energie

SOUP Viničky



Turňa nad Bodvou



Využitie vodnej energie
Plešivec – malá vodná elektráreň r. 2007



Tepelné čerpadlá

SOUP Viničky r.2006

Tepelné čerpadlá

zariadenia podobné 
ako v chladničke, ale 
s inverzným
pracovným cyklom. 
Cieľom nie je získať 
chlad, ale teplo.
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Tepelné čerpadlá – SOUP Viničky



Schéma zapojenia – kotolňa internátu 



Tepelné čerpadlo
Honors, a.s. – r.2007



Spôsob činnosti tepelných čerpadiel

1 Výparník (zdroj tepla)

2 Kompresor (piest)

zvýši tlak

zvýši teplotu

3 Chladič (kondenzátor)

4 Expanzný ventil

zníži tlak

zníži teplotu

5 Dodávaná energia

životného prostredia 

a elektrická energia

T = 3°C

P = 1,7 bar
T = -2°C

P = 1,7 bar
Vzduch

T = 13 až –2°C,  

alebo voda alebo zem

T = 48°C

P= 13,5bar
T=73,5°C

P=13,5 bar

P = konšt.

1,7 bar

P= konšt.

13,5 bar



Výhody tepelných čerpadiel

Z 1 kW dodanej elektrickej energie a z 
približne 3-4 kW odobranej energie zo 
zeme, vody, vzduchu sa vytvorí tepelný 
výkon.

Teplo získané z pôdy, vody a vzduchu 
sa neustále obnovuje prostredníctvom 
slnečného žiarenia a je nevyčerpateľné.

Tepelné čerpadlo pracuje absolútne bez 
vyžarovania emisií, nezaťažujúc životné 
prostredie. 



Nevýhody tepelných čerpadiel

 Vysoký vstupný náklad a nároky na prípojky 
elektrickej energie

 Realizácia len v nízko teplotných systémoch -
podlahové vykurovanie, vysoké výkony radiátorov po 
zateplení a tým ďalší finančný náklad a nízka 
návratnosť ( oplatí sa pri elektrickom vykurovaní)

 Využívajú elektrickú energiu – ktorá sa vo veľkej 
miere ešte vyrába v tepelných elektrárňach s nízkou 
účinnosťou, alebo v jadrových elektrárňach, kde 
vzniká i tepelná energia – znečisťuje sa tým životné 
prostredie

 Vysoká náročnosť na kvalitu a množstvo vody v 
prípade vo/vo (potrebný geologický prieskum), na 
kompresor v prípade vz/vo - veľké zaťaženie, vysoký 
náklad na zem/vo a časté neuznania reklamácie a 
stále malé skúsenosti. Veľmi dôležité 
dodržiavať,riadiť a sledovať prevádzku 



Kogenerácia
Prakovce a Bratislava -Petržalka

Kogenerácia

predstavuje
technologický
proces súbežnej
kombinovanej
výroby
elektrickej
energie a tepla.



Obecné technologické schéma zapojenia tepelného čerpadla a kogeneračnej jednotky pre

domov dôchodcov

Elektrická energia

45
o
C

39,5
o
C Samostatné čerpadlo, pre 

letnú prevádzku bazéna!

  Oddeľovací výmeník

tepelný spád  Dt 2,3
o
C

14,6 12,9

12,7 9,8

modrá plynný freon

Čerpadlo vonkajšieho okruhu

je trvale v prevádzke

 Topnú vložku cca 3kW je potrebné namontovať

vložka bude dohrievať teplú vodu aj pri výrobe ÚK

Studne

 kogeneračná jednotka

TEDOM 25

  MOTOR

generátor

  Rozdeľovač  Zberač ÚK

 Vykurované objekty

Výmeník ÚK

Výmeník TÚV

Odber TÚV

Tepelné

čerpadlo

(Mach 88

pôvodne)

Stiebel66

zmena

s
tra

n
a

 č
.7

TEHO

 V lete vzduchotechnika 

bazéna a ohrev bazéna

(alternatíva na vyskúšanie)

II.Kombinácia TČ a KGJ
Všeobecná technologická schéma zapojenia 

tepelného čerpadla a kogeneračnej jednotky



Diagram súčinnosti 
kogenerácie a TČ voda - voda

DIAGRAM  SÚČINNOSTI KOGENERÁCIE A TEPELNÉHO ČERPADLA VODA-VODA

DSS Skladná Zhoršenie COP o 5,5 %

       oproti pôvodnému návrhu vplyvo  kondenzačných časov

KOGENERÁCIA 14,8 % Straty COP totál 1,583
64 kW Zemného plynu 100 % vstup 58,7 % Teplo 90/70 

o
C       Celkove vyrobená energia

1417 GJ/rok 690 GJ Teplo z kogenerácie

664826 Sk/rok  len variabil-palivá 31,2 % elektrická energia

366 GJ Teplo z el.kog.jednotky

Nákup el energie 31 GJ/rok 2243 GJ/Rok

T E P E L N É  Č E R P A D L O  Stiebel 70kW

1156 GJ teplo zo studne predajná cena

        Výroba TˇUV celý rok

         výroba tepla do Ú K  185 dní v roku

POZNÁMKA:

 V súčasnosti je pre nezladenosť a nadočerpanie el.

energie z kogenerácie COP totál na úrovni cca  1,22.

  STUDŇA



Kogeneračná jednotka 
DD a DSS Skladná



Tepelné čerpadlo 
DD a DSS Skladná



Kogeneračná jednotka 
DD a DSS Skladná

Zdroj voda - vrt Vsakovací vrt



TURŇA  NAD  BODVOU
rok 1998 – výroba tepla modelom EPC  z plynu a rok 

2006 z biomasy – slama a štiepka



TURŇA  NAD  BODVOU – pomer tepla 
vyrobeného z biomasy a z plynu



Ubytovňa

Nákupné 
centrum

Blok 691

Blok 690
Kultúrny 

dom

Blok 630

Blok 631

Blok 633

Blok 632

Blok 333

Blok 332

Blok 331

Blok 334

Blok 335

Blok 336

Blok 340

Základná 
škola

Kotolňa

Kotolňa na 
biomasu

Turňa nad Bodvou



Výhody využívania biomasy

 Jednou z najväčších výhod biomasy je jej ľahká a lokálna dostupnosť, nízka cena. 
Odpadávajú náklady na dovoz zo zahraničia, čím  by sa mala znižiť aj konečná cena 
energie. Taktiež v mnohých oblastiach Slovenska je možné eliminovať náklady aj na 
dovoz, využitím lokálne dostupných zdrojov.

 Možnosti využitia odpadových materiálov z drevospracujúceho priemyslu (piliny, 
kôra, brúsny prach, odrezky, kusový odpad - ročne sa takto vyprodukuje 1,265 milióna 
ton odpadovej biomasy8, lesníctva (odpad zo spracovania dreva prerieďovaním lesov a 
ťažbou, konáre, pne, kôra), poľnohospodárstva (slama, zbytky plodín, odpady z viníc, 
ovocných sadov, hnojovica...), produkcie človeka - odpad.

 Výroba energeticky koncentrovanejších materiálov z drevnej odpadovej biomasy: 
brikety (valce 15 - 25 cm), štiepky (2 – 4-cm kúsky), pelety (granule cca do 1 cm), čím 
sa využije „bezcenný” odpad.

 Väčšina druhov biomasy má vyššiu výhrevnosť ako hnedé uhlie. (Zdroj: Obnoviteľné 
zdroje energie, Fond pre alternatívne energie, Emil Bédi, r. 2001)

 Len spaľovaním v súčasnosti na Slovensku málo využívanej slamy by sme mohli získať 
1,6 mld kWh elektriny a 4,8 mld kWh tepelnej energie, čo sa rovná spotrebe v asi 
380 000 domácnostiach.

 Veľká perspektíva z pohľadu zamestnanosti, rozvoja vidieka a pri prekonávaní krízy v 
poľnohospodárstve.
(Zdroj: Obnoviteľné zdroje energie – hudba budúcnosti alebo reálna a potrebná alternatíva? –

Výhody a nevýhody ich využitia nielen na Slovensku, o.z. ZA MATKU ZEM, 2009)

 Nezávislosť od cien oleja a cien za plyn, žiadna závislosť na zahraničí.



Nevýhody využívania biomasy

 Vzniká väčšie množstvo TZL a prašnosť

 Vyššia pracnosť a obtiažnosť pri spaľovaní a regulácií

 Viac fixných nákladov – vyššie investície, náklady na EE na 
dopravné cesty, viac obsluhujúceho personálu. 

 Využitie biopalív sa nepovažuje za ekologické za súčasných 
legislatívnych a trhových podmienok z dôvodu možnosti zneužitia 
poľnohospodárskych plôch len na energetické účely namiesto 
potravinárskej výroby kvôli vyšším ekonomickým ziskom.

 Pestovanie plošne rozsiahlych monokultúr energetických plodín nie je 
ekologicky prijateľné, ako aj ich mohutné hnojenie priemyselnými 
hnojivami.

 Holorubná ťažba je na Slovensku síce zakázaná, ale nadmerná ťažba 
dreva je reálnou hrozbou pre lesy. Preto je nevyhnutné prijať pravidlá 
udržateľného využívania biomasy pre energetické účely.

(Zdroj: Obnoviteľné zdroje energie – hudba budúcnosti alebo reálna a 
potrebná alternatíva? - Výhody a nevýhody ich využitia nielen na 
Slovensku, o.z. ZA MATKU ZEM, 2009)



V zdravom prostredí sa rodia zdraví ľudia, 

ktorí potrebujú k životu tri základné body 

1.vodu, 2.pôdu, lesy – potraviny, vzduch  a 

3.energiu.


