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1. Úvod do problematiky 

Civilizačný proces priviedol ľudstvo do doby, v ktorej jednou z priorít je zabezpečenie 

dostatočného množstva využiteľnej energie pre neustály hospodársky rast. Základným zdrojom 

energie v minulom storočí bolo pevné fosílne palivo – uhlie. Viazaná chemická energia v uhlí sa 

v tepelnom zdroji – parnom kotle postupne premieňa na tepelnú energiu pary, tá sa následne 

premieňa v turbíne na mechanickú energiu a v generátore na konečný produkt - elektrinu. Bez 

elektriny je existencia modernej spoločnosti nemožná. V posledných dekádach 20. storočia sa 

situácia začala meniť a dôležitosť nadobudla efektívnosť premien energie, v súčasnosti je to zasa 

vplyv odvetvia na životné prostredie. Začala sa meniť palivová základňa energetických  zdrojov, 

okrem tuhých fosílnych palív sa začali používať aj iné zdroje energie, najskôr to boli kvapalné 

a plynné fosílne palivá, neskôr jadrové zdroje, aktuálne sú to obnoviteľné zdroje energie 

a alternatívne palivá. Súčasný mix zdrojov energie v EÚ pozostáva z fosílnych palív, jadrových 

zdrojov a obnoviteľných zdrojov energie v podstate v rovnakých podieloch. Okrem klasických 

tepelných cyklov sa ako energetické zdroje začali používať paroplynové cykly, plynové turbíny, 

spaľovacie motory, jadrové elektrárne, veterné elektrárne, fotovoltické elektrárne, ....  

Energetika je najvýznamnejším odvetvím národného hospodárstva, má významný podiel na 

spotrebe primárnych energetických zdrojov a zodpovedá za ich energeticky a ekonomicky 

efektívne využívanie a prijateľnosť z pohľadu účinkov na životné prostredie. V zdrojoch klasickej 

výroby elektriny alebo v prípade, ak je zdrojom dodávky tepla bloková kotolňa, výhrevňa, resp. 

tepláreň, t.j. kombinovaná výroba elektriny a tepla, potom je neoddeliteľnou súčasťou jej 

technológie zdroj tepla - kotol. Popis konštrukčných prvkov kotla, procesov prebiehajúcich 

energetických premien, bezpečných pracovných postupov a činností pri jeho obsluhe je hlavnou 

náplňou kurzu obsluhy kotlov a teda aj tejto príručky. 

Základnou úlohou je vyškolenie obsluhy kotlov - budúcich kuričov tak, aby zariadenie obsluhovali 

z ohľadom na nasledovné priority:   

 maximálna bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarna ochrana 

 minimalizáciu škodlivých účinkov na životné prostredie s nízkou mernou spotrebou paliva 

a uplatnenie všetkých moderných metód znižovania emisií do všetkých zložiek životného 

prostredia (ovzdušie, voda, pôda) 

 vysokú energetickú efektívnosť komplexnej premeny energie v palive na teplo 

 optimalizáciu nákladov na prevádzku zariadenia – ekonomická efektívnosť    

 dosiahnutie energetickej bezpečnosti vyplývajúcu z optimalizácie energetických zdrojov 

a zdrojov energie   

 dodržiavanie hygienických štandardov a zvyšovanie komfortu odberateľov. 
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2. Náuka o teple 

Kotol je sústava technických zariadení slúžiaca na premenu chemickej energie viazanej v palive na 

tepelnú energiu pracovného média používaného podľa potreby v nadväzujúcej technológii (para, 

teplá voda, horúca voda, termo-olej). Bezpečnú prevádzku a efektívne využívanie energie v palive 

umožňuje konštrukcia základných a periférnych zariadení (technológií) kotla. Problematika 

výstavby a prevádzky kotlov je interdisciplinárnou záležitosťou viacerých priemyselných odvetví, 

jednak strojárskeho, ale aj odvetvia automatizácie a riadenia technologických procesov. 

Problematiku dejov komplexnej konverzie energie v palive na tepelnú energiu pracovného média 

rieši termodynamika. Procesy súvisiace s premenou energie a hmoty musia byť v nevyhnutnej 

miere súčasťou vedomostí obsluhy kotla, pretože bez znalosti problematiky o aktuálnych 

fyzikálnych veličinách, prebiehajúcich dejoch a parametroch premeny látok nie je možné 

bezpečne a efektívne prevádzkovať zariadenie. Základnými veličinami sú tzv. stavové veličiny: 

teplota, tlak, objem, hmotnosť, hustota, entalpia, vnútorná energia a entrópia. Pre zisťovanie 

stavu veličín je dôležité poznať ďalšie technické a fyzikálne pojmy, ich jednotky a spôsoby ich 

merania. Opisom najdôležitejších technologických zariadení, prebiehajúcich fyzikálnych dejov 

a veličín sa v príručke budeme podľa potreby zaoberať.    

2.1 Teplota 

Teplota je stav hmoty, ktorý vnímame priamo svojimi zmyslami, t.j. teplocitlivými telieskami 

v pokožke. Teplotu meriame teplomermi. Zmenu teploty telesa sprevádzajú ďalšie zmeny veličín 

stavu hmoty - zmena objemu, tlaku, farby, svietivosti, elektrickej vodivosti, .... Keď zahrievame 

hmotu, rastie jej objem. Táto vlastnosť je dôležitá a hovoríme jej objemová rozťažnosť. Pri tej istej 

zmene teploty sa rôzne látky roztiahnu o rôzne hodnoty, hovoríme, že majú rôzny koeficient 

rozťažnosti. Na veľkosť koeficientu rozťažnosti má najväčší vplyv skupenstvo. Tuhé látky majú 

koeficient rozťažnosti menší ako látky kvapalné, najviac sa rozťahujú pri tej istej zmene teploty 

plynné látky (plyny).  

Teplotná rozpínavosť kvapalín - ak ohrejeme 1 000 l vody z 10 na 100 °C, zväčší sa jej objem o 43 

litrov. Z praxe vieme, že pri zakurovaní parného kotla, kedy sa voda v tlakovom systéme ohrieva, 

stúpne hladina v bubne. Preto pred zakúrením plníme parný kotol na minimálny stav hladiny.    

Na obr. 1 je znázornený priebeh tepelnej rozpínavosti kvapalín, z grafov je zrejmé, že každá 

kvapalina má vlastný koeficient tepelnej rozpínavosti, ktorý sa s teplotou mení priamoúmerne. 
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Obrázok 1 Objemová rozťažnosť kvapalín 

Rozťažnosť plynov - plyny majú tú zaujímavú vlastnosť, že sa pri rovnakej zmene teploty rozťahujú 

o rovnakú hodnotu, teda všetky plyny majú rovnaký koeficient rozťažnosti. Ak je tlak plynu 

rovnaký, t.j. jeho objem sa môže voľne zväčšovať, potom je objemová rozťažnosť plynu 

priamoúmerná teplote. Platí tiež, že súčin tlaku a objemu plynu je pri rovnakej teplote konštantný.   

Poznámky: 

 Objem kvapaliny so zvyšujúcou sa teplotou rastie vtedy, ak sa jedná o odvetranú - 

beztlakovú nádobu a teda objem kvapaliny sa má kam rozpínať (expandovať). 

 Ak ohrievame kvapalinu v uzatvorenej nádobe dokonale zaplnenej a dostatočne pevnej, 

objem sa zväčšiť nemôže a v nádobe sa bude prudko zvyšovať tlak. Vzhľadom k tomu, že 

kvapalina je nestlačiteľná, pôsobiace sily sú enormné a deštrukcia zariadenia neodvratná, 

aj preto musia byť hydraulické systémy chránené technickými prostriedkami (expanznými 

a bezexpanznými systémami), ale aj zákonnou armatúrou (poistným ventilom patričnej 

dimenzie). Nestlačiteľnosť v podstate znamená, že kvapalinu nie je možné naliať do 

nádoby s menším objemom, ako je objem kvapaliny. Pre predstavu veľkosti pôsobiacich síl 

uvádzame, že na princípe nestlačiteľnosti kvapaliny fungujú hydraulické stroje (lisy). 

Hodnoty vyvinutej sily sú väčšie ako je pevnosť akéhokoľvek v praxi dostupného materiálu.    

 V technickej praxi sa stretávame aj s kombináciou obidvoch javov vtedy, keď sa z časti 

zväčší objem kvapaliny a z časti narastie tlak v systéme. S týmto problémom sa stretávame 

vo vykurovacích sústavách, pri ohreve vody dochádza k zväčšeniu objemu. Na elimináciu  

rozpínavosti sa používa technické zariadenie – expanzomat, v ktorom sú pružnou 

membránou bezdotykovo oddelené médiá „stlačiteľný“ vzduch a „nestlačiteľná“ voda. 

Vzduch za membránou umožní expanziu – zväčšenie objemu vody. Naopak pri 

ochladzovaní vody v hydraulickom okruhu vzduch vytlačí potrebný objem vody z tlakovej 

nádoby expanzomatu späť do hydraulického okruhu, pričom tlak mierne poklesne. Systém 
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je uzatvorený, nedochádza ku škodlivému styku vody so vzduchom a deje prebiehajú 

pri prijateľnej odchýlke tlaku v hydraulickom okruhu oproti statickej úrovni.  

Rozťažnosť pevných látok - pri pevných látkach obvykle nemeriame pri ohriatí zmenu objemu, ale 

zmenu jedného rozmeru - dĺžky. Takúto rozťažnosť nazývame dĺžková rozťažnosť. Závislosť zmeny 

dĺžky telesa od teploty nazývame súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti. Rôzne látky majú rôznu hodnotu 

súčiniteľa dĺžkovej rozťažnosti. Oceľová tyč dlhá 1 meter sa pri ohriatí o 100 °C predĺži o 1,2 mm, 

zatiaľ čo tehly alebo drevo rovnakej dĺžky sa predĺžia len o polovicu (0,55 mm). Tlakový systém a 

nosná konštrukcia, ktoré sú z ocele, sa preto roztiahnu pri rovnakej zmene teploty viac ako 

zámurovka kotla. Tento jav je príčinou poškodzovania technických súčastí kotla chránených 

na teplotne exponovaných miestach tlakového celku a konštrukčných prvkoch kotla 

žiaruvzdornou zámurovkou, aj bez účinku vonkajších mechanických síl. Jedná sa o ústia horákov, 

prechodky vzduchovodov, dymovodov, prehrievačov pary, .... Obzvlášť intenzívne prebiehajú tieto 

deje počas zakurovania a odstavovania kotla, preto je potrebné minimalizovať počet štartov 

tepelného zdroja – kotla. Pre krytie výkonových špičiek by mali byť k dispozícii zariadenia, ktoré sú 

konštrukčne vybavené tak, že takémuto namáhaniu vedia účinnejšie odolávať a sú lacnejšie, napr. 

menšie plynové kotle alebo akumulátory tepla.           

 

Obrázok 2 Tepelná rozťažnosť pevných materiálov 

Dĺžková rozťažnosť sa prejavuje najmä u objektov, ktoré majú veľké dĺžkové rozmery a dochádza 

v nich k zmenám teploty vo veľkom rozsahu (napájacie potrubia, parovody, tepelné napájače, 

dymovody…). U týchto technologických celkov musí už konštruktér uvažovať s dĺžkovou 

rozťažnosťou, pretože sily, ktoré vznikajú pri rozťahovaní, resp. zmršťovaní objektov sú veľké, 
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navyše cyklicky menia orientáciu. Na eliminovanie týchto síl sa používajú tzv. dĺžkové 

kompenzátory alebo dilatácie rôznej konštrukcie. V praxi sa stretneme s viacerými typmi 

kompenzátorov:  

 Tvarové, pod vplyvom pôsobiacich síl menia svoj tvar. 

 Osové, ktoré rozlišujeme na upchávkové a vlnovcové. 

- Upchávkové - posuv potrubia umožňuje upchávkové púzdro. 

- Vlnovcové - posuv umožňuje pružný prvok – vlnovec z gumy, pryže alebo kovu. 

 

 

Obrázok 3 Tvarový kompenzátor „U“ 

 

Obrázok 4 Tvarový kompenzátor „Z“ 

   
∆

 1

   ∆ 2

  ∆ 1

  ∆ 2
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Obrázok 5 Osový upchávkový kompenzátor 

 

 

Obrázok 6 Osový vlnovcový kompenzátor priamy 

Princíp činnosti kompenzátorov je zrejmý z obrázkov č. 3 - 6. Zvyškové sily dilatácie potrubia sa 

zachytia v pevných bodoch, ktoré ich musia bezpečne preniesť do podložia. Zložkové dilatácie 

ramien kompenzátora závisia na vzdialenosti od pevného bodu, pri montáži sa na kompenzátore 

musí nastaviť predpätie určené projektantom pre prevádzkovú teplotu zariadenia, podľa teploty 

okolia pri montáži. 

Z hľadiska prevádzky musíme dbať na to, aby tieto zariadenia bezchybne plnili svoju funkciu. 

Nesmieme dovoliť prekročenie medzných hodnôt teploty. Zvlášť citlivé sú tieto zariadenia pri 

nábehu a odstavovaní technológie. Musíme dodržiavať rýchlosť ohrevu, resp. ochladzovania, 

v zmysle príslušných predpisov, takisto náhle zmeny teploty sú neprípustné !!! 

Špeciálne postavenie z pohľadu rozťažnosti má časť tlakového celku kotla – výparník, ktorý 

preberá najväčšie množstvo tepla zo spalín v spaľovacej komore a odovzdáva ho teplonosnému 

médiu – parovodnej zmesi, ktorá sa v procese fázovej premeny v bubne separuje na sýtu paru pri 
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rovnovážnom tlaku a teplote (tlak sýtej pary v bubne). Tlak a teplota sýtej pary spolu súvisia, pri 

tlaku 3,8 MPa je výparná teplota 246 °C, čo je zároveň teplota na vnútornej strane rúrky. Zo strany 

spalín je rozhodujúca stredná teplota v spaľovacej komore, cca 750 °C. Stredná teplota kotlovej 

rúrky je potom Tstr  = (246+754) / 2 = 500 °C. Ak súčiniteľ tepelnej rozťažnosti rúrky pri ohriatí o 1 

°C je 0,012 mm na 1 m a výška spaľovacej komory je 12 m, potom po zakúrení narastie spaľovacia 

komora o 60 mm. Sily spôsobené dilatáciou várnic je potrebné eliminovať podľa uchytenia 

tlakového celku k nosnej konštrukcii pätkami na dne spaľovacej komory kotla alebo závesmi na 

strope kotla. Výparník musí byť vhodne oddilatovaný aj od dodatkových plôch v partiách za kotlom 

- ťahoch kotla. 

2.1.1 Meranie teploty 

Keďže teplota má veľký vplyv na bezpečnosť a hospodárnosť prevádzky kotlových zariadení, je 

dôležité jej presné meranie. Prístroje, ktorými meriame teplotu nazývame teplomery. Tieto 

prístroje môžu pracovať na rôznych princípoch. V praxi sa najčastejšie využíva funkčná závislosť 

objemovej rozťažnosti, dĺžkovej rozťažnosti a zmena elektrických veličín. Podľa toho, ktorý 

z týchto princípov využívame, rozdeľujeme teplomery na: 

 Dilatačné teplomery – tyčové, kvapalinové, bimetalové  

 Elektrické – odporové teplomery a termočlánky 

 Bezdotykové teplomery – pyrometre a infračervené teplomery 

Najčastejšie používanou teplotnou stupnicou u nás je Celziová stupnica. Základom jej konštrukcie 

sú dve teploty. Teplota topiaceho sa ľadu – označená hodnotou 0 °C a teplota bodu varu pri 

atmosférickom tlaku vzduchu na hladine mora označená hodnotou 100 °C. Rozdiel medzi týmito 

dvoma teplotami je rozdelený na sto dielikov, jeden dielik sa nazýva stupeň Celzia a označuje °C. 

Veľkosť dielikov je priamoúmerná celkovému objemu kvapaliny v banke teplomera a 

nepriamoúmerná priemeru kapiláry. Presnosť teplomera závisí vo veľkej miere od presnosti 

otvoru kapiláry. Chyby prístroja možno znížiť preciachovaním prístroja podľa etalónu. 

Dilatačné teplomery - dilatácia znamená zmenu dĺžky rúrky, tyčky v závislosti od zmeny teploty 

materiálu. Zmenou teploty sa predlžuje alebo skracuje materiál tyčky a cez prevod sa zmena 

využíva na zaznamenanie teploty. Princíp činnosti kvapalinových teplomerov, ktoré sú 

najrozšírenejšie si opíšeme. Najčastejšou náplňou týchto prístrojov je ortuť alebo lieh pre nízky 

bod tuhnutia a prakticky lineárnu rozťažnosť v celom rozsahu použitia. Pri ohriatí sa zväčší objem 

kvapaliny v banke a hladina v úzkej trubičke (kapiláre) stúpne. Ku kapiláre je pripojená stupnica 

(škála), na ktorej sa odčíta hodnota teploty, po ktorú siaha hladina kvapaliny v kapiláre. 

Bimetalové teplomery fungujú na princípe rôznych koeficientov rozťažnosti materiálov navzájom 
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pevne spojených. Pri zmene teploty sa koniec pásika ohne a cez prevodový mechanizmus na škále 

teplomera môžeme odčítať teplotu.    

 

Obrázok 7  Dilatačné teplomery  

Elektrické teplomery – odporové teplomery pozostávajú zo snímača a elektronickej 

vyhodnocovacej jednotky (prevodníka). Snímače týchto teplomerov obsahujú vodiče a 

polovodiče, ktorých odpor sa mení s teplotou. Princíp ich funkcie je založený na zmene 

elektrického odporu kovov alebo polovodičov v dôsledku zmeny teploty. Snímacia jednotka je 

nastavená na odpor pri definovanej teplote, povedzme 0 °C, potom podľa funkcie zmeny 

elektrického odporu cez koeficient (konštantu) vie vyhodnocovacia jednotka previesť túto 

hodnotu na novú - meranú teplotu. Medzi elektrické odporové teplomery patria napríklad 

termistory. 

 

Obrázok 8 Hlavica snímača odporového teplomeru a mostíkové zapojenie prevodníka 

Bezdotykové teplomery – princíp činnosti týchto teplomerov je založený na snímaní infračervenej 

radiácie emitovanej z povrchu meraného objektu, toto žiarenie vie prístroj previesť na teplotu 

povrchu. Na uvedenom princípe pracujú bezdotykové teplomery - pyrometre a infračervené 
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teplomery na obrázku 9 a 10. Popis základných prvkov pyrometra: 1 – šošovka, 2 - polopriepustný 

optický hranol, 3 – prerušovací kotúč, 4 - filtre, 5 - zrkadlá, 6 – otočný sivý klin, 7 – snímací prvok 

pyrometra, 8 - motor, 9 – ukazovateľ, 10 – okulár, 11 – komparátor, 12 – zosilňovač.  

 

Obrázok 9 Pomerový pyrometer 

 

Obrázok 10 Infračervené teplomery 

2.2 Tlak 

Keď ohrievame vodu v uzavretej nádobe začne zväčšovať objem a po dosiahnutí bodu varu v nej 

začne stúpať tlak. Tlak pôsobí rovnomerne rozloženými silovými účinkami na všetky steny nádoby 

(Pascalov zákon), matematicky je to podiel sily pôsobiacej kolmo na plochu. 
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2.2.1 Meranie tlaku 

Jednotkou tlaku je 1 Pa (Pascal). Je to tlak, ktorý vyvolá sila veľkosti 1 N (Newtona) rovnomerne 

rozložená na plochu 1 m2 (N.m-2). V tabuľke 1 sú dekadické násobky základnej jednotky tlaku.  

Tabuľka 1 Dekadické násobky jednotky tlaku 

 

Na meranie tlaku sa používajú v technickej praxi aj iné jednotky, hlavne pri starších zariadeniach 

sa ešte aj v súčasnosti stretávame s jednotkami tlaku, ktoré nepatria do medzinárodnej sústavy 

mier a váh a od 1.1.1980 je ich používanie zakázané. Vzťah týchto jednotiek k základnej jednotke 

tlaku je uvedený v tabuľke 2. 

Tabuľka 2 Prevod používaných jednotiek tlaku 

 

Ovzdušie, v ktorom sa pohybujeme pôsobí na svoje okolie tiež určitým tlakom, objasníme si to na 

nasledovnom príklade interpretovanom na obrázku 11.  

 

Obrázok 11 Rozdiel medzi absolútnym tlakom a pretlakom 

Názov jednotky Označenie
Prevod na základnú 

jednotku tlaku

hekto pascal 1 hPa            100 Pa, 102 Pa
kilo pascal 1 kPa         1 000 Pa, 103 Pa
mega pascal 1 MPa 1 000 000 Pa, 106 Pa

Názov jednotky Označenie
Prevod na základnú 

jednotku tlaku

atmosféra 1 at 0,1 MPa, 105 Pa
bar 1 bar 0,1 MPa, 105 Pa
torr, (mm ortuťového stĺpca) 1 torr 133,2 Pa, 1,33.102 Pa
mm vodného stĺpca 1 mm v.st. 9,807 Pa

Nulová úroveň absolútného tlaku

Nulová úroveň atmosférického tlaku 

Nameraný  tlak (pretlak)

Nameraný tlak (podtlak)

Absolútny 
tlak

Podtlak, 
(údaj 
vákuometra)

Pretlak 
(údaj 
manometra)

Podtlak, 
(maximálna 
úroveň)

0,0 MPa ; 0,0 ata; -1,0 atp

0,05 MPa ; 0,5 ata; -0,5 atp

0,0 atp; 0,1 MPa ; 1,0 ata;

0,2 MPa ; 2,0 ata; 1,0 atp
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Predstavte si nádobu spojenú so zvislou trubicou dlhou cca 12 m, keď nalejeme vodu do nádoby, 

stúpne hladina v trubici do rovnakej výšky ako v nádobe (na hladinu vody v nádobe pôsobí rovnaký 

tlak ako na hladinu v trubici). Ak z trubice odsajeme vývevou vzduch, hladina vody stúpne do výšky 

10 m. Vezmime trubicu s jednotkovým prierezom 1 cm2 a určíme (výpočtom alebo vážením) 

hmotnosť kvapaliny vodného stĺpca vysokého 10 m. Zistíme, že hmotnosť kvapaliny je 1 kg 

a tiažová sila, ktorou pôsobí na plochu 1 cm2 vyvodí tlak odpovedajúci jednej atmosfére. Zistili 

sme, že tlak vzduchového stĺpca atmosférického obalu Zeme je rovný práve tlaku 1 at. Z riešenia 

uvedeného príkladu vyplýva veľkosť rozdielu medzi absolútnym tlakom a atmosférickým tlakom 

obrázok č. 11. Praktický rozdiel medzi podtlakom a pretlakom je ten, že ak nastane netesnosť na 

zariadení, ktoré prevádzkuje v oblasti podtlaku, nenastane výron tekutiny (kvapaliny, vzdušniny  

do okolia), ale naopak z okolia bude cez netesnosť do zariadenia prisávaný okolitý vzduch. Platí 

pre sania  ventilátorov, spaľovaciu komoru, kondenzačné potrubia turbín. Zariadenia musia byť 

tomu prispôsobené aj konštrukčne, napr. výstuhmi, rebrovaním, upchávkami, .... 

Tlak 1 at je takisto v hĺbke 10 m pod voľnou hladinou vody alebo 736 mm pod voľnou hladinou 

ortuti. Z tohto môžeme jednoduchou úvahou zistiť závislosť tlaku od mernej hmotnosti (hustoty) 

prostredia (kontinua), ktoré vyvoláva svojou tiažou tlak. V technickej praxi sa s takýmto tlakom 

často stretávame a nazývame ho hydrostatický tlak (tlak od prostredia s voľnou hladinou). 

Hydrostatický tlak nie sú schopné vyvolať látky pevné, len látky tekuté. Veľkosť hydrostatického 

tlaku je priamo úmerná mernej hmotnosti, hydrostatickej (geodetickej) výške a tiažovému 

zrýchleniu. 

Poznámka: 

Hydrostatický tlak spôsobuje, že prístroj na meranie tlaku, ktorý máme umiestnený priamo na 

parnom potrubí ukazuje menšiu hodnotu ako prístroj umiestnený na kotlovom štíte pomocou 

impulznej trubky. Hodnota sa líši o hydrostatickú výšku kotla, čo je neraz viac ako 10 m, t.j. rozdiel 

0,1 MPa. Preto musíme pokladať údaj prístroja za správny, nie za chybu. 

Tlak v teplárenských zariadeniach postupne klesá smerom od napájacieho čerpadla, kde je najvyšší 

tlak v prepojenej sústave, cez kotol, turbínu, až po posledného odberateľa. Samotné kotlové 

zariadenie má tlakovú stratu od napájacej hlavy po hlavný parný ventil podľa zložitosti tlakového 

systému 0,3 až 0,5 MPa. Keďže tlakomery sú osadené postupne na jednotlivých častiach tlakového 

celku, je potrebné uvedené mať na zreteli, aby sme si správne vedeli vysvetliť príčinu rozdielnych 

údajov na prístrojoch merania tlaku. 
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Upozornenie: 

Obidva opísané prípady nijako neovplyvňujú nutnosť kontrolovať presnosť prístrojov v zmysle STN 

a tiež pri každom odôvodnenom podozrení, že prístroj na meranie tlaku je poškodený. 

Na meranie tlaku sa v praxi používajú prístroje, ktoré nazývame tlakomery. Rozoznávame 

nasledovné druhy tlakomerov: 

 Manometre – prístroje na meranie pretlaku 

 Vákuometre – prístroje na meranie podtlaku nazývané aj ťahomery 

 Manovákuometre – prístroje na meranie pretlaku aj podtlaku 

V kotlovej technike sa najčastejšie stretávame s manometrami a manovákuometrami. 

Podľa konštrukcie rozoznávame nasledovné druhy tlakomerov: 

 Deformačné – s bourdonovým perom alebo membránové. 

 Piestové – pri zmene tlaku sa presúva piestik, zmena polohy piestika sa pomocou 

prevodného zariadenia prejaví zmenou polohy ručičky na stupnici. 

 Kvapalinové – používajú sa na meranie malých tlakov alebo tlakových rozdielov 

(diferencií), nazývame ich aj „U“ manometre. Sú obyčajne súčasťou rýchlostných 

prietokomerov so škrtiacimi prvkami (clonami, dýzami). 

 

Obrázok 12 Diferenčné kvapalinové manometre 
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Obrázok 13 Deformačné manometre – s Bourdonovým perom a membránový   

Princíp činnosti najpoužívanejších prístrojov je zrejmý z obrázka č. 13. 

Diaľkový prenos údajov tlaku, ale aj iných meraných veličín z kotla na ovládací panel do dozorne 

zabezpečujú prístroje s vysielačom, najčastejšie odporovým. 

2.3 Množstvo látky 

V prevádzke kotlových a iných energetických zariadení je nutné merať množstvá rozličných 

pracovných látok, napr. množstvo spotrebovaného paliva, napájacej vody, obehovej vody, 

množstva vyrobenej pary a pod.. 

2.3.1 Meranie množstva látky 

Meranie množstva pracovných látok je dôležité pre vyhodnocovanie a ovplyvňovanie 

hospodárnosti prevádzky, na jej kontrolu a riadenie, na overenie množstva dodávaných a  

odoberaných látok, na posúdenie stavu zariadenia, resp. posúdenie rozsahu jeho poškodenia pri 

poruche tesnosti. Uvedenú analýzu nazývame aj „bilanciou hmotnostných tokov“. Bilanciu 

hmotnostných tokov pre vybrané média by mala mať každá prevádzka v energetike najlepšie aj 

v grafickom tvare (Senkey diagram). Na obrázku 14 je ilustrácia Senkeyovho diagramu 

energetických tokov.    



 

- 20 - 
 

Obsluha energetických zariadení 

 

Obrázok 14 Vzorový diagram energetických tokov  

Podľa meranej pracovnej látky v prevádzke energetických zariadení rozlišujeme nasledovné 

merania: 

 Meranie množstva tuhých látok – váženie, (palivo, popol, ...)  

 Meranie množstva kvapalných a plynných pracovných médií (demivoda, napájacia voda, 

obehová voda, nízkotlaková para z odberu, ostrá para z kotla, primárny vzduch, spaliny) 

 Meranie množstva elektriny (technologická vlastná spotreba elektriny, ostatná vlastná 

spotreba elektriny, fakturačná dodávka elektriny do RDS, ...)  

 Meranie emisií:  

- plynných (CO, CO2 NOX, SOX ) 

- tuhých znečisťujúcich látok (TZL) 

Okrem celkového množstva látky je potrebné merať aj okamžitý hmotnostný, resp. objemový 

prietok. V takýchto prípadoch meriame množstvo prúdiacej látky vztiahnuté na časovú jednotku. 

Najčastejšie používané jednotky sú: kg.s-1 (kg/s); t.h-1  (t/h); m3.h-1  (m3/h), ... 

Meranie množstva tuhých látok (váženie) - množstvo tuhých látok (palív) dodávaných vo 

vagónoch sa vo veľkých prevádzkach meria pomocou vagónových váh, množstvo dodávaného 

paliva zo skládky do zásobníkov paliva sa meria pomocou pásových váh inštalovaných na 

dopravníkoch paliva. Na meranie dodávky drevných štiepok nákladnou automobilovou dopravou 

sa používajú mostové váhy. Dávkovanie drevných štiepok zo skládky do kotla sa meria pásovými 

váhami.   

Meranie prietokového množstva – na meranie plynov, pary, kvapalín sa používajú prístroje, ktoré 

nazývame prietokomery a podľa princípu ich činnosti ich rozdeľujeme na: objemové, rýchlostné, 

dynamické a špeciálne. 
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                                    A                                                                                 B    

Obrázok 15 A - objemový prietokomer,  B - rýchlostné prietokomery  

V praxi sa najčastejšie používajú objemové prietokomery, ktoré merajú objem dopravovanej látky 

vypĺňajúcej priestor medzi krídlami rotora. Dopravné množstvo sa určuje na základe otáčok rotora 

prietokomeru, na obrázku 15 A. Často sa tiež používajú rýchlostné prietokomery so škrtiacimi 

orgánmi, nameraná hodnota závisí od veľkosti tlakovej straty (diferenčného tlaku) na meracom 

orgáne (clone alebo dýze) a tlaková strata závisí od rýchlosti prúdiaceho média. Výsledná hodnota 

hmotnostného prietoku je potom daná súčinom rýchlosti prúdiaceho média prierezom clony a 

mernej hmotnosti média. Tieto prístroje majú dlhú životnosť, pretože nemajú pohybujúce sa 

súčasti, avšak ich nevýhoda je v tom, že sú veľmi citlivé na zmenu parametrov prúdiaceho média 

(tlaku a teploty), pretože sa s nimi, najmä u plynného skupenstva výrazne mení merná hmotnosť 

prúdiaceho média. Moderné merače majú elektronické vyhodnocovacie zariadenie, ktoré 

zobrazujú hodnoty po korekcii na aktuálne parametre média. V súčasnosti sa používajú aj vírivé, 

indukčné alebo ultrazvukové prietokomery.      

2.4 Merná hmotnosť (hustota) 

Merná hmotnosť je hmotnosť objemovej jednotky určitej látky. Fyzikálny rozmer mernej 

hmotnosti je (kg.m-3). Prevrátená hodnota mernej hmotnosti je merný objem. 

2.4.1      Skupenstvá hmoty 

V technickej praxi sa stretávame s tromi skupenstvami hmoty: pevným (tuhým), kvapalným a 

plynným. Ohrievaním pevných a kvapalných látok (pri konštantnom tlaku) sa zvyšuje ich teplota 

až po určitú hranicu od ktorej sa stúpanie teploty zastaví a začne prebiehať zmena skupenstva 

látky, z pevného na kvapalné, resp. z kvapalného na plynné, hovoríme o tzv. fázovej premene. 

Teplotu, pri ktorej dochádza k topeniu pevnej fázy nazývame bodom topenia (tavenia) a teplo, 

ktoré potrebujeme dodať, aby prebehla uvedená premena nazývame teplom topenia. Analogické 
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sú tiež pojmy: bod vyparovania a výparné teplo, resp. bod kondenzácie a kondenzačné teplo. 

V skupenstve hmoty je dôležitá ešte jedna teplota, tzv. trojný bod. Je to teplota, pri ktorej sú 

v rovnováhe všetky tri fázy, odparuje sa priamo aj tuhá látka, tomuto javu hovoríme sublimácia, 

resp. tuhne priamo plynná látka vtedy hovoríme o desublimácii. 

 

Obrázok 16 Fázová premena hmoty 

2.4.2 Vlastnosti vody a vodnej pary 

V tepelných energetických zariadeniach má voda a vodná para funkciu pracovnej alebo 

teplonosnej látky. Voda sa vyskytuje vo všetkých troch skupenstvách v oblasti bežných teplôt a 

tlakov. Charakteristické body pri fázovej premene vody sú: 

0 °C - bod tuhnutia vody, resp. bod topenia ľadu - trojný bod vody pri atmosférickom tlaku na 

hladine mora, pri tejto teplote sú v rovnováhe všetky tri skupenstvá vody.  

100 °C – bod varu vody, vyparovania vody, resp. kondenzácie pary, v rovnováhe je voda a sýta para 

pri atmosférickom tlaku na hladine mora. 

374 °C – kritický bod vody, pri tlaku 22,12 MPa. 374 °C je teplota, od ktorej sa už ani ďalším 

zvýšením tlaku nedá udržať v kvapalnom stave. Voda sa mení – bez postupného vyparovania 

priamo na paru. 

Anomália vody - pri teplote + 4 °C má voda najvyššiu hustotu,  hovoríme o tzv. anomálii vody, pod 

touto teplotou a nad touto teplotou je hustota vody menšia, preto stúpa ku hladine. Anomália 

vody je dôležitá aj pre udržanie života vo vodných tokoch a jazerách, anomália spôsobuje, že  voda 

zamŕza od hladiny a pri dne sa udržiava voda s teplotou 4 °C.        

Teplota bodu varu vody - je výraze ovplyvňovaná tlakom za ktorého sa var, resp. vyparovanie vody 

uskutočňuje. So zvyšovaním tlaku stúpa teplota bodu varu vody, tabuľka 3. 

Kvapalina Pevná látka Plyn 

topenie

tuhnutie kondenzácia

vyparovanie

sublimácia

desublimácia
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Tabuľka 3 Závislosť bodu varu vody a merná hmotnosť vody a pary  

 

Na grafe obrázka 16 sú značkami vyznačené hodnoty veličín, napr.  pre odber pary z TG 1,0 MPa, 

pre tlak nasýtenej pary v bubne kotla 4,0 MPa a teplota a hustota nasýtenej pary pri kritickom 

tlaku. 

 

Obrázok 17 Bodu varu vody a priebeh mernej hmotnosti vody a pary na medzi sýtosti 

 voda para

0,01 46,00 990,20 0,07

1,0 178,00 887,10 5,14

2,0 212,37 849,90 10,04

3,0 233,80 822,20 15,00

4,0 250,33 798,70 20,09

5,0 263,91 777,80 25,35

6,0 275,56 758,40 30,84

7,0 285,80 740,20 36,54

8,0 294,98 722,60 42,53

9,0 303,32 705,50 48,83

10,0 310,96 688,71 55,46

11,0 318,40 671,60 62,58

12,0 324,63 654,90 70,13

13,0 330,81 638,20 78,30

14,0 336,63 620,70 87,03

15,0 342,10 603,10 96,50

16,0 348,00 584,80 107,30

17,0 352,60 565,60 119,30

18,0 356,96 544,40 133,20

19,0 361,44 520,60 149,70

20,0 365,71 490,20 170,90

21,0 369,79 452,20 200,70

22,0 372,00 386,00 250,00

22,1 374,15 306,75 306,75

Hustota (kg/m-3)
Teplota (°C)Tlak  (Mpa)
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Tepelné vlastnosti vody a vodnej pary si môžeme objasniť pomocou zariadenia, ktoré je  

znázornené na obrázku 18.  

 

Obrázok 18 Názorná schéma kotlového zariadenia  

Pri otvorenom ventile V1 je nad hladinou vody atmosférický tlak a voda vrie pri teplote 100 °C. 

Túto teplotu budú ukazovať aj teplomery T1,2,3. Ak by bola dimenzia ventilu dostatočná, teplota 

by sa  nezvyšovala ani pri ďalšom prívode tepla, pri zvýšenom prívode tepla (paliva) sa zvýši 

množstvo vyparenej kvapaliny. Keď začneme privierať ventil V1, v nádobe začne stúpať tlak, 

častice (molekuly vody), ktoré chcú uniknúť z kvapaliny musia nadobudnúť väčšiu rýchlosť ako pri 

atmosférickom tlaku, to má za následok zvýšenie teploty vody. Hovoríme, že zvýšením tlaku 

zväčšujeme odpor, ktorý musia molekuly vody prekonať, aby došlo k ich odpareniu.  

Zvyšovaním tlaku sa zvyšuje teplota bodu varu vody. 

Teplota vody a pár, ktoré pri vare z nej vznikajú je zhodná. Paru, v ktorej sa nachádzajú drobné 

čiastočky vody (tesne nad hladinou) nazývame vlhkou alebo mokrou parou. Para, v ktorej už nie 

sú žiadne kvapôčky neodparenej vody sa nazýva sýta para, obrázok 17. Sýta para je priehľadná a 

má rovnakú teplotu ako voda a vlhká para. 

Zmena teploty bodu varu je závislá od tlaku po určitú hranicu a tou je teplota 374 °C, ktorú 

nazývame tiež kritická teplota. Od tejto teploty nie je možné udržať vodu v kvapalnom stave ani 

ďalším zvyšovaním tlaku, po jej dosiahnutí dôjde k okamžitému odpareniu. Kritickej teplote 

odpovedá kritický tlak a ten má veľkosť 22,129 MPa, pozri obrázok 16, žltá značka. 

Legenda

A - kotlová voda v bubne

B - Mokrá para

C - Sýta para

D - Prehriata para 

M - Tlakomery

V1,2,3 - Uzatváracie ventily

Vp - Výparník

PP - Prehrievač pary

SK - Spalovacia komora

Vp

A

C

D

B

T3

T2

T1

V1 V2

M1

M2

PPSK
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Okrem mokrej a sýtej pary poznáme v technickej praxi prehriatu paru. Prehriata para vzniká 

ohrevom sýtej pary v tlakovom celku kotla, ktorý nazývame prehrievač pary. Prehrievaním pary jej 

tlak nestúpa, stúpa však teplota a tepelný obsah (entalpia). Rozdiel medzi teplotou sýtej pary a 

teplotou prehriatej pary nazývame prehriatosť. Napríklad para o tlaku 4,0 MPa a teplote 400 °C 

má prehriatie 150 °C, keďže sýta para má pri tomto tlaku teplotu 250 °C. 
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3. Energia, teplo, práca 

Základnou vlastnosťou hmoty je nezničiteľný pohyb a fyzikálnou mierou tohto pohybu je energia. 

Energia je schopnosť systému konať (produkovať) externú aktivitu (prácu). Rozlišujeme 

nasledujúce formy energie:  

 mechanická energia,  

 tepelná energia (teplo),  

 chemická energia,  

 energia fyzikálnych väzieb,  

 energia elektromagnetického vlnenia,  

 elektrická energia (elektrina). 

Pod pojmom pohyb však nesmieme rozumieť len pohyb posuvný (translačný), ale aj pohyb 

najmenších častíc, z ktorých sa hmota skladá, mikročastíc (molekúl, iónov, atómov…). Odrazom 

pohybu hmoty a teda aj veľkosti jej energie je potom aj svetlo, elektrické a magnetické napätie 

(potenciál), chemické a jadrové reakcie, ale aj schopnosť prijímať alebo odovzdávať teplo, resp. 

konať mechanickú prácu. Takúto schopnosť má hmota vo všetkých skupenstvách. 

Z hľadiska nášho priemyselného odvetvia má zvláštny význam tepelná energia a preto sa budeme 

ďalej zaoberať práve ňou. Pre lepšie pochopenie problému energie si pripomeňme jeden 

z najdôležitejších zákonov fyziky, Zákon o zachovaní energie, ktorý znie: „V dokonale izolovanej 

sústave energia ani nevzniká, ani nezaniká, len sa mení z jednej formy na inú“.  

Poznámka : Vyrábať teda možno elektrinu alebo teplo ale nie energiu. 

V praxi sa s dokonale izolovanou sústavou nestretávame, prakticky existujú len sústavy reálne 

(skutočné), v ktorých dochádza k úniku energie do okolia. Takýto únik nazývame energetickou 

stratou a v bilancii túto stratu vyjadrujeme účinnosťou. 

V procesoch prebiehajúcich v energetických sústavách alebo pri ich vzájomnom pôsobení 

s ohľadom na zákon o zachovaní energie platí, že o čo sa zväčší energia jednej sústavy o to sa 

zmenší energia sústavy druhej. Hovoríme, že pri pôsobení sústav dochádza k prietoku energie, 

poprípade k zmene energie z jednej formy na inú, že k takýmto javom dochádza si môžeme ukázať 

priamo na sústave CZT alebo pri výrobe elektriny. 

3.1 Výroba elektriny 

V kotlovom zariadení sa horením paliva (oxidáciou) uvoľňuje chemická energia viazaná v palive a 

mení sa na tepelnú energiu spalín, vody a vodnej pary. Ďalšia zmena formy energie prebieha 

v turbíne, kde sa mení tepelná energia pary na energiu mechanickú, ktorou poháňa turbína 
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generátor. V generátore sa mení mechanická energia na elektrickú, ktorá je pri súčasnom stave 

ľudského poznania považovaná za najušľachtilejšiu formu energie. Pritom dochádza ku spotrebe 

paliva, výrobe tepla, elektriny a tiež ku stratám, resp. úniku energie do okolia  pretože každá zmena 

energie je nevratná. 

 

 

Obrázok 19 Principiálna schéma zapojenia kondenzačnej elektrárne 

Keď zostavíme vyššie popísané zmeny energie do pracovného cyklu dostaneme tzv. Clausius-

Rankinov cyklus (obeh) parnej elektrárne schematicky znázornený na obrázku 19. Takto popísaný 

a schematicky znázornený cyklus je už schopný vyrábať, resp. dodávať teplo a elektrickú energiu. 

Všetky ostatné zariadenia, ktoré bývajú súčasťou výrobne len zvyšujú efektívnosť, resp. predlžujú 

životnosť technologických zariadení výrobne. 

Pre úplnosť si popíšeme energetické pochody v ostatných zariadeniach energetických výrobní. 

V kondenzačnej elektrárni prúdi para z koncového stupňa turbíny do kondenzátora, kde 

kondenzuje opäť na kvapalinu a kondenzátnym čerpadlom je prečerpávaná do napájacej nádrže. 

Kondenzátor je chladený chladiacou vodou, ktorej cirkuláciu zabezpečuje čerpadlo chladiacej 

vody, obrázok 18. V napájacom čerpadle dochádza k premene elektrickej energie na mechanickú, 

ktorá sa v čerpadle mení na tlakovú energiu napájacej vody. 

3.1.1 Kombinovaná výroba elektriny a tepla - Tepláreň  

V teplárni prúdi para z protitlaku, resp. odberov turbíny k priemyselným odberateľom, poprípade 

do systému centralizovaného zásobovania teplom. V priemyselných spotrebičoch sa mení tlaková 

(potenciálna) energia a teplo na mechanickú prácu (parné lisy…) a dochádza tiež ku kondenzácii 

Legenda:

Nč - Napájacie čerpadlo

O V - Ohrievač vody

K - Kotol

PP - Prehrievák pary

KT - Kondenzačná turbína

G - Generátor

Ko - Kondenzátor

CHV - Chladiaca veža

ČCHV - Čerpadlo chladiacej vody

CHÚV - Chemická úpravňa vody

K KT G

CHÚV

OV

Nč

PP

Ko

ČCHV

CHV

PE
PKE
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časti pary, ktorá sa potom ako kondenzát prečerpáva kondenzátnymi čerpadlami do teplárne. 

Funkcie ostatných technologických zariadení sú rovnaké ako v obehu kondenzačnej elektrárni. 

 

Obrázok 20 Principiálna schéma zapojenia teplárne 

Obeh teplárne je schematicky znázornený na obrázku 20. Zásadný rozdiel v technologickom 

zariadení elektrárne a teplárne je v konštrukcii turbogenerátora. Teplárenský turbogenerátor musí 

umožniť dodávku tepla odberateľom, či už z protitlaku alebo jednotlivých odberov. Redukčné 

stanice zabezpečujú dodávku tepla pri poruche, resp. vynútenej zálohe TG. 

Teplo a práca predstavujú formy energie, ktorými sa uskutočňujú zmeny vnútornej energie sústav, 

preto sa množstvo tepla a práca udáva v rovnaných jednotkách ako zmena energie. Jednotkou na 

vyjadrenie množstva energie, tepla, práce je 1 J (joule). Starou jednotkou na meranie tepla je 1 cal 

(kalória). Vzťah medzi týmito jednotkami je nasledovný: 

1 cal = 4,186 J 

3.2 Prestup tepla 

K prestupu tepla dochádza vždy tam, kde je rozdiel teplôt a to vždy tak, že teplo prechádza z telesa 

s vyššou teplotou na teleso, ktoré má teplotu nižšiu. To isté platí aj o prestupe tepla medzi 

prostrediami. 

Prestup tepla sa uskutočňuje: 

 vedením (kondukciou) Q3 

 prúdením (konvekciou) Q2 

 žiarením (radiáciou)  Q1 

Legenda:

Nč - Napájacie čerpadlo

O V - Ohrievač vody

K - Kotol

PP - Prehrievač pary

PT - Protitlaká turbína

G - Generátor

SP - Spotrebič tepla

CHÚV - Chemická úpravňa vody

K PT G

CHÚV

OV

Nč

PP

SP

PEPTEP

PT
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Prestup tepla vedením - závisí od rozdielu teplôt, tepelnej vodivosti látky a veľkosti dotykovej 

plochy. V kotloch sa teplo šíri vedením cez steny teplovýmenných plôch tlakového celku (rúrky, 

komory, …) zámurovky, izolácie oplechovania, nosnej konštrukcie kotla na obrázku 21. 

 

Obrázok 21 Prenos tepla v kotlovom zariadení 

V -  membránová stena výparníka, SPP - sálavý prehrievač pary, ŠPP - doskový prehrievač pary – 
šot, KPP - Konvenčný prehrievač pary, EKO - ohrievač vody - ekonomizér, ROV - rúrkový ohrievač 
vzduchu. 

Prestup tepla prúdením - závisí od rozdielu teplôt, rýchlosti pohybu prostredí, veľkosti 

teplovýmennej plochy. V kotloch sa prestup tepla prúdením uskutočňuje zo spalín na 

teplovýmenné plochy tlakového celku, ohrievača vzduchu, zámurovky… Tiež zo stien tlakového 

celku do teplonosných médií, t.j. vody a vodnej pary. 

Prestup tepla žiarením - má inú podstatu ako predchádzajúce prestupy, pretože pri ňom nemusia 

byť látky, ktoré si vymieňajú teplo v styku, dokonca ani cez tretie prostredie. Dôkazom toho je 

prestup tepla zo Slnka na Zem cez vzduchoprázdny priestor. Jedná sa o formu prestupu pomocou 

elektromagnetického vlnenia (žiarenia). Množstvo preneseného tepla závisí od teploty látky 

odovzdávajúcej teplo, schopnosti látky vyžarovať, resp. pohlcovať teplo, od vzdialenosti prostredí 

vymieňajúcich si teplo, od veľkosti teplovýmenných plôch. V kotloch sa žiarením prenáša 

podstatná časť tepla, ide predovšetkým o teplovýmenné plochy, ktoré sú ožarované plameňom, 

ale aj plochy, na ktoré žiari (sála) zámurovka. 

V kotlovej technike sa stretávame so všetkými druhmi prestupu tepla obrázok 21. 

Spaliny

prestupy tepla v kotle prestup tepla rúrkou

Voda Para

Q2

Q2

Q1

Q2

Q2

Q1 + Q2

Q3

Oceľ

ŠPP

SPP

KPP

EKO

ROV

VV
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3.2.1 Špecifická tepelná kapacita (merné teplo) 

Pokusom naznačeným na obrázku 22 môžeme overiť, že dodanie rovnaných množstiev tepla 

rozličným látkam s rovnakou hmotnosťou sa prejaví rôznou zmenou (zvýšením) ich teploty. 

Uvedený pokus nám poukazuje zaujímavú vlastnosť hmoty, ktorú nazývame špecifická tepelná 

kapacita alebo merné teplo. 

 

Obrázok 22 Porovnanie špecifickej tepelnej kapacity  

Z obrázka 22 je tiež zrejmý rozdiel medzi teplom a teplotou. 

3.2.2 Meranie tepla 

Meranie množstva tepla je dôležitá súčasť hodnotenia hospodárnosti výroby, rozvodu a dodávky 

tepla, ktorá prináša zainteresovanosť odberateľov tepla na jeho spotrebe.  

Teplovodné a horúcovodné sústavy - podstata merania tepla v týchto sústavách je v presnom 

meraní množstva vody prúdiacej v potrubí ako teplonosné médium a meranie rozdielu teplôt pred 

a za spotrebičom. Súčasťou merača je zariadenie, ktoré umožňuje integráciu pretečeného 

množstva, rozdielu teplôt a konštanty. Matematicky sa jedná o súvislosti určené nasledovným 

vzťahom: 

Q = m . c . δt,  pričom δt = (tvst – tvýst) 

Q - množstvo tepla, m - hmotnostný tok, c  - konštanta (merné teplo vody), δt - rozdiel teplôt, tvst 
– teplota média na vstupe, tvýst – teplota média na výstupe. 

Parné sústavy - podstatou merania tepla v parných sústavách je odmeranie prietočného množstva 

pary v potrubí a meranie parametrov – teploty a talku pary, z nameraných veličín vypočíta 

procesor korekcie na tlak a teplotu, určí entalpiu pary pri odmeraných stavový veličinách pred a za 

spotrebičom. Výslednú hodnotu spotrebovaného, resp. dodaného tepla určuje vzťah:                           

Q = m . δi  , pričom δi = (ivst – ivýst) 

Q - množstvo tepla, m - hmotnostný tok, δi - rozdiel entalpií, ivst – entalpia média na vstupe, ivýst – 
entalpia média na výstupe. 
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Pre úplnosť sú v tabuľke 4 uvedené dekadické násobky jednotiek používané v medzinárodnej 

sústave meracích SI. 

Tabuľka 4 Dekadické násobky meracích jednotiek 

 

V tabuľke 5 sú uvedené základné meracie jednotky v medzinárodnej sústave SI a ich vzájomné 

vzťahy. V technickej praxi sa stretávame aj s inými jednotkami, napr. v tabuľke 2 je prevod medzi 

základnou jednotkou a inými používanými jednotkami tlaku.  

Tabuľka 5 Základné meracia jednotky v medzinárodnej sústave SI  

 

femto f 0,000 000 000 000 001 ˭  10-15

piko p 0,000 000 000 001 ˭  10-12

nano n 0,000 000 001 ˭  10-9

mikro µ 0,000 001 ˭  10-6

mili m 0,001 ˭  10-3

centi c 0,01 ˭  10-2

deci d 0,1 ˭  10-1

deka da 10 ˭  10 1

hekto h 100 ˭  10 2

kilo k 1 000 ˭  10 3

mega M 1 000 000 ˭  10 6

giga G 1 000 000 000 ˭  10 9

tera T 1 000 000 000 000 ˭  10 12

penta P 1 000 000 000 000 000 ˭  10 15

Násobok jednotky/ číselné vjadrenieNázov Značka

Dĺžka meter m 1 m = 100 cm = 1 000 mm

Čas sekunda s 1 hod. = 60 min. = 3 600 sek.

Kelvin K dielik je ako pri Celsiusovej škále

Hmotnosť kilogram kg 1 kg = 1 000 g = 0,001 t

Elektrický prúd Ampér A 1 A = 1 000 mA

Elektrické napätie Volt V 1 V = 1 000 mV = 0,001 kV

Výkon Wat W 1 MW = 1 000 kW = 1 000 000 W

Sila Newton N 1 N = 0,102 kp, 1 kp = 9,81 N

1 Pa = 1 N

1 Mpa = 1 000 000 Pa = 9,91 at

Teplo

Práca

Celsius °C dielik je 1/100 medzi bodom varu 

a topenia ľadu; 0 K = -273,15 °C

1 J = 1 W.s, 1 MWh = 3,6 GJ,         

1GJ = 0,28 MWh

Značka Prevodný vzťahVeličina
Merná 

jednotka

Teplota

JJoule

Tlak Pascal Pa
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3.2.3 Entalpia (tepelný obsah) 

Entalpia zahŕňa schopnosť látky konať technickú prácu. Entalpia je extenzívna stavová veličina, 

ktorá určuje súčet vnútornej energie a vonkajšej práce. AK dochádza k fázovej premene potom je 

obsiahnutá v teplonosnom médiu, ako kvapalné teplo, výparné teplo a teplo prehriatia pary pri 

ohreve média a pri ochladzovaní je to naopak. Vyjadrujeme ju ako teplo na jednotku hmotnosti 

(J.kg-1; GJ.t-1). Entalpia je v praxi  dôležitou stavovou veličinou pre bilancovanie zmien mechanickej 

práce alebo tepla prebiehajúcich pri termodynamických dejoch v technologickom zariadení.  

Entalpiu prehriatej (admisnej) pary na výstupe z kotla, resp. na vstupe do parnej turbíny s tlakom 

4,0 MPa a teplotou 400 °C odčítame napr. z molierovho i-s diagramu, keďže poznáme dve stavové 

veličiny - tlak a teplotu. Hodnotu entalpie odčítame na priesečníku izobary 4,0 MPa s izotermou 

400 °C a je rovná 3211 kJ.kg-1 (3,211 MJ.kg-1  alebo 3,211 GJ.t-1). Hodnotu výparného tepla určíme 

ako na pravej medznej krivke ako rozdiel entalpie sýtej pary a entalpie kvapaliny. Hodnoty 

môžeme získať aj  z termodynamických tabuliek prehriatej pary, v ktorých nájdeme aj parametre 

fázovej zmeny teplonosného média, tieto parametre majú veľký význam aj pre bezpečnosť 

prevádzky zariadení, pretože zmena fázy para kondenzát, resp. naopak môže spôsobiť haváriu 

zariadenia (prestrek vody do turbíny, vyparovanie vody v ekonomizére kotla, kondenzačný proces 

na koncových lopatkách turbíny, odparovanie vody v napájacom čerpadle,  ...).  

ia = ikvap + ivyp + ipreh = 1085 + 1749 + 377 = 3211 (kJ.kg-1), 

Entalpiu kvapaliny vieme určiť pomocou špecifického tepla a teploty ako:  

 ikvap = c . t = 4,34 . 250 = 1085 kJ.kg-1    

Z vyššie uvedeného vyplýva, že strata tepla rovnakej hmotnostnej jednotky teplonosného média  

je 3 x väčšia v prípade úniku prehriatej pary (netesnosť na nábehovom ventile ,...), ako pri odluhu, 

resp. odkale kotla a až 8 x väčšia ako pri úniku vody z napájacej nádrže. 

Entalpia je stavová veličina kvantitatívna (jej veľkosť závisí od hmotnosti). Hodnoty entalpie pri 

jednotlivých stavových veličinách (tlaku a teplote) a skupenstve sú spracované v tepelných 

tabuľkách, resp. diagramoch.  

Zmena entalpie a hmotnosti medzi vstupom a výstupom z procesu určuje veľkosť vykonanej práce 

alebo výroby resp. spotreby tepla v kWh, resp. MWh. V prípade, že priebeh zmeny vztiahneme na 

čas hovoríme o tepelnom výkone a určujeme ho v kW, resp. MW.   
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3.3 Tepelné schémy a vybrané energetické značky 

V technickej praxi sa pri ideových zámeroch, analýzach a porovnávacích výpočtoch 

technologických zariadení sa používajú schémy zariadenia. Schéma je základná, vo všeobecných a 

podstatných črtách vypracovaná zjednodušená funkčná podoba technologickej časti alebo celku, 

ktorá zachytáva podstatné prvky a súvislosti technologického zariadenia, mechanizmu, ... Schéma 

slúži na stručné vyjadrenie už obsiahnutých funkčných vlastností alebo na uľahčenie skúmania 

riešenej problematiky pre ich zmenu, poprípade doplnenia nových funkcií. V obore tepelnej 

techniky sú podľa účelu použitia schémy (funkčné, bilančné, dispozičné, potrubné, ....) do určitej 

miery zariadenia a procesy abstrahované. V tepelných schémach sa na zakreslenie zariadenia 

používajú značky uvedené na obrázku 23.       

 

Obrázok 23 Vybrané značky tepelných zariadenia  
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4. Zdroje energie pre energetiku so zameraním na SCZT 

Jedným z kritérií rozdelenia zdrojov energie je tradícia ich využívania. Všetky primárne zdroje 

energie okrem fosílnych palív a vodnej energie radíme podľa tohto kritéria k netradičným zdrojom 

energie. Využívanie fosílnych palív a energetického potenciálu vody má dlhoročnú tradícia, preto 

energetike, ktorá využíva tieto zdroje hovoríme klasická. Podľa štatistických údajov Euroelektric 

bol vývoj mixu zdrojov energie v krajinách EÚ 27 po rokoch podľa podielov na obrázku 24.     

 

Obrázok 24 Vývoj výroby elektriny a mix zdrojov 

Slovensko má ideálny mix zdrojov energie výroby elektriny v hrubej domácej spotrebe, ale najmä 

pri výrobe elektriny. Na obrázku 25 sú ilustrované podiely zdrojov energie na výrobu a spotrebu 

elektriny 2016.   

 

Obrázok 25 mix zdrojov energie na výrobu elektriny v SR 2015 
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2007 1750 900 200 2850

2008 1750 900 250 2900

2009 1550 880 260 2690

2010 1600 880 750 3230

2011 1550 880 810 3240

2012 1500 860 820 3180

2015 1200 850 950 3000
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2030 1050 850 1450 3350

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
5

2
0

2
0

2
0

3
0

V
ý

ro
b

a
 v

 T
W

h

Roky

Výroba elektriny z primárnych zdrojov EÚ 27

Nuclear TWh Fosílne TWh RES TWh

Jadrové 
elektrárne

54,0%

Tepelné 
elektrárne

19,4%

Vodné 
elektrárne

17,7%

Slnečné 
elektrárne

1,9%

Ostatné 
zdroje 
7,0%

Podiel zdrojov na výrobe elektriny SR 2016

Jadrové 
elektrárne

49,2%

Tepelné 
elektrárne

17,7%

Vodné 
elektrárne

16,1%

Slnečné 
elektrárne

1,7%

Ostatné 
zdroje 
6,4%

Saldo výroby 
elektriny

8,8%

Podiel zdrojov na spotrebe elektriny SR 2016



 

- 35 - 
 

Obsluha energetických zariadení 

4.1 Primárne zdroje energie – PZE  

Na obrázku 26 je základné rozdelenie primárnych zdrojov energie podľa kritéria obnoviteľnosti. 

Obnoviteľné zdroje nazývame tiež nevyčerpateľné, ostatné zdroje sú naopak neobnoviteľné, teda 

vyčerpateľné. Všetky zdroje energie, okrem jadrových palív majú svoj pôvod v priamom pôsobení 

Slnka na povrch, resp. atmosféru Zeme. 

 

Obrázok 26 Rozdelenie zdrojov energie   

4.1.1 Obnoviteľné zdroje energie - OZE 

OZE za posledné desaťročie nadobudli na dôležitosti pri výrobe tepla a elektriny, pretože patria 

medzi environmentálne prijateľné zdroje energie, s minimálnymi negatívnymi účinkami na životné 

prostredie.  

 

Obrázok 27 podiel výroby elektriny s OZE 
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Podiel energie vyrobenej z OZE na hrubej domácej spotrebe energie v krajinách EÚ je v súčasnosti 

viac ako 10 %, na výrobe elektriny sa podieľajú viac ako 30 % a ich význam stále rastie. Na 

Slovensku má zo zdrojov OZE najvyšší technický potenciál biomasa, najrozšírenejším biopalivom 

na báze lesnej biomasy -  dendromasy sú drevné štiepky. Rastlinná biomasa - fytomasa má najväčší 

podiel na výrobe bioplynu (biometánu). Biomasy dosiahla 12 % podiel z OZE a KVET. Celkový podiel 

na výrobe elektriny vrátane spoluspaľovania je viac ako 7 %. Významným spôsobom vzrástla 

výroba elektriny zo slnečnej energie, ktorá dosahuje takmer 10 % podiel na výrobe z OZE a na 

celkovej výrobe elektriny sa podieľa 2,0 %. Tradičnou je výroba elektriny z vodnej energie z 

prietočných, akumulačných a prečerpávacích vodných elektrární, jej podiel na výrobe  OZE a KVET 

je 32 %, na celkovej výrobe dosahla v roku 2016 takmer 18 %. Najvhodnejším zdrojom energie pre 

zdroje CZT je biopalivo na báze dreva. Ostatné nosiče OZE majú okrajový význam, ilustrácia 

využívania OZE v roku 2015 je na obrázku 27. 

4.1.2 Neobnoviteľné zdroje energie (vyčerpateľné) 

Jadrové palivá - najčastejšie používané jadrové palivá sú Urán 233, 235, 238, Plutónium 239, … 

Rozpadom jadier uvedených atómov pri tzv. riadenej štiepnej reakcii sa uvoľňuje v zariadení 

primárneho okruhu - jadrovom reaktore teplo. Uvoľnené teplo sa v zariadeniach atómovej 

elektrárne – parogenerátore využíva na výrobu pary, tá poháňa turbogenerátory v sekundárnom 

okruhu atómovej elektrárne. V jadrových elektrárňach SR sa v súčasnosti používa jeden druh 

reaktorov označený ako VVER 440 (vodou chladený, vodou moderovaný energetický reaktor), 

avšak vo svete prevádzkuje viac typov energetických reaktorov. Môžeme povedať, že jadrový 

reaktor v termodynamickom cykle elektrárne nahrádza parný kotol. V súčasnosti prebiehajú 

pokusy aj s priemyselným využitím termonukleárnej reakcie (jadrovej syntézy). Základným 

princípom mechanizmu tejto reakcie je spájanie (fúzia) jadier atómov ľahkých prvkov (vodík na 

hélium), pri ktorej sa uvoľňuje podstatne väčšie množstvo energie na jednotku hmotnosti paliva, 

resp. tepla ako pri štiepnej reakcii. Získavanie energie pomocou jadrovej syntézy by bolo 

výhodnejšie ešte z jedného dôvodu a síce zatiaľ čo zásoby štiepnych palív sú obmedzené, zásoby 

paliva pre termonukleárnu reakciu sú prakticky nevyčerpateľné. Neprekonateľnou prekážkou 

využitia riadenej termonukleárnej reakcie je vysoká teplota až 10 mil. °C, ktorá je potrebná k jej 

spusteniu a priebehu termojadrová syntéza je proces, ktorý je zdrojom energie Slnka.  

V súčasnosti sa pracuje na reaktoroch GFR IV generácie ako reálny projekt krajín EÚ - SR, ČR, MR, 

Francúzka a Poľska. Jedná sa o vývoj tzv. rýchlych reaktorov, chladených héliom a projekt prebieha 

pod pracovným názvom „Allegro“. Reaktory Allegro využívajú uránové palivo 50 násobne 

efektívnejšie a ako palivo je možné použiť vyhorené palivo zo súčasných reaktorov. Vyčerpateľnosť 

jadrových palív sa tak predĺži s dnešných 150 na tisícky rokov. 
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4.2 Fosílne palivá 

Podiel fosílnych palív postupne klesá, avšak pre výrobu elektriny a tepla je pre zdroje CZT hlavne 

zemný plyn rozhodujúcim palivom. Teplo sa z fosílnych palív získava spaľovaním (oxidáciou) 

horľaviny v procese horenia. Horľavina je časťou týchto palív a má v sebe chemicky viazanú 

energiu vo forme uhlíka (C), vodíka (H) a síry (S). V spaľovacích zariadeniach (kúreniskách) kotlov 

sa môžu spaľovať rôzne palivá v prírodnom aj zušľachtenom stave, avšak ich druh, resp. kvalita 

podstatnou mierou ovplyvňuje konštrukciu a prevádzku týchto zariadení. Celkový vplyv paliva na 

koncepciu a ekonomiku tepelného zdroja možno zhrnúť do nasledovných bodov: 

 Palivo tvorí podstatnú zložku prevádzkových nákladov (60 % a viac), 

 určuje typ kotlového zariadenia, 

 nekvalitné palivo zväčšuje investičné náklady, znižuje celkovú účinnosť premeny energie 

a má nepriaznivý účinok na životné prostredie. Komplikuje tiež prevádzku a údržbu 

zariadenia, 

 vhodné druhy palív pre zdroje CZT v SR sú lignit, hnedé uhlie, zemný plyn. 

Na obrázku 28 je rozdelenie fosílnych palív. 

 

Obrázok 28 Rozdelenie fosílnych palív 
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Lignit – mladé uhlie, má veľký obsah vody a nižšiu výhrevnosť. Obsah síry býva okolo 0,8-2,5 %. 

Vzhľadom na tepelný obsah sa jedná o palivo miestneho významu s okruhom použitia do 300 km, 

doprava na dlhšie vzdialenosti by neúmerne predražila jeho tepelný obsah. Vyskytuje sa v SR 

v oblasti Záhoria a na južnej Morave, kde sa aj ťaží v Bani Čáry a Bani Mikulčice. Výhrevnosť lignitu 

je 8,0 – 10,5 GJ/t, čo je na úrovní palív na báze biomasy (drevné štiepky, fytopelety, ...). 

Hnedé uhlie – je základné energetické palivo pre klasické elektrárne a veľké zdroje KVET – 

teplárne. Má menší obsah vody, väčšie preuhoľnatenie. Obsah síry sa pohybuje do 0,3 - 2,5 %. Na 

Slovensku sa vyskytuje v Handlovej, Novákoch, v oblasti Modrého Kameňa a Veľkého Krtíša sú jeho 

ložiská vyťažené. Predpoklad ťažby na Slovensku do roku 2035. Zdroje, ktoré vyrábajú elektrinu 

v kondenzačnom cykle alebo KVET používajú palivá z Čiech (Most, Sokolovo, ...) poprípade 

importované z Poľska a Ruska. Výhrevnosť hnedého uhlia sa pohybuje od 10,5 do 17,5 GJ/t. 

Čierne uhlie – je jedinou alternatívou globálneho nosiča energie na báze pevných palív má určenú 

svetovú cenu. Napr. na burze v Rotterdame. Prepravuje sa zaoceánskymi loďami,  do vnútrozemia 

sa dopravuje predovšetkým vlakmi z prístavov v EÚ a z Ukrajiny, resp. Ruska. Uhlie, ktorého pôvod 

je z EÚ sa v súčasnosti vo veľkom podiele spracúva na koks. Je to geologicky najstaršie uhlie, má 

veľký podiel horľaviny, avšak len malú časť tvorí prchavá zložka, preto sa ťažko zapaľuje a horí 

krátkym plameňom. V krajinách EÚ sa vyskytuje v Poľsku, Nemecku, UK, Španielsku, Česku – 

Ostrava, Kladno. Na Slovensku sa tradične používa T-uhlie z Ruska. Jedná sa o antracit s 

výhrevnosťou 24,0 – 27,0 GJ/t. 

Koks – vyrába sa z kvalitných druhov čierneho uhlia vysokoteplotnou karbonizáciou. Určený je pre 

hute a zlievárne. Menej kvalitný koks sa používa v kotloch ústredného kúrenia, najmä v rodinných 

domoch ako zdroj individuálneho vykurovania. Výhrevnosť koksu je 34,0 GJ/t. Pre vysokú cenu sa 

na  vykurovanie prakticky už nevyužíva.  

Uhoľné brikety – vyrábajú sa z uhlia rozomletím a zlisovaním veľmi vysokým tlakom pri teplote 

cca 330 °C. Používajú sa ako palivo v kotloch ústredného vykurovania v rodinných domoch. 

Výhrevnosť brikiet je 18,0 GJ/t. 

4.2.1 Zloženie pevného paliva - kalorimetria  

Uhlie je hornina zložená z rôznych organických látok, zbytkov pravekých rastlín. Preuhoľnatenie 

postúpilo tým ďalej, čím vyššie bolo nadložie, teda tlak, ktorý pri tejto premene pôsobil spolu 

s teplotou. Všetky druhy uhlia sa skladajú z troch základných zložiek: vody, popola a horľaviny ich 

premena a pomer je na obrázku 29. Vzájomný podiel týchto troch zložiek najviac ovplyvňuje 

technologický proces premeny paliva na teplo, ale tiež jeho dopravu, skladovanie, sušenie, 
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mletie… Rozoznávame tzv. hrubý a prvkový rozbor paliva. Pri hrubom rozbore analyzujeme 

základné zložky paliva, pri prvkovom rozbore paliva skúmame prvkové zloženie. Uvedené 

konštatovania do veľkej miery platia pre všetky pevné palivá, teda aj pre palivá na báze dreva, 

hrubým rozborom zistíme, že takisto sa skladajú z vody popola a horľaviny. minerálne látky – 

popoloviny sa do dreva dostávajú ako cudzorodé pri ťažbe dreva, jeho doprave a manipulácii 

s drevnou hmotou.Podstatná časť prímesí je na kôre, preto sa môže stať, že biopalivá na báze kôry 

z odkôrňovacích procesov majú dokonca väčší podiel popola ako uhlie. Zloženie popoloviny je 

takmer totožné, obsahuje oxidy kremíka hliníky železa horčíka, vápnika .... v rôznom pomere. 

4.2.2 Hrubý rozbor paliva 

Na obrázku 29 je pásový diagram, ktorý ilustruje zloženie paliva a ich podiely v pôvodnom palive. 

Nositeľom energia, ktorá sa uvoľní spálením paliva je horľavina. Voda a popol  sú balastné látky, 

ktoré tvoria príťaž, predražujú dopravu, manipuláciu, prípravu paliva a škodia aj pri samotnej 

chemickej reakcii oxidácii horľaviny a jej premene na spaliny. Balastné látky, hlavne voda 

v plynnom skupenstve zvyšujú stratu citeľným teplom spalín (podstatné časť komínovej strata 10-

17 %), vodná para hlavne pri palivách s vysokou relatívnou vlhkosťou má rovnakú teplotu ako 

spaliny (160 – 200 °C) a uniká do atmosféry a nesie so sebou výparne teplo, okrem výstupnej 

teploty je pre veľkosť straty dôležitý prebytok kyslíka (vzduchu). Súčasťou komínovej straty je 

chemický nedopal ktorý je daný koncentráciou CO v spalinách. Menej významnou je strata 

citeľným teplom tuhých zvyškov po horení, ktoré sú ohriate na teplotu výstupu zo spaľovacej 

komory (250 °C), opúšťajú ju ako popol, škvara a troska.  

 

Obrázok 29 Hrubá rozbor tuhých palív 
  

Horľavina v pevnom palive  – horľavinu tvorí v prevažnej miere uhlík, zvyškovo vodík a síra. Podiel 

uhlíka rastie s preuhoľnatením uhlia, tým sa zároveň zvyšuje výhrevnosť paliva, avšak  klesá podiel 

prchavej a rastie podiel tuhej horľaviny. Prchavá horľavina sa uvoľňuje v palive po zahriatí na 

zápalnú teplotu vo forme pár, ktoré obsahujú najvyšší podiel vodíka. Pomer prchavej horľaviny 

k tuhej je kritérium na rozdelenie palív podľa zápalnej teploty a tiež podľa typu plameňa. Prchavá 

zložka horľaviny má vplyv na zapálenie paliva pri zakurovaní kotla. Čím je podiel prchavej horľaviny 

Pôvodná vzorka paliva 100 %

Voda 40 % Popol 15 %

Horľavina 45 %Balast (príťaž) %

Hrubá  15 % Viazaná  25 % Bezvodá vzorka (sušina) 40 %

Spálením vzorky vznikne 

Vodná para Tuhé zvyšky Spaliny 

Prchavá 20 % Tuhá 25 %
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väčší, tým sa palivo ľahšie zapáli. Síra je nežiadúcim prvkom v horľavine, pretože jej horením sa 

zvyšuje podiel SO2 v spalinách, čo spôsobuje nízkoteplotnú koróziu, naviac výrazne zvyšuje rosný 

bod spalín. Oxidy síry spôsobujú aj zníženie charakteristických teplôt popola, ktorý potom ľahšie 

tvorí pevné nálepy zo škvary a trosky na klenbách a ostatných exponovaných plochách v 

spaľovacej komore a ťahoch kotla.     

Voda v pevnom palive – vyskytuje sa v rôznych formách a väzbách. Delíme ju na vodu hrubú 

(povrchovú, prímesovú), ktorá sa do paliva dostane povedzme atmosférickými zrážkami a odparí 

voľným sušením pri teplotách do 100 °C a vodu viazanú (hydroskopickú), v prípade biomasy 

(dendromasa, fytomasa) sa jedná o bunkovú vodu, ktorá sa odparí pri zahriatí nad 100 °C. Voda je 

v pevnom palive príťaž, pretože spôsobuje problémy pri doprave – palivo zamŕza, lepí sa na 

dopravníky, spôsobuje poruchy korčekových a redlerových dopravných pásov a zmenšuje ich 

dopravný prierez. Pri samotnom horení značne oneskoruje zapálenie paliva, pretože sa musí 

z paliva odpariť a tým sa samotné palivo neskôr zahreje na zápalnú teplotu. Pri styku s kysličníkmi 

síry v dreve flóru vytvára kyselinu a urýchľuje koróziu dodatkových plôch kotla. Spolu s prachovými 

zložkami úletov (popolčekom) vytvára stmelené nánosy, ktoré zhoršujú prestup tepla zo spalín na 

teplovýmenné plochy a tým zvyšuje komínovú stratu. 

Popol v palive (popolovina) – sú to minerály obsiahnuté v palive v prírodnom stave. Spálením 

paliva sa z popoloviny vytvorí:  

 Škvara – vzniká pri dosiahnutí teploty mäknutia a tavenia popola 800 – 1000 °C. 

 Troska – vzniká pri dosiahnutí teploty tečenia popola 1000- 1500 °C. 

 Popolček – tvoria drobné čiastočky unášané spalinami. Usadzuje sa v ťahových výsypkách 

kotla, resp. je unášaný z kotla von ako tuhé znečisťujúce látky (TZL).   

Obsah popola má vplyv na konštrukciu kotla. Čím vyšší je jeho podiel v palive, tým väčšie sú 

náklady na zachytávanie popolčeka a jeho likvidáciu. Znižuje sa tiež životnosť teplovýmenných 

plôch a zámurovky, zvyšuje sa poruchovosť uhoľných mlynov, resp. roštu kotla. Tuhé úlety 

vypúšťané z komína elektrárne, resp. teplárne, majú tiež negatívny účinok na životné prostredie. 

Musíme ich prácne zachytávať v mechanických (cyklónových), tkanivových (rukávcových) alebo 

v elektrostatických odlučovačoch. Popol ovplyvňuje konštrukciu kotla nielen podielom, ale aj 

zložením, pretože od neho závisí teplota tavenia popola. Podľa tejto teploty delíme popol na: 

 ľahko taviteľný – do 1250 °C, fluidné, výtavné kotly 

 stredne taviteľný – od 1250 až 1400 °C, roštové, granulačné kotly  

 ťažko taviteľný – nad 1400 °C, granulačné kotly.  
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Palivo, ktorého teplota tavenia popoloviny je pod 1250 °C je nevhodné pre spaľovanie na roštoch. 

Dôsledkom vlastností popoloviny sú aj nánosy popolčeka na výhrevných plochách a klenbách 

kotlov, čo má za následok zníženie účinnosti kotla, zvýšenie zaťaženia spalinového ventilátora, ale 

aj nákladov na ofukovanie, striasanie, čistenie teplovýmenných plôch. Zvyšuje počet 

obsluhujúceho personálu. 

Síra v palive – je vždy nežiadúcou zložkou. Uhlie obsahuje síru organickú a pyritickú v horľavine, 

ktorá je spáliteľná, jednak v síranovej forme, viazanú na popoloviny, ktorá je nespáliteľná. Prchavá 

síra zhorí na kysličníky (siričitý SO2, resp. sírový SO3). Spolu s vodnou parou, ktorá je v spalinách, 

vytvorí pary kyseliny (siričitej H2SO3, resp. sírovej H2SO4), tiež na chladnejších miestach na konci 

kotla, kde skondenzujú na vodný roztok týchto kyselín a ten rozrušuje steny rúrok tlakového 

systému a zámurovku kotla. 

Obsah síry v palive má negatívny vplyv na životné prostredie, keďže v samotnom kotlovom 

zariadení sa zachytí len nepatrná časť kysličníkov síry, tzv. SOX-ov. Podstatná časť z nich sa 

v podobe sírnatých úletov dostáva komínom do atmosféry. Tu prebehne reakcia, kysličníky prejdú 

do vodného roztoku kyselín a v podobe kyslých dažďov padajú späť na zem, kde spôsobujú škody, 

najmä na lesných porastoch, resp. vo vodách jazier. Zachytávanie sírnych emisií je technicky a 

investične náročné. V krajinách EÚ sa používajú tzv. odsírovacie zariadenia, v ktorých sa spaliny 

z kotlov zbavujú kysličníkov síry. Najrozšírenejšie zariadenia pracujú na princípe odsírenia spalín 

tzv. suchou metódou, pri nej sa kysličníky zachytávajú v mletom vápenci CaSO3, resp. dolomite  

MgCO3 a pri reakcii vzniká  sádrovec CaSO4, resp. síran horečnatý MgSO4. Síran horečnatý je možné 

využívať v poľnohospodárstve ako hnojivo. Ďalšou metódou je odsírovanie spalín tzv. mokrou 

cestou, pri ktorom sa sprchovaním spalín vyrába priamo kyselina sírová, resp. siričitá alebo ak sa 

na sprchovanie (pranie) použije vápenné mlieko, potom je výsledným produktom odsírovania 

sadrovec. Pálením sádrovca dostaneme vysokokvalitnú sadru použiteľnú v stavebnom priemysle. 

Pre použitie technológií je v EÚ prijatá špeciálna legislatíva, ktorá usmerňuje ich nasadenie 

a nazýva sa ako Najlepšie Dostupné Technológie (techniky) BAT z anglického Best Available 

Technology (Technique), pre ich použitie sú spracované Referenčné Dokumenty tzv. BREF o BAT. 

Pre centrálne zdroje zásobovania teplom na báze uhlia odporúčaná technológia modifikovaného 

procesu suchej metódy odsírovania spalín nazývaná NID. V tabuľke 6 sú kvalitatívne znaky pevných 

palív. 



 

- 42 - 
 

Obsluha energetických zariadení 

Tabuľka 6 Kvalitatívne znaky pevných palív 

 

4.2.3 Výhrevnosť pevných palív 

Najdôležitejšia vlastnosť paliva je jeho energetický obsah. Informáciu o množstve energie 

v jednotke paliva vyjadruje pojem výhrevnosť udávaná v MJ.kg-1.  

Výhrevnosť paliva je teplo, ktoré sa uvoľní dokonalým spálením 1 kg paliva pri ochladení spalín 

na 20 °C, pričom voda v spalinách ostane v plynnej fáze.  Výhrevnosť sa vypočíta z kalorimetriou 

určeného spalného tepla podľa nasledovného vzťahu: 

Q i 
r = Hi

  - r. (Wt
r +8,94. H2) 

Wr – obsah vody v palive 
r    – výparné teplo vody  
H2 – Obsah vodíka v surovom palive (z 1 kg vodíka vznikne 8,94 kg vody) 

Pre výpočet výhrevnosti biomasy sa podľa rôznych noriem  používa viac vzťahov. Pre potreby 
praxe energetických prevádzkach odporúčame používať pre stanovenie cien tepelného obsahu v 
zmluvných dodávkach, resp. pre bilancovanie prevádzok nasledovný vzťah: 

 Q i 
r = Hi

  - 0,06.Wt
r (MWh/t), resp. Q i 

r = Hi
  - 0,216.Wt

r (GJ/t)* 

*Vzťah je možné použiť pre drevné štiepky z vlákniny s obsahom popola do 1 %, poprípade ak 
máme určené spalné teplo kalorimetriou.  

V prípade, že sa drevné štiepky nakupujú a spaľujú s vyšším, ale známym obsahom popola a je 
potrebné vypočítať spalné teplo a následne výhrevnosť zo vzťahu: 

Q i 
r = Hi

r  * (1 - Ar/100) - 0,06*Wt
r (MWh/t), resp. Q i 

r = Hi
r  * (1 - Ar/100) - 0,216*Wt

r 

Vzhľadom k tomu, že podiely zložiek paliva sa odlišujú vo veľkom intervale pozri tabuľku 6 

vykonáme analýzu priebehu výhrevnosti v celom rozsahu relatívnej vlhkosti a podielu popola. 

Položka M.j
Drevné 

piliny

Drevné 

štiepky
Mix agro Rašelina Lignit

Hnedé 

uhlie

Čierne 

uhlie
Antracit

Relatívna vlhkosť % 16,5 40,0 40,2 20,0 33,3 23,4 5,2 7,7

Prchavá horľavina % 78,6 75,0 50,0 68,0 43,6 40,8 40,2 6,4

Pevný uhlík % 11,1 54,0 50,7 83,1

Popolovina % 5,2 0,8 8,0 12,0 63,3 5,2 9,1 10,5

Uhlík Cr % 51,2 51,2 45,0 57,5 4,5 72,0 74,0 83,7

Vodík Hr % 6,3 6,3 2,5 5,5 1,0 5,0 5,1 1,9

Dusík Nr % 1,9 1,9 1,5 1,9 1,1 0,9 1,6 0,9

Síra Sr % 0,0 0,1 0,5 0,1 11,1 0,4 2,3 0,7

Popol Ar % 31,5 2,0 19,9 190,1 5,2 9,1 10,5

Kyslík Or % 33,0 32,0 20,0 35,0 19,0 16,4 7,9 2,3

Výhrevnosť GJ/t 9,9 9,6 9,4 4,5 16,5 21,4 29,2 34,7

Teplota mäknutia popola °C 1 120,0 1 110,0 1 149,0 1 215,0
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Tabuľka 7 priebeh výhrevnosti a spalného tepla v celom intervale 

  

 

Obrázok 30 priebeh spalného tepla v závislosti na podiele popola  

 

Obrázok 31 Priebeh výhrevnosti v závislosti od relatívnej vlhkosti 

Položka Označenie M.j.

Relatívna vlhkosť W t
r                        

% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Obsah vody W m
r                        

kg/t 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Podiel popola A r % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Obsah popola A m
r                        

kg/t 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Spalné teplo H i 
r

MWh/t 5,122 4,610 4,098 3,586 3,073 2,561 2,049 1,537 1,024 0,512 0,000

Výhrevnosť P1 Q 1 
r

MWh/t 5,122 4,610 4,098 3,586 3,073 2,561 2,049 1,537 1,024 0,512 0,000

Výparné teplo r MWh/t 0,000 0,088 0,176 0,263 0,351 0,439 0,527 0,614 0,702 0,790 0,878

Výhrevnosť Q i 
r

MWh/t 5,122 4,522 3,922 3,322 2,722 2,122 1,522 0,922 0,322 -0,278 -0,878

Výhrevnosť vzorec Q i 
r

MWh/t 5,122 4,522 3,922 3,322 2,722 2,122 1,522 0,922 0,322 -0,278 -0,878

Parametre drevných štiepok 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Spalné teplo 5,122 4,610 4,098 3,586 3,073 2,561 2,049 1,537 1,024 0,512 0,000

Spalné teplo 5,122 5,122 5,122 5,122 5,122 5,122 5,122 5,122 5,122 5,122 5,122
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Výhrevnosť P1 5,122 4,610 4,098 3,586 3,073 2,561 2,049 1,537 1,024 0,512 0,000
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Na nasledovnom obrázku je ilustrovaná zmena spalného tepla od podielu popola a relatívnej 

vlhkosti. Podiel popola nepriamoúmerne ovplyvňuje hodnotu spalného tepla – rovnobežka 

z čiarou spalného tepla pri podiele popola blízkom nule.  

 

Obrázok 32 Priebeh výhrevnosti od podielu popola a relatívnej vlhkosti 

Z obrázka 31 a 32 je zrejmé, že  biopalivo zmenou okolitých podmienok pri skladovaní 

a manipulácii  (atmosférické zrážky, nespevnená plocha skládky, rozbehnutý proces 

fermentácie,...) môže zmeniť svoje kvalitatívne znaky tak, že jeho výhrevnosť dosiahne záporné 

číslo a tým prestane byť palivom. Vplyv na hraničnú tuto hodnotu výhrevnosti kedy je ešte palivom 

a kedy už len balastom má nielen relatívna vlhkosť, ale aj podiel popola. Preto je nevyhnutné 

kontinuálne sledovať kvalitu paliva odoberaním a vyhodnocovaním vzoriek. Odporúčaný postup 

je  kontrola každej novej dodávky a pri zavedených odberateľoch denný a týždenný zosyp. 

Rovnako sa kontroluje aj palivo, ktoré vstupuje vnútornou logistikou zo vlastnej skládky do 

procesu výroby tepla – spaľovacieho zariadenia kotla.    

Vo zdrojoch KVET, kde je nevyhnutné dodržiavať parametre teplonosného média je potrebné 

vykonávať aj frakčné analýzy, hlavne ak spaľovacím zariadením je roštové kúrenisko. Dodržiavanie 

kvality paliva je základný predpoklad dlhodobej kontinuálnej prevádzky zariadenia, pretože sa 

jedná o zariadenie s tepelným cyklom,  ktorého zdroj tepla – kotol  má podobne ako piestový 

spaľovací motor navrhnutú geometriu spaľovacej komory, prietočné prierezy teplovýmenné 

plochy a partie za kotlami, filtre TZL – navrhnuté na konkrétne palivo s povolenými odchýlkami 

kvality. Na odchýlky je potrebné nastaviť cenové parametre paliva – sankcie a bonusy za dodržanie 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Výhrevnosť vzorec 5,122 4,522 3,922 3,322 2,722 2,122 1,522 0,922 0,322 -0,278 -0,878
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kvality, pretože inak môže dôjsť ku finančným stratám pre prevádzkovateľa zariadenia. Zvlášť 

nebezpečné je, ak kontrola kvality zlyhá u ojedinelého prevádzkovateľa, takýto zdroja sa potom 

môže stať smetiskom, ktorému dodávatelia budú dodávať biopalivo s v iných zdrojoch 

neuplatniteľnými parametrami. Na obrázku 33 je viac ako 500 rozborov kvality s dvoch zdrojov 

Bioenergy   v rokoch 2011 – 2014. Prevádzkovateľ dôsledne kontroluje kvalitu dodávaného 

biopaliva, výhrevnosť kolíše sezónne leto - zima podľa relatívnej vlhkosti a popol sa udržiava na 

úrovni nižšej ako 2,0 %.    

 

Obrázok 33 Parametre drevných štiepok vzorového prevádzkovateľa zdroja KVET 

 

Obrázok 34 Neštandardné parametre drevných štiepok pre prevádzku zdroja KVET 
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Na  grafe obrázka 34 sú ilustrované parametre biopaliva v rovnakom v období, kvalita paliva je 

v oblasti odchýlok ktoré zdroj tepla a jeho spaľovacie zariadenie určite nie je schopné zvládnuť,  

poškodzuje sa samotné zariadenie kotla, znižuje sa spoľahlivosť celého zariadenia, zvyšujú sa 

tepelné straty a zariadenie nutne dosahuje zvýšené emisie všetkých zložiek. Vplyv na parametre 

spaľovacieho procesu je analyzovaný v kapitole spaľovanie dreva.         

V prípade ak vieme obsah popola a relatívnu vlhkosť, môžeme zostaviť skore tabuľku výhrevnosti  

pre ľubovoľnú relatívnu vlhkosť a podiel popola. Údaje v tabuľke zároveň ilustrujú, že     

Tabuľka 8 Priebeh výhrevnosti od relatívnej vlhkosti a podielu popola   

 

Na základe výhrevnosti a predajnej ceny drevných štiepok je možné určiť úroveň nákupnej ceny 

pre nulovú maržu. 

Tabuľka 9 Úroveň marže pre nákupnú cenu drevných štiepok 

   

4.2.4 Zrnitosť pevných palív  

V energetike sa nestretneme s drvením a triedením uhlia, pretože pri používaných technológiách 

práškových, kotlov sa po vysušení uhlie melie na prach. Triedenie má význam v individuálnom 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 18,432 16,272 14,112 11,952 9,792 7,632 5,472 3,312 1,152 -1,008 -3,168 

10 16,589 14,429 12,269 10,109 7,949 5,789 3,629 1,469 -0,691 -2,851 -5,011 

20 14,746 12,586 10,426 8,266 6,106 3,946 1,786 -0,374 -2,534 -4,694 -6,854 

30 12,902 10,742 8,582 6,422 4,262 2,102 -0,058 -2,218 -4,378 -6,538 -8,698 

40 11,059 8,899 6,739 4,579 2,419 0,259 -1,901 -4,061 -6,221 -8,381 -10,541 

50 9,216 7,056 4,896 2,736 0,576 -1,584 -3,744 -5,904 -8,064 -10,224 -12,384 

60 7,373 5,213 3,053 0,893 -1,267 -3,427 -5,587 -7,747 -9,907 -12,067 -14,227 

70 5,530 3,370 1,210 -0,950 -3,110 -5,270 -7,430 -9,590 -11,750 -13,910 -16,070 

80 3,686 1,526 -0,634 -2,794 -4,954 -7,114 -9,274 -11,434 -13,594 -15,754 -17,914 

90 1,843 -0,317 -2,477 -4,637 -6,797 -8,957 -11,117 -13,277 -15,437 -17,597 -19,757 

100 0,000 -2,160 -4,320 -6,480 -8,640 -10,800 -12,960 -15,120 -17,280 -19,440 -21,600 
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0 97,7 86,2 74,8 63,3 51,9 40,4 29,0 17,6 6,1 -5,3 -16,8 

10 87,9 76,5 65,0 53,6 42,1 30,7 19,2 7,8 -3,7 -15,1 -26,6 

20 78,2 66,7 55,3 43,8 32,4 20,9 9,5 -2,0 -13,4 -24,9 -36,3 

30 68,4 56,9 45,5 34,0 22,6 11,1 -0,3 -11,8 -23,2 -34,6 -46,1 

40 58,6 47,2 35,7 24,3 12,8 1,4 -10,1 -21,5 -33,0 -44,4 -55,9 

50 48,8 37,4 25,9 14,5 3,1 -8,4 -19,8 -31,3 -42,7 -54,2 -65,6 

60 39,1 27,6 16,2 4,7 -6,7 -18,2 -29,6 -41,1 -52,5 -64,0 -75,4 

70 29,3 17,9 6,4 -5,0 -16,5 -27,9 -39,4 -50,8 -62,3 -73,7 -85,2 
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zásobovaní teplom, ktoré je pre negatívne účinky na životné prostredie na ústupe, v plnej miere 

ho nahrádza kúrenie ZPN a biopalivami na báze dreva – pelety, brikety. 

Frakčná analýza – rozbor zrnenia paliva poprípade triedenie sa stalo dôležitým pri prevádzke 

zdrojov tepla na báze drevných štiepok predovšetkým pri spaľovaní na roštoch, poprípade pri 

splyňovacích technológiách. Hrubšie zrnenie (30-50 mm) je vhodné pre kotly s mechanickým 

pohadzovaním paliva, stredné zrnenie (20-30 mm) pre rošty pásové. Na frakcie pod 20 mm sú 

vhodné presuvné rošty. Väčší podiel jemných zŕn zväčšuje prepad pod rošt a spaľovanie takéhoto 

paliva môže byť neekonomické, resp. technológia musí byť vybavená recyrkuláciou mechanického 

nedopalu z výsypiek pod roštom. Obzvlášť dôležitá je zrnitosť paliva pri splyňovaní, preto sa 

v týchto technológiách palivo suší a triedi. 

4.2.5 Príprava paliva pre energetické zdroje tepla 

4.2.5.1 Zauhľovanie 

Funkčná schéma zariadení palivového hospodárstva pre spaľovanie uhlia je na obrázku 35. 

 

Obrázok 35 Schéma vonkajšieho zauhľovania 

Zo  schémy vyplýva, že palivové hospodárstvo musí mať tieto základné objekty: 

 zariadenie na vykladanie paliva na skládku, 

 zariadenie pre dopravu paliva na skládku a obsluhu skládky, 

 zariadenie pre dopravu paliva zo skládky do zásobníkov paliva v kotolni, 

 zariadenia palivového hospodárstva kotolne, zásobníky paliva, podávače, zvodky a pod., 
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 pomocné zariadenia, ako sú váhy, triediče, vzorkovače. 

Na voľbu parametrov vykládky paliva má vplyv potrebný zauhľovací výkon, vzdialenosť od 

dodávateľa paliva, ale aj vlastnosti paliva a pod.. 

4.2.5.2 Zariadenia na vykladanie paliva 

 Doprava uhlia je železnicou, prichádza do úvahy vykládka uhlia z vagónov. O prísune a vykládke 

vagónov sa musí viesť presná evidencia a vo veľkých výrobniach sa vykonáva kontrola množstva 

paliva prevažovaním vagónov na vlastnej koľajovej váhe, ktorá váži vagóny pri prejazde.  

V zimnom období je vážnym problémom zamŕzanie paliva vo vagónoch a preto sa musia budovať 

zariadenia na rozmrazovanie paliva (rozmrazovacie tunely). Pri vykladaní uhlia rotačnými 

výklopníkmi stačí rozmraziť palivo vo vrstve cca 5 cm od stien vagóna. Najpoužívanejšie zariadenia 

na vykladanie paliva sú: 

Mechanické lopaty – používajú sa do výkonu 20 t.h-1. 

Drapákové vykladače – používajú sa dnes už zriedkavo, pretože majú malý výkon a navyše je tu 

veľké riziko poškodenia vagónov drapákom. 

Mostové korčekové vykladače – používajú sa do výkonu asi 150 t.h-1. Najväčší problém je pri 

vykládke zamrznutého paliva, keďže sa jedná o zložité zariadenie sú aj pomerne poruchové. Zo 

skúseností v našej prevádzke môžeme uvedené plne potvrdiť. 

Čelné vykladače – umožňujú vyložiť do 600 t/h paliva. 

Rotačné výklopníky (preklápače) – používajú sa na najvyššie výkony, pri tomto spôsobe 

vykladania dôjde k preklopeniu vagóna a preto vagóny musia byť na to prispôsobené a treba si 

uvedomiť, že nie každý vagón možno na preklopníku vyložiť. Uhlie z vagóna sa vyklápa do 

hlbinných zásobníkov, ktoré sú hlavne po stavebnej stránke zložitým objektom, pretože je problém 

zabezpečiť ich odolnosť proti priesakovej vode. 

Samovýsypné vagóny WSA – je ďalším zo spôsobov vykládky paliva, pri ich použití je tak isto 

potrebné vybudovať hlbinné zásobníky paliva. 

4.2.5.3 Skladovanie tuhých palív 

Palivo by sa malo skladovať na pevnej tvrdej pôde, prípadne na vybetónovanej ploche. Celý 

priestor skládky by mal byť odvodnený, podľa referenčných dokumentov BREF, skládka by mala 

byť krytá. Pri skladovaní paliva dochádza k zmene kvality paliva, ktorá sa postupne zhoršuje, 
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pretože dochádza k zvetrávaniu (drobeniu) uhlia. Najhoršie je, že dochádza pomalou vzdušnou 

oxidáciou k úbytku horľaviny (vodíka a uhlíka). Tento proces je rýchlejší pri mladšom uhlí (lignit, 

hnedé uhlie). Ak sa pomalému procesu oxidácie nevenuje dostatočná pozornosť, postupne dôjde 

k zahriatiu skládky a reakcia sa zrýchli. V konečnom dôsledku môže dôjsť k samovznieteniu skládky 

paliva. Samovznieteniu paliva sa dá predísť len dôslednou starostlivosťou o skládku paliva, 

zabránením prístupu kyslíka do hromady jej zrovnaním a zvalcovaním. Podmienky skladovania 

tuhých palív sú uvedené vo vyhláške a príslušnej STN. Podrobné pokyny pre skladovanie musia byť 

uvedené v miestnych prevádzkových predpisoch. 

4.2.5.4 Vnútorné zauhľovanie, zadrevovanie 

Ako zariadenia vnútorného zauhľovania alebo zadrevovania sa najčastejšie používajú: 

Dopravné pásy – gumené pásové dopravníky, ich výhodou je, že sú málo poruchové a umožňujú 

dopravu vo vodorovnom a šikmom smere so sklonom max. 19°. Jednotlivé pásy  (zauhľovacie 

cesty) sú pospájané navzájom pomocou presypných staníc, ktorých súčasťou sú obyčajne aj 

automatické vzorkovače. 

Redlery – sú to článkové dopravníky, ktoré umožňujú dopravu paliva posúvaním článkov reťaze 

po dne ich skrine. Ich výhodou je, že sú tesné, nevýhodou, že pri netriedenom palive s obsahom 

ílu sa v nich palivo ľahko nalepuje. Regulácia výkonu sa deje pomocou zmeny vrstvy, resp. zmenou 

rýchlosti reťaze. V prevádzke slúžia tieto dopravníky na vnútornú logistiku paliva – zo skládky do 

operatívnych zásobníkov paliva, pozri  obrázok č. 37. 

 

Obrázok 36 Princípiálna schéma reťazového dopravníka - redlera 

Vyhrňovací vozík – uvedené zariadenie je pre nás novinkou. V novom zdroji sa pomocou neho 

vyhŕňa palivo jednak z hlbinného zásobníka pod rotačným výklopníkom, jednak zo zvržišťa pod 

skládkou paliva.  
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Obrázok 37 Čelný pohľad na vyhrňovací vozík  

Princíp činnosti zariadenia je zrejmý z obrázka č. 38. Vrtuľa (propeler) podávača vyhrabáva palivo 

z hrdla zásobníka, okrem toho sa môže pohybovať aj translačne pozdĺž hrdla, aby mohol úplne 

vyčistil hlbinný zásobník paliva. Vrtuľa podávača je vždy jednou polovicou v hrdle zásobníka a 

druhou polovicou nad dopravným pásom. 

Skrutkové podávače – podávajú palivo pomocou otočného pohybu skrutkovice (šneku), slúžia 

obyčajne na dávkovanie paliva do spaľovacieho zariadenia. Výkon dopravníka sa mení počtom 

otáčok skrutkovice. Pri nerovnorodom palive hrozí zasekávanie dopravníka. Schéma skrutkového 

dopravníka je na obrázok č. 36. Vzhľadom k tomu, že dopravník je uzatvorený, je možné ho použiť 

aj pri veľkých dopravných uhloch, avšak na obmedzenú vzdialenosť. 

 

Obrázok 38 Principiálna schéma skrutkového dopravníka 

Palivo
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4.3 Spaľovanie pevného paliva 

Spaľovanie paliva v kotloch vyžaduje jeho prípravu, v podstatne rozoznávame dva druhy prípravy 

paliva: 

 príprava paliva pre spaľovanie na roštoch, 

 príprava paliva pre spaľovanie vo vznose (prášku) 

 príprava paliva pri spaľovaní vo fluidnej vrstve - lôžku. 

Príprava paliva pre spaľovanie na roštoch prebieha buď suchou cestou v triediarňach alebo 

mokrou cestou v práčkach priamo v bani. V súčasnosti sa v praxi stretneme so spaľovaním na 

roštoch pri kotloch na spaľovanie drevných štiepok.  

Spaľovanie uhlia na rošte – pri spaľovaní uhlia sa tento spôsob považuje za dnes už prekonaný 

stretneme sa s ním pri kotloch menšieho výkonu. Vodou chladené rošty zažívajú renesanciu pri 

spaľovaní drevných štiepok. Z uvedeného dôvodu sa budeme tomuto spôsobu spaľovania venovať 

v oblasti kotlov na biopalivá.  

 

Obrázok 39 Schéma vodou chladeného presuvného roštu so vzduchovými pásmami  

Podstata roštového ohniska je znázornená na obrázku 39, z neho je zrejmá aj funkcia roštu, ktorú 

môžeme zhrnúť: 

 nesie palivo a umožňuje prívod spaľovacieho vzduchu do vrstvy, 

 zabezpečuje prívod paliva podľa potreby tepelného výkonu kúreniska, 

 zabezpečuje zhromaždenie tuhých zvyškov po spálení a ich odvod z ohniska, 
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podľa potreby, vlastností paliva musí plní aj niektoré ďalšie úlohy, napr. umožniť rozrušenie 

spečenej škvary, miešanie paliva a pod. 

Mechanické pásové rošty – tento typ roštu je najuniverzálnejším a najpoužívanejším 

mechanickým roštom. Pásové rošty sú určené pre spaľovanie jemnozrnných palív pri uhlí orech 2, 

pri drevných štiepkach jemnozrnná listnatá alebo ihličnatá štiepka. Spaľovací vzduch je privádzaný 

pod rošt vo viacerých pásmach a vzduchovými kanálikmi roštníc sa dostáva do spaľovacieho 

procesu vo vrstve paliva. Teplota spaľovacieho vzduchu má určitú maximálnu dovolenú hodnotu 

z hľadiska účinného chladenia roštníc. Z toho istého dôvodu je nebezpečné, ak sa v spaľovacom 

palive nachádza veľké množstvo prachovej zložky, ktorá zvyšuje odpor pri prechode vzduchu cez 

vrstvu, v prípade nedostatku vzduchu dochádza ku strate chemickým nedopalom. Väčšia je aj 

strata citeľným teplom strusky. Uvedené možno konštatovať pre spaľovanie na všetkých typoch 

roštov. Dobrou vlastnosťou pásových roštov je, že pri prechode mimo spaľovacieho priestoru sa 

roštnice ochladia. Nevýhodou je zas ich veľká hmotnosť a pomerne náročná údržba. Regulácia 

výkonu kotla je možná zmenou výšky vrstvy alebo zmenou rýchlosti posuvu roštu. Na obrázku 40 

je v kúrenisku granulačného kotla spaľovacie zariadenie - pásový rošt na spaľovanie drevných 

štiepok. 

 

Obrázok 40 Pásový rošt na spoluspaľovanie drevných štiepok - granulačný kotol  

Posuvné rošty – v praxi sa stretávame s viacerými typmi posuvných  roštov, tieto rošty umožňujú 

spaľovať aj menejhodnotné palivá. Ich nevýhodou je, že oproti pásovým roštom potrebujú väčší 
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prebytok vzduchu, pretože vzduch prechádza oveľa ľahšie práve odkrytým priestorom na 

roštniciach. V súčasnosti sa používajú moderné chladené stupňovité rošty  na spaľovanie drevných 

štiepok pozri obrázok 39. Pohyb roštu zabezpečuje hydraulický systém tak, že každá sekcia sa 

pohybuje samostatne, posledná sekcia roštu pred výsypkou popola a škváry býva aj pevná. Pri 

spaľovaní paliva na rošte rozoznávame nasledovné fázy pohybu paliva: 

 sušenie, 

 odplyňovanie,  

 zapálenie, 

 horenie, 

 dohorievanie. 

Dobrá účinnosť si vyžaduje nielen dobré vlastnosti roštu, ale aj priestoru nad roštom, musí umožniť 

rýchle vysušenie, zapálenie vrstvy a dohorenie prchavého podielu. Treba si tiež uvedomiť, že každý 

rošt a spaľovací priestor je konštruovaný pre konkrétne palivo a teda každá zmena kvality paliva 

sa prejaví na účinnosti spaľovacieho procesu. Palivo s veľkým podielom prachovej zložky nie je 

vhodné na spaľovanie na tomto rošte, pretože tento rošt sa nedá utesniť ako pásový a teda prepad 

nedohoreného paliva je veľký. Rošt slúži potom skôr ako sito (riečica). 

Bubnový rošt – je špeciálnym typom roštu, ktorý sa používa aj dnes v špičkových kotlových 

zariadeniach pri spaľovní komunálneho odpadu. 

Spaľovanie vo vznose -  podávanie surového paliva – surové palivo sa do mlecieho okruhu podáva 

rôznymi zariadeniami, z nich najrozšírenejšie sú: 

 tanierové podávače, 

 šnekové podávače, 

 turniketové podávače, 

 redlery. 

Sú to všetko objemové podávače a všetky vykazujú problémy pri podávaní mokrého paliva, ktoré 

sa v nich zadiera. Významným doplnkom týchto zariadení preto obyčajne bývajú vibrátory alebo 

striasače rôznej konštrukcie. Hlavne u mlecích okruhov s ventilátorovými mlynmi je veľmi dôležité, 

aby bolo podávanie paliva do mlyna plynulé a aby ho bolo možné regulovať podľa výkonu kotla. 

Na obrázku č. 34 je redlerový podávač, ktorý je použitý v pri podávaní z operatívneho zariadenia 

do sušky a ventilátorového mlyna alebo do spaľovacieho zariadenie. 



 

- 54 - 
 

Obsluha energetických zariadení 

Mletie paliva – problém mletia paliva býva jedným z najzložitejších v prevádzke kotolne vôbec, 

jednak čo sa týka vyriešenia optimálnej schémy pre dané palivo a kotlové zariadenie, jednak 

údržby okruhu, najmä však samotných mlynov. Mlecie okruhy pozostávajú všeobecne 

z nasledovných častí: 

 podávače surového paliva, 

 sušky, 

 mlyny, 

 triediče. 

V prípade ak je mlecí okruh uzavretý, potom k týmto ešte pribudnú: 

 zásobníky prášku, 

 podávače prášku, 

 cyklónové odlučovače. 

Stručný popis popíšeme  schému mlecieho okruhu s priamym fúkaním na obrázku 39, ktoré je 

najbežnejšie používaným zariadením granulačných kotlov. Prehľad základných typov mlynov 

 

Obrázok 41 Schéma mlecieho okruhu s priamym  fúkaním prášku 

Guľový mlyn – pozostáva z valcového bubna priemeru 2 až 4 m, o dĺžke 3 až 8 m. Bubon je 

naplnený oceľovými guľami, ktoré pri otáčaní bubna 15 až 20 ot.min-1 voľným pádom rozomieľajú 

palivo. Surové palivo prichádza do mlyna dutými čapmi spolu s nosným médiom a sušiacim 

vzduchom. Guľový mlyn je pri prevádzke spoľahlivý, nie je citlivý na cudzie predmety, ale je veľmi 
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hlučný. Používa sa na mletie antracitických palív a preplástkov. Jeho regulačná schopnosť je 

obmedzená a preto sa používa v uzavretých okruhoch, t.j. pri mletí paliva do zásobníkov. S týmto 

typom mlyna sa môžeme stretnúť pri mletí vápenca a dolomitu v cementárňach, resp. 

magnezitkách.  

Tlkadlový mlyn – rozdiel medzi kladivovým a cepovým tlkadlovým mlynom je v tom, že pri 

kladivovom mlyne sú tlkadlá upevnené na hriadeli pevne a pri cepovom otočne. Tlkadlové mlyny 

sa používajú pri mletí paliva s obsahom vody do 30 %. Na tlkadlový mlyn bezprostredne nadväzuje 

triedič. Nevýhodou týchto mlynov je pomerne veľká mlecia práca, značné opotrebenie tlkadiel a 

má tiež nevhodné dynamické vlastnosti z hľadiska regulácie výkonu kotla. 

Ventilátorový mlyn – pozostáva zo špirálovej mlecej skrine, ktorá je opancierovaná, pojazdných 

vrát cez ktoré je prístup k mleciemu kolesu a ložisku pohonu. Lopatky mlecieho kolesa sú opatrené 

taktiež vymeniteľnými pancierovými doskami. 

Ventilátorový mlyn je určený pre menejhodnotné palivá s obsahom vody nad 30 %. Spolu 

s triedičom tvoria integrovaný celok, kde sa spája funkcia mletia paliva, triedenia a ventilácie. Mlyn 

je citlivý na zmenu vlastností paliva, hlavne na zmenu obsahu vody, tá má vplyv na ventilačnú 

charakteristiku, čo môže mať za následok zastruskovanie stien ohniska a pod.. Úprava ventilačnej 

charakteristiky je možná recirkuláciou zmesi (neekonomické) alebo nainštalovaním škrtiacej clony 

do sacieho traktu, resp. regulačnej klapky za výstup z triediča. Keďže na kotloch K 01, K 02 v Tp B 

sú nainštalované po 4 ks takýchto mlynov uvádzam na obrázku č. 42 je ventilátorový mlyn 

s prúdovým triedičom. 

 

Obrázok 42 Ventilátorový mlyn s priamym fúkaním a triedičom 
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Triedenie paliva – v súčasnosti sa skoro výhradne používajú prúdové triediče, ktoré využívajú, že 

pri zmene smeru hrubšie (ťažšie) čiastočky ťažšie menia svoj smer ako čiastočky jemné. Zmena 

smeru je určená nainštalovanými prepážkami keď do nich hrubšie čiastočky narazia, stratia 

rýchlosť a padnú naspäť do mlyna. Treba si uvedomiť, že jemnosť mletia nie je závislá od spôsobu 

mletia, ale od regulácie triedenia. 

Spaľovanie uhlia vo vznose pre urýchlenie spaľovacieho procesu sa pri spaľovaní vo vznose 

dosiahne predovšetkým zväčšením aktívneho (reakčného) povrchu, ktorým reaguje horľavina 

s okysličovadlom. Proces sa zintenzívni tiež premiešavaním (vírením) v ohnisku počas horenia. 

Výhody spaľovania vo vznose: 

 umožňuje v podstate neobmedzený nárast jednotkových výkonov kotlov, 

 hospodárnejšia výstavba kotlov, pretože sa dá dosiahnuť vysoké tepelné zaťaženie 

priestoru ohniska kotla, 

 veľký rozsah použiteľnosti palív vrátane menejhodnotných, 

 pomerne nízka komínová strata, 

 dobrá regulácia a dynamika kotla. 

Nevýhody spaľovania vo vznose: 

 vysoký podiel popolovín v úletoch odvádzaných z ohniska, preto vyžadujú náročné 

zariadenia na ich zachytávanie 

 nevyhnutné mletie paliva, čím sa zvyšujú náklady na prípravu paliva 

 vo väčšine prípadov je oblasť stabilného spaľovania asi od 2/3 menovitého výkonu a preto 

pri nižších výkonoch je nutné proces horenia stabilizovať ušľachtilým palivom 

Pre spaľovanie uhlia vo vznose poznáme v podstate tri typy ohnísk: 

 granulačné, 

 veľkopriestorové (výtavné), 

 malopriestorové (cyklónové). 

Granulačné ohniská – kvapôčky strusky po spálení horľaviny sa po páde smerom nadol odvádzajú 

v tuhom stave. Takýto proces sa dosiahne veľkým vychladením stien ohniska. Granulačné ohniská 

majú tvar štíhlych kvádrov s klinovým dnom usmerňujúcim odvod strusky. Teplota jadra plameňa 

je od 1000 do 1500 °C. Ak sa steny ohniska zanesú troskou, zvýši sa teplota v ohnisku a proces 

zanášania stien troskou sa urýchli. Keď hrúbka trosky dosiahne určitú hrúbku, troska sa zo steny 
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odtrhne a spadne na dno spaľovacej komory. S ohľadom na zvýšenie intenzity odpadávania trosky 

pri znížení výkonu kotla je nutné, aby bolo zariadenie na vynášanie trosky predimenzované. 

Nevýhodou granulačných kotlov je nízky podiel zachytávania úletov. Tým, že teploty plameňa 

musia byť nižšie, vychádzajú teplovýmenné plochy o niečo väčšie ako pri výtavných, resp. 

cyklónových kotlov. Takéto ohniská sú na kotloch K 01, K 02 v Tp B. 

Veľkopriestorové ohniská (výtavné) – podstatou tohto ohniska je, že sú v ňom vytvorené také 

podmienky, aby sa popoloviny mohli odvádzať v roztavenom stave. Tieto podmienky sa dosiahnu 

tým, že spaľovanie je sústredené do menšieho priestoru, vychladzovanie plameňa sa znižuje 

omazom (keramikou) na stenách.  

Výhodou výtavných ohnísk je, že sú horáky sklopené smerom k roztavenej troske na dne 

spaľovacej komory, tak sa v nej zachytí až 80 % a viac úletov. 

Malopriestorové ohniská (cyklónové) – ide o ohniská kruhového prierezu, do ktorých sa 

v tangenciálnom smere privádza palivo a sekundárny vzduch veľkou rýchlosťou cca 100 m.s-1. 

V kotle dochádza k dobrému pomiešaniu paliva so vzduchom a zachytávanie úletov je tiež veľmi 

dobré (80 až 95 %). Cyklónové ohniská sú však z hľadiska rozšírenia v podstate bezvýznamné, 

a preto im nebudeme venovať viac pozornosť. Rozdiely v tvaroch jednotlivých typov kotlov pre 

spaľovanie uhlia vo vznose sú znázornené na obrázka 43. 

 

Obrázok 43 Typy granulačných a výtavných ohnísk podľa výkonu a osadenia horákmi 
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Horáky pre spaľovanie uhoľného prášku – pri spaľovaní uhoľného prášku sa palivo do ohniska 

dostáva pomocou horákov. Ich úlohou je predovšetkým:  

 zabezpečiť stabilné a včasné zapálenie paliva 

 pripraviť zmes paliva, zabezpečiť správne horenie 

 umožniť potrebné nasmerovanie prúdu 

 umožniť stabilné horenie paliva v širokom rozsahu 

Správna funkcia spaľovacieho zariadenia závisí nielen od samotného horáka, ale aj od konštrukcie 

ohniska, kvality paliva, mlecieho zariadenia. Horák sa skladá z týchto častí: 

 dýzy prívodu paliva (primárnej zmesi), 

 dýzy prívodu sekundárneho, prípadne terciárneho vzduchu príslušných regulačných 

orgánov, 

 zapaľovacieho zariadenia. 

Základnými typmi horákov sú prúdové a zmiešavacie horáky. Treba si uvedomiť, že každý horák na 

spaľovanie prášku je vyrobený na mieru podľa potreby konkrétneho kotlového zariadenia.  

Prúdové horáky – v nich sa dosahujú najpriaznivejšie pomery pre spaľovanie.  

 

Obrázok 44 Hlavný práškový horák a stabilizačný horák na ZPN granulačného kotla 

Mohutným prúdom sa dýzou privádza sekundárny vzduch v určitej vzdialenosti, od osi tejto dýzy 

sú umiestnené dýzy s primárnou zmesou. Bohatá primárna zmes sa rýchlo predhrieva, zapaľuje 

a až potom je nasávaná do prúdu sekundárneho vzduchu, kde sa dokonale spáli. Sekundárny 
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vzduch má rýchlosť okolo 50 m/s, kým rýchlosť primárnej zmesi je asi o polovicu menšia.Príklad 

konštrukcie riešenia prúdového horáka je na obrázku č. 44. 

Výkon práškových horákov sa reguluje zmenou množstva paliva podávaného do mlyna a zmenou 

ventilácie. Dôležité je, aby sa zabezpečilo rovnomerné rozdelenie sekundárneho vzduchu na 

jednotlivé horáky. 

4.3.1 Zariadenia na zachytávanie  tuhých zvyškov po horení 

Pri spaľovaní práškového uhlia vznikajú tuhé zvyšky, jednak priamo v spaľovacej komore, ako 

troska a jednak v spalinách ako popolček, ktorý sa potom usadzuje v obratových komorách pod 

dodatkovými plochami alebo ho musíme prácne zachytávať v odlučovačoch popolčeka. 

Cyklónové odlučovače – majú pomerne nízku odlúčivosť (do 90 %). Na dosiahnutie tohto výkonu 

sa musia použiť niekoľkostupňové cyklóny, hovoríme im multicyklóny. Na novopostavených 

zariadeniach sa už takmer s nimi nestretneme. 

Elektrostatické odlučovače – spaliny prúdia medzi dvoma elektródami nabíjacími a zbernými. 

Nabíjacie elektródy tvoria drôty (elektródy) napojené na záporný pól vysokonapäťového zdroja 

jednosmerného prúdu. Letiace častice sa ionizujú (nabijú sa záporne), potom sú priťahované 

k usadzovacím elektródam nabitým kladne. Z týchto elektród sa popolček odstraňuje 

oklepávaním. Nabíjacie napätie je 30 až 100 kV. Špičkové odlučovače dosahujú účinnosť aj 99,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázok 45 Principiálna schéma elektrostatického odlučovača 
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Elektrostatické odlučovače pracujú na princípe, že častice prachu nabité elektrostatickým 

nábojom nesené vo vzdušine (zmesi plynov) putujú k opačne polarizovanému povrchu, kde sa 

potom zachytia. Principiálna schéma elektrostatického odlučovača je na obrázku 45. 

Sú to vysoko účinné a spoľahlivé zariadenia vhodné k odlučovaniu tuhých prímesí z odpadových, 

dymových, ale aj iných technologických plynov. Svojou vysokou odlúčivosťou zaručujú nízke úlety 

tuhých častíc – tuhých znečisťujúcich látok (TZL) do ovzdušia a vyhovujú najprísnejšej legislatíve 

ochrany ovzdušia. 

Popis funkcie ESO -  aktívny priestor elektrostatického odlučovača tvorí sústava vysokonapäťových 

a usadzovacích elektród vzájomne umiestnených do radov v daných rozstupoch v toku 

vystupujúcich (v prípade kotla dymových) plynov. Na vysokonapäťové (nabíjacie) elektródy sa 

privádza veľmi vysoké jednosmerné záporné napätie 30 - 100 kV, usadzovacie elektródy sú 

uzemnené. Pripojením na vysoké napätie vzniká medzi elektródami silné elektrostatické pole a 

koronový výboj. Častice prachu nachádzajúce sa v prúde vzdušiny (dymových plynov - O2, CO2, 

NOX, prach, atď.) prechádzajúce aktívnym priestorom medzi elektródami sú nabíjané zápornými 

iónmi a získavajú záporný náboj. Pôsobením silného elektrostatického poľa sú nabité častice 

priťahované na povrch usadzovacích elektród, kde sa vplyvom príťažlivých síl elektrostatického 

poľa usadzujú. Mechanickým oklepávaním sa prach z usadzovacích elektród uvoľňuje a padá do 

výsypky, odkiaľ je kontinuálne odvádzaný k ďalšiemu využitiu alebo uloženiu. 

Elektrostatické odlučovače (ESO) stále patria k najefektívnejším technológiám pre zaistenie čistoty 

ovzdušia zachytávaním emisií tuhých znečisťujúcich látok. Princíp ich činnosti je popísaný 

v referenčných predpisoch o BAT tzv. BAT reference documents – BREF, ktoré sú záväzné pre 

členské krajiny EÚ. ESO je jednou z  technológií, ktoré spĺňajú podmienky najlepšej dostupnej 

technológie - BAT (best available technology).  

Výhody elektrostatického odlučovania: 

 Vysoká funkčná a prevádzková spoľahlivosť, 

 vysoká účinnosť odlučovania – odlúčivosť 99,5 %, 

 nízka tlaková strata zariadenia (do 250 Pa), 

 odlučovanie pri teplotách do 350°C (do 450°C pri použití špeciálnych materiálov), 

 odolnosť proti horúcim časticiam v plyne,  

 minimálne nároky na obsluhu a údržbu, 

 úplne suchý proces. 
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Nevýhody: 

 Vysoké investičné náklady, 

 náročnosť na priestor, 

 náročnosť na obsluhu, 

 nepredvídateľná účinnosť odlučovania pri určitých druhoch TZL s vysokým odporom, 

 znížená účinnosť zachytávania pri množstvách plynov vyšších ako nominálne. 

Možnosti použitia 

 Výroba tepelnej a elektrickej energie 

 výroba stavebných hmôt a magnezitu 

 sklársky, chemický a papierenský priemysel 

 spaľovanie dreveného odpadu 

 spaľovanie tuhých odpadov 

 odprášenie uhoľných kotlov 

Pri elektrostatickom odlučovaní emisií TZL sa využíva sila pôsobiaceho elektrostatického poľa 

veľmi vysokého napätia (30 - 100 kV) na tuhé častice prechádzajúce týmto poľom.  

Na účinnosť funkcie ESO je potrebná ionizácia plynu, ktorú zabezpečuje korónový výboj. Korónový 

výboj na vysokonapäťovej elektróde je intenzívnym zdrojom iónov na nabíjanie častíc, ktoré sa 

potom zachytávajú na usadzovacích (zberacích) elektródach. Sršiace a zberacie elektródy môžu 

byť usporiadané v zásade dvoma spôsobmi: 

 ionizácia je predradená sústave usadzovacích elektród a zóna nabíjania je 

oddelená od zóny odlučovania (sekundárne ESO), 

 nabíjacie (sršiace) elektródy sú v priestore so usadzovacími (strisacími) elektródami a zóna 

nabíjania je spoločná so zónou odlučovania (primárne ESO). 

Konštrukčné usporiadanie suchých elektrostatických odlučovačov sa delí podľa dvoch hľadísk, a to 

podľa tvaru usadzovacích elektród a podľa smeru prúdenia plynu v aktívnej časti odlučovača. 

Podľa tvaru usadzovacích elektród na : 

 rúrové  

 komorové. 
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V rúrových odlučovačoch tvoria usadzovacie elektródy sústavu uzavretých rúr kruhového alebo 

šesťuholníkového tvaru, ktoré sú zvisle zavesené. V osi elektród sú umiestnené, drôtové 

vysokonapäťové elektródy. V komorových odlučovačoch je aktívna časť vytvorená,, sústavou rov-

nobežne zavesených, plochých (rôzne tvarovaných) usadzovacích, elektród. V osovej rovine medzi 

týmito dvoma elektródami je umiestnená sústava drôtových alebo hrotových vysokonapäťových 

nabíjacích elektród. Kanál vytvorený medzi dvoma usadzovacimi elektródami sa nazýva komorou. 

Podľa smeru prúdenia plynu sa rozdeľujú elektrostatické odlučovače na: 

 horizontálne, 

 vertikálne. 

Rúrkové ESO sú len vertikálne. Smer prúdenia plynu je zvyčajne len zdola nahor, len výnimočne 

opačne. Komorové odlučovače môžu byť horizontálne, alebo vertikálne (zriedkavo). V 

horizontálnych odlučovačoch tvorí vysokonapäťový systém sústava rovnobežných zvislých 

drôtových alebo hrotových elektród, na vertikálnych odlučovačoch sústava rovnobežných 

vodorovných drôtových alebo hrotových elektród. Vysokonapäťové elektródy majú polohu kolmú 

na smer prúdenia plynu na rozdiel od rúrových odlučovačov, kde ležia v smere prúdenia plynu. 

Odlučovacie sily vznikajú tak, že dispergované tuhé častice sa nabíjajú záporným elektrickým 

nábojom. Nabíjanie dispergovaných častíc záporným elektrickým nábojom sa uskutočňuje jednak 

priamymi nárazmi, jednak difúziou týchto iónov na častice. Záporne nabité dispergované častice 

potom putujú v elektrickom poli ku kladným elektródam priečne k toku disperzie. Aby proces 

odlučovania tuhých častíc mohol prebiehať opakovane, musia sa častice z kladných elektród po 

určitom nahromadení v určitých časových intervaloch odstraňovať striasaním. Na elektródy sa 

obyčajne naráža údermi špeciálnych kladív v dolnej časti elektródy (oklep).  

Elektrické odlučovače sa konštruujú aj ako mokré. V tomto prípade sa v priestoroch medzi 

elektródami rozprašuje kvapalina (voda), ktorej kvapôčky dopadajú až na elektródy, po ktorých 

stekajú dolu. Dispergované častice usadené na elektródach sú stekajúcou kvapalinou splavované 

do výsypky (kalovej nádrže) vo forme kalu, odkiaľ sa odvádzajú ďalej. Kvapalina sa medzi elektródy 

privádza rozvodovým potrubím a dýzami umiestnenými nad elektródami a po ich bokoch. Pri 

týchto odlučovačoch netreba striasať odlúčený prach zo zberacích elektród. V určitých intervaloch 

sa oplachujú kvapalinou aj nabíjacie elektródy. Usadzovacie elektródy sú hladké plechy, ktoré sú 

pevne spojené so stenami skrine odlučovača. Nabíjacie elektródy sú obyčajne drôty. Kal sa z 

odlučovačov odvádza cez sifónový uzáver. 
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Samostatným problémom je doprava a skladovanie trosky a popolčeka. Dnes najrozšírenejším 

spôsobom je hydraulická doprava na odkaliská. 

Mokré elektrické odlučovače sú vhodné na podobné prachové disperzie ako suché, ale môžu to 

byť aj horúce disperzie. Konštruujú sa tiež na podobné objemové prietoky. Pre korozívne disperzie 

sa usadzovacie elektródy (pre nižšie teploty disperzie) vyrábajú z plastov.  Celková odlučivosť je o 

niečo vyššia ako odlúčivosť suchých elektrických odlučovačov. 

4.4  Kvapalné palivá 

Z kvapalných palív sa ako zdroj energie (palivo) používal ťažký vykurovací olej (mazut). V súčasnosti 

kvapalné palivá ako základný zdroj energie využívajú v SR iba ich producenti (CMEPS, Slovnaft). 

Kvapalné palivá sa v zdrojoch verejnej poprípade priemyselnej energetiky využívajú iba ako 

stabilizačné palivo poprípade sa využívajú pri uvádzaní zdroja do prevádzky aj to len v zdrojoch,  

v ktorých boli historicky vybudované olejové hospodárstva a ich využívanie je ekonomicky 

efektívne oproti platbe za denné maximálne množstvo (DMM) zemného plynu.   

4.5    Plynné palivá  

Sú najušľachtilejším druhom palív. Výhodou je najmä ich pohotové využitie bez nutnosti 

budovania skládok, čistá prevádzka bez tuhých exhalácií (s veľmi malými, nepatrnými sírnymi 

exhaláciami). Nezanedbateľnú úlohu hrá aj podstatné úspora investičných nákladov, vyššia 

účinnosť a vysoká výkonová flexibilita zdrojov tepla (kotla). 

Rozdelenie plynných palív: 

 Umelé - vyrobené splyňovaním alebo karbonizáciou tuhých palív (svietiplyn ...), 

 Prírodné - zemný plyn, degazačný plyn..., 

 skvapalnené plyny - propan-butan..., 

 odpadné - vysokopecné, kalové...,  

 

Vlastnosti plynných palív - Na organizmus ľudí a zvierat majú plynné palivá dvojaké účinky - dusivé 

alebo otravné. K duseniu dochádza pri určitom znížení obsahu kyslíka v zmesi vzduch-plyn. 

Otravné účinky majú palivá, ktoré obsahujú kysličník uhoľnatý. 

Ďalšou dôležitou vlastnosťou je výhrevnosť, merná hmotnosť, medza výbušnosti, zafarbenie, 

zápach a pod.. Najdôležitejšie vlastnosti plynných palív sú v tabuľke 10. Výbušné vlastnosti – 
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plynné palivo môže zhorieť dvojakým spôsobom - normálnym alebo výbušným. Pre výbušné 

horenie musia byť splnené nasledovné podmienky: 

 v priestore sa musí nachádzať zmes plynu so vzduchom v rozsahu medze výbušnosti 

 výbušná zmes musí byť iniciovaná – zapálená, napr. iskrou, plameňom alebo povrchovou 

teplotou prevyšujúcou zápalnú teplotu 

Z hľadiska koncentrácie výbušných zmesí rozoznávame nasledovné pojmy: 

 Dolná medza výbušnosti - je najnižší obsah paliva v zmesi, pri ktorej sa ešte plameň šíri 

 horná medza výbušnosti - najvyšší obsah plynného paliva v zmesi, nad ktorou už nie je 

zmes schopná horieť 

Tabuľka 10 Vlastnosti plynných palív 

 

Rozlišujeme tri typy výbušného prostredia: 

 Explózne horenie - reakcia sa šíri rýchlosťou niekoľko metrov za sekundu, nie je spojené 

so zvukovým efektom 

 výbuch - reakcia prebieha rýchlosťou desiatok až sto metrov za sekundu 

 detonácia - rýchlosť reakcie je niekoľko tisíc metrov za sekundu, dochádza k šíreniu 

tlakovej vlny s ničivými účinkami 

CO 7 38

H2 50 50

CH4 98,5 95,4 0,04 30 0,2

CnHm 5 3

N2 0,9 2,9 55-60 6 6

CO2 0,21 1,6 6-10 4 6

O2 0,44 0,2

33 700 38 000 3 980 17 200 10 350

dolná 4,5 4,5 35,8 5 7

horná 15 15 72 35 70

0,59 0,58 0,985 0,43 0,55

11,8 11,82 23,4 12,1 18

Výhrevnosť

Hutnosť

CO2
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Druh plynu Svietiplyn Vodný

Základné vlastnosti plynných palív

Zemný 

naftový

Zemný 

Gbely

Vysoko 
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Pre zdroje CZT je najdôležitejším zdrojovm energie zemný plyn, ktorý slúži jednak ako hlavné palivo 

v čase letných prebytkov a jednak ako stabilizačné palivo v čase hlavnej vykurovacej sezóny. 

Importuje sa k nám tranzitným plynovodmi zo zahraničia cez vstupné miesta (Veľké Kapušany, 

Lanžhot) tieto dve miesta spájajú línie tranzitného plynovodu Eustreem, ku ktorým je pripojená 

distribučná sústava zemného plynu SPP. Malá časť do 1,0 % spotreby, ktorá je 5,7 mld. Nm3/rok  

pochádza z domácich nálezísk. Výhrevnosť má obyčajne 36 000 kJ/Nm3. Má vysoký obsah metánu 

(CH4), je veľmi výhodný aj z titulu bezpečnosti, t.j. vytvárania výbušných zmesí, pretože má veľmi 

úzke rozmedzie výbušnosti. 

  Plynovody - z miesta ťažby na miesto spotreby sú plynné palivá dopravované plynovodmi, ktoré 

rozdeľujeme na: 

 nadradené sústavy 

 diaľkové plynovody - tranzitné 

 miestne plynovody – distribučná sústava 

 prípojky, VVTL, VTL, STL, NTL 

 

Obrázok 46 pripojenia odberného zariadenia na distribučnú sústavu SPP 

Podľa najvyššieho dovoleného tlaku ich rozdeľujeme: 

 nízkotlaké do   0,05 MPa 

 strednotlaké od 0,05 do  0,1 MPa 

 vysokotlaké od 0,1 do 4,0 MPa 

 veľmivysokotlaké od 4,0 do 10,0 MPa 

Plynová

sústava

1 Plynovod

2 5

6 4

7

3

RS

7

Gasodor

Legenda:

1    - Distribučná sieť 4    - Merač plynu 7    - Odorizáčné zariadenie

2    - VTL prípojka 5    - Spotrebič odberateľa RS - Regulačná stanica ZPN

3    - Areálové rozvody plynu 6    - Stredotlakový rozvod ZPN

"VTL"

"STL"

Merač

        Odberateľ
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Na obrázku č. 46 je schematicky znázornené pripojenie odberného zariadenia na plynárenskú 

sústavu. 

Regulačná stanica zemného plynu -  umožňujú hospodárne a bezpečne rozvádza a používať 

plynné palivá. RS zemného plynu plnia nasledovné úlohy: 

 zabezpečujú zníženie tlaku z hodnoty tlaku v plynovode a udržovanie požadovaného tlaku 

bez ohľadu na kolísanie tlaku v distribučnej sústave ZPN a v prípojke k nej 

 zabezpečujú výstupné potrubie pred stúpnutím tlaku 

 zabezpečujú zachytávanie nečistôt v plyne a jeho predhriatie pred expanziou 

 meranie množstva plynu 

Zariadenie môže byť jedno alebo viacradové. Na obrázku č. 47 je VTL/STL regulačná stanica 

dvojradová. 

 

Obrázok 47 Schéma stredotlakovej redukčnej stanice dvojradovej  

Potrubia a armatúry – ak sú umiestnené nad zemnou musia byť označené žltou farbou alebo 

štítkami. Armatúry musia mať špeciálnu konštrukciu so zreteľným označením možnosti použitia 

na plyn. Do zemného plynu sa pridáva látka prenikavého zápachu, keďže sám je vo vzduchu 

čuchom nezistiteľný. Zariadeniu v ktorom sa do plynu táto látka pridáva hovoríme odorizačné 

zariadenie.  

Regulátor tlaku plynu – udržiava nastavený tlak v sústave za ventilom, principiálna schéma je na 

obrázku 48. 

5 5

7

1              2 3 4 1

1              2 3 4 1 6 1

5

1    - Uzatváracie armatúry 5    - Odvzdušnenie

2    - Filter 6    - Merač množstva ZPN

3    - Zpätná klapka 7    - Merač tlaku ZPN

4    - Regulácia tlaku ZPN
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Bezpečnostný uzáver – má dve pracovné polohy, ak je tlak za regulačným ventilom v rozsahu 

dovolených hodnôt, uzáver je otvorený, pri prekročení bezpečnostnej medze odstaví vstup plynu 

do zariadenia. 

 

Obrázok 48 Regulátor tlaku ZPN, dvojstupňový 

4.6 Spaľovanie plynu 

Plynové horáky - zabezpečujú vhodný spôsob prívodu plynu do ohniska a potrebné premiešanie 

so vzduchom. Podľa spôsobu miešania rozoznávame horáky: 

 s predchádzajúcim miešaním, hrozí nebezpečenstvo spätného šľahnutia plameňa 

 s čiastočným predchádzajúcim miešaním 

 bez predchádzajúceho miešania 

Podľa spôsobu riadenia rozdeľujeme horáky na: 

 ručné 

 poloautomatické 

 automatické, ktoré majú samočinné ovládacie a zabezpečovacie členy, zapaľovacie 

zariadenia, strážcu plameňa atď.. 

Zabezpečovacie zariadenia, slúžia na:  

 samočinné prevetrávanie spaľovacej komory 

 zariadenia na samočinné odstavenie horáka 

 pri poklese tlaku plynu na nastavenú hodnotu 
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 pri poklese tlaku spaľovacieho vzduchu 

 pri zhasnutí plameňa 

 pri nedovolených ťahových pomeroch 

 pri výpadku elektrického prúdu 

 pri poruche riadiacej automatikyzariadenia na samočinné odstavenie horáka pri 

dosiahnutí medzných parametrov kotla. 

 

Obrázok 49 Automatický plynový horák  

Dôležitú úlohu v sústave zabezpečenia horákov majú bezpečnostné uzávery, ktoré uzavierajú 

prívod plynu na základe signálov ochranných zariadení. Na obrázku č. 49 je automatický plynový 

horák v spaľovacej komore kotla.  

Regulácia výkonu plynového kotla sa prevádza najčastejšie týmito spôsobmi: 

 vypínaním kotla (horáka) pri malých teplovodných kotloch 

 dvojstupňovou reguláciou 

 plynulou reguláciou – kontinuálna prevádzka s adaptívnym režimom prevádzky 

spaľovacieho zariadenia – horáka.  

Výhrevnosť paliva možno určiť výpočtom z prvkového rozboru paliva alebo kalorimetricky, t.j. 

spálením určitého množstva paliva v kalorimetrickej bombe. Z ohriatia vody v ktorej je bomba 

ponorená sa určí výhrevnosť paliva. 

4.7 Spaľovanie dreva 

Kvalitu dreva na energetické využívanie vo forme biopaliva riadia predovšetkým dve slovenské 

technické normy STN 480057 a STN 480058 a sekundárna legislatíva (vyhlášky) ÚRSO, MHSR, 
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MŽPSR. Aj keď STN nie je pre prevádzkovateľa zdroja záväzná, tým, že je rozhodujúca pre technický 

návrh zdroja tepla – kotol a jeho periférie, čím viac sa používané biopalivo líši svojimi vlastnosťami 

od parametrov definovanej v STN, tým väčší je dopad na energetickú efektívnosť výroby tepla 

a účinky na životné prostredie. Zariadenie nedokáže v plnej miere zvládnuť rozdiel v parametroch, 

pretože zvýšený obsah vody má zásadný vplyv na výhrevnosť, mernú hmotnosť paliva. Objemový 

tok paliva, spaľovacieho vzduchu a spalín je významne ovplyvnený, zvýšený obsah popola zasa 

významne ovplyvňuje koncentráciu tuhých znečisťujúcich látok v spalinách, keďže odlúčivosť 

filtrov na zachytávanie TZL má hraničnú hodnotu určenú pre definovanú kvalitu biopalív, to isté 

platí pre výkon ventilátorov,  .... Obzvlášť nebezpečná je zmena kvality paliva pre konštrukciu 

parných kotlov, ktorých súčasti (prehrievač pary, ale aj komory ohrievača vody, ....) sú 

z austenitickej (cr-mo-vej), chróm, molybdén, vanádiovej ocele, ktorú postihuje chlórová korózia. 

Biopalivo pre parné kotle na prehriatu paru nemôže obsahovať žiadne prímesi chlóru (slama, 

plasty, lepidlá, drevo s povrchovou úpravou, ...). Konštrukcia kotla na biomasu rieši len používanie 

slamy ako paliva, pretože ostatné prímesi chlóru (okrem slamy) direktívne zakazuje používať 

v akomkoľvek podiele environmentálna legislatíva vzťahujúca sa na ochranu ovzdušia.            

4.7.1 Základné vlastnosti biopaliva  

  STN predovšetkým definuje surovinu na výrobu drevných štiepok a to nasledovne: 

 STN 48 0057 – požiadavky na ihličnaté drevo vo forme štiepok a pilín 

 STN 48 0058 – požiadavky na listnaté drevo vo forme štiepok a pilín 

Obidve STN definujú drevné štiepky a piliny ako produkt sekania drvenia alebo frézovania 

ihličnatého alebo listnatého dreva s podielom alebo bez podielu kôry a prímesami, s rozmermi 

a kvalitou vhodný na: 

 energetické využívanie  

 mechanické spracovanie pri výrobe aglomerovaných materiálov (DVD, DTD, OSB dosák) 

 chemické spracovanie pri výrobe buničiny 

 záhradkárske účely. 

Piliny sú označované ako triesky malých rozmerov vznikajúce pri rezaní pílovými nástrojmi. 

Surovinou pre výrobu ihličnatých (listnatých) drevných štiepok na mechanické a chemické 

spracovanie sú najmä sortimenty kvalitatívnej triedy C3 definované v STN 48 0055. Surovinou pre 

výrobu ihličnatých (listnatých) drevných štiepok na energetické využívanie sú najmä sortimenty 
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kvalitatívnej triedy D definované v STN 48 0055, ďalej tenká prerezávková hmota a ostatný 

kusový odpad, ktorý vzniká pri poreze guľatiny. 

STN definuje rozmery ihličnatých a listnatých štiepok v dvoch triedach zrnitosti: 

 Jemnozrnné energetické štiepky pre spaľovacie zariadenia do približne 500 kW  

 Hrubozrnné energetické štiepky pre spaľovacie zariadenia vyšších výkonov, t.j. nad 

približne 500 kW. 

Pre potreby technológií na výrobu elektriny a tepla je dôležitou technickou požiadavkou zrnitosť 

(frakcie) drevných štiepok a ich podiel v biopalive. Rozdiely v zrnitosti spôsobujú problémy vo 

vnútornej logistike, ovplyvňujú technické riešenie na dopravné cesty zo skládky do spaľovacieho 

zariadenie kotla. Zrnitosť je dôležitý parameter pre návrh a  prevádzku spaľovacích zariadení (rošt 

fluidné lôžko, cyklón, ...), keďže tvar triesky je rozdielny pri ihličnatých, resp. listnatých 

sortimentoch frakcie a ich podiel je STN definovaný zvlášť pre listnaté a ihličnaté štiepky: 

Tabuľka 11 Jemnozrnné listnaté energetické DŠ 

 

Tabuľka 12 Hrubozrnné listnaté energetické DŠ 

 

Tabuľka 13 Jemnozrnné ihličnaté energetické DŠ 

 

Tabuľka 14 Hrubozrnné ihličnaté energetické DŠ 

 

 

Drevné štiepky rozdeľuje STN podľa vlhkosti nasledovne: 

do 5 od 5 do 35 nad 35

Hmotnostný podiel ≤20 od 75 do 100 ≤5 50

Veľkostná frakcia v mm
Parameter 

maximálna 

veľkosť štiepok

do 5 od 5 do 50 nad 35

Hmotnostný podiel ≤20 od 60 do 100 ≤20 120

Parameter 
Veľkostná frakcia v mm maximálna 

veľkosť štiepok

do 5 od 5 do 35 nad 35

Hmotnostný podiel ≤20 od 70 do 100 ≤10 80

Parameter 
Veľkostná frakcia v mm maximálna 

veľkosť štiepok

do 5 od 5 do 50 nad 35

Hmotnostný podiel ≤20 od 60 do 100 ≤20 250

Parameter 
Veľkostná frakcia v mm maximálna 

veľkosť štiepok



 

- 71 - 
 

Obsluha energetických zariadení 

Tabuľka 15 Kategórie Drevných štiepok a pilín podľa vlhkosti  

 

  V tabuľke 12 je uvedený dovolený podiel kôry pre jednotlivé druhy štiepok. 

Tabuľka 16 Dovolený podiel kôry 

 

STN definuje pre ihličnaté a listnaté energetické štiepky špecifikáciu kvality podľa relatívnej 

vlhkosti uvedenej v tabuľke 17.  Mernú hmotnosť stanovuje STN len pre ihličnatú štiepku. Pre 

listnatú štiepku je potrebné určiť mernú hmotnosť pre každý sortiment listnatého dreva zvlášť. 

Tabuľka 17 Závislosť výhrevnosti listnatého dreva od relatívnej vlhkosti 

 

Podiel minerálnych nečistôt a iných prímesí definuje STN nasledovne: 

 štiepky na mechanické a chemické spracovanie nesmú obsahovať žiadne minerálne 

nečistoty a iné prímesi. 

 energetické štiepky môžu mať podiel drobných minerálnych nečistôt (piesok hlina 

a podobne) maximálne 0,3 %. Znečistenie inými prímesami sa nepovoľuje. 

 v štiepkach na záhradkárske účely nie je podiel drobných minerálnych nečistôt limitovaný  

STN určuje postup pre skúšanie kvality drevných štiepok,  

Kategória 
Relatívna vlhkosť  

%
Špecifikácia 

V1 do 20 vzduchosuché

V2 od 21 do 35 preschnuté - stabilné pri skladovaní v sklade 

V3 od 36 do 45
mierne preschnuté - pri dlhodobom skladovaní je nutné 

pravidelné mechanické prehadzovanie skládok 

V4 nad 45
čerstvé - vyrobené z čerstvého dreva nevhodné na 

dlhodobé skladovanie v krytých skladoch

Ihličnaté štiepky Listnaté štiepky 

na chemické spracovanie do 1 do 1 

na mechanické spracovanie do 3 do 3

energetické štiepky do 30 do 30

na záhradkárske účely neobmedzený neobmedzený

Podiel kôry 
Druh štiepok 

15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0

Výhrevnosť 

ihličnatých štiepok
GJ.t-1 15,5 14,4 13,4 12,3 11,3 0,2 9,1 8,0 7,0

Merná hmotnosť 

ihličnatých štiepok
kg,prm-1 205,0 217,5 230,0 247,5 265,0 287,5 310,0 345,0 380,0

Parameter Rozmer
Relatívna  vlhkosť DŠ v %
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 hmotnosť vzorky na skúšku kvality na 200 g.  

 hmotnosť vzorky na rozbor zrnitosti 300 g  

 hmotnosť vzorky vzorka na podiel kôry 200 g.     

Bezpečnosť skladovania štiepok a pilín musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi. 

V novonasypanej hromade štiepok alebo pilín sa musí kontrolovať teplota, ktorá sa meria 

teplomerom v hĺbke 1,5 m a vo vzdialenosti 10 cm od seba najmenej 1 x za deň. Ak teplota 

v priebeh 1 týždňa po ich uskladnení nepresiahne 35 °C možno lehotu predĺžiť na 1 x za tri dni. Po 

troch týždňoch možno interval predĺžiť na 1 x za týždeň A teplota na hromade dosiahne 50°C je 

potrebné štiepky alebo piliny prehádzať alebo rozhrnúť, rovnako ak sa teplota zvyšuje o viac ako 

3 °C za 24 hodín. 

4.7.2  Proces spaľovania dreva  

Biopalivá na báze biomasy sú vo všeobecnosti považované za ekologický zdroj energie v porovnaní 

so spaľovaním fosílnych palív, nemusí to byť vždy pravda. Spaľovanie biomasy je zložitý proces 

vyžadujúci si kvalitné riadenie pre dosiahnutie maximálnej účinnosti spaľovania a nízkych emisií. 

Neriadené alebo nesprávne riadené spaľovanie biomasy môže mať na životné prostredie (hlavne 

na lokálne ovzdušie) v niektorých prípadoch dokonca porovnateľne negatívny dopad ako napr. 

neriadené spaľovanie uhlia. Typickým prípadom nesprávneho kúrenia je nevhodne regulovaný 

pomer palivo – vzduch hlavne pri zmene kvality používaného paliva, pri prechodových dejoch 

alebo pri náhlej zmene  výkonu, tiež pri zakurovaní alebo dohorievaní paliva.  

Spaľovanie je vo všeobecnosti spontánna chemická reakcia horľavých zložiek paliva 

a okysličovadlom, pričom sa chemicky viazaná energia v palive uvoľňuje a v technickom zariadení 

(kotle) sa premieňa na teplo. Teplo prechádza z pracovného média na teplonosné médium 

rozvodu a distribúcie, následne v zariadení koncového odberateľa konvertuje z vykurovacieho 

zariadenia (radiátora) ako pocitové teplo. Horľavé časti drevných peliet (celulóza, polyóza a lignín) 

oxidujú na CO2 a vodnú paru. Horľavina procesom fotosyntézy viazaná v dreve sa skladá z uhlíka 

(C), minimálneho množstva síry (S) a vodíka (H). Jednotlivé chemické reakcie možno vyjadriť 

nasledovnými rovnicami: 

C  +     O2          CO2 +    34 000 kJ 

C  +  ½O2  CO  +    10 900 kJ 

  H2 + ½O2    H2O  + 141 984 kJ 

S   +    O2  SO2  +     9 250 kJ 
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Hovoríme im stechiometrické rovnice spaľovania a veľkosť uvoľneného tepla platí pre jednotkové 

množstvá. Podľa prvkového zloženia horľaviny je možné vypočítať minimálne množstvo kyslíka 

potrebné na dokonané spálenie 1 kg paliva. 

4.7.3 Spotreba vzduchu  

V chemickej reakcii horenia sa podľa vyššie uvedených rovníc slúži ako okysličovadlo kyslík (O2). 

Keďže samostatný kyslík nie je bežne dostupným plynom, ale nachádza spolu s dusíkom 

a stopovými plynmi vo vzduchu ako okysličovadlo sa používa vzduch. Vzduch má v zemskej 

atmosfére takmer rovnaké zloženie a skladá sa z nasledovného pomeru zmesi plynov:   

 78,850 % dusíka - N2 

 21,000 % kyslíka - O2 

   0,092 % argónu - Ar 

   0,030 % kysličník uhoľnatý - CO2 

   0,028 % ostatné plynné látky  

Každé palivo potrebuje k dokonalému spáleniu primerané množstvo vzduchu – teoretickú potrebu 

vzduchu. Na dokonalé spálenie 1 kg dreva je potrebné 0,82 kg kyslíka, čo zodpovedá 0,57 m3 pri 

normálových podmienkach (0°C a 1013 Pa). Pretože vzduch obsahuje 21 % kyslíka, na spálenie 1 

kg dreva bude teoreticky potrebných presne 2,72 m3 vzduchu.  

 

Obrázok 50 Parametre drevných štiepok Bučina 
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Obrázok 51 Odchýlka v potrebe vzduchu oproti štandardnému palivu 

Pomer dodaného množstva vzduchu a teoretickej spotreby vzduchu sa označuje ako hodnota ƛ. 

Hodnota lambda sa určí meraním obsahu kyslíka v spalinách pomocou prístroja – lambda sonda. 

Jej nameraná hodnota môže poslúžiť ako riadiaca veličina na reguláciu množstva sekundárneho 

vzduchu. Podľa toho má úplné vyhorenie za teoretickej spotreby vzduchu hodnotu ƛ = 1. V tomto 

prípade vykazujú spaliny maximálny obsah CO2 závislý od paliva. 

 

Obrázok 52 Odchýlka v potrebe skutočne použitých paliv  

Na to, aby sa dodávalo dostatočné množstvo kyslíka do spaľovacieho priestoru a s určitosťou 

mohlo reagovať s horľavými časťami, sa v praxi dodáva viac vzduchu, než vyžaduje teória. Znamená 

to, že v praxi sa pracuje s prebytkom vzduchu, pričom hodnota sa pohybuje v rozmedzí ƛ = 1,4 až 

2,0. S narastajúcim prebytkom vzduchu úmerne vzrastá množstvo kyslíka v spalinách. 
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Obrázok 53 Závislosť hodnoty lambda, obsahu kyslíka a CO2 v spalinách  

Na vypočítané objemové množstvo vzduchu + prebytok musí byť navrhnutý výkon vzduchových 

(primárnych a sekundárnych) ventilátorov. Prebytok vzduchu závisí od konštrukcie kotla, najmä 

od jeho spaľovacieho zariadenia. Pri plynových, fluidných alebo práškových kotloch sa pohybuje 

do 15 % a pri kotloch roštových môže byť viac ako 60 %. Spálením paliva vo vzduchu vzniknú 

spaliny. Na ich odsávanie slúži dymový ventilátor, ktorý musí byť dimenzovaný na stechiometrický 

objem spalín + prebytok vzduchu  a vzniknutú vlhkosť, aby s rezervou vytvoril podtlak v spaľovacej 

komore kotla. K ťahu ventilátora prispieva prirodzený ťah komína. V praxi exituje viac metód na 

overenie dokonalosti spaľovania. Najznámejšia z nich je kontrola pomocou analyzátorov spalín, 

zriedka sa ešte stretneme s nomogramom nazývaným Ostwaldov spaľovací trojuholník, ktorý musí 

byť spracovaný pre konkrétne palivo (drevo, hnedé uhlie, čierne uhlie, ZPN, olej,...), pretože každé 

palivo dosiahne pri spálení individuálny maximálny obsah kysličníka uhoľnatého CO2max. 

Pri nedokonalom spaľovaní (nedostatku vzduchu) je hodnota ƛ menšia ako 1. Pri nedostatku 

vzduchu vznikajú intenzívne páchnuce, silne dymiace spaliny, ktoré sú ako mimoriadne škodlivé 

emitované do ovzdušia. Takéto spaliny obsahujú veľké množstvo oxidu uhoľnatého CO, nespálené 

uhľovodíky a uhlíkové častice (sadze). Obsah CO v spalinách je dôležitým ukazovateľom kvality 

spaľovania, pretože priamo indikuje chemický nedopal. CO, NOx a SOx sú plynné znečisťujúce látky 

(PZL), pre ktoré spolu s TZL má každé spaľovacie zariadenie s výkonom nad 300 kW predpísaný 

emisný limit a za vypúšťanie ktorých sa uhrádza odplata. Ďalšou škodlivou plynnou látkou 

v emisiách vzniknutých po horení je CO2, tento plyn patrí medzi skleníkové plyny (greenhouse 
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gases), jeho účinok nemá súvis so ohrozením zdravia obyvateľstva, ale jeho hromadenie 

v atmosfére vplýva na klimatické zmeny (climate changes). Objem CO2 je možné určiť z emisných 

faktorov paliva a súvisí s obsahom uhlíka, teda  výhrevnosťou paliva.  CO2 vzniká aj pri spaľovaní 

dreva, avšak do sledovaných bilancií sa nezapočítava, pretože horením dreva sa uvoľní presne 

toľko CO2, ako rastlina syntetizovala počas životného cyklu v procese  fotosyntézy. Spaľovanie 

biomasy (dreva) sa preto považuje za CO2 neutrálne.  Sledovanou hodnotou so stanovenými 

limitmi je ešte celkový uhlík (total carbon).  

Upozornenie: Oxid uhoľnatý je veľmi jedovatý plyn bez zápachu! 

4.7.4 Účinnosť energetických zariadení 

Pri procese spaľovania sa nedá dosiahnuť, aby sa teplo obsiahnuté v palive prenieslo bez tepelných 

strát na vykurovacie médium (vodu, vzduch), vznikajú úniky tepla - straty. Aká je veľkosť tepelných 

strát to označuje energetická efektívnosť (účinnosť) premeny energie v tepelných zariadeniach,  

zdroji, distribučnej sústave – zdrojovej a domovej výmenníkovej stanici a primárneho, resp. 

sekundárneho rozvodu tepla. 

Energetická efektívnosť komplexných premien energie sa vo všeobecnosti definuje ako pomer 

užitočne premenenej energie a dodanej energie v palive celkom. Pri vykurovacích zariadeniach so 

spaľovacím procesom rozlišujeme energetickú efektívnosť samotného spaľovacieho procesu 

a následne v technologických zariadeniach – turbogenerátor, výmenníková stanica, rozvody tepla, 

KOST, DOS, v ktorých prebieha následná konverzia energie. 

Energetická efektívnosť spaľovacieho procesu - účinnosti zdroja tepla (kotla) je meradlom pre 

využitie tepla získaného spaľovaním paliva. Zohľadňuje tepelné straty odvádzané spalinami do 

komína a vo zvyškoch po horení - mechanický a chemický nedopal a citeľné teplo spalín a zvyškov 

po horení. Závisí hlavne od použitého paliva a konštrukcie spaľovacieho zariadenia (horák, rošt), 

spaľovacej komory, teplovýmenných plôch, tlakového celku a ohrievača vzduchu, ale aj od izolácie 

kotla (strata vychladením a žiarením – citeľným teplom). 

Energetická efektívnosť následných premien vyjadruje účinnosť distribúcie tepla. Čím je 

efektívnosť vyššia, tým lepšie je navrhnutá a prevádzkovaná výmenníková stanica a nasledujúce 

zariadenia distribučného reťazca využiteľného tepla. 

Celková účinnosť je súčinom reťazca technologických zariadení na všetkých úrovniach výroby, 

rozvodu a dodávky tepla. Pre výrobcov tepla na báze využívania energie z dreva je reálna celková 

(komplexná)  účinnosť do 75 %. Priemerné ročné hodnoty nad 75 % sú v praktických podmienkach 

takmer nedosiahnuteľné – skôr hraničné.  V prípade kombinovanej výroby elektriny a tepla však 
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až od tejto úrovne účinnosti premeny hovoríme o vysokoúčinnej KVET. Prirodzene je tu aj rozdiel 

medzi účinnosťou pri čiastočnom a menovitom zaťažení zariadenia. Pri čiastočnom zaťažení býva 

účinnosť vždy nižšia ako účinnosť pri menovitom zaťažení, pretože povrch kotla a prevádzkové 

teploty, hlavne ak sa používa para ako médium sa nemenia, strata citeľným teplom a sálaním je 

bez ohľadu na výkon zariadenia rovnaká, teda ak napríklad výkon parného kotla klesne na 50 %, 

strata sálaním sa automaticky zvýši o 100 %. 

Pre prevádzkovateľa zariadenia je najdôležitejší ukazovateľ „priemerná ročná (bilančná) účinnosť 

zdroja“. Chápe sa ním pomer medzi využiteľným teplom získaným počas jedného roka a celkovou 

dodanou energiou v palive. Stredné a veľké kotlové zariadenia na drevné štiepky dosahujú 

bilančnú účinnosť na úrovni 80 a 90 %, pričom vyššie hodnoty účinnosti sa dosahujú pri 

kvalitnejšom palive. 

4.7.5 Fázy spaľovania drevných štiepok  

Proces spaľovania drevných štiepok (aj pri drevnom palive v iných formách) prebieha v troch 

fázach. 

 Sušenie - uskutočňuje sa pri teplote do 150 °C. Znamená  to, že voda obsiahnutá v palive 

sa uvoľní a úplne odparí. V tejto fáze procesu zapaľovania paliva energiu dodávame 

citeľným teplom primárneho vzduchu, zo sálavých plôch spaľovacej komory, recirkuláciou 

spalín ... . 

 Pyrolýza - medzi 150 °C až 600 °C dochádza k uvoľneniu plynnej horľaviny z paliva. Aj v 

tejto fáze ešte časť energie dodávame. Týmto dvom fázam hovoríme aj primárne 

spaľovanie. 

 Spaľovanie - asi od 400 °C do 1300 °C sa za prívodu vzduchu (kyslíka) uskutoční oxidácia, 

teda vlastné spaľovanie (sekundárne spaľovanie). Po dosiahnutí zápalnej teploty a pri 

dostatočnom prísune kyslíka dôjde k vznieteniu plynných zložiek a k následnému 

uvoľňovaniu tepla. Pri rovnomernom dávkovaní paliva a stupňovitom prívode 

okysličovadla (vzduchu) prebiehajú všetky fázy spaľovacieho procesu kontinuálne 

a reakčné teplo sa uvoľňuje rovnomerne. 

V súvislosti s viacerými fázami spaľovania je potrebný aj niekoľkostupňový prívod vzduchu v 

požadujúcich množstvách (primárny a sekundárny vzduch). Na prívod vzduchu slúži ventilátor. V 

kotloch s menším výkonom sa rozdelenie vzduchu na primárny a sekundárny vzduch deje priamo 

v horáku. Pri kotloch s väčšími výkonmi sú samostatné ventilátory pre primárny a sekundárny 

vzduch. Množstvo vzduchu závisí od potrebného tepelného výkonu. 
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Dokonalé spaľovanie s nízkym obsahom emisií sa dosiahne za nasledovných predpokladov: 

 V spaľovacej komore sa dosahuje stredná teplota najmenej 600 °C (membránový tlakový 

celok z ocele, šamotová, poprípade keramická výstielka alebo výmurovka, aerodynamicky 

prispôsobené klembovanie stien spaľovacej komory, pre prekonanie rôznorodosti paliva 

je dôležitá akumulačná schopnosť prednej zapaľovacej – vysúšacej klenby, poprípade 

zadnej dohorievacej klenby. Klenby sú konštruované tak, aby na ich povrchu nevznikali 

mechanické nánosy.  

 Proces horenia prebieha pri optimálnom zmiešaní horľavého plynu s optimálnym 

množstvom kyslíka (vzduchu). 

 Horenie prebieha pri dostatočne dlhom reakčnom čase zotrvania horiacich plynov 

v priestore spaľovacej komory – primeraná hodnota podtlaku riadená reguláciou 

v spaľovacej komore tak, aby výkonu primárnych, sekundárnych ventilátorov bol 

prispôsobený výkon dymového ventilátora. 

Moderné kotly na spaľovanie drevných štiepok musia mať zabudovanú kyslíkovú sondu, poprípade 

lambda sondu, pomocou ktorej reguluje výkonová regulácia kotla nielen prísun paliva do 

spaľovacej komory, ale zároveň aj prívod sekundárneho vzduchu tak, aby spaľovanie bolo 

optimálne, čiže čo najbližšie k dokonalému – stechiometrickému spaľovaniu, kotol vždy musí 

pracovať v oblasti chudobnej zmesi palivo -  vzduch „lean mixture fuel – air“. Bez riadenia procesu 

spaľovania nie je možné plniť súčasnú legislatívu súvisiacu s energetickou efektívnosťou a plnením 

emisných limitov. 

4.7.6 Účinnosti premeny energie v palive a emisie zo spaľovacieho procesu 

Priebeh spaľovania v závislosti od množstva kyslíka v spalinách je v tabuľke 1. Z údajov v tabuľke 

je zrejmé, že ak riadiaci systém spaľovania, resp. obsluha kotla neoptimalizuje množstvo kyslíka 

v spalinách, hlavne pri nižšom výkone kotla, keď ventilátory majú dostatočnú výkonovú kapacitu 

komínová strata môže dosiahnuť hodnotu nad 20 %. Úmerne sa zvýši rýchlosť prúdenia spalín 

všetkými prierezmi kotla, teda aj cez elektrostatické odlučovače (ESO) a zariadenie prestane plniť 

emisné limity. Pri prevádzke kotla na menovitý výkon dimenzia ventilátorov obyčajne pôsobí proti 

prekročeniu O2  v spalinách na úrovni 14 - 15 %, t.j. konštrukčne je ohraničená veľkosť straty na 

cca 17-19 %.    
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Tabuľka 18 Závislosť komínovej straty od množstva kyslíka v spalinách 

 

 

Obrázok 54 Závislosť straty citeľným teplom palín na  O2 v spalinách 

Na obrázku 54 je priebeh straty citeľným teplom spalín v závislosti od obsahu kyslíka v spalinách 

a stým súvisiacim objemom spaľovaného vzduchu a následne spalín. 

 

 

Množstvo 

O2 v %

Prebytok 

vzduchu

Množstvo 

vzduchu

Množstvo 

CO2 skut %

Strata 

citeľným 

teplom 

spalín

Rýchlosť 

prúdenia v%

0,0 1,000 25 840,0 20,0 5,6 100,0

1,0 1,050 27 132,0 19,0 5,8 105,0

2,0 1,105 28 560,0 18,1 6,2 110,5

3,0 1,167 30 146,7 17,1 6,5 116,7

4,0 1,235 31 920,0 16,2 6,9 123,5

5,0 1,313 33 915,0 15,2 7,3 131,3

6,0 1,400 36 176,0 14,3 7,8 140,0

7,0 1,500 38 760,0 13,3 8,4 150,0

8,0 1,615 41 741,5 12,4 9,0 161,5

9,0 1,750 45 220,0 11,4 9,7 175,0

10,0 1,909 49 330,9 10,5 10,6 190,9

11,0 2,100 54 264,0 9,5 11,7 210,0

12,0 2,333 60 293,3 8,6 13,0 233,3

13,0 2,625 67 830,0 7,6 14,6 262,5

14,0 3,000 77 520,0 6,7 16,7 300,0

15,0 3,500 90 440,0 5,7 19,5 350,0

16,0 4,200 108 528,0 4,8 23,4 420,0

 0,0

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

 0,0

20 000,0

40 000,0

60 000,0

80 000,0

100 000,0

120 000,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0

st
ra

ta
  v

 %

O
b

je
m

 s
p

a
ľo

va
ci

eh
o

 v
zd

u
ch

u
  v

 m
3

/h
o

d

Hodnota lambda

Závislosť straty od objemu spaľovacieho vzduchu 

Množstvo vzduchu

Strata citeľným teplom
spalín



 

- 80 - 
 

Obsluha energetických zariadení 

4.7.7 Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti pri  výrobe tepla 

Jedným z opatrení zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti sústavy tepelných 

zariadení na znižovanie nákladov výroby elektriny a tepla je v Bučine Zvolen v zdroji KVET úspora 

palivovej zložky nákladov, jednak jej cenou, ale hlavne zvyšovaním účinnosti energetických 

premien reťazca: 

 skládka paliva  

 výroba tepla – znižovanie kotlových strát pri výrobe tepla 

 strata citeľným teplom vnútorných rozvodov  

 strata pri rozvode tepla - pri dodávke tepla v pare a vo výmenníkových staniciach  

 strata pri výrobe elektriny – termodynamická účinnosť turbíny 

 termická strata výroby elektriny CR - cyklu   

Všetky straty podliehajú kontrole a spoločnosť musí pravidelne vykonávať atest reťazca zdroja 

KVET odbornou firmou, ktorá je povinná vydať atest vo forme písomného protokolu. 

Vplyv na energetickú efektívnosť zdroja má hodnota energetického obsahu v palive, ktorej zmena 

je závislá od relatívnej vlhkosti paliva a je ilustrovaná na obrázku 55. 

 

Obrázok 55 Závislosť zmeny energetického obsahu od vlhkosti 

Z grafu na obrázku je zrejmá závislosť medzi relatívnou vlhkosťou a výhrevnosťou dreva a tiež 

úbytok vlhkosti v závislosti od počtu dní skladovania drevnej hmoty. Vzhľadom k tomu, že 

skladovanie paliva viaže finančné prostriedky, z ekonomického hľadiska je potrebné optimalizovať 

vzťah medzi rastom finančných nákladov o úroky a prínosom zo zvýšenia energetického obsahu 
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paliva. Vzhľadom na priebeh úbytku vlhkosti je optimálna doba skladovania cca 90 dní, kedy 

pomerne rýchlo klesá relatívna vlhkosť o 6,1 %, t.j. 2 % za mesiac, pričom výhrevnosť paliva stúpne 

za tú istú dobu o 0,37 MWh/t (1,32 GJ/t), t.j. o 14 %. V nasledovnej tabuľke je vyčíslený prínos 

zmeny výhrevnosti na úsporu paliva. Ďalším dôležitým prínosom je environmentálny dopad 

opatrenia, pretože jeho aplikáciou sa ušetrí takmer 16 tis. ton drevnej hmoty s priamym dopadom 

na všetky zložky – pôda, voda ovzdušie.     

Tabuľka 19 Potenciálny prínos skladovania drevnej hmoty 

 

Z údajov v tabuľke vyplýva, že prínosom skladovania drevnej hmoty po dobu cca 90-100 dní je 12,4 

% úspora drevnej hmoty oproti tomu, keby sa v kotloch ako zdroj energie (palivo) použila DŠ 

priamo z lesa s relatívnou vlhkosťou 42,5 %. Objasnenie, prečo dochádza k úspore drevnej hmoty 

ak sa spaľuje suchšia drevná hmota a aká je výška úspory je daná analýzou procesu horenia, ktorý 

je chemickou reakciou oxidácie horľaviny obsiahnutej v drevnej hmote a odparovania voľnej 

(hrubej, povrchovej) vody a viazanej (bunkovej) vody. Produktami procesu horenia sú vodná para, 

CO, CO2  a tuhé zvyšky po horení (popol). Voda je produkt horenia vodíka H2, preto už nemôže  

horieť, z dreva nevytečie ako kvapalina, naopak musí sa odpariť a teplo potrebné na jej fázovú 

premenu - odparenie sa získa z procesu horenia v dreve obsiahnutej horľaviny. Samozrejme celý 

proces prebieha s energetickými stratami a výsledkom je, že pri dreve s relatívnou vlhkosťou 40 % 

sa až polovica tepla uvoľneného z procesu horenia použije na odparenie vody. Drevná hmota ako 

palivo môže mať dokonca zápornú energetickú hodnotu pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85,33 % 

a to vtedy keď hovoríme o čistej drevnej hmote, ktorej spalné teplo je 5,12 MWh/t, a obsah 

minerálnych - nespáliteľných zvyškov po horení je do 0,3 %. V prípade ak sa spaľuje povedzme 

rezíduá po ťažbe dreva z obsahom cudzorodých látok je 5 %, potom hodnota relatívnej vlhkosti pri 

ktorej energetická hodnota dosiahne zápornú hodnotu je 75 %.  

43% 37%

hod MWh t t t %

Január 744 17 218 6 779 5 937 842 12,4

Február 672 15 552 6 123 5 363 760 12,4

Marec 744 17 218 6 779 5 937 842 12,4

Apríl 360 8 331 3 280 2 873 407 12,4

Máj 744 17 218 6 779 5 937 842 12,4

Jún 720 16 663 6 560 5 746 814 12,4

Júl 744 17 218 6 779 5 937 842 12,4

August 744 17 218 6 779 5 937 842 12,4

September 360 8 331 3 280 2 873 407 12,4

Október 744 17 218 6 779 5 937 842 12,4

November 720 16 663 6 560 5 746 814 12,4

December 744 17 218 6 779 5 937 842 12,4

Rok  8 040 186 069 73 255 64 162 9 094 12,4

Obdobie 

roka

Energia v 

palive

Fond 

prevádzky

Spotreba DŠ pri 

relatívnej vlhkosti Úspora DŠ
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Záver analýz  pre využívanie dreva ako paliva pre účel tohto dokumentu je: 

 Relatívna vlhkosť dreva má byť čo najnižšia, čím bližšie k úrovni obsahu viazanej vody.  

Ideálne by sa malo páliť vzduchosuché drevo s relatívnou vlhkosťou do 30 %. Vstupné 

parametre spaľovacieho zariadenia môžu obmedzovať vlhkosť paliva na vstupe kvôli 

bezpečnosti a požiarnej ochrane zdroja tepla.  

 Úroveň nespáliteľných zvyškov po horení by mala byť čo najnižšia  ideálne pod 0,3 %.  

Drevo je najstarší zdroj energie a za tisícročia používania sú vyššie uvedené konštatovania 

zovšeobecnením skúseností predkov, ktorý na vykurovanie používali trojročné vzduchosuché 

drevo, presne ak ako ho používa každý kto na vykurovanie používa drevo.   
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5. Chémia vody v energetike 

6. Obsluha kotlov a kotlových zariadení 

7. Obsluha parných turbogenerátorov 

8. Bilancovanie energetických zariadení 

    


