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ÚVOD 

Energetika predstavuje kľúčové odvetvie každého hospodárstva. Je prepojená so všetkými 
výrobnými odvetviami i službami. Človek začal energiu využívať už v čase, keď prvýkrát ovládol 
oheň. Odvtedy človek zdokonalil spôsoby využívania a vzájomných premien energií až k využitiu 
jednej zo základných síl vesmíru, silnej interakcie, energii jadra. Dnes energetiku tvoria najmä 
oblasti palív, ako napr. plynárenstvo, oblasti spravovania energie na teplo, teplárenstvo a oblasť 
premeny energií na elektrickú energiu, elektroenergetika. 

Skriptá sú určené predovšetkým pre študentov vysokých škôl technického zamerania. Poskytujú 
základné vedomosti pre potreby predmetu Silnoprúdové prvky a systémy, prednášaného na Fakulte 
elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, nepokrývajú však plne celý rozsah predmetu. 
Možno ich využiť ho i na dištančné vzdelávanie v odbore Elektrotechnické inžinierstvo a budú 
použité v pripravovanom medzinárodnom projekte v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví. Zahŕňjú základné poznatky z plynárenstva, využívania vody a hydroenergetického 
potenciálu a teplárenstva. Nosnou časťou tejto publikácie však zostáva oblasť elektroenergetiky. 
V tejto oblasti sa publikácia zameriava najmä na rezdelenie jednotlivých typov zdrojov elektrickej 
energie a na zariadenia slúžiace na výrobu, prenos a distribúciu elektrickej energie. Venuje sa tiež 
otázkam merania elektrickej energie, kvality elektrickej energie a regulácii jej parametrov. 

Prvá kapitola objasňuje základné elektrotechnické pojmy použité v ďalších kapitolách. 

Druhá kapitola sa venuje základným elektrotechnickým veličinám. Uvádzame ich definície, 
zvyčajné označovanie a jednotky. Obsahuje tiež jednoduché pnldady na lepšie objasnenie 
jednotlivých pojmov. Táto kapitola je určená najmä čitateľom s iným než elektrotechnickým 
zameraním. 

Tretia kapitola sa venuje jednotlivým formám energie a možnostiam ich vzájomných premien. 
Uvádza celkovú energetickú bilanciu Zeme a klasifikuje jednotlivé druhy energií podľa formy 
energie, jej miesta v procese premien energií a obnoviteľnosti. V časti o obnoviteľných zdrojoch 
energie sa venuje geotermálnej energii, biomase, veternej a slnečnej energii. 

Vodnej energii, ako ďalšej z obnoviteľných energií, sa venuje samostatná štvrtá kapitola, nakoľko 
vodná energetika má oproti ostatným obnoviteľným zdrojom omnoho väčší podiel na celkovej 
vyrobenej elektrickej energii, ako aj na inštalovanom výkone. Táto kapitola sa tiež venuje 
hydroenergetickému potenciálu SR a jeho súčasnému využitiu, ako aj legislatíve spojenej 
s vodohospodárstvom a využívaním vody na výrobu elektrickej energie. 

Piata kapitola sa venuje Jadrovej energetike, konkrétne základným typom jadrových elektrární, 
jednotlivým procesom pri príprave paliva, a tiež základným typom jadrových reaktorov. 

Šiesta kapitola tejto publikácie je zameraná na tepelné elektrárne. Obsahuje prehl'ad jednotlivých 
okruhov v technologickom procese premeny chemickej energie paliva na energiu elektrickú a 
základné technologické časti elektrárne. 

Na teplárenstvo a kogeneračnú výrobu tepla a elektrickej energie je zameraná siedma kapitola. 
Jednotlivé podkapitoly ozrejmujú súčasný stav legislatívy v tejto oblasti, základné pojmy 
teplárenstva a kogeneračnej výroby tepla a elektrickej energie. Samostatné podkapitoly sa tiež 
venuJu hospodárnosti prevádzky tepelných zariadení, reguláciám a meraniu tepla a 
environmentálnym otázkam spojeným so zásobovaním teplom. Otázkam systémových riešení 
zásobovania teplom a kodifikácii štátnej politiky v tejto oblasti sa venuje posledná podkapitola. 



 

Jednotlivým zariadeniam v elektrizačnej sústave patrí ôsma kapitola. Venuje sa jednak vedeniam, 
ich parametrom, výpočtom na nich (na tejto podkapitole spolupracoval aj Ing. Anton Beláň, PhD.) 
a organizačnému a majetkovému usporiadaniu, ako i jednotlivým prvkom elektrizačnej sústavy, 
transformátorom, generátorom a elektrickým staniciam. 

Deviata kapitola sa venuje meraniu elektrickej energie, prístrojovým transformátorom 
a kompenzácii účinníka. 

Regulácii frekvencie a napätia sa venuje desiata kapitola. Obsahuje základné znalosti primárnej, 
sekundárnej a terciálnej regulácie frekvencie a napätia. Samostatnú podkapitolu tvorí kvalita 
elektrickej energie, ktorej význam narastá najmä v súvislosti s čoraz širším používaním 
mikroprocesorovej techniky a frekvenčných meničov. 

Záverečná kapitola predkladá základné poznatky z plynárenstva ako významnej časti energetiky. 
Využitie plynu v energetike má rastúcu tendenciu a plyn tvorí aj významnú časť palív 
elektroenergetiky. Slovensko zároveň predstavuje významnú tranzitnú kapacitu na východo -
západnej osi prenosu plynu. Prvé tri podkapitoly sa venujú základným pojmom z plynárenstva, 
fyzikálnym vlastnostiam a charakteristikám plynov a tekutín a štruktúram toku tekutín. Ďalšie 
podkapitoly sú zamerané na fyzickú a organizačnú štruktúru plynárenstva, menovite plynárenskú 
sústavu, technický popis tranzitnej sústavy a distribučný plynovod. 

Za pomoc a odborné vedenie pri príprave a spracovaní týchto skrípt ďakujeme prof. Ing. 
Františkovi Janíčkovi, PhD. 

Zároveň by sme chceli poďakovať pánom doc. Ing. Jurajovi Altusovi, PhD. a doc. Ing. Milanovi 
Novákovi, PhD. z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, pánovi Ing. Vlastimilovi 
Majerčákovi, riaditeľovi Vodných elektrární Trenčín SE, a.s., za poskytnutie materiálov použitých 
v jednotlivých častiach týchto skrípt, pánovi Artúrovi S chwarcovi , riaditeľovi prevádzkárne 
Liptovská Mara a pánovi Eduardovi Sobokovi riaditeľovi závodu Nováky SE, a.s. 
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1 VYBRANÉ ZÁKLADNÉ POJMY V ELEKTROENERGETIKE 

Automatizovaný systém dispečerského riadenia ES (ASDR) 

Buduje sa ako jeden funkčný celok na všetkých dispečerských pracoviskách a energetických dielach 
na strane riadiacej a riadenej. ASDR sa budujú na základe zlúčiteľných technických a 
programových prostriedkov. Nadväznosť databázy medzi dispečerskými úrovňami sa deje 
vzájomnou dohodou. Prístup k databázam a nakladanie s dátovými súbormi určuje Kódex PS SR a 
príslušná PI. Zakázané sú zásahy do funkcie ASDR, ktoré ovplyvnia informácie a doklady o 
prevádzke ES SR, alebo jej častí, bez predchádzajúceho prerokovania so zodpovednými 
pracovníkmi príslušného dispečingu a pracovm1ani dispečerskej služby. Napájanie zariadení ASDR 
musí byť bezvýpadkové s vylúčením beznapäťových stavov. 

Bezpečnost' pri riadení DS 

Zodpovednosť za riadenie časti sústavy sa určí po dohode medzi PDS s používateľom v súlade s 
Dispečerským poriadkom dispečingu prevádzkovateľa DS (DPD) a prevádzkovou inštrukciou (PI). 
Tým sa zabezpečí, že iba jedna zmluvná strana bude vždy zodpovedná za určitú časť zariadenia 
alebo vybavenia. PDS a používatelia menujú osoby trvalo zodpovedné za koordináciu bezpečnosti 
práce v sústave v súlade s KDS. Zoznam týchto osôb, vrátane spojenia medzi nimi si vzájomne 
vymenia a udržujú ho aktuálny. 

Bezpečnosť práce 

InterdisCiplinárny vedný odbor, ktorého predmetom skúmania je optimalizácia práce (pracovných 
podmienok, pracovných činností, pracovných nástrojov, organizácie práce a pod.) podľa kritérií 
minimalizácie poškodenia zdravia a vylúčenia nebezpečných situácií, ktoré by mohli ohroziť 
zdravie alebo životy pracovm1cov. Také vlastnosti práce, pracovných postupov, pracovných 
podmienok, pracovných činností, pracovných nástrojov, organizácie práce a pod., chránia 
pracovníkov na elektrických zariadeniach pred ohrozením (v elektroenergetike, napr. pred 
ohrozením elektrickým napätím alebo prúdom, pred výbojmi, pred elektromagnetickým žiarením,a 
pod.). 

Celková spotrebá elektrickej energie 

Celková spotreba elektrickej energie je elektrická energia spotrebovaná v regulačnej oblasti, vrátane 
energie vyrobenej samovýrobcami a energie salda dovozu a vývozu. 

Diagram zaťaženia 

Časový priebeh špecifikovaného odoberaného výkonu, činného, alebo jalového v dohodnutom čase 
(deň, týždeň, rok a pod.). 

Dispečerské riadenie (DR) 

Kontinuálne zabezpečovanie rovnováhy medzi spotrebou a výrobou elektrickej energie s 
prihliadnutím na efektívnosť a spoľahlivosť technologického procesu jej výroby a rozvodu, pri 
rešpektovaní ekonómie prevádzky energetických diel, ochrany životného prostredia a dodržaní 
zásad medzinárodnej energetickej spolupráce. Cieľom je zabezpečovanie plynulého zásobovania 
odberateľov elektrickou energiou v stanovenej kvalite. Energetické organizácie, alebo ostatné 
organizácie pre túto činnosť zriaďujú samostatné dispečerské pracoviská. Do dispečerského 

riadenia patrí príprava prevádzky, operatívne riadenie prevádzky, analýza a hodnotenie prevádzky. 
Dispečerské riadenie prevádzky sa vykonáva formou priameho a nepriameho riadenia. 
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Dispečing (PPS) 

Riadi prevádzku prenosovej sústavy v reálnom čase, zabezpečuje trvalú rovnováhu medzi výrobou 
(zdroje, dovoz, vývoz, tranzit) a spotrebou elektrickej energie v elektrizačnej sústave (ES) SR ako 
celku a zabezpečuje aj výmenu elektrickej energie v medzinárodnom meradle. 

Distribučná sústava 

Distribučná sústava je súbor zariadení na prenos elektrickej energie z prenosovej sústavy, alebo zo 
zdrojov do nej zapojených, k používateľom v rámci špecifikovaného regiónu. Súčasťou distribučnej 
sústavy sú aj jej riadiace, ochranné, zabezpečovacie a informačné systémy. Distribučné sústavy 
zásobujú konečných zákazníkov elektrickej energie s využitím najvhodnejšej napäťovej hladiny. 

Dynamická stabilita (ES) 

Predstavuje schopnosť ES udržať synchrónnu prevádzku generátorov po prechodových dejoch, pri 
ktorých sú zmeny elektrických veličín veľké a rýchle (napr. skraty). 

Elektrická siet' 

Elektrická sieť je súbor jednotlivých vzájomne prepojených elektrických staníc, vonkajších a 
káblových elektrických vedení určených na prenos a rozvod elektrickej energie. Slúži ako spojovací 
článok medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie. Môže byť klasifikovaná podľa funkcie, 
spôsobu prevádzky, napätí alebo vlastníckej štruktúry. 

Elektrický výkon 

Elektrický výkon je vo fyzikálnom zmysle súčin napätia a prúdu. Elektrický výkon má okamžitú 
hodnotu, ktorá sa v závislosti od času môže meniť. V elektroenergetike sa okrem okamžitých 
hodnôt používajú priemerné výkony za určité časové intervaly (napr. 1/4, 1/2 alebo 1 h). Priemerný 
elektrický výkon je potom podiel práce A a uvažovaného časového intervalu T. 

Elektrizačná sústava 

Elektrizačná sústava (ES) je systém určený na výrobu, prenos a rozvod elektrickej energie. 
Predstavuje funkčný celok, ktorý pozostáva z elektrární, elektrických staníc (transformovní, 
rozvodní, kompenzačných a iných staníc), elektrických vedení, riadiacich,.meracích, regulačných a 
ochranných systémov a pomocných zariadení. Jej súčasťou sú aj ľudia, ktorí priamo zabezpečujú 
prevádzku elektrizačnej sústavy v reálnom čase (dispečeri, smenová obsluha a údržba) a vytvárajú 
jej dôležité charakteristiky typu "človek - technika" najmä v oblasti spoľahlivosti, bezpečnosti, 
ekonomiky a ekologickosti prevádzky. Hlavné väzby v ES, ktoré umožňujú plynulé odovzdávanie 
elektrickej energie, sú elektrické siete spolu s informačným systémom sprostredkujúcim reguláciu a 
riadenie sústavy. Moderná ES predstavuje v súčasnosti vysoko centralizovaný systém s 
prepracovanými metódami riadenia. 

Elektroenergetické zariadenie 

Elektroenergetické zariadenia prestavujú technologické celky určené na výrobu, prenosy, rozvody a 
spotrebu elektrickej energie. 

Elektroenergetický dispečing 

Zabezpečujú podľa uzatvorených zmlúv medzi účastníkmi trhu technickú rovnováhu medzi zdrojmi 
a potrebou elektriny a bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu prevádzku elektrizačnej sústavy. Táto je 
riadená podľa dispečerského poriadku, ktorý vypracúva elektroenergetický dispečing a schvaľuje 
ministerstvo. Elektroenergetický dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy vykonáva 
dispečerské riadenie výroby a spotreby v rámci regulačnej oblasti podľa dispečerského poriadku a 
je povinný zabezpečovať dodržiavanie pravidiel využívania prepojení elektrizačnej sústavy s 
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elektrizačnými sústavami susedných štátov a odsúhlasovanie a vyhodnocovanie programov výmen 
elektriny elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky so sústavami susedných štátov. 

Elektrárenská jednotka 

Elektrárenská jednotka je výrobná jednotka, ktorá je schopná samostatnej prevádzky (elektrárenský 
blok alebo celá elektráreň) pri výrobe elektrickej energie. 

Elektráreň 

Elektráreň je výrobňa, ktorej úlohou je meniť iné formy energie na elektrickú energiu. 

Elektromery 

Pripájajú sa v distribučných sieťach vvn a vn na vyhradené jadrá PTP a PTN, ktoré musia mať 
rovnakú alebo vyššiu triedu presnosti ako elektromery. PTP a PTN sú tiež určenými meradlami a 
spolu s elektromermi a pňvodmi tvoria merací obvod, v ktorom musí byť inštalovaná aj skúšobná 
svorkovnica. Do tohto obvodu nesmie byť pripojené žiadne iné zariadenie bez súhlasu 
prevádzkovateľa obchodného merania. 

Energetické zariadenie 

Energetické zariadenia predstavujú technologické celky určené na výrobu, prenosy, rozvody a 
spotrebu energie. 

Frekvencia siete 

Menovitá frekvencia napájacieho napätia je 50 Hz. V normálnom prevádzkovom stave sa musí 
stredná hodnota základnej frekvencie merať v intervale desať sekúnd pre sústavy so synchrónnym 
pripojením k vzájomne prepojenej sústave v rozsahu 49,5 až 50,5 Hz počas 95 % týždňa 
(ľubovoľných sedem po sebe nasledujúcich dm') a v rozsahu 47,0 až 52,0 Hz počas 100 % týždňa. 

Hromadné dial'kové ovládanie (HDO) 

Regulácia spotreby pomocou spotrebičov umoznuJe ovplyvniť diagram zaťaženia. Operatívne 
služby DREP-ov využívajú HDO na predchádzanie havarijným stavom ES SR, alebo ich častí; 
likvidáciu pohavarijných stavov; reguláciu odoberaného výkonu (vyrovnanie diagramu) pri 
dodržaní obchodno-technických podmienok zmluvy na odber elektrickej energie; zníženie prenosov 
v rozvodných sieťach pri dodržaní obchodno-technických podmienok zmluvy na odber elektrickej 
energie a pravidlá o využívaní možností HDO sú uvedené v pňslušnej PI. 

Inštalovaný výkon ES 

Inštalovaný výkon ES je súčtom činných inštalovaných výkonov výrobných jednotiek v ES. 

Inštalovaný výkon výrobnej jednotky 

Inštalovaný výkon výrobnej jednotky je jej štítkový údaj činného výkonu. 

Jalový výkon 

Jalový výkon je elektrický výkon potrebný na vytvorenie magnetických polí (napr. v motoroch 
alebo transformátoroch) alebo elektrických polí (napr. v kondenzátoroch). Môže mať teda indukčný 
alebo kapacitný charakter. 

Kvalita dodávanej elektrickej energie 

Prevádzkové hodnoty systémových veličín garantované prevádzkovateľom PS a prevádzkovateľom 
DS počas normálneho stavu ES podľa STN EN 50160. 
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Ochrany siete 

Ochrany siete predstavujú systém ochrán, ktorý pri poruche obmedzuje následky poškodenia siete a 
bráni šíreniu poruchy. 

Ochrany zdroja 

Systém ochrán zdroja zabraňujúci jeho poškodeniu a šíreniu poruchy do PS alebo DS. 

Odber i dodávka elektrickej energie 

Uskutočňuje sa na základe uzavretej zmluvy medzi obchodnými partnermi. Jej súčasťou je časový 
harmonogram odberu zo siete v kWh alebo MWh dohodnutý pre každé jednotlivé meracie miesto 
zvlášť. Tým je vymedzený predmet a čas plnenia dodávky elektrickej energie. Spôsob stanovenia 
odberu a dodávky je definovaný v zmluve o pripojení k ES. Obchodné zmluvy musia pri definovaní 
obchodných vzťahov rešpektovať schémy a vzorce meracieho miesta v zmysle zmluvy o pripojení k 
ES. 

Pilotný uzol 

Pilotný uzol je uzol prenosovej sústavy, v ktorom sa udržiava sekundárnou reguláciou žiadané 
napätie. 

Prechodné javy 

Prechodné javy v systéme sú dočasné zmeny parametrov prevádzky sústavy lf, U, I, P, Q), ktoré sa 
vyskytujú pri prechode z jedného ustáleného stavu sústavy do druhého, napr.odpínanie, 
kruhovanie, fázovanie. 

Prenosová sústava 

Prenosová sústava je sústava elektroenergetických zariadení s napätím 400 a 220 kV (v SR sa 
používa aj termín nadradená sústava). Úlohou prenosovej sústavy je poskytovanie prenosových a 
systémových služieb, vrátane zabezpečenia prenosu elektrickej energie do podriadených 
distribučných sústav a oprávneným zákazníkom. 

Priehrada 

Vzdúvadlo vybudované naprieč _údolia rieky, ktorým sa vytvára umelá vodná nádrž na trvalé 
zadržiavanie veľkého množstva vody pre rôzne vodohospodárske účely. 

Primárna regulácia napätia 

Primárna regulácia napätia zabezpečuje udržiavanie napätia na svorkách generátora. 

Primárna regulácia činného výkonu 

Primárna regulácia činného výkonu predstavuje činnosti, ktoré zabezpečujú rovnováhu medzi 
výrobou a spotrebou. Je odvodená iba od zmeny frekvencie v porovnaní s požadovanou. 

Regulácia napätia a regulácia jalového výkonu 

Regulácia napätia a regulácia jalového výkonu sú súvisiace procesy v tom, že úlohou napäťovej 
regulácie je pomocou regulácie jalového výkonu v sieti udržiavať predpísané napätie v pilotných 
uzloch sústavy. 

Riadenie prevádzky (ES SR) 

Vykonáva sa pomocou technických prostriedkov automatizovaného systému dispečerského riadenia 
ES. Je to nepretržitý proces riadenia prevádzky jednotlivých objektov ES SR z príslušných 
dispečerských pracovísk. 
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Rozpad energetickej sústavy 

Vzniká rozdelením sústavy na nesynchrónne pracujúce časti s prípadným prerušením dodávky 
elektrickej energie odberateľom. Spolupráca dispečerských pracovísk oboch úrovní pri riešení 
týchto mimoriadnych stavov je podriadená cieľu čo najrýchlejšieho obnovenia stabilnej prevádzky 
ES SR. 

Sekundárna regulačná rezerva činného výkonu 

Sekundárna regulačná rezerva (SRR) je kladná časť sekundárneho regulačného pásma od 
pracovného bodu až po maximálnu hodnotu sekundárneho regulačného pásma. Ča,st' sekundárneho 
regulačného pásma, ktorá je už využitá sa nazýva výkon sekundárnej regulácie. 

Sekundárna regulácia frekvencie a výkonu 

Úlohou sekundárnej regulácie je udržovat' frekvenciu na menovitej (požadovanej) hodnote a saldo 
odovzdávaných výkonov s prepojenými sústavami na dohodnutej hodnote. Je to centrálne 
koordinovaná služba, ktorú zabezpečuje PPS. Pôsobenie sekundárnej regulácie musí byť zosúladené 
s pôsobením primárnej regulácie. Na vyrovnávanie odchýlok frekvencie sa prednostne využijú 
možnosti primárnej regulácie s tým, že sekundárna regulácia sa uplatní vtedy, ak odchýlka 
frekvencie trvá alebo vznikla odchýlka od dohodnutého salda. 

Sekundárne regulačné pásmo činného výkonu 

Sekundárne regulačné pásmo je výkonové pásmo sekundárnej regulácie, v rámci ktorého môže 
sekundárny regulátor automaticky zapôsobiť v obidvoch smeroch od pracovného bodu sekundárnej 
regulácie. 

Slovenský elektroenergetický dispečing (SED) 

Zabezpečuje racionálne využívanie zariadení na výrobu a prenos elektrickej energie, požadovanú 
spoľahlivosť a kvalitu dodávanej elektrickej energie odberateľom, pri rešpektovaní zásad 
bezpečnosti výrobní, menovite zásad jadrovej bezpečnosti, ďalej zásad ochrany životného 
prostredia a dodržiavaní dohodnutých zásad medzinárodnej energetickej spolupráce a ďalších 
dvojstranných a mnohostranných dohôd o výmenách, dovozoch, vývozoch a tranzitoch elektrickej 
energie. 

Stabilita ES 

Koordinačná služba, ktorá sa zabezpečuje kontrolou statickej stability pri prenose činných výkonov 
prostredníctvom sieťových výpočtov a tlmením oscilácií v sústave. Stabilita ES je schopnosť 
elektrizačnej sústavy udržať rovnovážny stav, charakterizovaný synchrónnou prevádzkou 
generátorov, v priebehu normálnej prevádzky apo prechodových javoch, spôsobených vonkajšími 
vplyvmi, dispečerským riadením, ako aj poruchovými výpadkami zariadení. Obvykle sa rozlišuje 
tzv. statická a dynamická stabilita. 

Statická stabilita (ES) 

Predstavuje schopnosť ES udržať synchrónnu prevádzku generátorov po prechodových dejoch, pri 
ktorých sú zmeny elektrických veličín relatívne malé a pomalé. 

Studená, teplá a horúca záloha 

Studená, teplá a horúca záloha sú časti prevádzkovej rezervy, ktoré sa skladajú zo sumy výkonov 
elektrárenských blokov, ktoré sú pripravené k nábehu v definovanom čase. 
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Terciálna regulácia (výkon v ES) 

Je centrálne koordinovaná služba, ktorú zabezpečuje PPS. Úlohou terciálnej regulácie je podpora 
udržania potrebnej sekundárnej regulačnej zálohy na prevádzkovaných strojoch a podľa potreby jej 
rozšírenie o výkony blokov s krátkym časom nábehu do prevádzky. Táto terciálna regulačná záloha 
sa využíva najmä na dodržanie dohodnutého salda. Za terciáinu reguláciu sa považuje každý 
manuálny alebo automatický presun pracovných bodov na turbogenerátoroch zúčastnených na 
sekundárnej r.egulácii s cieľom dostatočnej rezervy sekundárnej regulácie z hľadiska jej veľkosti v 
danom čase. Ďalším cieľom je zabezpečenie dostatočnej výkonovej zálohy na krytie neplánovaných 
zmien denného diagramu zaťaženia (DDZ) a hospodárne rozdelenie výkonu sekundárnej regulácie 
na jednotlivé stroje. Centralizovaná automatická služba, koordinujúca zadané napätie v pilotných 
uzloch pre bezpečnú a ekonomickú prevádzku ES ako celku. 

Vlastná spotreba výrobnej jednotky 

Vlastná spotreba výrobnej jednotky je elektrická energia potrebná na prevádzku pomocného a 
prídavného zariadenia výrobnej jednotky (napr. na úpravu vody, napájanie vody pre parogenerátor, 
dodávku čerstvého vzduchu a paliva, odlučovanie popolčeka z dymových plynov), okrem strát na 
blokových transformátoroch (generátorové transformátory). Treba rozlišovať vlastnú spotrebu 
počas prevádzky a počas nábehu a odstávky. 

Vodná nádrž 

Prirodzený alebo umelo vytvorený obmedzený priestor, v ktorom sa zadržuje voda v čase jej 
nadbytku a z ktorého sa odoberá voda v čase jej nedostatku. Prirodzenými nádržami sú napr. jazerá 
rôzneho pôvodu, umelými nádržami sú vodojemy, rybníky a nádrže na toku, vytvorené umelými 
priehradami v riečnom údolí. 

Štart z tmy 

Štart z tmy ("čierny štart") je schopnosť obnovenia výroby a dodávky elektrickej energie z 
beznapäťového stavu po úplnom rozpade sústavy. Obnovovanie výroby sa začne generátormi 
schopnými nabehnúť bez napätia zo siete, ktoré rozbiehajú ďalšie generátory. Vytvorené ostrovné 
prevádzky sa postupne spájajú medzi sebou alebo s neporušenou sieťou. 

ÚčinDÍk 

Podiel činného a zdanlivého elektrického výkonu. 
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2 ZÁKLADNÉ ELEKTRICKÉ VELIČINY 

Elektrický náboj 

Každá častica, ktorá je elektricky polarizovaná je nositeľom elektrického náboja. Náboj predstavuje 
mieru elektrickej polarizácie, je to miera schopnosti pôsobiť elektrickou silou. Značí sa Q a jeho 
jednotkou je coulomb [Cl. Z atomárneho hľadiska je nositeľom záporného náboja elektrón a 
kladného fgrotón. Napnldad elektrón je záporne nabitá častica, ktorej náboj je približne 
1,602. 10- 9 C. 

Coulomb je odvodená veličina SI definovaná takto: 

Jeden coulomb je náboj častíc, ktoré prejdú za jednu sekundu prierezom vodiča, ktorým prechádza 
prúd jeden ampér. 

Elektrický prúd 

Z predchádzajúcej definície náboja sa dá spätne určiť, že jeden ampér je prúd ktorý tečie vodičom 
ak jeho prierezom za jednu sekundu pretečú častice s celkovým nábojom jeden coulomb. Jednotkou 
prúdu je ampér. Je to základná jednotka sústavy SI. V tejto sústave je jeden ampér definovaný takto: 

Jeden ampér je elektrický prúd, ktorý pri stálom toku dvoma rovnobežnými, priamymi, nekonečne 
dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej 
vzdialenosti jeden meter vyvolá medzi vodičmi silový účinok 2.10-7 newton na jeden meter dižky. 

Najčastejšími nosičmi náboja pri prenose elektrickej energie sú voľné elektróny. Elektróny sú 
častice nabité záporným elektrickým nábojom, prúd preto tečie v smere opačnom toku elektrónov, 
tak ako je to zobrazené na obr. 2.1. 

e elektrón 

Obr. 2.1 Elektrický prúd 

Príklad 2.1 

Koľko elektrónov musí za l s prejsť prierezom vodiča aby vodičom prechádzal elektrický prúd l 
A? 

Jeden ampér je prúd ktorý tečie vodičom ak za l sekundu pretečie jeho prierezom náboj l C. 

Náboj jedného elektrónu je: 

Qel = 1,602.10-19 C (2.1) 
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Prúd je daný pomerom náboja ktorý za daný čas pretečie prierezom vodiča a daného času: 

I=Q~Q=l.t 
t 

Označme počet elektrónov potrebných na vytvorenie prúdu l A za l s nel. 

I.t 
Q = ne/· Qel = I. t ~ nel = - = 

Qe/ 

= ___ 1_A ___ .l~s~ = 6242197253433208489 
1,602.10-19 C 

(2.2) 

(2.3) 

Ak teda tečie vodičom prúd l A, potom prierezom takéhoto vodiča pretečie za l s približne 6242 
miliónov miliárd, alebo inak povedané 6,24 trilióna elektrónov. 

Elektrický potenciál 

Predmety, ktorých celkový náboj je nenulový (teda majú prevahu buď kladných, alebo záporných 
nábojov) majú elektrický potenciál. Elektrický potenciál je definovaný podielom elektrického 
náboja a práce, ktorú je potrebné vynaložiť na premiestnenie elektrického náboja. Jeho jednotkou je 
volt. 

Elektrické napätie 

Elektrické napätie je definované ako rozdiel potenciálov. Z toho vyplýva že vždy keď hovoríme 
o napätí je potrebné určiť dva body medzi ktorými je toto napätie vytvorené, podobne ako je to 
zobrazené na obr. 2.2. V prípade že napätie je definované len k jednému bodu predpokladá sa že ide 
o napätie proti Zemi, kde potenciál Zeme uvažujeme s hodnotou O V. 

potenciál 
-10 V 

potenciál 
+5V 

ZEM - potenciál OV 

Obr. 2.2 Elektrické napätie 

Napätie sa značí zväčša písmenom U a meria sa vo voltoch V. 

Elektrický odpor 

pri prechode elektrického prúdu materiálom môžu voľné nosiče náboja naraziť na atómy ktoré tento 
materiál vedúci prúd tvoria. Pri náraze sa časť pohybovej energie nosiča náboja prenesie na 
narazený atóm. Čím častejšie sú tieto nárazy oto viac klesá schopnosť prúdu prechádzať daným 
materiálom a zároveň odovzdávaním energie narastá teplota samotného prúdovodiča. Každý 
materiál má inú kryštalickú štruktúru a teda aj inú pravdepodobnosť že dôjde k takýmto zrážkam. 
Mieru odporu voči schopnosti viesť prúd vyjadruje elektrický odpor. Ďalšou podmienkou na to, aby 
bol materiál schopný viesť elektrický prúd je, aby obsahoval voľné nosiče náboja, ktorých pohyb 
elektrický prúd vytvára. Elektrický odpor sa označuje R a jeho jednotkou je [nl. 
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Ohmov zákon 

Medzi napätím, prúdom a odporom platí vzťah: 

R=U 
I 

(2.4) 

Odpor jeden ohm je teda odpor, ktorým pri pripojení na napätie jeden volt tečie prúd jeden ampér. 

Elektrický výkon 

Elektrický výkon možno definovať ako súčin napätia a prúdu. Značí sa P a jeho jednotkou je [W]. 

P = U.I 

Príklad 2.2 

(2.5) 

Aký prúd tečie zobrazeným obvodom a aký elektrický výkon sa spotrebuje v odpore? 

R= wn 

u~5vlD 
I=?A 

R = u => I = U = 5V = 05A 
I R lOQ , 

P = u . I = 5 V . 0,5 A = 2,5 W 

Striedavé napätie a prúd 

(2.6) 

(2.7) 

Napätie z alkalickej batérie sa v čase výrazne nemení, možno ho považovať za konštantné v čase. 
Takéto napätie nazývame jednosmerným napätím. Generátory v elektrárňach však vyrábajú 
elektrickú energiu so striedavým napätím. Frekvencia napätia je v našej sieti 50 Hz. Okamžitú 
hodnotu napätia možno určiť zo vzťahu: 

u = Umax ' sin(2.1Z".f. t + Q'o} = Umax ' sin(m.t + Q'o} 
kde u 

Umax 

f 
OJ 

({Jo 

je okamžitá hodnota napätia, 
- amplitúda napätia, 
- frekvencia, 
- uhlová frekvencia, 
- fázové posunutie proti nule. 
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Obr. 2.3 Striedavé napätie 

Dobu jednej periódy T môžeme rozdeliť na 3600 elektrických. 

Pre striedavé napätia a prúdy sa určuje takzvaná efektívna hodnota. Je to odmocnina z integrálu 
priebehu jednej periódy umocneného na druhú. 

UeJ = ~[U2dt = 'Jr 
Ie! = ~[i2dt = 7z 
Indukčnosť a kapacita 

(2.9) 

(2.10) 

Okrem činného odporu sa v sieti nachádzajú aj prvky s akumulačnou schopnvsťou. Tieto prvky 
majú bud' induktívny, alebo kapacitný charakter. Induktívne prvky predstavujú závity schopné 
akumulácie elektrickej energie do magnetickej energie a naopak. Kapacitné záťaže si možno 
predstaviť ako dve kovové platne oddelené elektrolytom, ktoré sú schopné premieňať elektrickú 
energiu na elektrostatickú a naopak. Pri odpojení jednosmerného napätia na kapacitnej záťaži, 

napätie na kondenzátore postupne klesá, až kým nedôjde k vybitiu kondenzátora, podobne pri ' 
pripojení napätia na indukčnú záťaž dochádza k postupnému nárastu prúdu až kým nedôjde 
k úplnému magnetickému nasýteniu obvodu (obr. 2.4). 

Kapacitu označujeme písmenom C a meria sa vo faradoch [F]. Jeden farad je kapacita telesa ktoré 
sa nábojom jeden coulomb nabije na napätie jeden volt. Farad je relatívne veľká jednotka, kapacitu 
jeden farad má napnKlad samostatná guľa vo vákuu a priemerom 9 miliárd metrov. 

\ 

Indukčnosť označujeme písmenom L a meria sa v henry [H]. Henry je odvodená jednota SI 
m2 • kg . S -2 • K 2• 
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Obr. 2.4 Postupný nárast prúdu pri induktívnej záťaži a postupné vybíjanie kondenzátora 

V striedavom obvode predstavujú deje na obr. 2.4 periodické nabíjanie a vybíjanie kapacít 
a indukčností. pri kapacitnej záťaži prúd predbieha napätie, pri induktívnej záťaží napätie predbieha 
prúd. 

100~~---------------------7~----------------------~~--------~ 

75 

50 

25 

o 

-25 

-50 

-75 

·100;-----~----~'---~------~----~--~~~--~----~------r_--~ o 10 20 30 40 [ms) 

Obr. 2.5 Napätie (plná čiara) a prúdy pri induktívnej (čiarkovaná čiara) a kapacitnej 
(bodkočiarkovaná čiép"a) záťaži. 

50 

Pre rôzne frekvencie napájacieho napätia bude induktívna, alebo kapacitná záťaž predstavovať 
rôzne veľkú "záťaž". Táto sa označuje ako impedancia 7- a meria sa v ohmoch. 

Z=R 
Z=jwL 

- l z=-
jwC 

kde Z 
R 

j 
OJ 

je impedancia, 
-odpor, 

- jednotka komplexnej zložky ( j = H) 
- uhlová frekvencia. 

Z je teda komplexná veličina (má svoju veľkosť aj uhol). 
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Činný a jalový výkon 

V obvode so striedavým napätím sa okrem činného výkonu uvažuje aj s výkonom jalovým. Jalový 
výkon sa označuje Q a meria sa vo var. Zdanlivý výkon sa označuje S a predstavuje vektorový súčet 
činného a jalového výkonu. 

S =P+ jQ (2.14) 

+j 

Q+------~ 

p + 

Obr. 2.6 Vzťah medzi zdanlivým, jalovým a činným výkonom 

Trojfázová sústava 

Elektrická energia na generátoroch je vytvorená v trojfázovej sústave napätí a prúdov. Tieto sú 
vzájomne posunuté o 1200

, tak ako je to zobrazené na obr. 2.7. 

~OO~------.-------.------.-------.-------.------.-------.-----~ o 10 20 30 40 50 60 70 [ms) 80 

Obr. 2.7 Trojfázová sústava napätí 

V prípade trojfázovej sústavy napätí rozoznávame dva druhy napätí: 

• napätie voči zemi - fázové napätie, 
• napätie medzi fázami navzájom - združené napätie, 
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pričom platí: 

U _Uz 
f - -J3 

je efektívna hodnota fázového napätia, 
- efektívna hodnota združeného napätia. 

(2.15) 

6oo,-----------______________________________________________ -, 

400 

200 

o 

-200 

-400 

~OO~------,_----_.------._------._----_.------~------._----~ 
o 10 20 30 40 50 60 70 [ms) 80 

Obr. 2.8 Porovnanie fázových napätí fáz Ll a L2 (prerušované čiary) a združeného napätia medzi 
nimi (plná čiara) 

Príklad 2.3 

Vypočítajte efektívpu hodnotu prúdu, a hodnotu činného, jalového a zdanlivého výkonu v obvode 
podľa obr. 2.9. 

R = IOn L = 20 mH 

U.r~231 V r=J 
f=50Hz 

Obr. 2.9 

Najprv vypočítame celkovú, impedanciu, ktorou je zdroj zaťažený, Z 

Z = R + jwL = R + j.21t.f.L == IOQ + j.2.3,141.50Hz.20mH = 
= 10 Q + j 6,28 Q = 11,81 Q L32,13° 

(2.16) 

pri výpočte prúdu budeme uvažovať s fázou (počiatočným posunutím) napätia O°. 

l = ~ = 230VLO° = (232 - ·631)A = 672AL - 6982° 
Z 11,81 Q L32,13° ' J , , , 

Celkový výkon sa vypočíta ako: 

S = U . i* = (230 V LO° )(6,72 A L + 69,82° ) = 1545,35 VA L69,82° = 

= 533,15 W + j 1450,47 var 
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Činný výkon predstavuje reálnu a jalový imaginárnu časť celkového výkonu: 

P=533,15W (2.19) 

Q = 1450,47 var (2.20) 
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3 ENERGIE A ICH PREMENY 

3.1 Energetická bilancia zeme 

Vzťahy medzi jednotlivými zdrojmi energie a premenami energie vyjadrujeme pomocou 
energetických bilancií. Energetickú bilanciu Zeme môžeme urobiť vo vzťahu Zem - kozmický 
priestor alebo vo vzťahu medzi prvotnými energetickými zdrojmi a nárokmi na spotrebu energie. 
Energetické bilancie sú dôležité z hľadiska orientácie v problematike energetických zdrojov a sú 
východiskom aj pre prognózy spotreby energie. 

Na obr. 3.1 je znázornená schéma priemernej ročnej energetickej bilancie Zem - kozmický priestor. 
Slnko je základným zdrojom energie pre Zem, ktorá zachytáva ročne 5,61 . 106 EJ energie. Z tejto 
energie sa 1,6 . 106 EJ odráža od atmosféry a povrchu Zeme a 3,71 . 106 EJ sa po rôznych 
premenách dlhovlnným vyžarovaním rozptyľuje späť do kozmického priestoru. Iba asi 0,035 % z 
tejto energie sa ročne akumuluje v biomase, menej ako 0,3 % sa premieňa na energiu vetra a 
morských vin. Veľké množstvá energie sa však akumulujú vo všetkých skupenstvách vody vo 
forme tepelnej a polohovej energie. Malý podiel na bilancii majú prirodzené energetické premeny, 
ktoré sú podstatou morských pnlivov, odlivov a geotermálnej energie. Všetky formy energie 
uvedené na obr. 3.1 môžeme prakticky využívať ako prvotné energetické zdroje. Energetická 
spotreba ľudstva je taktiež iba malou časťou uvedených bilančných hodnôt. 

Súčasné energetické problémy majú globálny charakter a sú spojené s veľkým súborom prírodných, 
hospodárskych a politických otázok. Prírodné faktory, ani množstvo zásob neohraničujú možnú 
úroveň spotreby energie v najbližších desaťročiach. 

Zásoby prvotných energetických zdrojov môžeme určiť len približne, pretože ich výskum nie je v 
celom svete na rovnakej úrovni. Podľa údajov Svetovej energetickej konferencie sa ich celkové 
množstvo neobnoviteľných prvotných energetických zdrojov určilo na približne 384 . 103 EJ. 
Prakticky využiteľné zásoby sa najčastejšie odhadujú výpočtom pomocou stredných súčiniteľov 
vyťažiteľnosti. Súčasný odhad vyťažiteľnosti energetických zdrojov fosílnych palív je v t~b. 3.1. 

Tabuľka 3.1 Súčasný odhad vyťažiteľnosti energetických zdrojov fosílnych palív 

Zásoby 

Zdroj Dokázané Predpokladané Spolu 

[EJ] [%] [EJ] [%] [EJ] [%] 

Uhlie 20134 65,6 141060 81,4 161 194 78,9 

Ropa 3751 8880 12631 

Ropný kondenzát 264 13,1 498 5,4 762 6,6 

Zemný plyn 2931 9,5 7561 4,4 10492 5,1 

Olejové bridlice 1934 6,5 12309 7,0 14243 7,0 

Dechtové piesky 1 700 5,5 3194 1,8 4894 2,4 

Spolu 30714 100 173502 100 204206 100 
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Perspektívne sa podľa údajov Svetovej energetickej konferencie odhaduje rast spotreby svetových 
energetických zdrojov v roku 2000 na 440 až 645 EJ. Prognózy zásob prvotných zdrojov energie od 
rôznych autorov sa zhodujú v niekoľkých faktoroch: 

• Zásoby fosílnych palív sú konečné a v niektorých lokalitách skoro vyčerpané. 
• Zásoby jadrových štiepnych palív sú taktiež konečné. Využitie množivých jadrových 

reaktorov v palivovom cykle môže však predižiť životnosť zásob o niekoľko storočí. 
• Zásoby jadrových fúznych palív sú takmer nevyčerpateľné. 
• Zásoby obnoviteľných zdrojov energie sú síce nevyčerpateľné, ich využívanie z hľadiska 

. využiteľných výkonov a ročnej vyrobenej energie je však obmedzené vzhľadom na 
geografické, geologické, technické, technologické a ekonomické dôvody. 

• Zásoby druhotných energetických zdrojov sú konečné, no doteraz málo využívané. 

pri hodnotení budúceho vývoja vo využívaní zdrojov energie, energetických premien a spotreby 
energie treba brať do úvahy: 

• pravdepodobný rast cien energie, 
• medzinárodnú spoluprácu pri riešení globálnych energetických problémov, 
• nutnosť postupnej náhrady ropy ako paliva na výrobu tepla a elektrickej energie, 
• zníženie energetickej spotreby v roku 2000 proti pôvodným prognózam, vzhľadom na 

zníženie energetickej náročnosti nových technológií, zvýšení cien energie a zavedení 
politiky prísneho hospodárenia, 

• rešpektovanie časového činiteľa pri plánovaní riešenia energetických problémov, 
zotrvačnosti energetického hospodárstva a zabezpečenia realizácie včasných opatrení na 
prestavbu jeho štruktúry, 

• významnú úlohu prevezmú v energetike jadrové palivá a uhlie ako prvotné zdroje, 
• alternatívne energetické zdroje sa významnejšie začnú využívať v 21. storočí. 
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Obr. 3.1 Priemerná ročná energetická bilancia Zem - kozmický priestor 
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3.2 Klasifikácia energetických zdrojov 

Klasifikácia je logická operácia, ktorej výsledkom je rozdelenie širšej skupiny skúmaných objektov 
(napr. zdrojov energie) na jednotlivé skupiny a podskupiny (triedy) podľa definovaných spoločných 
a rozdielnych znakov. To, z akej stránky pristupujeme pri výbere základu klasifikácie ku skupine 
skúmaných objektov, závisí od dosiahnutej úrovne rozvoja vedy a od vedeckých a praktických 
cieľov, ktorým má slúžiť daná klasifikácia. 

Energia ako vlastnosť hmoty a kvantitatívna miera pohybu vyjadruje schopnosť hmotných 
systémov vykonávať prácu na základe vnútorných zmien. Energia neexistuje oddelene od hmoty a 
prejavuje sa iba spolu s inými vlastnosťami hmotných systémov. Podľa toho, na aký hmotný systém 
sa energia viaže, rozlišujeme jednotlivé formy alebo druhy energie. Rovnaký druh energie sa môže 
viazať na viacero nositeľov. Forma energie je daná druhom a nositeľom energie. 

Energetické zdroje sú formy energie, ktoré sa využívajú, alebo sa môžu využívať v národnom 
hospodárstve. Z energetických zdrojov získavame užitočné formy energie premenami podľa 
fyzikálnych zákonov zachovania hmoty a energie. Ľubovoľný druh energie môžeme klasifikovať 
bud' ako kinetickú energiu (energia pohybujúcich sa telies), alebo ako potenciálnu energiu 
(polohová energia materiálnych objektov vo fyzikálnom poli), prípadne ako kombináciu kinetickej 
a potenciálnej energie. 

Podľa formy hmoty, pohybu a potenciálneho stavu rozlišujeme tieto známe druhy energie: 

Jadrová energia - energia väzieb nukleónov v jadre atómov, ktorá sa uvoľňuje v rôznych formách 
pri štiepení ťažkých jadier (štiepna jadrová energia) alebo pri syntéze jadier ľahkých prvkov 
(termojadrová energia). 

Chemická energia - energia dvoch alebo viacerých chemicky reagujúcich látok, ktorá sa uvoľňuje 
ako dôsledok prestavby elektrónových obalov atómov a molekúl. 

Tepelná energia - časť energie tepelného pohybu častíc látok, ktorá sa uvoľňuje pri rozdiele teplôt 
medzi danou látkou a látkami v jej okolí. 

Gravitačná (gravitačnostatická) energia - potenciálna energia telies, alebo častíc, ktorá je priamo 
úmerná ich hmotnosti. V našich podmienkach má praktický význam energia látok nadobudnutá 
prekonávaním zemskej príťažlivosti. 

Mechanická energia - kinetická energia voľne sa pohybujúcich telies alebo jednotlivých častíc. 

Elektromagnetická energia - energia pohybu častíc elektromagnetického poľa. 

Tlaková energia - potenciálna energia mechanicky stlačených látok, ktorá sa uvoľňuje pri znížení 
tlaku najčastejšie vo forme mechanickej energie. 

Elektrostatická energia - potenciálna energia vzájomného pôsobenia elektrických nábojov, ktorú 
elektricky nabité látky nadobúdajú prekonávaním síl elektrického poľa. 

Magnetická (magnetostatická) energia - potenciálna energia interakcie "magnetických nábojov" 
alebo energia, ktorú nadobúda teleso pri prekonávaní síl magnetického poľa. 

Elektrická (elektrodynamická) energia - energia elektrického prúdu (usmerneného pohybu 
elektrických nábojov) vo všetkých formách. 

Anihilačná energia - úplná energia systému látka - antilátka, ktorá sa uvoľňuje pri anihilácii v 
elektromagnetickej, mezónovej, tepelnej forme a iných druhoch energie. 
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Neutrinostatická energia - potenciálna energia slabej interakcie "neutrinových nábojov" alebo 
energia nahromadená pri prekonávaní síl neutrínového poľa. Vplyvom veľkej schopnosti prenikania 
neutrín látkami je zatiaľ prakticky nemožné nahromadiť energiu týmto spôsobom. 

Neutrínová (neutrínodynamická) energia - potenciálna energia pohybu neutrín. 

Mezónová (mezónodynamická) energia - energia pohybu kvántjadrového poľa (mezónov, piónov) 
pri interakcii nukleónov. 

Gravitónová (gravitónovodynamická) energia - energia pohybu hypotetických kvánt gravitačného 
poľa (gravitónov). 

Výsledky výskumov v budúcnosti však nevylučujú nové druhy energie, ktoré môžu byť doplnením 
tejto klasifikácie. 

Význam druhov energie v hospodárstve môžeme posúdiť podľa technicky a ekonomicky 
dostupných zásob, možnosti ich bezprostredného a hospodárneho využívania, v možnosti a 
ekonómii prenosov na väčšie vzdialenosti, ich akumulácii a premeny na potrebné formy v mieste 
spotreby. Z uvedených druhov energie zatiaľ nemá praktický význam týchto päť: mezónová, 
gravitónová, neutrínová, neutrínostatická a anihilačná energia. Ako prvotné energetické zdroje, t. j. 
zdroje priamo dostupné v prírode môžeme označiť jadrovú, chemickú, gravitačnú, tepelnú, 
mechanickú, tlakovú a elektromagnetickú energiu. Umelo ich ďalšou premenou môžeme získať 
druhotné energetické zdroje - elektrostatickú, magnetickú, elektrickú, jadrovú, chemickú, 
gravitačnú, tepelnú, mechanickú, elektromagnetickú a tlakovú energiu. 

Elektrická energia nám slúži ako nositeľ energie na okamžitý prenos a rozvod až k spotrebe. Nie je 
možné ju účinne skladovať do zásoby, je však možnosť transformovať ju na iné druhy energie. V 
prečerpávacích vodných elektrárňach sa elektrická energia premieňa na gravitačnú, v 
kondenzátoroch na elektrostatickú, v elektrochemických akumulátoroch na chemickú a potom 
spätne možno akumulovanú energiu meniť na elektrickú. Všetky druhy energie, ktoré môžeme 
použiť na akumuláciu energie, sú použiteľné aj na prenos energie. 

Každý druh energie je spojený s jedným alebo niekoľkými nositeľmi. Osobitosti týchto nositeľov 
potom majú závažnú úlohu vo využívaní jednotlivých foriem energie ako energetických zdrojov. 
Energetickým zdrojom alebo zdrojom energie rozumieme také formy energie, ktoré sú al~bo môžu 
byť využité pre potreby ľudstva. 

Kvantitatívnu stránku energetických zdrojov vyjadrujú zásoby, ktoré chápeme ako energetický 
ekvivalent, t. j. tú časť zdrojov energie, ktorá je využiteľná pri danom stupni technického rozvoja a 
ekonomickej výhodnosti. Podľa toho delíme energetické zdroje na potenciálne, predpokladané, 
overené alebo neoverené, ekonomicky výhodné alebo nevýhodné. 

Podľa miesta v procese premien pri využívaní jednotlivých foriem energie rozoznávame prvotné 
(primárne) a druhotné (sekundárne) energetické zdroje. 

Prvotné energetické zdroje delíme na tieto formy: 

Energia slnečného žiarenia je elektromagnetická energia, ktorej zdrojom je slnko. 

Organické palivá. Ako prvotný zdroj energie ich tvoria fosílne palivá (uhlie, ropa, zemný plyn, 
rašelina, olejové bridlice, dechtové piesky) a iné organické palivá (drevo a iná suchá biomasa). pri 

spaľovaní sa uvoľňuje chemicky viazaná energia slnečného žiarenia. 
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Vodná energia. Zahŕňa všetky využiteľné formy kinetickej, potenciálnej, tlakovej a tepelnej energie 
vody v riekach, jazerách a moriach. Môžeme ju rozdeliť na: 

• energiu riek, 
• energiu morských vin, 
• energiu morských prúdov, 
• energiu pnlivov a odlivov, 
• energiu teplotných gradientov morí. 

Veterná energia. Pohybujúca sa vzdušná hmota v rôznych geografických a klimatických 
podmienkach je prvotným zdrojom kinetickej a tlakovej energie. 

Jadrové palivá. Tvoria ich prirodzené štiepne palivá a množivé materiály (U, Th). Ich zdrojom sú 
nerastné ložiská uránových a thóriových rúd. V budúcnosti je možnosť využívať aj H, D, T, Li ako 
jadrové syntézne palivá. 

Geotermálna energia. V zemskej kôre je nositeľom geotermálnej energie najmä magma, horúce 
horniny, vodná para a voda. 

Iné prvotné zdroje energie. Do tejto skupiny zahŕňame napr. teplotné gradienty vzduchu, prirodzené 
rádionuklidy , kozmickú energiu a pod. 

Každá premena prvotného zdroja energie v postupnosti premien znamená druhotný zdroj energie. 
Spálením uhlia v kotli vzniká z prvotného zdroja energie teplo, ktoré sa ďalej využíva už ako 
druhotný zdroj energie. Z hospodárskeho hľadiska ako druhotný zdroj energie majú veľký význam 
priemyselné odpadové teplo a organické odpady. 

Energetické zdroje podľa obnoviteľnosti možno rozdeliť do dvoch kategórií. 

Neobnoviteľné zdroje energie sú tie, ktoré sa svojím využívaním postupne vyčerpávajú až do 
hranice technicko-ekonomickej a ekologickej únosnosti. Patria medzi ne fosílne palivá a jadrové 
palivá. 

Obnoviteľné zdroje energie sú také, ktoré sa pri ich využívaní neustále obnovujú a sú relatívne bez 
zmeny neustále k dispozícii. Do tejto kategórie zaraďujeme slnečnú energiu, vietor, geotermálnu 
energiu a druhotné zdroje energie. 

Energetické zdroje môžeme klasifikovať aj podľa miesta využívania na: 

• viazané na miesto využitia. Sem prislúchajú zdroje energie, ktoré nemožno dopraviť na iné 
miesto ako je slnečná energia, vodná energia, vietor a geotermálna energia. 

• neviazané na miesto využívania. Sú to všetky dopravy schopné prvotné zdroje energie ako 
fosílne palivá a jadrové palivá. 

Podľa rozsahu využívania delíme zdroje na: 

• tradičné (konvenčné) - v praxi bežne používané zdroje energie (fosílne a jadrové palivá, 
vodná energia), 

• netradičné (nekonvenčné) - v praxi ešte nie sú dostatočne využité a technológia ich využitia 
sa vyvíja a overuje (geotermálna energia, slnečná energia, veterná energia, energia 
kozmického žiarenia). 
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3.3 Obnoviteľné zdroje energie 

Väčšina elektrickej energie vyrábanej v súčasnosti má svoj pôvod vo fosílnych, prípadne jadrových 
palivách. Tieto palivá sa nachádzajú pod zemským povrchom a ich zásoby sú konečné. Keďže nie 
sme schopný zväčšovať množstvo týchto palív, nazývame ich neobnoviteľné. Znamená to tiež, že 
tieto palivá postupne plne vyčerpáme. Za obnoviteľné považujeme zdroje ktoré sú schopné 
kontinuálne dopiňať svoj energetický potenciál. Väčšina z nich je premenenou slnečnou energiou, 
ako veterná a vodná energia a energia biomasy. Ďalším zdrojom je priamo slnečná energia a od 
slnečnej energie nezávislá geotermálna energia. 

3.3.1 Geotermálna energia 

Geotermálna energia je teplo, ktoré sa vyvíja a akumuluje prírodnými procesmi v Zemi a zemskom 
jadre a prenáša prostredníctvom horúcich vrstiev alebo magmy. 

Podstatou geotermálnej energie je prirodzené teplo zemského jadra. Tento gigantický tepelný 
akumulátor bude k dispozícii prakticky neobmedzený ešte niekol'Jm miliónov rokov. 

Hlboké geologické štruktúry prenášajú teplo až do podzemných vôd. Vo vulkanicky neaktívnych 
miestach zemskej kôry sa nachádzajú v hibkach 7 až l ° km veľké podzemné jazerá. Podľa názorov 
niektorých geológov sú celkové zásoby geotermálnych vôd asi 7 . 108 km3 (je to približne polovica 
z celkového množstva vody v moriach a oceánoch). Okrem tenkej vrstvy zemskej kôry má celý 
objem zeme (približne 1,1 . 1012 km3

) veľmi vysokú teplotu: 

Najvhodnejšie využiteľné zdroje sa nachádzajú obyčajne na územiach so sopkami, kde je aj 
množstvo žriediel horúcej vody a pary, a to v blízkosti gejzírov a fumarolov. V miestach kde niet 
cirkulujúceho nositeľa tepla (vody, pary), môžu byť horúce geologické vrstvy uložené celkom pod 
povrchom Zeme. V týchto miestach do hibky asi 3 km pri ochladení o· 200°C môžeme rátať 
z využitel'nou energiou okolo 0,4 EJ . km-3

• Teplo z vnútorných častí Zeme sa prenáša na povrch 
prevažne kondukciou. Podmienky vedenia tepla závisia od tepelnej vodivosti rôznych 
nerovnomerne rozdelených geologických štruktúr. Na povrchu Zeme je nerovnomerný tepelný tok, 
ktorý vytvára horizontálne tepelné pole. 

Vertikálne tepelné pole možno charakterizovať tepelným gradientom g" alebo geometrickým 
stupňom tg. Teplotný gradient ft vyjadruje prírastok teploty s hibkou a jeho hodnota sa pohybuje 
v rozsahu od 0,01 až 0,05 K.m- , geotermický stupeň tg vyjadruje hibku pri ktorej sa teplota zvýši o 
1 K a pohybuje sa v rozpätí hodnôt 20 až 100 m . K-l. Medzi teplotným gradientom a geometrickým 
stupňom platí vzťah 

l 
g =- (3.1) 

t t 
g 

Tepelný tok zemskej kôry do hibky 1,5 až 40 m ovplyvňujú rôzne vplyvy, najmä však intenzita 
slnečného žiarenia. V ľubovolnej hibke H môžeme určiť teplotu hornín približne podľa rovnice 

kde tv 
H 
h 
gt 

je stredná teplota vzduchu daného miesta [K], 
- hibka, v ktorej sa určuje teplota [ml, 
- h1bka vrstvy stálych ročných teplôt [ml, 
- geotermický stupeň [m . Kl]. 
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Z hľadiska veľkosti vertikálneho teplotného gradientu môžeme povrch zeme rozdeliť na oblasti: 

• normálne tg < 0,04 K . m- l
, 

• polytermické 0,04 < tg < 0,08 K . m- l
, 

• hypertermické tg< 0,08 K. m- l
. 

Zdrojmi geotermálnej energie rozumieme teplo, ktoré je akumulované v zemskej kôre do 
dohodnutej hibky. pri hodnotení tepla sa určuje množstvo tepla, ktoré sa môže získať, ked' sa 
horniny ochladia na strednú ročnú teplotu daného povrchu Zeme. 

Tepelný tok z vnútra Zeme je pomerne malý, a tak jeho energetické využitie je veľmi sťažené. 
v súčasnosti sa využitie geotermálnej energie zameriava na geotermicky anomálne oblasti s veľkým 
teplotným gradientom. Na prenos tepla sa využíva najmä voda vyvierajúca z hlbín. 

Podľa nositeľov tepelnej energie rozdeľujeme geotermálne zdroje na tri druhy: 

• geotermálne zdroje horúcej vody, 
• geotermálne zdroje suchej pary, 
• geotermálne zdroje suchých horúcich geologických štruktúr. 

Podľa územných oblastí rozdeľujeme geotermálne zdroje na: 

• hydrotermálne, horúcu vodu a paru. Hydrotermálne konvekčné systémy sú charakteristické I 

prenosom tepla z podpovrchových rezervoárov prúdením kvapaliny, 
• petrotermálne, v ktorých je teplotný gradient zemskej kôry obyčajne oveľa väčší ako 

priemerný. 

Podľa teploty kvapaliny môžeme konvekčné systémy rozdeliť na: 

• nízkoteplotné (pod 90°C), 
• strednoteplotné (90 až 150°C), 
• vysokoteplotné (nad 150°C, teploty dosahujú 240 až 350 °C pri tlaku 3,5 MPa a viac). 

Ako zdroje sú dôležité najmä štyri typy geologických štruktúr: 

• sopečné oblasti (vysokoteplotná energia 150°C), 
• zlomové, alebo zvrásnené oblasti (stredne vysoká teplota 10 až 150 °C, 
• oblasti s kryštalickým podložím bez zlomov (horúce suché horniny s teplotou pary nad 

200°C), 
• sedimentárne panvy (nízkoteplotné energie do 100°C). 

Z jedného hibkového vrtu možno priemerne získat' elektrický výkon 2 až 7 MW. To znamená že na 
výkon 100 MW geotermálnej elektrárne je potrebných min 15 až 50 vrtov. 

3.3.2 Biomasa 

Na celom svete sa hľadajú nové zdroje elektrickej energie, ktoré majú zväčša prívlastok 
obnoviteľné. Jedným z týchto zdrojov, do ktorého sa vkladajú veľké nádeje, je aj biomasa. 

Za biomasu môžeme v užšom slova zmysle považovať organickú hmotu rastlinného pôvodu 
získavanú na báze fotosyntetickej konverzie slnečnej energie. Z hľadiska energetického využitia 
biomasy je vhodnejšie definovať biomasu ako substanciu biologického pôvodu, ktorá zahŕňa 
rastlinnú biomasu pestovanú na pôde, hydroponicky, alebo vo vode, živočíšnu biomasu, vedľajšie 
organické produkty a organické odpady. 
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Využitie biomasy vo svete 

Odhadovaná ročná celosvetová produkcia energeticky využiteľnej biomasy prevyšuje takmer 
desaťnásobne svojím energetickým potenciálom ročný objem svetovej produkcie ropy a zemného 
plynu. 

Priemerný podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektrickej energie je v EÚ 5 %. Najvyšší je 
tento podiel energie z biomasy ku všetkým primárnym zdrojom vo Švédsku (18 % až 20 %). 
Najväčším producentom energie z biomasy je Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Rakúsko; v týchto 
štátoch predstavuje podiel energie z biomasy ku všetkým primárnym zdrojom len zhruba 2 % až 5 
%. Využitie biomasy na energetické účely v krajinách EÚ je na obr. 3.2. 
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Obr. 3.2 Využitie biomasy na energetické účely 

Prognostický cieľ štátov EÚ predpokladá, že do roku 2010 budú vytvorené podmienky pre IO % 
podiel energie z biomasy na celkovej spotrebe primárnych zdrojov. 

Využitie biomasy v SR 

Slovenská republika má rozlohu 49 034 km2
, z toho je viac ako 40 % lesná plocha, čo predstavuje 

1,9 milióna ha. Priemerná miera rastu tejto lesnej plochy je 5 t/ha . rok, čo znamená produkciu 9,5 
milión ton biomasy na Slovensku každý rok. Ďalších 50 % rozlohy krajiny tvorí poľnohospodárska 
pôda, ktorá tiež produkuje významné množstvo biomasy každý rok. Na Slovensku je sledovaný 
dlhodobý nárast produkcie lesnej biomasy. Kotly na drevný odpad spal'ujúce drevené peletky sú 
napn1dad v obciach Klokočova Lúky. 

Výhody a obmedzenia využitia biomasy 

Využitie biomasy na energetické účely je limitované: 

• Zámerná produkcia biomasy na ornej pôde pre energetické účely konkuruje ďalším 
spôsobom využitia biomasy (napn1dad na potravinárske a krmné účely). 

• Zaistenie dostatočného množstva energetickej biomasy vyžaduje rozširovanie produkčnej 
plochy, prípadne zvyšovanie intenzity výroby biomasy. 
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• Získavanie energie z biomasy v súčasných svetových ekonomických podmienkach len ťažko 
konkuruje energii z klasických primárnych zdrojov. Táto skutočnosť môže byť eliminovaná 
dotačnou a úverovou politikou štátnych bankových inštitúcií, prípadne ekologickým 
legislatívnym tlakom. 

Napriek tomu existujú nesporné výhody využitia biomasy na energetické účely, ktoré budú mať 
s postupom času stále vyšší vplyv: 

• menšie negatívne dopady na životné prostredie, 
• biomasa ako zdroj energie má obnoviteľný charakter, 
• zdroje biomasy nie sú lokálne obmedzené, 
• riadená produkcia biomasy prispieva k vytváraniu krajiny a k starostlivosti o ňu, 
• účelne sa využijú spáliteľné odpady. 

Biomasa ako domáci zdroj energie priaznivo ovplyvňuje zahraničnú platobnú bilanciu štátu. 
Umožňuje diverzifikovať činnosť regionálnych podnikov a využiť nadbytočnú poľnohospodársku 
pôdu na nepotravinárske účely. • 

Členenie jednotlivých druhov biomasy je na obr. 3.3. 

BIOMASA 

biomasa ZÍskavaná zámerne biomasa odpadov 

na potravinárske účely odpad pol'nohospodárskej výroby 

ako krmivo pre zvieratá odpad potravinárskych prevádzok 

priemyselná surovina odpadná biomasa pri starostlivosti o 

na energetické účely odpad z lesnej činnosti 

odpad z priemyselných podnikov 

organické odpady z vidieckych sídel 

Obr. 3.3 Rozčlenenie druhov biomasy 

3.3.3 Veterná energia 

Človek využíva veternú energiu už od dávnych čias. Prvým dokumentovaným spôsobom využitia 
veternej energie je jej využitie na pohon plavidiel. Dnešné veterné elektrárne nám najviac 
pripomínajú veterné mlyny. Najstaršie veterné mlyny boli nájdené na území dnešného Afganistanu 
a ich vek sa odhaduje na viac ako 2700 rokov. Popularita veternej energie v minulosti bola 
spôsobená najmä tým, že veterná energia je dostupná takmer všade na svete. 
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V posledných rokoch dochádza k výraznému nárastu využívania veternej energie. Je to spôsobené 
najmä tým, že veterná energia je "zadarmo" (relevantné sú len počiatočné náklady na 
výstavbu), neprodukuje takmer nijaké odpady a patrí medzi obnoviteľné zdroje energie. 

Veterná energia je pohybová energia vzduchu. Je nepriamou formou slnečnej energie. Zemský 
povrch ohrievajú slnečné lúče od regiónu po región s rôznou intenzitou, v dôsledku čoho dochádza 
k teplotným a tlakovým rozdielom. Asi 2 % slnkom vyžiarenej energie sa premieňa trvalo na 
prúdenie vzduchu. 

Veterná energia je z pohľadu energetiky najrýchlejšie sa rozvíjajúci zdroj elektrickej energie, so 
stále sa zvyšujúcim medziročným rastom inštalovaného výkonu. Inštalovaný výkon vo veterných 
elektrárňach a jeho predikciu znázorňuje obr. 3.4. 
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Obr. 3.4 Rast inštalovaného výkonu veterných elektrární 

Využitie veterných elektrární vo svete 

2010 

roky 

Najvýznamnejšie ovplyvňuje rast využívania veternej energie Európa (73 % celosvetového 
inštalovaného výkonu). Prvými štátmi ktoré významne prispeli k rozšíreniu veternej energie boli 
Dánsko, Holandsko, Švédsko, USA a Egypt, kde sa začala veterná energia významnejšie 
presadzovať v energetike už v 90-tych rokoch. 

Prvenstvo v inštalovanom výkone i vo výrobe elektrickej energie z vetra drží Nemecko. Nemecko 
nezachytilo prvé vlny šírenia veternej energie v 90-tych rokoch, najmä však v posledných desiatych 
rokoch možno povedať, že rozvoj veternej energetiky v Nemecku konkuruje rozvoju v oblasti 
informačných technológií. V Nemecku je inštalovaných 34,5 % z celosvetového inštalovaného 
výkonu veterných elektrární. Je to spôsobené najmä legislatívnym zásahom Nemeckého parlamentu 
a výhodnou výkupnou cenou takto získanej elektrickej energie. 

EÚ uvažuje so zavedením podobných podmienok aj v jednotlivých členských štátoch. Cieľom EÚ 
je do roku 2010 zdvojnásobiť podiel obnoviteľných energií z dnešných 6 % na 12 %. Dôkazom 
toho, že členské štáty berú túto výzvu vážne, je skutočnosť, že sa doslovne pretekajú vo využívaní 
obnoviteľných energií. Dánsko si napr. vytýčilo odvážny cieľ: do roku 2030 pokryť až 50 % 
spotreby z veterných elektrární. Španielsko sa výstavbou 1 800 veterných turbín s celkovou 
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typu. Tepelné žiarenie dopadajúce na zberač tepla nemôže uniknúť, a preto je v ňom vyššia teplota 
ako v okolitom vzduchu. V rovinných kolektoroch sa dá dosiahnuť teplota až 200°C. 

Koncentrické kolektory slúžia na výrobu vysokopotenciálneho tepla. Tieto sústreďujú slnečnú 
energiu z väčšej plochy do relatívneho malého pracovného priestoru, kde je značná teplota, či sa dá 
využiť napr. aj na výrobu pary slúžiacej na pohon parnej turbíny spojenej s generátorom na výrobu 
elektrickej energie. 

Druhý priamy spôsob využitia slnečnej energie spočíva v priamej premene slnečného žiarenia na 
elektrickú energiu. Na tento účel slúžia slnečné batérie pracujúce na princípe termoelektrického 
alebo fotoelektrického javu. 

Tennoelektrický jav (Seebeckov jav) sa prejavuje vznikom elektrického napätia pri zohrievaní 
dvoch rôznych kovov na mieste ich spojenia. Hodnota napätia je závislá od druhu použitých kovov 
a od teplotného spádu medzi studeným a teplým koncom terinoelektrického článku. 

Fotoelektrické články sú založené na princípe vzniku nositeľov nábojov na styku polovodičov typu 
PaN. Polovodiče typu P strácajú elektróny a nabíjajú sa kladne, časť N stráca diery a získa záporný 
potenciál. 

Súčasne fotoelektrické články môžu dosahovať účinnosť až 20 %. Využívajú sa predovšetkým v 
kozmickej technike ako zdroje energie pre rozličné kozmické objekty. 

Existujú projekty s komerčným využitím elektrárne s fotoelektrickými článkami, ktoré budú 
umiestnené v kozme ako stacionárne družice vo výške 35 000 km. Stály výkon asi 5000 MW sa má 
dopravovať na Zem mikrovlnami s frekvenciiou 2450 MHz alebo laserovými lúčmi. 

vysokotlaký 
prehrievač 

odplyňovač 

nfzkotlakový 
prehrievač 

Obr. 3.5 Solárna elektráreň s plochými kolektormi 
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Obr. 3.6 Solárna elektráreň s koncentračnými kolektormi 
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4 VODA, ENERGIA VODY A HYDROENERGETICKÝ 

POTENCIÁL SR 

Je všeobecne známe, že Slovensko je chudobné na pnmarne energetické zdroje. Slovensko 
nedisponuje významnejšími zásobami energetických surovín ako napr. uhlie, ropa, plyn, urán atď. 
Poloha Slovenska neumožňuje v masívnej miere využívať obnoviteľné zdroje energie ako napr. 
slnečná energia, energia vetra a pod. Pre praktické využitie geotermálnej energie, či energie 
biomasy je potrebné vyriešiť celý rad legislatívnych, ekologických, ekonomických a technických 
problémov. Preto pre praktické využitie vlastných primárnych energetických zdrojov zostáva 
Slovensku iba jeho hydroenergetický potenciál, ktorý patrí tiež do kategórie obnoviteľných 

energetických zdrojov. Dá sa s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že tento stav sa ani 
v blízkej budúcnosti nezmenÍ. 
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Obr. 4.1 Porovnanie využitia hydroenergetického potenciálu (REP) v krajinách Európy, USA a Kanady 

4.1 Hydroenergetický potenciál 

Pred ďalšími úvahami bude vhodné si objasniť pojem "hydroenergetický potenciál toku". Podľa 
odbornej hydroenergetickej literatúry možno hydroenergetický potenciál toku vyjadriť vo forme 
výkonu, alebo energie. pri jeho výpočte sa pozdižny profil toku rozdelí na kaskádu stupňov bez 
straty geodetickej výšky. Celkový hydroenergetický potenciál toku sa potom určí ako súčet: 

• absolútnych výkonov jednotlivých stupňov 
• absolútnych výrob, ktoré sa vyrátajú vynásobením absolútnych výkonov počtom hodín 

vroku. 

Hydroenergetický potenciál je teda funkciou prietoku a spádu. Pri výpočte možno rátať s prietokmi 
rôznej pravdepodobnosti výskytu. Tak dostávame výkony, resp. výroby s pravdepodobnosťou 
výskytu napr. 50 % - priemerné, alebo napr. 95 % - minimálne atď. 
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pri praktickom využití hydroenergetického potenciálu toku treba zohľadniť celý rad konkrétnych 
podmienok súvisiacich s jednotlivými stupňami, ako napr.: ekologické, geologické, urbanistické, 
koncepčné a technické riešenie stupňa a vodnej elektrárne atd'. Zohľadnenie každej z týchto 
podmienok predstavuje určité obmedzenie využívania celkového hydroenergetického potenciálu 
toku. Preto bol v odbornej praxi zavedený termín "technicky využiteľný primárny hydroenergetický 
potenciál" (HEP). Tento bol štúdiami bývalého Výskumného ústavu energetického Bratislava 
v rokoch 1968 až 1985 vypočítaný na hodnotu 7361,4 GWh/rok pri výkone asi 2574,7 MW. 

Uvedené hodnota bola určená ako súčet priemerných ročných výrob vybudovaných 
a realizovateľných vodných elektrární (VE) a malých vodných elektrární (MVE). Ak vychádzame 
z predpokladu, že spotreba elektrickej energie (EE) na Slovensku sa v ostatných rokoch pohybovala 
na úrovni 28 až 30 tis. GWhlrok predstavuje HEP Slovenska svojou hodnotou 7361,46 GWh/rok 
okolo IA potrebnej kapacity energetických zdrojov elektrizačnej sústavy (ES) Slovenska. 

Podstatnú časť energetických surovín musí Slovensko dovážať a teda aj zaplatiť. Bolo by preto 
logické, aby sa energiou v každej jej forme šetrilo a tiež, aby sa skromné zásoby vlastných 
primárnych energetických zdrojov Slovenska využívali maximálne efektívne. 

Pretože sa hydroenergetický potenciál takmer výlučne uplatňuje v elektroenergetike stačí 
bilancovať vlastne jej zdroje - zdroje slovenskej elektrizačnej sústavy (ES), aby sa ukázal význam 
využívania hydroenergetického potenciálu Slovenska. 

Energetické zdroje ES Slovenska sú: 

• jadrové elektrárne (JE), 
• konvenčné tepelné elektrárne (KTE), 
• vodné elektrárne (VE). 

Podiel jednotlivých zdrojov na obstaraní EE napr. v roku 2003 je znázornený na obr. 4.2. 

Jadrové 17 864 GWh 
58% 

Závodné 2 593 GWh 
10% 

Vodné 2582 GWh 
9% 

Konvenčné tepelné 6 808 GWh 
23% 

Obr. 4.2 Výroba elektrickej energie za rok 2003 
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4.2 Využívanie hydroenergetického potenciálu na výrobu elektriny 
v Slovenskej republike 

Všetky významnejšie VE a PVE okrem PVE Č.Váh v ostatných 80-tich rokoch sa budovali v úzkej 
spolupráci vodohospodárskeho investora a energetického investora a následne sa tieto diela 
s energetickým využitím i v úzkej spolupráci prevádzkovali. S pravidla pri týchto dielach 
vodohospodársky investor zabezpečoval všetky mimo energetické funkcie (ochranu územia 
a obyvateľstva pred povodňami, závlahy, odber úžitkovej vody pre priemysel, rekreačné a športové 
potreby atď.), kým energetický investor a prevádzkovateľ zabezpečovali výrobné a príslušným 
podielom i rozvodné a distribučné energetické funkcie. Úzka spolupráca oboch investorov 
a prevádzkovateľov prinášala prospech pri získavaní mnohých úžitkov, ktoré vodné dielo poskytuje 
nielen vodohospodárom energetikom, ale celej spoločnosti. 

Logickým výsledkom vzájomnej spolupráce bolo spoločné využívanie objektov, ktoré boli 
vybudované so zámerom optimálne investovať prostriedky do príslušných objektov a optimálne 
koordinovať i prevádzkovú činnosť. Táto vzájomná činnosť sa však musí veľmi zodpovedne 
premietnuť do pravidiel právneho a ekonomického správania partnerov potvrdeného na úrovni 
najvyšších štátnych, alebo aspoň rezortných orgánov. 

Medzi takéto normy patria i "Zásady pre uzatváranie zmlúv o užívaní a o náhrade za užívanie 
vodných diel s energetickým využitím energetickými podnikmi" uvedené vo Vestm'ku Ministerstva 
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva dňa 12.2. 1963 čl. 13 (č. 56728NNýst/1962 
zo dňa 31. jan. 1963), ktoré platia doteraz, ako i "Smernice o spolupráci organizácií ministerstva 
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, organizácií ministerstva palív a energetiky 
a národných výborov pri príprave, výstavbe, správe, prevádzke a udržovaní vodných energetických 
diel (vodných diel s energetickým využitím)" z 25. marca 1961. 

I keď išlo za viac ako polstoročie o budovanie vodných diel s energetickým využitím štátnymi 
rezortmi je potrebné pripomenúť, že príprava, projektovanie, výstavba, prevádzka, správa 
a udržovanie týchto diel sa vykonávalo cestou samostatných energetických a vodohospodárskych 
organizácií (podnikov s oddelenou ekonomikou, ktoré sa v zásade odlišovali tým spôsobom že 
energetický investor budoval svoje energetické zariadenia zo zdrojov, ktoré si vytvoril svojou 
"podnikateľskou" činnosťou zo zdanených finančných prostriedkov, kým vodohospodársky 
investor budoval svoju investíciu zo štátneho rozpočtu pri všetkých vodohospodárskych dielach 
s energetickým využitím až do 31.12. 1992, kedy pri SVD Gabčíkovo-Nagymaros na začal 

ukončenie výstavby používať finančné prostriedky čiastočne i z pôžičiek. 

Ako hydroenergetické diela s energetickým využitím s vyšším energetickým významom boli 
v minulosti vybudované nasledovné VD s VE na rieke V áh a jej prítoku rieke Orave: 
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Tabuľka 4.1 Vodné diela na rieke V áh 

Názov VE 
Výkon Roč.výroba Výstavba realizovaná Uvedenie strojov do 
[MW] [GWh] v rokoch prevádzky v rokoch 

Ladce 13,8 75,8 1932 -1936 1936 

Ilava 15,0 79,4 1940 - 1946 1946 

Dubnica 16,5 86,1 1944 - 1949 1949 

Orava 21,75 29,4 1941 - 1953 1953 -1954 

Kostolná 25,5 114,6 1943 -1953 1953 

N.Mesto n.V. 25,5 115,5 1943 -1954 1953 -1954 

H.Streda 25,5 122,1 1943 -1955 1954 -1955 

Nosice 67,5 157,4 1949 -1957 1957 -1958 

Trenčín 16,1 83,4 1952 -1957 1956 -1957 

Krpeľany 24,75 59,4 1949 -1957 1957 

Sučany 38,4 95,3 1950 -1958 1958 

Lipovec 38,4 86,4 1955 -1960 1960 - 1961 

Madunice 43,2 147,8 1956 - 1961 1960 

Hričov 31,5 59,1 1958 -1962 1962 -1964 

Mikšová 93,6 186,5 1959 -1963 1963 -1965 

P.Bystrica 55,2 115,3 1960 -1964 1964 

L. Mara 198,0 134,5 1964 -1973 1975 -1976 

Bešeňová 4,64 18.3 1964 -1973 1976 

Tvrdošín 6,1 13,2 1974 -1978 1979 

Čierny Váh 735,25 370,8 1971-1982 1980 -1982 

Kráľová 44,8 110,0 1980-1985 1985 

Zilina 62,0 173 1994 -1998 1994 -1998 
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K ďalším významnejším vodohospodárskym dielam s energetickým využitím postaveným v povodí 
riek Hnilec, Hornád a Ondava patria VD s VE a PVE: 

Tabuľka 4.2 Ďalšie významnejšie vodohospodárske diela 

Názov VE 
Výkon Roč.výroba Výstavba realizovaná Uvedenie strojov do 
[MW] [GWh] v rokoch prevádzky v rokoch 

Dobšiná 21,76 62,0 1948 -1954 1953 -1954 

Domaša 12,4 17,3 1962 -1966 1966 

Ružín 60,0 1963 -1973 1972 

Najvýznamnejšou sústavou vodných diel s energetickým využitím postavenou na rieke Dunaj je 
SVD Gabčíkovo-Nagymaros, ktorú ako spoločné dielo SR a MR buduje na území SR 
a prevádzkuje vodohospodársky a energetický investor a prevádzkovateľ v súlade s medzištátnou 
Zmluvou z roku 1977. Výstavba SVD GN sa začala v roku 1978. Výstavba SVD GN v rozsahu 
uzatvorenej Zmluvy v roku 1977 zo známych dôvodov doteraz nebola ukončená. Bola uvedená 
postupne do prevádzky iba náhradným riešením VE Gabčíkovo, keď prvé sústrojehstvo bolo 
uvedené do prevádzky v roku 1992 (október) a ostatné sústrojenstvo v roku 1995 (december). 
Celkový inštalovaný výkon VE Gabčíkovo je 720 MW. 

V rámci druhej etapy prác náhradného uvedenia VD Gabčíkovo do prevádzky bola vybudovaná VE 
Čunovo. VE Čunovo využíva vodu prepúšťanú zo zdrže Hrušov do pôvodného koryta Dunaja na 
výrobu elektriny. VE .čunovo bola uvedená do prevádzky v auguste 1997. Prietok; turbínami je 4 x 
100 m3s-1 = 400 m3s-1 pri maximálnom činnom výkone 24,4 MW. Výroba elektriny 175 GWh/rok. 
V rámci prvej etapy prác bola uvedená do prevádzky v júni 1994 MVE Mošoň s výkonom 1,2 MW. 
Pre využitie odberu vody do kanála SVII sa pristúpilo k vybudovaniu MVE S-VII s výkonom 1 
MW, uvedená bola do prevádzky v marci 1994. 

Na Hrone bola vybudovaná MVE V. Kozmálovce s výkonom 5,32 MW a to v rokoch 1983 až 1988. 
Ročná výroba pre stredne vodnatý rok sa predpokladá 14 GWh. 

Samostatnú kategóriu VE tvorí VD Žilina, s výkonom 62,0 MW a ročnou výrobou v priemernom 
roku 173 GWh. VE bola postavená v rokoch 1994 až 1998. V súčasnom období prevádzku VE 
zabezpečuje na základe zmluvných vzťahov SE-VE. 

V súčasnom období inštalovaný výkon Vodných elektrární vakciovej spoločnosti Slovenské 
elektrárne (SE, a. s.) je 2399,24 MW, čo predstavuje 34,87 % z celkového inštalovaného výkonu 
SE, a. s. Pomer zdrojov VE a ich inštalovaný výkon v rámci SE, a. s. je uvedený v tab. 4.3. 

Výroba vodných elektrární je závislá od hydrologických podmienok v danom roku. Podiel VE na 
výrobe elektriny v SR je uvedený v tab. 4.3. 

Výroba elektriny v jednotlivých VE za ostatných 5 rokov aj s ročnými prietokmi je uvedená v 
tab. 4.4. 

Prevádzka vodných elektrární je zabezpečovaná z riaditeľstva závodu SE-VE Trenčín 
a nasadzovanie zdrojov jednotlivých VE, PVE do denného diagramu zaťaženia z dispečerského 
pracoviska SE-VE v Trenčíne. 

Okrem výroby elektriny v základnom pásme denného diagramu zaťaženia elektrizačnej sústavy 
(ES) dodávajú VE predovšetkým špičkovú a pološpičkovú energiu na základe požiadaviek SED 
Žilina - formou oceňovania hodinových intervalov. 
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Postupným otváraním trhu s elektrinou v rámci SR sa podstatne menia aj požiadavky na výrobné 
zdroje, na ich základné požiadavky a potreby pre ES, resp. potreby SE, a .s. Požiadavky na zdroje 
sú síce rozpracované v K6dexe PS SR, v súčasnosti je potrebné prehodnotiť jeho obsah 
a aktuálnosť. Veľkým nedostatkom je chýbajúci zákon o energetike t. j. elektrizačný zákon, ktorý 
~o základný legislatívny prvok jednoznačne neurčuje pravidlá hry v rámci ES SR. 

Postavenie VE a PVE v rámci našej ES SR možno charakterizovať ako jeden z najpružnejších 
zdrojov, ich pružnost' a schopnosť rýchlych nábehov bola ocenená nielen v rámci ES ČSFR, ale aj 
v rámci ES SR. V K6dexoch definované požiadavky na výrobné zdroje ako Podporné služby VE sú 
schopné· plniť a zabezpečovať, predurčuje ich k tomu pružnosť a schopnosť rýchlych nábehov 
sústrojenstiev rádovo do l minúty a možnosti poskytovania regulačných funkcií v rámci PPS ktoré 
dnes využíva nielen SE, a. s. ale aj SEPS-SED (prechodný stav v riadení a nasadzovaní zdrojov na 
základe prevádzkových zmlúv). 

Tabuľka 4.3 Prehľad inštalovaných výkonov a výroby elektriny z Vodných elektrární 

a) Inštalované výkony v slovenských elektrárňach [MW] 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Jadrové el. 1760 2200 2200 2640 2640 2640 

Tepelné el. 1963,4 1963,4 1963,4 1963,4 1963,4 1842,4 

Vodné spolu 2393,1 2393,1 2393,1 2395,34 2395,34 2399,24 

z toho: 

prietokové 1657,94 1657,94 1657,94 1660,18 1660,18 1482,84 

prečerpávacie 735,16 735,16 735,16 735,16 735,16 916,4 

SPOLU 6116,5 6556,5 6556,5 6998,74 6998,74 6881,64 

Podiel VE [%] 39,1 36,5 36,5 34,2 34,2 34,87 

b) Výroba elektrickej energie [GWh] 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

SPOLU SE 21171 22025 23425 26257 27215 25639 

Podiel VE [%] 20,3 20,4 20 18,6 17,4 19,31 

Poznámka: 

Všetky údaje v tab. 4.3 sú vybrané z Výročných správ Slovenských elektrární, a. s .. Vo výročných 
správach nie je uvádzaný podiel výroby z jednotlivých druhov zdrojov. 

Tabuľka 4.4 Prehľad výroby elektriny a ročných prietokov na jednotlivých VE a PVE (riadok 
A predstavuje ročnú výrobu elektrickej energie v kWh, riadok B ročné prietoky v m3

) 

VElRok rok 1999 2000 2001 2002 2003 

pRAVA A 26440000 42795000 34173000 37237000 21945000 

B 555240000 898695000 717633000 781977000 460845000 

TVRDOSIN A 11393000 15745000 13 682 000 15895000 10 220000 

B 444327000 614055000 533598000 619905000 398580000 

C.VAH[TG7] A 2873000 2822000 3420000 2632000 1231000 
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B 109174000 107236000 129960000 100 016 000 46778000 

..... MARA-
A 68231000 85861000 97545000 77 032 000 55724000 prietok 

B 682310000 858610000 975450000 770320000 557240000 

BESENOVA A 17736000 19699000 21863000 20322000 16239000 

B 620760000 689465000 765205000 711270000 568365000 

KRPEĽANY A 61993000 70822000 71 313 000 69475000 46267000 

B 2107762000 2407948000 2424642000 2362150000 1573078000 

SUCANY A 89535000 105348000 109219000 101322000 70071 000 

B 1969770000 2317656000 2402818000 2229084000 1541562000 

dPOVEC A 81 785000 95034000 98689000 96905000 64 285 000 

B 2044 625 000 2375850000 2467225000 2422625000 1607125000 

HRICOV A 60398000 72176000 68691000 61248000 45882000 

B 3321890000 3969680000 3778005000 3368640000 2523510 000 

MIKSOVAI A 166953000 198656000 205196000 178527000 130627000 

B 3005154000 3575808000 3693528000 3213 486 000 2351286000 

P.BYSTRICA A 101605000 127285000 122008000 103763000 77 575 000 

B 3048150000 3818550000 3660240000 3112890000 2327250000 

NOSICE A 159553000 190618000 187711000 200412000 121 796000 

B 3988825000 4765450000 4692775000 5010 300000 3044900000 

.... ADCE A 82617000 49152000 64238000 105115000 70419000 

B 2974212000 1769472 000 2312568000 3784140000 2535084000 

ILAVA A 86907000 87435000 93727000 101265000 65007000 

B 3128652000 3147660000 3374172 000 3645540000 2340252000 

DUBNICA A 65019000 59333000 98104 000 98174000 68675000 

B 2340684000 2135988000 3531744000 3534264 000 2472 300000 

TRENClN A 82043000 83201000 94997000 99395000 64 314 000 

B 2871505000 2912035000 3324895000 3478825000 2250990000 

KOSTOLNA A 112602000 112225000 123759000 135161000 79604 000 

B 3152856000 3142300000 3465252000 3784508000 2228912000 

N.MESTO A 103264000 77 658 000 89196000 98955000 81849000 

B 2891392000 2174424000 2497488000 2770740000 2291772000 

H.STREDA A 108991000 116257000 126376000 140253000 80318000 

B 3051 748000 3255196000 3538528000 3927084000 2248904000 

MADUNICE A 132960000 139684000 151 724000 165926000 102589000 

B 3324000000 3492100000 3793100000 4148150000 2564725000 

KRALOVÁ A 112774000 125573000 124853000 133453000 82182000 

B 3834316000 4269482000 4245002000 4537402000 2794188000 
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V.KOZMALO 
A 11471 000 12272 000 14658000 14846000 7021000 

VCE 

B rozdielne hltnosti 

CUNOVO A 150672000 157874000 160669000 153514000 133561000 

B 9040320000 9472 440 000 9640140000 9210 840 000 8013 660000 

MOŠON A 5979000 6128000 5549000 5269000 5627000 

B 352761000 361552000 327391000 310 871 000 331993000 

MVE A 3126000 4283000 4017000 3689000 4060000 

GABC1KOVO B 87528000 119924000 112476000 103292000 113 680000 

VE A 2455682000 2448680000 2262063000 2682282000 1698959000 

GABC1KOVO B 49 113 640000 48 973 600 000 45 241 260000 53 645 640 000 33979 180000 

Tabuľka 4.5 Prehľad vybraných nákladov za roky 1999 až 2003 vodných elektrární v tisícoch SK 

Ukazovateľ 1999 2000 2001 2002 2003 

1. Spotreba materiálu 132378 146847 195913 200253 211860 

2. Spotreba energie 318941 532797 359249 459700 347932 

3. Opravy a udržovanie 223529 246891 505124 345024 213 512 

Náklady za užívanie vodných 
595694 580884 1045037 3029706 1 877751 

~. kliel 

D. Odpisy 552308 529538 516076 534100 501842 

~. Náklady celkom 2200685 2447612 3300 202 7130789 3813 942 

4.3 Rozloženie HEP podl'a povodí 

Geografická poloha Slovenska má za následok, že všetky rieky z nášho územia odtekajú. Na našom 
území majú vlastne iba horné úseky s relatívne malou vodnatosťou. Výnimku v tomto smere tvorí 
iba Dunaj. Bohužiaľ územím Slovenska preteká iba v dižke 22,5 km pri Bratislave. Hranicu 
s Rakúskom tvorí Dunaj v dižke 7,5 km a s Maďarskom v dižke 142 km. Je teda jasné, že taký 
dôležitý energetický zdroj, akým Dunaj je, môže Slovensko využiť iba v spolupráci so susednými 
štátmi, Maďarskom, prípadne Rakúskom (Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, 
Wolfsthal-Bratislava). 

Rozdelenie HBP Slovenska na evidované povodia a jeho využitie je uvedené v grafe na obr. 4.3. 
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Obr. 4.3 Hydroenergetický potenciál Slovenska 

4.4 Funkcie vodných elektrární v elektrizačnej sústave 

Podiel na výrobe EE však nedokumentuje dostatočne postavenie jednotlivých zdrojov v ES. Ďalším 
dôležitým, i keď u nás zatiaľ nedoceneným ukazovateľom je inštalovaný výkon zdroja (Pi) 
a schopnosť jeho rýchleho nábehu. Tento ukazovateľ vyjadruje schopnosť zdroja poskytovať ES 
kvalitatívne služby ako napr. - pokrývať náhle zmeny zaťaženia ES (±), účasť na regulácii 
frekvencie, poskytovať ES tzv. dispečerskú zálohu atď. 

Tabuľka 4.6 Inštalované výkony zdrojov, podiel na celkovom Pi a priemerné využitie v r. 2001 

Zdroj Pi [MW] 
Podiel na celkovom výkone Priem. ročné využitie tu 

ES[%] [hl 

JE 2200,00 28,4 5179 

KTE 2384,70 30,38 3076 

VE* 2471,70 31,5 1874 

ZE 790,776 10,08 3359 

Spolu 7845,74 100 

Poznámka - vrátane prečerpávacích vodných elektrární a malých vodných elektrární. 

Aj z uvedených prehľadov vyplýva, že každý zo zdrojov ES plní určitú funkciu. Zjednodušene 
možno tieto funkcie definovať takto: 

• JE - pracujú s relatívne malými výkyvmi výkonu, bez častejšie sa opakujúcich 
krátkodobých odstávok. Pokrývajú základ DDZ. 

• KTE - možno ich v prípade potreby použiť aj ako regulačné zdroje. Znášajú aj krátkodobé 
(víkendové) odstávky. Pokrývajú stred DDZ. 

• VE - prevažne sa používajú ako pružné regulačné zdroje a dispečerské rezervy. Pokrývajú 
špičkovú časť DDZ. 
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• ZE - pokrývajú prevažne účelovú spotrebu závodov (prevádzkovateľov), bez väčších 
výkonových výkyvov. 

4.4.1 Vodná energia 

Energia vody predstavuje 0,4 % z celkovej energie dodanej slnkom na Zem, čo v číselnom 
vyjadrení predstavuje 168000 TWh/d. 

Voda v prírode môže byť nositeľkou energie chemickej, mechanickej alebo tepelnej. Najviac 
technicky využívaná je mechanická energia vody. 

Mechanická energia vody zahŕňa: 

• mechanickú energiu atmosférických zrážok, 
• mechanickú energiu ľadovcov, 
• mechanickú (hydraulickú) energiu tokov (potenciálnu a kinetickú), 
• mechanickú energiu morí. 

Teoreticky primárny hydroenergetický potenciál, ktorým sa označuje množstvo energie, ktoré 
možno získať z tokov určitého územia, sa počíta pri účinnosti premeny TJ = 1, t. j. 100 % podľa 
vzťahu: 

P = g' P' Q' H (4.1) 
kde g je konštanta gravitačného zrýchlenia 9,81 [m' S-2], 

Q - prietok v jednotlivom úseku [m3 
• S-l ], 

H - spád toku v jednotlivom úseku [ml, 
P - hustota vody, pri výpočtoch uvažujeme s hodnotou 1000 [kg' m-3

]. 

Potenciálny výkon úseku toku medzi dvoma zvolenými profilmi 1 a 2 s prietokom na začiatku a na 
konci úseku Ql a Q2 a spádom Hl- 2 sa počíta podľa vzťahu: 

p, - 981 (QI + Q2) H 
1-2 -, 2' 1-2 (4.2) 

Teoretický potenciálny výkon toku sa počíta pre dve hodnoty prietokov, ktoré sa určia z 
hydrologických podkladov (čiary prekročenia priemerných prietokov): 

• Q50 stredný prietok s 50 % pravdepodobnosťou prekročenia, 
• Q95 minimálny prietok s 95 % pravdepodobnosťou prekročenia. 

Súčet výkonov jednotlivých úsekov toku dáva teoretický primárny hydroenergetický potenciál 
(označovaný ako HEP). Predstavuje teda teoretické zásoby vodnej energie pri 100 % využití spádu 
a 100 % využití stredných prietokov. 

Primárny HEP Slovenskej republiky (bez prečerpávania) je v súčasnosti využitý asi na 53 % (a jeho 
využívanie stále rastie). Táto hodnota predstavuje ročnú výrobu 3875 GWh/rok, pričom 

nevyužitých zostáva asi 3486 GWh/rok. Rozdelenie primárneho HEP SR podľa jednotlivých povodí 
je uvedené v tab. 4.7. 
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Tabuľka 4.7 Primárny HEP Slovenskej republiky 

HEP povodia rieky Nevyužívaný [GWh/rok] Celkový [GWh/rok] 

Váh 1463 3505 

Dunaj 1003 2655 

Hron 695 761 

Bodrog a Hornád 325 440 

celkom 3486 7361 
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Obr. 4.4 Využívanie HBP na Slovensku a v iných štátoch 

Delenie vodných elektrární podl'a STN 75 0128 

Vodné elektrárne sa delia podľa inštalovaného výkonu takto: 

• malé vodné elektrárne s inštalovaným výkonom do 10 MW, 
• stredné vodné elektrárne s inštalovaným výkonom od 10 MW do 200 MW, 
• veľké vodné elektrárne s inštalovaným výkonom nad 200 MW. 

Malé vodné elektrárne sa delia podľa inštalovaného výkonu na: 

• domáce vodné elektrárne s inštalovaným výkonom do 35 kW, 
• vodné mikroelektrárne s inštalovaným výkonom nad 35 kW do 100 kW, 
• vodné minielektrárne s inštalovaným výkonom nad 100 kW do 1000 kW, 
• priemyselné vodné elektrárne s inštalovaným výkonom nad 1 MW do 10 MW. 
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Tabuľka 4.8 Delenie MVE podľa dosiahnuteľného výkonu 

Kategória MVE Dosiahnuteľný výkon MVE [kW] 

Ia nad 1000 do 10000 

Ib nad 500 do 1000 

II nad 100 do 500 

III nad 35 do 100 

IV do 35 

MVE využívajúce vodnú energiu na privádzačoch budovaných na iné účely, ako sú vodárenské 
účely, odbery technologickej vody a iné. Najčastejšie je to energetické využívanie prietoku a spádu 
na vodárenských privádzačoch z horských oblastí. 

Podľa získania spádu uvažujeme s nasledujúcimi typmi VE: 

• priehradové, spád je tu vytvorený priehradnou hrádzou. Majú veľký zásobný objem vody, 
a preto sa využívajú ako špičkové. Tento typ VE je málo navrhovanou elektrárňou aj 
z hľadiska ekonomického, vodohospodárskeho a krajinárskeho, 

• nádržové (zdržové), spád je vytvorený haťou. VE obyčajne pracujú ako prietokové. Tento 
typ je z hľadiska vplyvu na prietokové pomery najvhodnejší, nenarúša kontinuitu prietokov. 
pri tomto type je však potrebné riešiť aj objekty rybovodu, resp. biokoridoru, 

• prečerpávacie, ktoré pracujú s objemom akumulovanej vody prečerpávanej z dolnej nádrže 
do hornej nádrže spravidla reverzibiiným hydroelektrickým agregátom, spád sa vytvára 
rozdielom hladín týchto nádrží, 

• derivačné, pri ktorých sa využíva získanie spádu v derivácii. Nevyžaduje veľkú vzdúvaciu 
stavbu, postačujúci je nízky stupeň umožňujúci odber vody do derivačného privádzača. 
Privádzač môže byť riešený ako beztlakový s voľnou hladinou (obr. 4.5) prevedený ako 
otvorený alebo uzavretý, alebo tlakový (obr. 4.6) s použitím tlakového potrubia alebo štôlne 

~ 

H 
H 

a) b) 

Obr. 4.5 Umelé sústredenie spádu a) beztlakovou a b) tlakovou deriváciou (1- prívodné potrubie) 
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Podľa veľkosti spádu sa VE delia na: 

• nízkotlakové (so spádom do 20 m), 
• strednotlakové (so spádom do 100 m), 
• vysokotlakové (so spádom nad 100 m). 

Podľa možnosti hospodárenia s vodou sa VE delia na: 

• prietokové (bez akumulácie vody, využívajú prirodzený prietok až do maximálnej hltnosti 
turbín), 

• akumulačné (s prirodzenou, alebo umelou akumuláciou, využívané na pokrývanie špičky 
zaťaženia elektrizačnej sústavy), 

• prečerpávacie (s dvoma nádržami, možnosť ovplyvniť veľkosť výroby i spotreby v sústave), 
• zvláštnou skupinou sú VE inštalované na vodojemoch, privádzačoch, alebo úpravniach 

pitnej vody. 

Podľa spôsobu prevádzky sa VE delia na: 

• paralelne pracujúce s verejnou sieťou, 
• paralelne pracujúce s verejnou sieťou, s možnosťou 'samostatnej prevádzky do vyčlenenej 

siete, 
• pracujúce samostatne do vyčlenenej siete. 

Podľa riadenia prevádzky sa VE delia na: 

• s ručným ovládaním, 
• čiastočne automatizované, 
• automatizované, 
• automatizované s diaľkovým ovládaním. 

8 

Obr. 4.7. Stavebná časť malej vodnej elektrárne 
1 je vtokový prah, 2 - hrubé hrablice, 3 - norná clona, 4 - jemné hrablice, 5 - vtokové uzávery, 6-
provizórne hradenie, 7 - savka, 8 - strojovňa, 9 - rozvodňa, 10 - hydrogenerátor, 11 - turbína, 12-

výška hornej hladiny, 13 ,- výška spodnej hladiny 

49 



 

4.5 Nakladanie s hydroenergetickým potenciálom 

Napriek tomu, že ide o tak významný energetický zdroj, v súčasnosti neexistuje žiadna organizácia, 
či úrad, ktorý by HBP chránil a dbal na jeho zodpovedné a efektívnej využívanie. Dokonca niet ani 
toho, kto by oficiálne HEP a jeho využívanie čo i len evidoval. O využívanie HEP sa prirodzene 
zaujímajú dva subjekty. Jeden je podnikateľ, ktorý má záujem o zisk pri výrobe elektrickej energie 
a druhý je štát zastúpený vodným hospodárstvom, ktorý mieni vyberať poplatky za využívanie tohto 
prírodného bohatstva. Zjavne tu však chýba tretí nezávislý štátny orgán ktorý by HBP chránil, teda 
vytvoril všeobecne prijateľnú koncepciu využitia, evidoval a kontroloval využívanie HEP tak aby 
nedochádzalo k jeho plytvaniu. Zmenu k lepšiemu v tomto smere nepriniesol ani nový zákon 
o vodách č. 184/2002 Z.z. - Vodný zákon, pretože funkciu výberu poplatkov a starostlivosti 
o využívanie HEP zveril do jedných rúk. pri uvedenom stave ochrany HBP Slovenska sa potom 
nemožno vlastne čudovať, že v súčasnosti sa u nás musí diskutovať aj o takých základných 
otázkach akou je stupeň využitia HEP Slovenska, alebo aká je vlastne jeho hodnota? Najdôležitejší 
vplyv na využívanie HEP, ale žiaľ bez konkrétnych argumentácií, si osobuje ochrana prírody. 

4.6 Legislatíva 

V slovenskej legislatíve okrem zákona o živnostenskom podnikaní (č, 455/1991 Zb.) majú na 
podnikanie v oblasti MVE dopad predovšetkým nasledovné zákony: 

• Zákon o energetike, 
• Zákon o vodách, 
• Zákon o daniach z príjmov, 
• Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. (Úplné znenia týchto zákonov majú 

svoje dodatky a doplnenia) 

Zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike ustanovuje podmienky podnikania v energetických odvetviach 
(medzi ktoré patrí aj elektroenergetika) pre fyzické a právnické osoby. Podnikať v energetických 
odvetviach možno len na základe licencie, ktorú udeľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
(ÚRSO). pri výrobe elektrickej energie v MVE s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW sa . 
licencia nevyžaduje. Prevádzkovateľ takejto MVE je povinný oznámiť v zmysle zákona ÚRSO 
začatie prevádzky. Pokiaľ prevádzkovateľ spiňa ustanovenia uvedené v zákone, vydá mu ÚRSO 
osvedčenie o registrácii, ktoré je oprávnením na podnikanie v energetickom odvetví. Tento zákon 
upravuje aj výkup elektriny a výkupcu elektriny. Podľa ustanovení zákona platí, že výkupca, 
ktorého určuje rozhodnutím ÚRSO (doteraz to boli rozvodné závody) je povinný vykupovať všetku 
energiu zo zdrojov, ak tie sú environmentálne odôvodnené a umožňujú to technické a ekonomické 
podmienky. Cenu vykupovanej elektriny má dohodnúť výkupca podľa cenových predpisov - zákon 
č. 18/1996 Z.z. o cenách. Regulácia cien pritom vychádza z ustanovení zákona Č. 27612001 Z.z. o 
regulácii v sieťových odvetviach a je v kompetencii ÚRSO. Výkupné ceny elektrickej energie sú 
však s ohľadom na nutné investície do MVE nízke. V praxi platí, že malý výrobca (prevádzkovateľ 
MVE) nemá pri jednaní s výkupcom žiadne reálne šance dohodnúť lepšie podmienky i keď 
prevádzkuje OZE. 

Zákon Č. 18412002 Z.z. o vodách upravuje práva a povinností fyzických a právnických osôb k 
povrchovým vodám, podzemným vodám a k nehnuteľnostiam (t. j. aj MVE), ktoré s nimi súvisia. 
Za nakladanie s vodami je podľa tohto zákona považované aj využívanie hydroenergetického 
potenciálu. K využívaniu hydroenergetického potenciálu a na uskutočnenie vodnej stavby (MVE) je 
potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Tento orgán má pri vodných stavbách pôsobnosť 
stavebného úradu. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy je v tomto prípade súčasne aj stavebným 
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povolením. Zákon o vodách definuje aj správu vodných tokov, ktorú pri vodohospodársky 
významných vodných tokoch u nás v súčasnosti vykonáva štátna organizácia Slovenský 
vodohospodársky podnik, š. p., prostredníctvom svojich odštepných závodov - podnikov povodí. 
Zákon o vodách ukladá za povinnosť platiť za odber energetickej vody z vodného toku na vodnom 
diele vo vlastníctve využívate ľa hydroenergetického potenciálu pri inštalovanom výkone väčšom 
ako 100 kW. Platenie za energetickú vodu ovplyvní ekonomiku prevádzky všetkých MVE nad 
100 kW. Ťažko je však predpokladať do akej miery, nakoľko výšku platieb má ustanoviť vláda 
nariadením. Doteraz takéto nariadenie vydané nebolo. Zrejmé však je, že toto nariadenie 
podmienky využívania HBP v MVE zhorší. 

Zákon Č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov "pozná" len MVE do inštalovaného výkonu l MW. Od 
dane je oslobodený príjem dosiahnutý v kalendárnom roku, v ktorom sa MVE uviedla do prevádzky 
a v bezprostredne nasledujúcich 5-tich rokoch (pre porovnanie - predtým to bolo 10 rokov). Za prvé 
uvedenie do prevádzky sa považuje aj prípad, keď bolo zariadenie rekonštruované, ak príjem z 
prevádzky tohto zariadenia nebol už oslobodený od dane. MVE o inštalovanom výkone nad 1 MW 
do 10 MW podliehajú okamžitému zdaneniu. Ich ekonomické hodnotenie je preto ešte 
nepriaznivejšie. 

Zákon Č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je zákonná norma, ktorá upravuje 
aj posudzovanie vplyvu budúcej MVE na danú oblasť. Je paradoxné, že sa vyskytujú prípady, keď 
po absolvovaní procesu posudzovania podľa pokynov Ministerstva životného prostredia SR a 
záverečných posudkoch od nezávislých expertov, vybraných práve MŽP SR, sú konečné 
rozhodnutia napádané hierarchicky nižšími zložkami a záujmovými organizáciami, napr. Zväzom 
rybárov apod. Toto znechucuje investorovaoddiaľuje využívanie HEP v MVE. 

V energetike doteraz platil silný štátny monopol na výrobu a distribúciu elektrickej energie. Pod 
týmto monopolom boli stanovované ceny za dodávku a odber elektrickej energie. 

Zatiaľ však platí, že vzhľadom na náklady na výrobu elektrickej energie a v porovnaní s cenami 
iných energií, napr. pohonných hmôt, ktorých ceny sa zvyšovali tak, že sa približujú k cenám krajín 
Európskej únie, nesledovali najmä výkupné ceny elektrickej energie v ostatných rokoch tento trend. 
Korunové ocenenie predaja vyrobenej elektrickej energie z MVE veľmi zaostáva za prognózami, 
ktoré boli v tejto oblasti v minulých rokoch vypracované. 

Štátne programy na podporu investícii do MVE sú značne zbyrokratizované. V mnohých prípadoch 
sú neúčinné a strácajú význam. Odraďuje to nových potenciálnych investorov. 

Problémov spojených s prípravou a výstavbou MVE je omnoho viac. Pre Slovenskú republiku sem 
patrí špeciálne aj problém so zaobstarávaním vodných turbín a ich príslušenstva. V SR totiž doteraz 
neexistuje výrobca kvalitných vodných turbín, ktorý by v dohodnutom termíne a kvalite dodal svoje 
výrobky. Investori v SR sú preto odkázaní na dovoz (najmä z Českej republiky). 

4.7 Odhad dopadu nového vodného zákona na využitie HEP 

Dňa 1. júna 2002 nadobudol platnosť nový zákon o vodách Č. 184/2002 Z.z. Tento zákon radikálne 
mení postavenie a prístup k využívaniu HBP Slovenska. 

Zatiaľ, čo v celom zákone niet ani zmienky o nejakej ochrane HEP a dokonca ani nie je definovaný, 
dáva tento zákon plnú moc rozhodovať o koncepcii využívania HBP ministerstvu ŽP, bez 
povinností svoje koncepcie prerokovať s MH SR. Energetika je takto vylúčená z možnosti 
ovplyvniť čo i len inštalovaný výkon budúcej VE. Rozhodnutie, či budúca, ale aj existujúca VE 
bude prietoková, alebo špičková má podľa tohto zákona v rukách Ministerstvo ŽP (§ 60 bod C 
uvedeného zákona). 
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Ďalším rozhodnutím, ktoré nový zákon prináša a ktoré môže dramaticky zhoršiť ekonomiku 
využívania HBP pripravovaných aj prevádzkovaných VE je zavedenie poplatkov za "odber 
energetickej vody" pre zdroje s inštalovaným výkonom väčším ako 100 kW (§74 bod "b" a "c"). I 
keď zo zákona nie je jasný spôsob výpočtu platieb za energetickú vodu, dá sa predpokladať, že sa 
bude vychádzať z množstva vyrobenej elektrickej energie. Sadzba nie je stanovená, ale v každom 
prípade to bude platba rozhodujúcej výšky a preto sa bude musieť prejaviť v cene EE, pretože už 
vr. 2003 tvorili náklady za užívanie VD niečo cez 50 halierov na 1 kWh, čo je asi jedna polovica 
prevádzkových nákladov. 

Dá sa teda konštatovať, že pri formulácii zákona boli zohľadňované iba rezortné záujmy životného 
prostredia a vodného hospodárstva, pričom jeden z najväčších vlastných primárnych energetických 
zdrojov - HBP zostal iba prostriedkom na vyberanie platieb od prevádzkovateľov VE a MVE, bez 
náznaku, čo za to zákon ponúka. 

4.8 Hydroenergetický potenciál a životné prostredie 

Je všeobecne známou skutočnosťou, že energetické zdroje nie sú rozmiestnené po zemskom 
povrchu rovnomerne. Platí to pre všetky druhy zdrojov, vrátane HEP. 

Územie Slovenska patrí bohužiaľ k energeticky chudobným územiam, lebo z klasických 
energetických zdrojov sa na jeho území nachádzajú len malé zásoby hnedého uhlia, ropy a zemného 
plynu, nijaké dostupné zásoby uránovej rudy a z riek, mimo Dunaja len horné úseky. Dá sa teda 
konštatovať, že Slovensko je z pohľadu vlastných primárnych energetických zdrojov chudobnou 
krajinou. 

Prevažná časť výroby EE v KTE je realizovaná na báze dovezených palív (uhlie, ropa, plyn). Palivo 
pre JE je v celom rozsahu zaisťované z dovozu. Jediným v súčasnosti reálne využívaným vlastným ' 
primárnym energetickým zdrojom pre výrobu EE je časť HBP Slovenska. 

pri zbežnom pohľade na tento stav z pozície ochrany životného prostredia by sa mohlo zdať, že 
takýto stav znižuje zaťaž nášho životného prostredia o ťažbu týchto palív. Treba si však uvedomiť, 
že na území Slovenska sa z týchto palív produkujú exhaláty a zostávajú odpady, ktoré zaťažujú naše 
životné prostredie (vyhorené jadrové palivo, popolček atď.). 

Súčasná kultúrna krajina nie je pôvodná "prakrajina", ale životný priestor zmenený vo všetkých 
súvislostiach, ktorý poskytuje možnosť udržiavať súčasnú životnú úroveň. Čím vyššia je životná 
úroveň obyvateľov danej krajiny, tým väčší je zásah do jej životného prostredia. Tento 
antagonistický vzťah predstavuje permanentnú diskusiu medzi ochranármi a investormi, resp. 
podnikateľmi zaisťujúcimi nielen vlastné zisky, ale aj trvalú prácu, a tým aj životnú úroveň 
obyvateľov daného štátu. Preto obe strany tejto "diskusie" majú tu svoje miesto a mali by mať svoje 
práva, ale aj povinnosti nielen ku skupine ktorú zastupujú, ale k celej spoločnosti. 

Zaistenie dostatku energie, a teda aj EE v dostatočnom množstve a dostupnej cene, je jedna zo 
základných podmienok na udržanie súčasnej životnej úrovne, a tiež pre jej ďalšie zvyšovanie najmä 
v zaostávajúcich krajinách. Na druhej strane, výstavba a prevádzka výrobných a rozvodných 
energetických zariadení má nepochybne veľký vplyv na životné prostredie. Je preto logické, že 
aktivitu energetických podnikov ostro sledujú všetky ochranárske orgány a organizácie. 

Jednotlivé zdroje ES Slovenska majú na životné prostredie rôzny vplyv, a to ako do kvality tak 
aj do kvantity. Tento fakt existuje bez ohľadu, že prevádzkovatelia energetických zariadení majú 
permanentnú snahu o znižovanie týchto vplyvov aj za cenu nových investícií (odsírenie KTE, 
zníženie úletov atď.): 
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JE - sú umiestnené na relatívne malej ploche, teda záber pôdy čo do výmery je relatívne malý. 
Skutočnosťou však je, že naše JE (Mochovce a Bohunice I a II) sú lokalizované 
v poľnohospodársky intenzívne obrábanej oblasti. 

Samostatnou kapitolou však zostáva získavanie jadrového paliva, likvidácia vyhoreného paliva 
a rádioaktívnych odpadov z JE. Pretože jadrové palivo sa na Slovensko dováža táto činnosť 
nezaťažuje naše životné prostredie, ale prostredie jeho výrobcu. Naše životné prostredie zaťažuje 
doprava paliva (nového i vyhoreného) a skladovanie (krátko, stredno i dlhodobé) vyhoreného paliva 
a rádioaktívnych odpadov, ktoré je vždy spojené s určitým rizikom pre dotknuté územie. 

Dôležitým prvkom v hodnotení JE je skutočnosť, že JE slúžia výhradne energetike a palivo sa 
spotrebúva (je konečné). 

KTE - Ak ide o záber pôdy možno tieto zdroje prirovnať k JE. V procese výroby EE v týchto 
zdrojoch sa spaľuje palivo (tuhé, tekuté, alebo plynné), pričom dochádza k tvorbe exhalátov 
a emisií, ktoré podľa stupňa ich zachytávania unikajú aj do ovzdušia. Zachytávanie týchto 
produktov horenia predstavuje pre KTE značné investície, ktoré nijako nezvyšujú jej prioritnú 
produkciu - EE. 

Rovnako ako JE aj KTE slúžia výhradne energetike. Palivo do týchto elektrární sa spotrebúva -
jeho zásoby sú vyčerpateľné. KTE naviac, pokiaľ používajú tuhé palivo pre svoju prevádzku 
potrebujú skládky popolčeka, ktoré sú pomerne značnou záťažou životného prostredia. 

VE (MVE) - Nosičom energie pri týchto zdrojoch je voda, ktorej kvalita ani množstvo sa procesom 
výroby EE nemení. Pri "výrobe" EE z vody nevznikajú nijaké faktory zaťažujúce životné 
prostredie. Preto je tento spôsob získavania EE z hľadiska zaťaženia životného prostredia 
najpri j ateľnej ší. 

Prakticky každá väčšia VE je súčasťou viacúčelového vodného diela, ktoré bez ohľadu na svoje 
priority "produkuje" okrem výroby EE ešte ďalšie prínosy, napr. umožňuje plavbu, ochraňuje 
územie pred povodňami, vytvára podmienky pre rekreáciu a cestovný ruch atď. Preto zriaďovacie 
a prevádzkové náklady viacúčelového VD a tiež jeho vplyv na životné prostredie sa rozkladajú na 
viacerých užívateľov jeho prínosov aVE, resp. MVE je iba jedným z nich. 

Na tejto skutočnosti nemení nič ani fakt, že podiel jednotlivých užívateľov prínosov viacúčelového 
VD na jeho financovaní nie je v súčasnosti objektívne stanovený, lebo jediným reálnym finančným 
efektom z prevádzky takéhoto VD je výnos z predaja vyrobenej EE, prípadne za odbery vody. Za 
ostatné prínosy - ochranu územia, plavbu atď. sa u nás neplatí. V štátoch s vyspelou ekonomikou sú 
však tieto vzťahy vyriešené (napr. Holandsko). 

Územný rozsah viacúčelového VD je síce relatívne vel'ký a závisí predovšetkým od vel'kosti toku. 
Treba však hneď povedať, že je v prevažnej miere viazaný na vodný tok ajeho bezprostredné 
okolie, ktoré však VD svojou existenciou má chrániť napr. pred povodňami. 

4.9 Nakladanie s vodami v SE-VE mimo energetickej vody 

Odbery vôd 

Jednotlivé prevádzkárne závodu SE - Vodné elektrárne využívajú pre potreby pitnej vody rozvody 
regionálnych organizácií vodární a kanalizácií, v menšej miere sa pitná voda zabezpečuje 

z podzemných zdrojov. Odber množstiev sa uskutočňuje v súlade s uzatvorenými zmluvami. Výška 
odplát spojených s dodávaním vody z verejných vodovodov, vodné, je určená cenovými predpismi. 

Zákon o vodách ukladá všetkým subjektom, ktoré odoberajú podzemnú vodu v množstve 
presahujúcom 4800 m3 ročne alebo 400 m3 mesačne platiť správcovi vodného toku poplatky, ktoré 
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sú príjmom štátneho rozpočtu. Za odber podzemnej vody správcovi vodného toku SE - VE neplatia, 
pretože množstvá odobratých podzemných vôd sú pod limitom spoplatnenia. 

Náklady na odber vôd vykazujú jednoznačne stúpajúci trend, čo je spôsobené neustálym rastom 
cien vody. 

Tabuľka 4.9 vývoj spotreby pitnej vody a platieb za odber vôd v SE-VE v rokoch 1999 až 2003 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 

Spotreba vody [tis. mj
] 25,500 24,100 24,600 21,400 19,927 

Platby za odber vôd [tis. Sk] 321 255 239 220 182 
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5 JADROV Á ENERGETIKA 

Jadrová elektráreň (JE) je energetické zariadenie, v ktorom sa pomocou štiepenia jadra získava 
tepelná energia, ktorá sa postupne transformuje na vyžadovanú formu - elektrickú energiu. Pritom 
sa časť vyrobenej tepelnej energie môže odvádzať na primárne použitie. V súčasnosti sa 
v priemyselnom rozsahu využíva väčšinou jadrová reakcia štiepenia spomalenými neutrónmi 
v l'ahkovodných reaktoroch. Výskum sa sústredil na vývoj rýchlych reaktorov, ktoré majú vyššie 
energetické využitie paliva - naj sľubnejšie výsledky sa dosahujú pri reaktoroch chladených tekutým 
sodíKom alebo plynom (He). 

5.1 Typy jadrových elektrární 

vývoj jadrových elektrární, ktoré pracujú zväčša ako elektrárne s kondenzátorom, sa ustálil na 
niekoľkých priemyselne realizovaných typoch, ktoré možno z hľadiska základnej technológie 
rozdeliť na jednookruhové, dvojokruhové, neúplné dvojokruhové a trojokruhové. 

Jednookruhovou JE nazývame takú JE, ktorá má spoločný okruh chladiva a pracovného média 
(obr. 5.1a). Para, vznikajúca v reaktore, expanduje v turbíne, kde vykonáva prácu. Po kondenzácii 
pary v kondenzátore sa dopravuje čerpadlom znova do reaktora. Takýmto spôsobom sa okruh média 
i chladiva a moderátora uzatvára. Reaktor môže pracovať s prirodzenou cirkuláciou chladiva, alebo 
s nútenou cirkuláciou chladiva v reaktore. 

Ako vidieť na (obr. 5.1a), v jednookruhových typoch všetky zariadenia pracujú v rádioaktívnych 
podmienkach, čo komplikuje ich prevádzku. No ich veľkou výhodou je jednoduchosť a 
ekonomickosť v porovnaní s dvojokruhovými typmi. 

Ak okruh chladiva je oddelený od okruhu pracovného média, takú JE nazývame dvojokruhovou 
(obr. 5.1b). Okruh chladiva nazývame prvým (primárnym) okruhom a okruh pracovného média 
druhým (sekundárnym) okruhom. V takýchto typoch sa reaktor chladí chladivom, ktoré sa pret1áča 
cez reaktor a parogenerátor cirkulačným čerpadlom, respektíve turbokompresorom. V prvom 
okruhu je kompenzátor objemu, lebo objem chladiva závisí od jeho teploty, ktorá sa počas 
prevádzky mení. Para z parogenerátora postupuje do turbíny, potom do kondenzátora a kondenzát 
sa čerpadlom dodáva do parogenerátora. V tomto prípade druhý okruh nie je rádioaktívny, čo 
zjednodušuje prevádzku elektrárne. 
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Obr. 5.1 Rozdelenie jadrových elektrární podľa okruhov a) jednookruhová, b) dvojokruhová, c) 
neúplne dvojokruhová, d) trojokruhová 

l-reaktor, 2 - parná turbína, 3 - generátorový agregát, 4 - kondenzátor, 5 - napájacie čerpadlo, 
6 - cirkulačné čerpadlo, 7 -parogenerátor, 8 - kompenzátor objemu, 9 - čerpadlo na tekutý kov, 

10 - medzi výmenník tepla, 11 - bubon separátor 

pri dvojokruhovej elektrárni je nevyhnutný parogenerátor, ktorý delí obidva okruhy. Aby teplo 
mohlo prestupovať cez povrch ohrevu, je potrebný tepelný spád medzi chladivom a vriacou vodou 
v parogenerátore. pri vodnom chladení to vyžaduje udržiavať v prvom okruhu oveľa vyšší tlak, než 1 
aký je tlak pary dodávanej na turbínu. Aby sa zabránilo vreniu chladiva v reaktore treba udržiavať l 
taký tlak v reaktore, aby podstatne prevyšoval tlak v druhom okruhu. Tepelná ekonómia takejto.
elektrárne je vždy nižšia ako jednookruhovej so zodpovedajúcim tlakom v reaktore. Ako chladivo 
možno v schéme JE podľa obr. 5.lb použiť aj organické tekutiny alebo plyny, napr. CO2• Plynné· 
chladivo pretláča cez reaktor a parogenerátor turbokompresor, podobne ako cirkulačné čerpadlo. Na 
rozdiel od vodného chladiva môže byť tlak pri organických a plynných chladivách v prvom okruhu 
nižší ako v druhom; kompenzátor objemu nie je nevyhnutný. 

JE môže pracovať ako neúplne alebo čiastočne dvojokruhová (obr. 5.lc). V tomto prípade existuje 
samostatný prvý okruh chladiva, aj okruh chladiva spoločný s druhým okruhom. Para vznikajúca v 
reaktore sa suší v separátore, postupuje do parogenerátora, kondenzuje v ňom a mieša sa s 
reaktorovou vodou. Cirkulačné čerpadlo tlačí chladivo do reaktora. Vzniknutá para nasýtená v 
parogenerátore postupuje na prehriatie do reaktora; vtedy je nielen pracovným médiom, ale aj 
chladivom. Potom para prechádza celým druhým okruhom, ktorý v tomto prípade je spoločný s 
prvým okruhom, ale len v jeho časti parnej, t. j. najmenej rádioaktívnej. Preto zariadenie druhého 
okruhu pracuje v podmienkach slabej rádioaktivity, čo zjednodušuje jeho prevádzku v porovnaní s 
jednookruhovou elektrárňou. 
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Existujú také nosiče tepla, ktoré s parou búrlivo reagujú. To môže zapríčiniť únik rádioaktívnej 
látky z prvého okruhu do obsluhovaných priestorov. Medzi také nosiče tepla patrí tekutý sodík, 
ktorý búrlivo reaguje s vodnou parou a vodou. Preto jestvuje doplňujúci okruh, ktorý zabezpečuje, 
aby sa v havarijných situáciách vylúčil styk rádioaktívneho sodľka s vodou, resp. s vodnou parou. 
Takéto JE nazývame trojokruhovými (obr. 5.1 d). 

Rádioaktívny tekutý kov sa čerpadlom pretláča cez reaktor a výmenník medziokruhu. V ňom 
odovzdá teplo chladivu, ktoré tvorí tekutý kov, no nerádioaktívny. Pri vzniku netesností medzi 
medziokruhom a druhým okruhom sa bude voda alebo para stýkať len s nerádioaktívnym sodíkom. 
Systém druhého okruhu pre trojokruhové typy je analogický dvojokruhovému typu. Pokiaľ ide o 
investičné náklady, troj okruhové jadrové elektrárne sú najdrahšie. 

Okrem základnej klasifikácie JE podľa počtu okruhov možno rozlišovať rôzne typy JE v závislosti 
od: 

1. typu reaktora - na tepelné alebo rýchle neutróny, 

2. parametrov a typu turbín (nasýtená, prehriata para), 

3. spôsobu prehrievania pary (jadrový prehrev, ohňový prehrev a iné), 

4. parametrov a typu nosiča tepla - plynné chladivo, voda pod tlakom, tekutý kov, 

5. konštrukčných osobitostí reaktora - kanálový alebo s tlakovou nádobou, 

6. typu moderátora reaktora - grafit, ťažká voda, voda. 

Plná charakteristika JE zahŕňa všetky tieto klasifikácie. Napr. elektráreň Vl je dvoj okruhová. Je s 
reaktorom, s tlakovou nádobou na tepelné neutróny, s chladivom a moderátorom vodou pod tlakom 
a s turbínami na nasýtenú paru. 

S JE možno uvažovať aj ako so zdrojmi tepla pre diaľkové vykurovanie. V podstate v každej JE by 
bolo možné ohrievať vodu na vykurovanie. Väčšina štúdií o jadrovom teplárenstve predpokladá, že 
reaktory sa budú využívať ako štandardné zdroje tepla. O týchto reaktoroch je známe, že môžu 
vyrábať primárnu paru pri nákladoch schopných ekonomickej súťaže. Ak sa teplo odoberá ako 
odpadové z energetického cyklu s teplotou 100 až 180°C náklady v mieste odberu sú iba zlomkom 
nákladov na primárne teplo. Výpočty ukazujú, že takéto teplo môže byť ekonomické aj pri doprave 
na veľké vzdialenosti. 

5.2 Hlavné technologické zariadenia jadrových elektrární 

Technologický proces výroby elektrickej energie v JE má zvyčajne tieto hlavné zariadenia: 
reaktor, parogenerátor, turbínu, kondenzátor, generátorový agregát a príslušné pomocné zariadenia. 
Vzájomnú väzbu hlavných teplo-energetických zariadení udáva tepelná schéma JE. 

Jadrové reaktory 

Sústava, v ktorej sa pomocou neutrónov udržuje kontrolovaná reťazová reakcia, sa nazýva jadrový 
reaktor. Látky umiestnené v aktívnej zóne reaktora, ktoré slúžia na spomalenie rýchlych neutrónov 
a ktoré majú veľký účinný prierez pružného rozptylu a pokiaľ možno, malý účinný prierez 
pohltenia. sa nazývajú moderátory. 

Na využitie jadrovej energie v praxi treba udržiavať reťazovú reakciu tak, že štiepenie, ktoré sa 
začne v malom počte jadier, treba rozšíriť na celú sústavu tak, aby stále pokračovalo a bez 
vonkajšieho zásahu nezaniklo 
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.Na udržanie samočinnej reťazovej reakcie treba vytvoriť také podmienky, aby aspoň jeden z 
neutrónov, uvoľnených pri štiepení jadra, spôsobil rozštiepenie ďalšieho jadra, t. j. aby počet 
novovzniknutých neutrónov nebol menší ako počet neutrónov predošlých. 

Energetické jadrové reaktory, ktoré sú určené predovšetkým na výrobu energie, musia mať okrem 
vyhovujúcich technických vlastností aj potrebné ekonomické charakteristiky. Niekedy sa budujú aj 
ako viacúčelové. Patria sem reaktory pre: 

• jadrové elektrárne, 
• jadrové teplárne, 
• odsoľovanie morskej vody (destiláciou). 

Podľa energie štiepnych neutrónov možno jadrové reaktory rozdeliť na: 

a) Tepelné (pomalé) - využívajú sa pri nich výhody relatívne najvyššieho účinného prierezu 
jadrových palív na štiepenie tepelnými (pomalými) neutrónmi, ktorých energia sa pohybuje v 
závislosti od teploty okolo 0,025 eVo Aby sa znížila energia neutrónov na túto hodnotu, je 
nevyhnutné, aby v reaktore bol moderátor, 

b) rýchle pracujú s rýchlymi neutrónmi a reťazová štiepna reakcia sa udržuje neutrónmi bez toho, 
aby sa spomaľovali moderátorom. Neutróny majú energiu 1 MeV. Rýchle reaktory nemajú 
moderátor a pracujú s obohateným palivom a vysokou hustotou neutrónového toku, 

c) stredné (epitermálne) svojimi vlastnosťami tvoria prechod medzi rýchlymi a tepelnými 
reaktormi. V porovnaní s tepelnými reaktormi majú menšiu moderátorovú vrstvu alebo menej 
kvalitný moderátor. Štiepne neutróny majú široké energetické spektnim v epitermálnej 
(nadtepelnej) oblasti (asi do 1000 eV). Tieto reaktory sú málo rozšírené. 

Reaktory sa v literatúre označujú začiatočnými písmenami ich anglických názvov. 

AGR Advanced Gas Cooled Reactor zdokonalený, plynom chladený 

reaktor, moderátorom je grafit; 

BHWR 

BWR 

GCR 

GTFR 

HTGR 

HTR 

HWLWR 

LMFBR 

Boiling Heavy Water Reactor 

Boiling Water Reacktor 

Gas Cooled Reactor 

Gas Turbine Fast Reactor 

High Temperature Gas Cooled Reactor 

High Temperature Reactor 

Heavy Water Light Reactor 

Liquid Metal Cooled Fast 
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varný reaktor, chladivom aj 

moderátorom je ťažká voda; 

varný reaktor, chladivom aj 

moderátorom je obyčajná voda; 

plynom chladený reaktor s 

grafitovým moderátorom; 

rýchly reaktor s plynovou 

turbínou; 

vysokotepelný, plynom chladený 

reaktor, moderátorom je grafit; 

vysokotepelný reaktor; 

reaktor s ťažkovodným 

moderátorom aJ'ahkovodným; 

chladením; 

rýchly množivý reaktor chladený 



 

LWGR 

PWR 

VVER 

PTR 

Light Water Graphite Reactor 

Pressurized Water Reactor 

Vodo - vodjanoj energetičeskij reaktor 

Pressure- Tube Reactor 

tekutým kovom; 

reaktor s grafitovým moderátorom 

chladeným ľahkou vodou; 

tlakovodný reaktor moderátorom 

aj chladivom je ľahká voda; 

tlakovodný reaktor, moderátorom 

aj chladivom je ľahká voda pod 

tlakom; 

reaktor s tlakovodnými rúrkami. 

V súčasnej jadrovej energetike majú dominantné postavenie ľahkovodné reaktory. Význam 
zdokonalených grafitových reaktorov chladených plynom a ťažkovodných reaktorov narastie, ak sa 
oneskorí zavedenie rýchlych reaktorov, s ktorými sa ráta začiatkom tretieho tisícročia. 

Vysokotepelný reaktor by sa mohol uplatniť pri výrobe elektrickej energie a tepla na technologické 
účely, ak sa podarí uspokojivo vyriešiť problém palivových článkov a ďalšie materiálové otázky. 

5.3 Ľahkovodné reaktory 

Najrozšírenejším typom reaktorov v JE sú teaktory chladené i moderované vodou. Používajú sa 
najmä reaktory tlakovodné PWR a reaktory varné BWR. V tlakovodných reaktoroch je aktívna zóna 
reaktora umiestnená vnútri oceľovej nádoby, v ktorej sa udržiava pracovný tlak nad 10 MPa. 
Použitie vody ako moderátora a chladiva umožňuje zjednodušiť konštrukciu reaktora oproti iným 
typom. Na dosiahnutie dostatočne vysokej účinnosti JE s tlakovodnými reaktormi je nevyhnutné 
udržiavať v primárnom okruhu vysoký tlak a vysokú teplotu chladiva, čo zvyšuje požiadavky na 
kvalitu materiálu, konštrukciu a výrobu reaktorových nádob. 

5.4 Jadrové palivá 

Podiel využívania jadrových elektrární a tým aj jadrových palív v energetickom priemysle v 
ostatných desaťročiach významne vzrástol. 

Jadrové palivá sú látky obsahujúce v dostatočnom množstve nuklidy, ktoré v jadrových reakciách 
uvoľňujú energeticky využiteľné množstvo energie. Jadrové palivo obsahujúce len prírodné nuklidy 
nazývame prvotným jadrovým palivom. Ak jadrové palivo obsahuje nuklidy získané umelým 
spôsobom nazývame ho druhotným jadrovým palivom. 

Podľa typu jadrových reakcií delíme jadrové energetické materiály na: 

• termojadrové palivá, 
• jadrové štiepne palivá, 
• množivé materiály. 

Termojadrové palivá obsahujú nuklidy, ktoré uvoľňujú energiu vo vzájomných termojadrových 
reakciách. Sú to izotopy ľahkých prvkov, ktorých jadrá sa zlučujú pri umelom pôsobení extrémne 
vysokých teplôt a tlakov, pričom vznikajú nové, ťažšie nuklidy a uvoľňuje sa energia. Túto skupinu 
tvoria vodík a jeho izotopy IH, 2H, 2D (deutérium), 3T (trícium),3He (hélium) a lítium ~i, 7Li. 

Jadrové štiepne palivá obsahujú nuklidy ťažkých prvkov, ktoré uvoľňujú energiu v štiepnych 
jadrových reakciách, a to pôsobením neutrónov. Urán je chemicky čistý kov s vysokolesklým 
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povrchom, ktorý sa na vzduchu pokrýva zlatožltou až čiernou vrstvou oxidu. Jeho hustota je 
19 500 kg.m-3 . Je to zmes troch rádioaktívnych izotopov 234U, 235U, 23SU, pre ktoré je typický 
rozpad a. Jediným prírodným štiepitel'ným materiálom je izotop uránu 235U, ktorého je v prírodnom 
uráne 0,712 %. Urán: patrí medzi aktinidy a ako ťažký kov sa nachádza v značnej miere (2 až 3 git) 
v zemskej kôre. V súčasnosti sa ťaží z rúd s obsahom U30s.asi 1 až 10 kglt najmä zo smolenca. 
Ruda sa upravuje mletím, vylúhovaním, oddelením vylúhovacieho prostriedku a vyčistením od 
iných prvkov a žíhania na U30S prípadne na U02. Nízka koncentrácia štiepitel'ných jadier v 
prírodnom uráne stačí na vytvorenie kritickej hmotnosti iba pri reaktoroch chladených plynom a 
moderovaných grafitom a pri ťažkovodných reaktoroch. Pre ostatné typy jadrových rektorov musí 
byť palivo obohatené o štiepitel'ný izotop uránu 235U. 

Obohatenie je možné iba fyzikálnou cestou. Najvhodnejšou látkou pre obohacovací proces je 
hexaflorid uránu UF6, ktorý je plynný už pri teplote mierne nad teplotou okolia, je však jedovatý a 
chemicky agresívny. Separácia izotopov sa robí bud' pomocou difúzie p6rovitou stenou, alebo 
rozdel'ovaním v poli odstredivých síl. Deliaci efekt je však vo všetkých prípadoch malý. 
Vyjadrujeme ho pomocou separačného faktora ao' Pre difúznu met6du možno vypočítať najvyšší 

teoreticky dosiahnutel'ný separačný faktor: 

ao = m238UF6 = ~352 = 1,00429 
m

23SUF6 
349 

(5.1) 

kde m sú molekulové hmotnosti príslušných zložiek. 

Separačný faktor ao je taký malý, že pre potrebné obohatenie treba zaradiť za sebou vel'ký počet 

stupňov deliaceho zariadenia radeného za sebou v kaskáde. 

Najstarší a najrozšírenejší spôsob je difúzia p6rovitou stenou pri ktor~ deliaci efekt spočíva v tom, 
že l'ahšie molekul~ 235UF6 prenikajú cez stenu l'ahšie ako molekuly 2 SUF6. Za membránou je teda 
koncentrácia 2 5UF6 väčšia. Radenie deliacich stien do kaskád je na 
obr. 5.2. Pre obohatenie 80 % (pre vysokoteplotné alebo rýchle reaktory) treba kaskádu asi s 
3 000 stupňami. 
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a) b) 

Obr. 5.2 Difúzna obohacovacia kaskáda, a) difúzna obohacovacia kaskáda so' štyrmi stupňami, 
1 - prívod, 2 - obohatený plyn, 3 - p6rovitá stena (membrána), 4 - dúchadlo, 5 - chladič, 

6 - ochudobnená zmes b) deliaci stupeň obohacovacej kaskády, 1 - membrána, 2 - prívod, 
3 - odvod ochudobneného plynu, 4 - odvod obohateného plynu 

pri plynovej odstredivke sa ťažší izotop hromadí na obvode a ľahší v blízkosti osi rotora 
odstredivky. Odvod ťažšej a ľahšej zložky plynu je zrejmý z obr. 5.3. Deliaci efekt je väčší než pri 
difúznom spôsobe, aj tak je však potrebná kaskáda. 
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Obr. 5.3 Separácia uránu v plynovej odstredivke, 1 - pňvod východiskovej suroviny, 2 - odvod 
obohatenej časti plynu, 3 - odvod ochudobnenej časti plynu, 4 -ložiská, 5 - rotor 

pri deliacej dýze sa zmes UF6 a He privádza do štrbiny tvaru Lavalovej dýzy, obr. 5.4. Z prúdu, 
ohýbaného kruhovou drážkou sa pomocou deliacej steny získava zmes bohatšia na 235UF6 na 
vnútornej strane. 

5 t;r/fl./'//A 

Obr. 5.4 Lavalova deliaca dýza 1 - východzí plyn, 2 - ľahká frakcia, 3 - ťažká frakcia, 
4 - oddeľovacia clona, 5 - plech trysky, 6 - dýza 

Um~lý~ ~adrovým r.alivom nazývame 239Pu v~ni~~júce v~ ~zotopu 238l! a izot~p uránu 233U 
vymka]UCI z 232Th. 23 U, 232Th, 234Th, 24°Pu sa nazyva]u mnozIve alebo plodIvé matenály. . 

Urán v kovovej forme sa používa len v reaktoroch chladených plynom a moderovaných grafitom a 
pri ťažkovodných reaktoroch. 
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pri ostatných typoch reaktorov sa používa keramické jadrové palivo. Sú to oxidy (U02, PU02), 
karbidy (ue, Ue2), prípadne nitridy a silicidy. Keramické palivá sú výhodnejšie ako kovové z 
dôvodu menšej tepelnej rozťažnosti. Najrozšírenejšie keramické palivo je U02. Vyrába sa 
lisovaním a spekaním z prášku vo forme tabliet, ktoré sa po prebrúsení na požadovaný rozmer 
vkladajú do obalových rúrok. 

Jadrové palivo v tuhom stave, tyče, prúty, tablety, alebo guľky, musí byť hermeticky uzavreté v 
obale, ktorý tvorí prvú bariéru, zabraňujúcu prenikaniu rádioaktívnych produktov štiepenia von do 
okolia z jadrového paliva. Materiály povlakov musia mať vhodné vlastnosti z hľadiska neutrónovej 
fyziky, prenosu tepla, musia mať vysokú pevnosť pri pracovnej teplote reaktora, odolnosť proti 
korózii a erózii a dobré technologické vlastnosti z hľadiska výroby. Týmto požiadavkám vyhovujú 
zliatiny horčíka, zliatiny zirkónu, nehrdzavejúca oceľ, a grafit, ktoré sa uplatňujú pri povlakovaní 
palivových článkov. 

Zliatiny horčíka sa uplatňujú v jadrových reaktoroch s prírodným uránom vo forme kovu a 
chladených eo2• Zliatiny zirkónu sa uplatňujú v reaktoroch chladených vodou. Sú odolné proti 
korózii vo vode, sú však citlivé na kyslík a vodík. Nehrdzavejúca .oceľ sa používa pri reaktoroch 
chladených plynom, je chemicky odolný aj pri tekutom sodíku. Grafit sa uplatňuje ako povlakový 
materiál pri vysokoteplotných reaktoroch chladených héliom. Schopnosť grafitu zadržať produkty 
štiepenia sa zvyšuje vrstvou karbidu kremičitého. Výhodou grafitu je to, že s rastúcou teplotou 
stúpa jeho pevnosť. 

Energia, ktorá sa uvoľňuje pri jadrovej reakcii je daná Einsteinovou rovnicou. 

c 
je zmena hmotnosti systému, v ktorom prebieha jadrová reakcia, 
- rýchlosť svetla (c = 0,3 Gm. S-l). 

(5.2) 

Podmienky pre vznik a udržanie riadenej jadrovej reakcie sa zabezpečujú dvojakým spôsobom V 
procese jadrovej syntézy musia mať jadrá ľahkých prvkov dostatočnú kinetickú energiu na to, aby 
prekonali vzájomné elektrostatické odpudivé sily. NapnKlad na syntézu jadier deutéria a trícia je 
potrebná energia 0,022 pj (0,14 MeV). Reagujúce nuklidy sa preto zahrievajú na extrémne vysokú 
teplotu za spolupôsobenia extrémnych tlakov. 

V procese jadrového štiepenia musí byť ťažkt nuklid excitovaný na vyššiu energiu, aby sa mohol 
rozštiepiť. NapnKlad na rozštiepenie jadra 23 U je potrebná excitačná energia 0,93 pj (5,8 MeV). 
Reťazový štiepny proces sa udržiava neutrónmi, ktoré sa uvoľňujú pri štiepení. Pretože majú . 
energiu niekoľko desiatok pj, nazývajú sa rýchlymi neutrónmi. Každý štiepiteľný nuklid je 
charakteristický oblasťou energií neutrónov, pri ktorej sú excitácia a rozštiepenie jadra 
najpravdepodobnejšie. Na zvýšenie pravdepodobnosti zachytenia neutrónu štiepiteľnými jadrami sa 
používajú moderátory . Prechodom neutrónov cez moderátor sa ich rýchlosť zmenší a vznikajú 
spomalené neutróny. Kinetická energia spomalených neutrónov je pomerne malá, iba 4.10-9 pj 

. (0,025 eV), a je vhodná na štiepenie 235U. Táto energia zodpovedá teplote prostredia 25°C, preto 
tieto neutróny nazývame tepelnými. 

V štiepnych jadrov~ch reakciách nastáva hmotnostný defekt v priemere 3,55 . 10-28 kg na jedno 
rozštiepené jadro 25U. Na jeden rozpad sa uvoľňuje taktiež priemerne 2,5 neutrónov, ktoré sú 
schopné štiepiť ďalšie jadrá. 

Priemernému hmotnostnému úbytku je ekvivalentná energia 

M 235 = 3,55.10-28 
• (0,3 .109 ľ == 3,2.10-11 J = 32 pj (- 200 Me V) (5.3) 

Uvoľnená energia je rozložená na jednotlivých nositeľov, čo je vyjadrené v tab. 5.1. 
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Tabuľka 5.1 Rozloženie energie štiepenia 235U 

Forma energie [pJ] [%] 

Kinetická energia štiepnych 26,4 83,33 
produktov 

Energia uvoľnená emisiou elektrónov 0,8 2,53 

Energia y žiarenia 0,8 2,53 

Energia neutrín 1,76 5,55 

Energia neutrónov 0,96 3,03 

Energia okamžitého y žiarenia 0,96 3,03 

Spolu 31,68 100 

Rozpad vzbudeného jadra 235U môže prebiehat' viac ako tridsiatimi spôsobmi. Najpravdepodobnejší 
typ štiepenia dáva produkty s hmotnostnými číslami 95 a 139. 

Štiepne jadrové palivá majú niekoľko osobitostí, ktorými sa zásadne líšia od konvenčných 
chemických palív. 

Najpodstatnejšou vlastnosťou z hľadiska energetickej bilancie je potenciálny energetický obsah 
jadrového ~aliva podmienený veľkou väzbovou energiou nukleónov v jadre atómov. V jednom 
kilograme 35U je približne 2,569 . 1024 atómov. Ak predpokladáme, že sa všetky pôsobením 
jadrovej reakcie rozštiepia, uvoľní sa pritom energia. 

M = 2,564.1024 .32.10-12 = 8,2.1013 J.kg- I = 82 TJ.kg-1 (5.4) 

pri syntéze jadier deutéria a trícia sa uvoľní energia približne 2,8 pJ (17,6 Me V), čo je približne 340 
TJ na jeden kg reagujúcich izotopov. Klasickým spôsobom, napn1dad spálením l kg kvalitného 
čierneho uhlia, môžeme získať približne 30 MJ, t. j. asi 2,6 miliónkrát menej ako z uránu a 11,3 
miliónkrát menej ako z termojadrovej reakcie. Z tohto vidíme, že jadrové palivo v porovnaní s 
fosílnymi palivami je výhodnejšie z hľadiska koncentrácie energie v objemovej, alebo hmotnostnej 
jednotke, čo má pozitívne dôsledky na ekonomiku dopravy a výroby elektrickej energie. 

Jadrové reakcie nepotrebujú kyslík, nie sú teda zdrojom splodín horenia. Z jadrového paliva však 
vznikajú rádioaktívne nuklidy a ich rozpadové produkty s krátkym aj veľmi dlhým polčasom 
rozpadu. Preto vyhorené palivo má veľmi vysokú rádioaktivitu a aj po vyňatí z reaktora ďalej 
prebieha prirodzený rozpad a palivo je zdrojom tepla a žiarenia. Táto zvyšková rádioaktivita a 
tvorba tepla vo vyhorenom palive vyžaduje mimoriadne nároky na manipulá9iu a uskladnenie. 

Sprievodným javom pri uvoľňovaní tepla z jadrového paliva je intenzívny tok rádioaktívneho 
žiarenia, najmä neutrónov s vysokou energiou. Ožarovaním materiálov reaktora, chladiva, a 
biologickej ochrany sa mnohé stabilné prvky menia na rádioaktívne. Existencia druhotnej 
rádioaktivity vyžaduje používanie špeciálnych materiálov odolných proti žiareniu, náročné a drahé 
bezpečnostné systémy, systémy diaľkového ovládania, merania a manipulácie. 

Podmienkou vzniku a udržania riadenej jadrovej reakcie je kritická hmotnosť štiepneho jadrového 
paliva. Preto môžeme využívať iba tú časť paliva, ktorá ju prevyšuje a podmieňuje nadkritickosť 
reaktora. Nie je možné aby štiepna reakcia prebehla vo všetkom palive, jednej vsádzky reaktora. 
Palivo sa preto po vyhorení prepracováva a využíva na výrobu nového paliva. Vyhorením 
jadrového paliva označujeme zníženie počtu štiepiteľných jadier pôsobením neutrónov. Híbku 
vyhorenia určujeme hodnotou uvoľnenej tepelnej energie alebo hmotnosťou rozštiepených nuklidov 
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na jednotku hmotnosti. Po dosiahnutí prípustného vyhorenia je potrebné palivo vymeniť. V 
závislosti od druhu paliva a typu reaktora môže vyhorené palivo obsahovať až 50 % nevyužitého 
štie~neho materiálu. Napn1dad l t v~horeného paliva z reaktora VVER 440 obsahuje približne 950 
kg 38U, 12 kg 235U, 6,5 kg 239pU a 41pU. Recyklácia uránu a plutónia znižuje spotrebu prírodného 
uránu. Rozvoj technológie rýchlych množivých reaktorov umožňuje aby energetika využívala 
palivo v uzavretom palivom cykle, obr. 5.5. 

plynná 
difúzia 

REAKTOR 
s prírodným 

uránom 
(konvertor) 

SPRACOVANIE 
vyhoretého 

paliva 

Spracovanie vyhorelého paliva a 
zóny reprodukčnej 

Obr. 5.5 Uzavretý palivový cyklus 
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Procesy štiepenia umožňujú v určitých podmienkach úplnú, dokonca aj rozšírenú reprodukciu t. j. 
výrobu druhotného jadrového paliva z plodivých materiálov 238U, 232Th. Konverzný pomer 
vyjadruje, kol'ko jadier druhotného jadrového paliva sa vytvorí na každý rozpad 235U. Jeho hodnoty 
sa pohybujú v rozsahu 0,5 až 0,8 v reaktoroch na pomalé neutróny a 1,2 v množivých reaktoroch. 
Ďalším ukazovateľom výroby druhotného jadrového paliva je čas zdvojnásobenia. Je to čas, za 
ktorý sa vytvorí v reaktore také množstvo druhotného paliva, ktoré sa rovná dvojnásobku 
počiatočnej vsádzky východiskového paliva. Predpokladá sa, že v budúcnosti bude možné 
dosiahnuť čas zdvojnásobenia v rýchlych reaktoroch 10 rokov a menej. 

Pôsobením tepelných neutrónov sa 238U neštiepi, ale jeho jadro môže tepelný neutrón zachytiť, čím 
vzniká umelý samovoľne sa rozpadajúci izotop 239U. Tento sa ďalej postupne mení na umelý, v 
prírode sa nevyskytujúci prvok - plutónium. Proces prebieha podľa rovnice 

238 U + In _ 239U ~ 239Np ~ 239Pu 
92 0-92 93 94 (5.5) 

Plutónium sa získava z vyhoreného paliva v rádiochemických závodoch. Je to striebrobiely kov 
podobný niklu. Na vzduchu oxiduje a pokrýva sa vrstvou bronzovej, neskôr sivej až čiernej alebo 
zelenej farby. 

Tórium. Čisté tórium je mäkký kov podobný olovu, s charakteristickým strieborným leskom. Na 
vzduchu sa pokrýva vrstvou oxidov. Tórium je prvým rádioaktívnym prvkom radu aktinidov s 
polčasom rozpadu 14,5.109 rokov. Pomalými neutrónmi sa neštier:i, v jeho jadre sa však zachytáva 
neutrón a d'alším rozpadom vzniká postupne umelý izotop uránu 2 3U. 

(5.6) 

Podiel tória na súčasnej spotrebe jadrových palív je však minimálny najmä z dôvodu nedostatku 
vhodných reaktorov. 

Svetové zásoby jadrových štiepnych palív sa odhadujú na niekol'ko desiatok až stoviek rokov. 
Okrem hospodárnosti ťažby uránu a tória z daných nálezísk bude limitujúcim faktorom ich 
využívania aj problém znečisťovania prostredia rádioaktívnymi odpadmi. 

Zásoby termojadrových Ealív sú neporovnateľne väčšie ako jadrových štiepnych palív. Voda na 
zemi obsahuje si 46 . 10 t deutéria. Zásoby Htia, pomocou ktorého sa vyrába trícium sa odhadujú 
na 107 t. 
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6 KONVENČNÉ TEPELNÉ ELEKTRÁRNE 

Prvotná energia privádzaná vo fonne chemickej energie viazanej v palive sa mení pomocou 
chemických reakcií v kotle na teplo, ktoré plyny - produkty horenia, odovzdávajú ďalej pracovnej 
látke. Pracovná látka svoju energiu odovzdáva v turbíne, ktorá ju mení na mechanickú a roztáča 
generátor vyrábajúci elektrickú energiu. Pri všetkých premenách energie dochádza k stratám, takže 
výsledná energia je oproti chemickej energii viazanej v palive znížená o hodnotu strát pri 
jednotlivých premenách. 

Proces premeny energie možno rozčleniť do piatich hlavných okruhov, podľa nositeľov energie. 

Palivový okruh 

Chemická energia v palive sa mení pomocou chemickej reakcie nazývanej horenie v kotle na teplo 
viazané v produktoch horenia, ktorými sú horúce plyny a škvara. pri menej kvalitných palivách 
z nízkym obsahom horľavín vzniká 40 % i viac škvary a tuhého odpadu. 

Palivo je do elektrárne dopravované železnicou, loďami, alebo v prípade blízkeho zdroja lanovkou 
alebo dopravnými pásmi na skládku, prípadne hydraulicky. Palivo sa pred dodaním do zásobru'kov 
kotlov a samotným spálením upravuje drvením a sušením. Zo zásobníkov potom dopadá na rošt 
ohniska, alebo je pomocou tlaku vzduchu rozptýlené vo fonne prášku v priestore ohniska. Zhorené 
palivo padá na dno kotla a odvádza sa vo fonne trosky. Škvara a popolček zmiešané s vodou sa 
dopravujú hydraulicky na skládky alebo ďalšie spracovanie. 

Vzduchový okruh 

Na správne horenie je potrebné veľké množstvo vzduchu. Vzduch sa nasáva ventilátormi 
z priestorov kotolne alebo zvonka. Pre zvýšenie tepelnej účinnosti cyklu sa vzduch zohrieva vo 
vzduGhovom ohrievači a potom je vháňaný do priestoru ohniska ako primárny sekundárny alebo 
terciálny vzduch (líši sa podľa stupňa horenia, ktoré podporujeme). Kyslík zo vzduchu umožňuje 
oxidáciu spáliteľných látok v palive a horenie. Horúce spaliny odovzdávajú svoju energiu cez 
výmenníky tepla pracovnému médiu a prúdia komínom do atmosféry. 

Okruh voda - para 

Tento okruh je uzavretý. Teplom odovzdaným spalinami v kotle sa voda ohrieva vekonomizéri, 
mení sa na paru vo výparníkovej časti a v prehrievači kotla sa prehrieva na požadovanú teplotu. 
Para s vysokým tlakom a teplotou sa privádza na lopatky turbíny, kde vykonáva mechanickú prácu. 
Po prejdení turbínou para kondenzuje v kondenzátore. Kondenzát sa kondenzátnymi čerpadlami 
dopraví do kotla a obeh vody sa opakuje. Napájacia voda sa odplyňuje a zohrieva odberovou parou 
z turbíny. Takouto regeneráciou sa zlepšuje tepelná účinnosť cyklu. Prípadné straty v tomto okruhu 
sa dopiňajú chemicky upravenou a odplynenou vodou. 

Obeh chladiacej vody 

Obvod chladiacej vody môže byť otvorený alebo uzavretý, podľa toho, aké chladenie používame. 
V prípade, že je dostatok vody a používa sa prietokové chladenie hovoríme o otvorenom obvode. 
Ak je obeh chladiacej vody cirkulačný hovoríme o uzavretom okruhu. Chladiaca voda prúdi 
rúrkami kondenzátora kde sa ohrieva zvyškovým teplom kondenzujúcej pary. pri otvorenom okruhu 
sa teplo odvádza do tepelného toku. V prípade uzavretého cyklu sa teplo odvádza pomocou 
chladiacej veže do atmosféry. Úbytok chladiacej vody sa dopiňa z blízkeho. zdroja. 
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Elektrický okruh 

Cieľom elektrárne je získať elektrickú energiu na výstupe z elektrárne. Mechanická energia sa 
prenáša pomocou hriadeľa z turbíny na generátor. Na svorkách generátora získavame elektrickú 
energiu, ktorá sa po úpravách dodáva do elektrickej siete. 

Najčastejšie sa používa blokové zapojenie elektrárne typu blok - turbína, pre menšie výkony sa 
niekedy používajú dva kotly a jedna turbína. 

Parametre pary v súčasných tepelných elektrárňach sa pohybujú na úrovni 13 MPa a teplote okolo 
565°C s jedným medziprihrievaním pary. Predpokladá sa zvýšenie parametrov pary na 24 MPa 
a teplotu 580°C. Pri prechode na nadkritické parametre 30 MPa a teplotu 650°C s dvojnásobným 
prihrievaním na 565°C sa síce zvýši účinnosť zariadenia, neúmerne však začnú stúpať investičné 
náklady. 

Základné technologické zariadenia tepelnej elektrárne 

Kotol 

Parný kotol patrí medzi najväčšie zariadenia v elektrárni, slúži na premenu chemickej energie 
viazanej v palive na tepelnú energiu, ktorá sa odvádza pracovným médiom (vodou - parou) do 
turbíny. 

Vstupom do kotla je voda (kondenzát), palivo (uhlie, vykurovacie oleje alebo plyn), a vzduch. Voda 
sa dopravuje do kotla napájacím čerpadlom. Tlak vody v kotle zostáva konštantný. Množstvo vody 
v kotle sa reguluje, podľa množstva odoberanej pary. Ak je množstvo dodávanej napájacej vody 
a paliva v rovnováhe s odoberanou parou hovoríme, že kotol je v zotrvačnom režime. Na 
energetické účely je potrebná prehriata para. 

Kotly sa skladajú z niekoľkých funkčných skupín 

Spaľovacie zariadenie 

Sem patria: 

• horáky (kotly na práškové uhlie, tekuté palivá, plyn), rošty, 
• odstruskovacie zariadenie, 
• vzduchové a spalinové ventilátory, 
• kontrolné meracie a regulačné zariadenia potrebné na prevádzku kotla. 

Kotlový agregát 

• ekonomizer, 
• výparru1c, 
• prehrievač pary, 
• ohrievače vzduchu. 

Pomocné časti 

• nosná konštrukcia kotla, 
• obmurovka kotla, 
• galérie a schody, 
• zásobm1cy paliva, 
• uhoľné mlyny, 
• technologické potrubia, 
• komín. 
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Kotly môžeme rozdeliť podľa typu obehu vody v kotle na: 

• kotly s prirodzenou cirkuláciou, 
• kotly s nútenou cirkuláciou. 

Prevažná časť kotlov s výkonmi do 110 MW má prirodzenú cirkuláciu. Kotly s vyššími výkonmi 
majú častejšie nútený obeh pracovnej látky. To, či bude mať kotol cirkuláciu prirodzenú alebo 
nútenú záleží v konečnom dôsledku od konštrukcie teplovýmenníkových plôch jednotlivých častí 
kotla. 

Kotle s prirodzeným obehom 

Do kotla bubna sa privádza upravená napajaCla voda, ktorá sa ffilesa s vriacou vodou 
prichádzajúcou z ohrievača vody. Vo výparníkových rúrkach sa len časť vody zmení na paru. Na to, 
aby sa vyparil požadovaný objem vody Qv musí voda niekoľkokrát prejsť rúrkami výparníka. 
Pomer vyjadrujúci počet potrebných obehov vody, aby sa vyparilo celé množstvo vyjadruje 
obehové číslo. Toto číslo v kotloch s tlakom 14 až 17 MPa býva 6 až 8. V bubne kotla sa separuje 
para a voda a zabraňuje sa prechodu nečistôt do ďalšieho obehu. Separovaná para sa prehrieva 
v prehrievači pary. 

Keďže špecifická hmotnosť pary rastie so zvyšujúcim sa tlakom, klesá pomer špecifických 
hmotností v stúpajúcich a klesajúcich zväzkoch rúrok a spomaľuje sa obeh~ pri kritickom tlaku 
klesne rozdiel špecifických hmotností na nulu. Preto sa kotly s prirodzenou cirkuláciou navrhujú do 
tlaku 17 MPa. 

Na kvalitu vyrábanej pary je niekoľko požiadaviek. Para musí mať predpísaný tlak a teplotu, musí 
jej byť v danom okamihu potrebné množstvo, a musí mať požadovanú čistotu, t. j. nesmie 
obsahovať nečistoty alebo kvapky vody ktoré by mohli poškodzovať prvé stupne lopatiek turbíny. 

Vzduchový 
ventilátor 

A A - obvod palivo - škvara 
B - obvod vzduch - spaliny 
C - obvod voda - para 
D - obvod chladiacej vody 
E - obvod elektrickej vody 

Napájačka 

e Vyvedenie 
výkonu 

AB 

Obr. 6.1 Bloková schéma kondenzačnej elektrárne 

Kotly s núteným obehom 

Tieto kotly môžu byť oproti kotlom s prirodzenou cirkuláciou aj bez nej. Kotly s núteným obehom 
vody môžu mať menší priemer rúrok a dovoľujú rýchlejšie spúšťanie a odstavovanie kotla. Tlak 
vstupnej a výstupnej pary je obmedzený konštrukciou rúrok. Pri kotloch s núteným obehom sa dá 
docieliť plná teplota admisnej a prehriatej pary v širšom rozsahu zaťaženia. Istou nevýhodou je 
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potreba kvalitnej napájacej vody a vyššia spotreba napájacieho čerpadla ako pri prirodzenom obehu 
vody v kotle. 

Voda v kotle s núteným obehom obieha paralelne radenými rúrkami, v ktorých sa postupne ohrieva, 
odparuje a prehrieva. Je veľa typov prietokových kotlov. Princíp činnosti si môžeme vysvetliť na 
kotle Bensonovho typu, ktorého zjednodušená schéma je na obr. 6.2. Bensonov kotol jepretlakový 
kotol s otvorenou cirkuláciou, v ktorom voda dodávaná čerpadlom sa odparuje a prehrieva v tej istej 
rúrke. Obeh v tomto kotle sa líši oproti obehom v kotloch s prirodzenou cirkuláciou v tom že voda 
preteká systémom rúrok len raz, t. j. obehové číslo pri takomto kotle sa rovná jednej. Pohyb zmesi 
vody a pary v obehu je vynútený tlakom napájacieho čerpadla. Miesto začiatku a konca 
odparovania nie je presne určené a mení sa s výkonom kotla a s jeho prevádzkovaním. 

Tieto kotly nazývame aj kotly s kizavým tlakom, pretože tlak pary v týchto kotloch býva kolísavý. 

Druhy parných turbín 

Obr. 6.2 Tepelná schéma a zapojenie troch základných druhov turbín podľa účelu použitia 

1 - kondenzačná parná turbína - všetka para ide do kondenzátora a spotrebuje sa v turbíne iba na 
výrobu elektriny, 2 - odberová parná turbína - časť pary z turbíny spotrebuje technológia, zvyšok 
ide do kondenzátora turbíny, 3 - protitlaková parná turbína - všetku paru vystupujúcu z turbíny 

spotrebuje technológia, 4 - protitlaková parná turbína pre pohon napájačky - všetku paru 
vystupujúcu z turbíny využíva technológia, R - regulačná (redukčná) parná stanica, K - parný kotol 
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Obr. 6.3 Sankeyho diagram tokov tepla v najjednoduchšej elektrárni s kondenzátorom 
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Obr. 6.4 Sankeyho diagram tokov tepla v jednoduchej elektrárni s kombinovanou výrobou tepla a 
elektriny s proti tlakovou turbínou 
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7 TEPLÁRENSTVO A KOGENERAČNÁ VÝROBA TEPLA 

A ELEKTRINY 

Pojem zásobovanie teplom všeobecne zahŕňa uspokojovanie tepelných potrieb, kde je teplo zo 
zdroja prenášané na miesto spotreby pomocou teplonosného média, teda pre vykurovanie, vetranie, 
klimatizáciu, ohrev teplej úžitkovej vody a tiež pre rad technologických procesov. 

Zásobovanie teplom tvorí významnú časť energetického hospodárstva Slovenskej republiky 
a predstavuje asi 250 PJ dodávky tepla odberateľom. Na výrobu tepla sa spotrebuje takmer 40 % 
primárnych energetických zdrojov, čo predstavuje významný podiel v energetickej bilancii štátu, 
zvlášť za situácie, keď Slovensko musí približne 90 % primárnych energetických zdrojov dovážať. 

Podľa doterajšieho vývoja spotreby a vypracovaných prognóz celková spotreba tepla na 
vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) v bytovo-komunálnom sektore sa má 
pohybovať na úrovni cez 100 PJ, pričom z celkovej spotreby v domácnostiach predstavuje dodávka 
tepla zo sústav centrálneho zásobovania teplom (CZT) cez 40 %. 

V priemyselnom sektore je na účely technologických procesov výroby ana vykurovanie výrobných 
a administratívnych objektov spotreba tepla vo výške asi 150 PJ. Centralizovaný spôsob 
zásobovania komplexnej bytovej výstavby (KB V) teplom sa stal na Slovensku dominantným, keď 
zo systému CZT je zásobovaných teplom takmer 90 % bytových domov čo predstavuje asi polovicu 
celkového bytového fondu. 

Na dodávke tepla zo sústav CZT na vykurovanie a prípravu TÚV v bytoch bývalej KBV sa 
podieľajú energetické zdroje Slovenských elektrární, v súčasnosti už vyčlenené zdroje bývalých 
krajských elektroenergetických rozvodných podnikov ZSE, SSE, VSE, priemyselná energetika, 
domové a blokové kotolne. V štruktúre palivovej základne zdrojov CZT na dodávku tepla do bytov 
má najväčšie zastúpenie zemný plyn asi 70 %, uhlie do 20 %, vykurovací olej 7 % a zvyšok iné 
druhy paliva. 

Systém CZT má oproti decentralizovanej výrobe tepla výhody najmä vo vyššej energetickej 
účinnosti z titulu väčšieho výkonu a tým nižšej špecifickej spotreby, širších možností využitia 
kombinovanej výroby elektriny a tepla, možností využitia menejhodnotných druhov palív 
a uplatnenia komplexných riešení na ochranu životného prostredia najmä ovzdušia, pričom zdroj 
býva zvyčajrte situovaný mimo vlastnú zástavbu. Vychádzajúc z uvedených fyzikálnych predností 
by sa výhody CZT mali bez dotácií a deformovaných cien, t. j. pri korektnom ekonomickom 
prostredí preukázateľne premietnuť do nižšej ceny tepla v porovnaní s monovýrobou v miestnych 
kotolniach. 

Popri energetickom a ekonomickom hľadisku je nevyhnutné pri posudzovaní sústav CZT zvýrazniť 
ekologické hľadisko, teda dopad výroby úžitkového tepla na životné prostredie, kde centralizovaný 
spôsob výroby a zásobovania má jednoznačné prednosti oproti iným spôsobom. 

vývoj v oblasti zásobovania obyvateľstva teplom v ostatných rokoch bol v mnohých lokalitách 
Slovenska poznačený nekoncepčným budovaním množstva lokálnych plynových kotolní, 
odpojovaním časti konzumentov od systémov CZT, ktorý negatívne ovplyvnil ekonomiku výroby 
tepla v teplárenských zdrojoch. 
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7.1 Legislatíva v energetike SR 

V uplynulých rokoch došlo v energetike Slovenska k veľkým a závažným zmenám. V rokoch 2001 
a 2002 došlo k reštrukturalizácii energetických podnikov. Vyčlenila sa Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava. Z troch rozvodných elektroenergetických podnikov ZSE, SSE, VSE sa odčlenili 
teplárne. Štát postupne sprivatizoval SPP a všetky tri distribučné rozvodné spoločnosti. 
V najbližšom období sa budú privatizovať Slovenské elektrárne. Počas reštrukturalizácie 
a privatizácie uvedených spoločností vláda zriadila Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Vstupom 
SR do EÚ k 1. máju 2004 dôšlo aj k liberalizácií trhov, ktoré prinesú konkurenciu, nový prístup 
k zákazníkovi a s ním spojené lepšie služby a očakávané nižšie ceny energií. 

7.1.1 Legislatívne prostredie 

Platné zákony a vyhlášky: 

Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike, 

Vyhláška č. 366/1998 Z. z. Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o kvalifikačných predpokladoch, výučbe a rozsah skúšky z odbornej spôsobilosti, zriaďovaní 

a činnosti skúšobných komisií a o osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na podnikanie 
v energetických odvetviach, 

Vyhláška Č. 367/1998 Z. z. Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa stanovujú podrobnosti 
o náležitostiach žiadostí o udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach, ' 

Vyhláška Č. 368/1998 Z. z. Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o rozsahu údajov, postupe pri poskytovaní a spôsobe kontroly údajov pre výkon štátnej regulácie 
v energetických odvetviach, 

Vyhláška Č. 15/1999 Z.z. Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o spôsobe merania dodávok tepla, spôsob výpočtu škody vzniknutej dodávateľovi tepla 
neoprávneným odberom tepla a technické požiadavky na zabezpečenie hospodárnosti prevádzky 
sústavy tepelných zariadení, dodávok tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody, 

Zákon Č. 27612001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 

Zákon o energetike 

V súčasnosti platný zákon ustanovuje: 

• podmienky podnikania v elektroenergetike, plynárenstve a zásobovaní teplom (ďalej len 
"energetické odvetvia"), 

• práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré podnikajú v energetických 
odvetviach, 

• práva a povinnosti odberateľov elektriny, plynu a tepla, 
• obmedzujúce opatrenia v stavoch núdze a pri predchádzaní stavu núdze v energetických 

odvetviach, 
• štátnu reguláciu v energetike, 
• dozor nad dodržiavaním tohto zákona. 

V minulom období bola problematika výroby tepla upravená v zákone Č. 89/1988 Zb. o výrobe, 
rozvode a spotrebe tepla. Zákon Č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona Č. 455/1991 Zb. 
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o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) zrušil zákon č. 89/1988 Zb. a problematiku 
výroby, rozvodu a spotreby tepla upravil spoločne s problematikou celej energetiky. 

Zákon č. 70/1998 Z. z. je unifikovaný predpis pre všetky energetické odvetvia: elektroenergetiku, 
plynárenstvo, zásobovanie teplom. Uvedený zákon stanovuje predovšetkým podmienky podnikania 
vo všetkých odvetviach energetiky, práva a povinnosti podnikateľských subjektov, práva 
a povinnosti odberateľov energií, upravuje štátnu reguláciu a reguláciu výroby, rozvodu, výkupu, 
dodávok a odberu energií, správanie sa fyzických a právnických osôb v stavoch núdze a ustanovuje 
orgány dozoru. 

Zákon ustanovuje podmienky podnikania, zaviedol povinnosť udeľovania licencií na jednotlivé 
činnosti podnikania z hľadiska výroby, výkupu a rozvodu tepla, zaviedol tiež inštitút zodpovedného 
zástupcu a požiadavku odbornej spôsobilosti a vymedzil práva a povinnosti pre držiteľov licencií. 

Celý zákon je postavený na vysokej účasti štátu a centralizácii problematiky tepelnej energetiky 
a vychádzal z Energetickej politiky SR vypracovanej v roku 1998 . . 
Od účinnosti tohto zákona v roku 1998 sa v sektore energetiky veľa zmenilo. Trh sa postupne 
otvára, preto je nevyhnutne potrebné zákon prispôsobiť novým podmienkam. 

Zákon o regulácii v siet'ových odvetviach 

Zákon ustanovuje: 

• zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, 
• predmet a podmienky štátnej regulácie v sieťových odvetviach, 
• podmienky vykonávania regulovaných činností a práva a povinnosti regulovaných 

subjektov. 

V zmysle zákona Slovensko založilo Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) SR. Úrad 
prebral v auguste 2001 od Ministerstva hospodárstva (MH) SR kompetencie vo vecnej regulácii 
(vydávanie licencií). Od 1. januára 2003 prebral ÚRSO v zmysle zákona od Ministerstva financií 
(MF) SR reguláciu cien elektriny, plynu, vody a stočného. Ešte koncom roka 2002 vydal úrad 
metódu aj pre tvorbu cien v energetických odvetviach. 

Pripravované zákony: 

• nový zákon o energetike, 
• nový zákon o tepelnej energetike, 
• novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach, pričom účinnosť všetkých troch nových 

zákonov sa predpokladá od 1. júla 2004, 
• nový zákon o energetickej hospodárnosti, účinnosť v priebehu roka 2005. 

Nový zákon o energetike 

Cieľom nového zákona je zohľadnenie požiadaviek nových smerníc o spoločných pravidlách 
vnútorného trhu s elektrinou a plynom. Nový zákon by mal vytvoriť zákonný predpoklad pre 
fungovanie otvoreného a nediskriminačného trhu s energiou. Vo vzťahu k liberalizácii zákon 
ustanovuje povinnosti pre dodávateľov energií na vedenie účtovníctva. 

Zákon sa venuje aj problematike obnoviteľných zdrojov energií. Definuje ich ako energiu vyrobenú 
z biomasy, vetra, vody alebo slnka. Významnými ustanoveniami zákona budú tiež tie, ktoré 
upravujú podporu povinného odberu elektriny vyrobenej z obnoviteľných energetických zdrojov, 
elektriny vyrobenej na báze domácehb uhlia, ako aj elektriny vyrobenej v elektrárňach 

s kombinovanou výrobou tepla a elektriny. 
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Na rozdiel od v súčasnosti platného zákona, nový zákon už nebude upravovať problematiku 
tepelnej energetiky, pre ktorú sa pripravuje osobitný zákon. 

Dôležitou časťou zákona je rozdelenie kompetencií medzi MH SR, ÚRSO SR a Štátnu energetickú 
inšpekciu. 

Nový zákon o tepelnej energetike 

Upraví podmienky podnikania na trhu s teplom, hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných 
zariadení, . výkon štátnej správy a dozoru. Stanoví všeobecné povinnosti a práva odberatel'a 
a dodávatel'a. Vo vykonávacích vyhláškach sa budú riešiť otázky odbornej spôsobilosti, vydávania 
povolení na podnikanie, čas a kvalitu dodávky tepla a ďalšie povinnosti. 

Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach 

Úrad bude mat' pôsobnosť len v oblasti cenovej regulácie, rozhodovania o prístupe do sietí 
a schval'ovania pravidiel trhu s elektrinou, plynom, vodou a stočným. 

Zákon o energetickej hospodárnosti 

Zákonom by sa mali do slovenskej legislatívy implementovať smernice EÚ o efektívnom využívaní 
energií. Ide o direktívu o energetických auditoch budov, direktívu o kogenerácii (kombinovaná 
výroba elektriny a tepla), direktívu o obnovitel'ných zdrojoch energie a direktívu o tzv. zelenej 
elektrine. 

Po vstupe do EÚ, dokončení privatizácie energetických spoločností a vypracovaní energetickej 
koncepcie do roku 2015, bude potrebné v najbližšom období vydať niektoré nové zákony (prípadne 
novelizácie) súvisiace s energetickými zákonmi a smernicami EÚ. 

7.2 Základné pojmy 

Základná terminológia - názvoslovie je uvedené v STN 38 3350 "Zásobovanie teplom - Všeobecné 
zásady" a v STN 33 0050-61 "Medizná elektrotechnický slovník, v 602. kapitole: Výroba, prenos 
a rozvod elektrickej energie. Výroba". Vychádzajúc z uvedených noriem a iných informačných 
zdrojov sú zavedené nasledovné základné pojmy: 

Zásobovanie teplom centralizovaným spôsobom 

je výroba tepla v ústrednom zdroji tepla a jeho dodávka do viacerých odberných tepelných zariadení 
prostredníctvom rozvodu tepla. 

Zásobovanie teplom decentralizovaným spôsobom 

je výroba tepla v miestnom zdroji tepla a jeho dodávka do vnútorného zariadenia, prípadne i 
prostredníctvom rozvodu tepla, alebo priamo k vykurovaniu. 

Ústredným zdrojom tepla 

je zdroj s inštalovaným tepelným výkonom najmenej 6 MW, ktorý dodáva teplo pre viac odberných 
tepelných zariadení a je umiestnený v samostatnom objekte, ostatné zdroje sú miestnymi zdrojmi 
tepla. 

Sústava centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) 

- prepojený systém zariadení pozostávajúci z jedňého alebo viacerých zdrojov tepla, zariadení pre 
rozvod tepla a viacerých odberných tepelných zariadení. 
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Obr. 7.1 Sústava centrálneho zásobovania teplom 

Inštalovaný výkon strojovne [kW, MW] 

- súčet menovitých výkonov všetkých generátorových agregátov. Keď sú v strojovni generátorové 
agregáty rôznych základných parametrov, inštalovaný výkon strojovne sa musí udávať osobitne pre 
jednotlivé skupiny generátorových agregátov s rovnakými základnými parametrami. 

Pohotový výkon kotolne [tIh, kW, MW] 

- výkon, ktorý je kotolňa schopná dávať vzhľadom na generálne opravy, bežné opravy, prípadne 
revízie a na ostatné prevádzkové pomery (napr. palivo, vodu, nedostačujúci výkon pomocného 
zariadenia, havárie a pod.). 

Pohotový výkon strojovne [kW, MW] 

- výkon na svorkách generátorov, ktorý je strojovňa schopná dávať vzhľadom na generálne a bežné 
opravy, prípadne revízie a na ostatné prevádzkové pomery (napr. paru, vodu, nedostačujúci výkon 
pomocného zariadenia, havárie a pod.). 

Pohotový výkon výrobne [kW, MW] 

- výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v danom čase so zreteľom na všetky prevádzkové pomery 
a stavy. Je daný pracovným výkonom zníženým o ďalšie výpadky výkonov, spôsobené vonkajšími 
vplyvmi. 

Zaťažemde[kW,MW] 

- okamžitý výkon výrobne na svorkách generátorov. 

Využitie inštalovaného výkonu výrobne Iv,inšt [hl 

- pomer vyrobenej elektriny v kWh, MWh k inšWovanému výkonu výrobne v určitom období. 

Využitie maximálneho výkonu Iv,max [hl 

- pomer vyrobenej elektriny v kWh, MWh k maximálnemu výkonu v kWh, MWh, dosiahnutého v 
určitom období. 

Prevádzkový čas zariademda I [hl 

- čas v hodinách, v ktorom príslušné zariadenie koná prácu. Do tohto času nie sú teda započítané 
časy potrebné na zakurovanie a na odstavenie kotlov, ani na spustenie a na odstavovanie strojov. 

Potreba tepla 

- množstvo tepla požadované tepelným príkonom [kW, MW] a požadovaným odberom tepla v 
kWh, MWh, GJ za deň, mesiac alebo rok. 
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Obr. 7.1 Sústava centrálneho zásobovania teplom 

Inštalovaný výkon strojovne [kW, MW] 

- súčet menovitých výkonov všetkých generátorových agregátov. Keď sú v strojovni generátorové 
agregáty rôznych základných parametrov, inštalovaný výkon strojovne sa musí udávať osobitne pre 
jednotlivé skupiny generátorových agregátov s rovnakými základnými parametrami. 

Pohotový výkon kotolne [tIh, kW, MW] 

- výkon, ktorý je kotolňa schopná dávať vzhľadom na generálne opravy, bežné opravy, prípadne 
revízie a na ostatné prevádzkové pomery (napr. palivo, vodu, nedostačujúci výkon pomocného 
zariadenia, havárie a pod.). 

Pohotový výkon strojovne [kW, MW] 

- výkon na svorkách generátorov, ktorý je strojovňa schopná dávať vzhľadom na generálne a bežné 
opravy, prípadne revízie a na ostatné prevádzkové pomery (napr. paru, vodu, nedostačujúci výkon 
pomocného zariadenia, havárie a pod.). 

Pohotový výkon výrobne [kW, MW] 

- výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v danom čase so zreteľom na všetky prevádzkové pomery 
a stavy. Je daný pracovným výkonom zníženým o ďalšie výpadky výkonov, spôsobené vonkajšími 
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časy potrebné na zakurovanie a na odstavenie kotlov, ani na spustenie a na odstavovanie strojov. 

Potreba tepla 

- množstvo tepla požadované tepelným príkonom [kW, MW] a požadovaným odberom tepla v 
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Spotreba tepla 

- množstvo tepla skutočne spotrebovaného za určité časové obdobie (kWh/deň, mesiac, rok). 

Teplárenský súčinitel' 

- pomer tepelného výkonu, resp. množstva tepla za rok dodaného do tepelnej siete z odberu alebo 
protitlaku turbíny k celkovému tepelnému výkonu, resp. množstvu tepla za rok dodanému do 
tepelnej siete v danom časovom okamihu, resp. v uvažovanom roku. 

a - výkonový teplárenský súčiniteľ [1], 

ar-ročný teplárenský súčinitel' [rok-l]. 

Súčinitel' redukcie 

- pomer tepelného výkonu, resp. množstva tepla za rok dodaného do tepelnej siete priamo z kotlov 
(napr. cez redukčný ventil) k celkovému tepelnému výkonu, resp. množstvu tepla za rok dodanému 
do tepelnej siete v danom časovom okamihu, resp. v uvažovanom roku. 

b - výkonový súčinitel' redukcie [l], 

br - ročný súčinitel' redukcie [rok-l]. 

Súčinitel' súčasnosti x 

- pomer potrebného tepelného výkonu zdroja tepla, prípadne tepelnej siete k aritmetickému súčtu 
maximálnych tepelných pnKonov jednotlivých odberatel'ov. 

Zat'ažovatel' 

- pomer využitia maximálneho výkonu a doby prevádzky zariadenia. 

Teplonosná látka 

- dopravná hmota určená na prenos energie - tepla pre zásobovanie teplom (väčšinou voda, para 
alebo vzduch s určitými parametrami). 

Rozvod tepla 

- súbor zariadení, ktoré tvorí tepelná sieť a odovzdávacie stanice. 

Verejný rozvod tepla 

- rozvod tepla, ktorým sa dodáva teplo pre odberné zariadenia viacerých odberatel'ov. 

Odovzdávacie stanice 

zariadenie na úpravu stavu teplonosnej látky na hodnoty, požadované vnútorným zariadením, 
miesto, v ktorom spravidla sú inštalované zariadenia a prístroje na meranie a regulovanie dodávky 
tepla odberatel'om. 

Delia sa na: 

- tlakovo závislé - pripojené pomocou zmiešavacích ejektorov, zmiešavacích čerpadiel, redukčných 
ventilov apod., 

- tlakovo nezávislé - pripojené pomocou povrchových ohrievačov (výmenníkov tepla). Delia 
rozvod tepla na časť primárnu a sekundárnu. 

Vnútorné zariadenie 

- spotrebiče a príslušné rozvodné . potrubie s príslušenstvom (sústava ústredného vykurovania, 
vetrania, klimatizácie, prípravy teplej úžitkovej vody apod.). 
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Spotreba tepla 
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- pomer využitia maximálneho výkonu a doby prevádzky zariadenia. 
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Rozvod tepla 

- súbor zariadení, ktoré tvorí tepelná sieť a odovzdávacie stanice. 

Verejný rozvod tepla 

- rozvod tepla, ktorým sa dodáva teplo pre odberné zariadenia viacerých odberatel'ov. 

Odovzdávacie stanice 

zariadenie na úpravu stavu teplonosnej látky na hodnoty, požadované vnútorným zariadením, 
miesto, v ktorom spravidla sú inštalované zariadenia a prístroje na meranie a regulovanie dodávky 
tepla odberatel'om. 

Delia sa na: 

- tlakovo závislé - pripojené pomocou zmiešavacích ejektorov, zmiešavacích čerpadiel, redukčných 
ventilov apod., 

- tlakovo nezávislé - pripojené pomocou povrchových ohrievačov (výmenníkov tepla). Delia 
rozvod tepla na časť primárnu a sekundárnu. 

Vnútorné zariadenie 

- spotrebiče a príslušné rozvodné . potrubie s príslušenstvom (sústava ústredného vykurovania, 
vetrania, klimatizácie, prípravy teplej úžitkovej vody apod.). 
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Tepelný spotrebič 

- je zariadenie odoberajúce teplo zo sústavy, určené na vykurovanie, vetranie, klimatizáciu, 
prípravu teplej úžitkovej vody a technologické účely. Spotrebičom sa rozumie ten, kto prevádzkuje 
alebo vlastní tepelné spotrebiče. 

Tepelná prípojka 

- časť tepelnej siete - potrubie medzi uzatváracou armatúrou umožňujúcou zastavenie dodávky 
tepla pre odberateľa a uzatváracou armatúrou umožňujúcou odpojenie odberného tepelného 
zariadenia. 

Primárna tepelná prípojka 

- spája primárnu časť rozvodu tepla alebo ústredný zdroj tepla s odberným tepelným zariadením. 

Sekundárna tepelná prípojka 

- spája odovzdávaciu stanicu alebo sekundárnu časť rozvodu tepla s odberným tepelným 
zariadením. 

Odberné tepelné zariadenie 

- zariadenie, ktoré umožňuje jednému odberateľovi odber a využitie tepelnej energie, zahrňuje vždy 
vnútorné zariadenie, ale môže do neho patriť i tá časť rozvodu tepla, prostredníctvom ktorej je teplo 
dodávané do jednotlivých objektov toho istého odberateľa, prípadne keď sú v ňom upravované 
parametre teplonosnej látky pre spotrebiče. 

Odovzdávacie miesto 

- rozhranie medzi zariadením dodávateľa a odberateľa tepla. 

Regulačná stanica objektu 

- miesto na pripojenie vnútorného zariadenia s vyregulovaním dodávky tepla objektu a s prípadným 
meraním spotreby tepla. 

Tlaková závislosť 

- daná požiadavkami na tlakovú úroveň v tepelnej sieti u najnepriaznivejšie položeného odberateľa. 
V každej prevádzkovej situácii by malo byť tomuto odberateľovi dodané požadované množstvo 
tepla. 

Meradlá tepla 

- používané na meranie pri zásobovaní teplom musia vyhovovať zákonu o metrológii. 

Absolútne meranie 

- určuje celkové dodané teplo spotrebiteľovi v odovzdávacom mieste. 

Pomerové meranie 

- sa uskutočňuje na odbernom mieste tepelno-technického zariadenia za fakturačným meradlom a 
pomerne rozdeľuje nameranú dodávku tepelnej energie podľa spotreby jednotlivých odberných 
miest. 

Meraný okruh 

- autonómna časť uzatvoreného tepelného okruhu s odbernými miestami, vrátane prenosového . 
vedenia a zariadenia, ktoré vyhodnocuje namerané údaje. 
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Meracie miesto 

- miesto v tepelno-technickom zariadení osadené meradlom a realizované v súlade s technicko
ekonomickými požiadavkami meraného okruhu. 

Rozdel'ovač nákladov vykurovania 

- registračný prístroj na meranie v čase integrovanej teploty. Podľa zvolenej meracej metódy 
zisťuje všetky, alebo časť charakteristických teplôt smerodajných pre odovzdávanie tepla 
radiátorom. 

Meranie dodávok tepla 

- pri sériovom, paralelnom alebo sériovo-paralelnom zapojení rozvodu tepla je zabezpečené 
prostredníctvom meraných okruhov. 

Tepelnotechnické zariadenia 

- pri zásobovaní teplom slúžia na výrobu, rozvod a spotrebu tepla. 

Hranicami tepelných sietí sú: 

- zo strany zdroja tepla, prípadne odovzdávacej stanice výstupné uzatvárajúce armatúry, 

- zo strany spotreby tepla uzatvárajúce armatúry na prípojke v odovzdávacej a regulačnej stanici. 

Príslušenstvo tepelno-technických zariadení 

- tvoria zariadenia poistné (poistné ventily, spätné uzávierky), ochranné (lapače kalu, filtre), 
pomocné (diaľkové ovládanie armatúr a pod.). Ďalej sú to zariadenia na reguláciu tlaku, teploty a 
prietokového množstva teplonosnej látky a zariadenia na meranie týchto veličín. 

Rozvod tepla 

- časť sústavy zásobovania teplom, tvorená tepelnými sieťami a odovzdávacími stanicami. 

Sústavy zásobovania teplom 

- sústava tvorená zdrojmi tepla, základnými a špičkovými tepelnými sieťami, popr. odovzdávacími 
stanicami, ďalej vnútorným zariadením, vrátane vykurovacích telies a pod. 

Základný zdroj tepla 

- zdroj tepla určený na pokrytie základnej časti diagramu ročného trvania potreby tepla. 

Špičkový zdroj tepla 

- zdroj tepla určený na pokrytie špičkovej časti diagramu ročného trvania potreby tepla; pracuje s 
malým ročným využitím inštalovaného výkonu. 

Tepelná sieť 

- komplex objektov a zariadení na dopravu tepla zo zdrojov, nezávisle od ich výkonu a charakteru, 
k odberateľom, nezávisle od spôsobu využitia tepla; to isté pre spojenie zdrojov medzi sebou. 
Súčasťou tepelnej siete sú prečerpávacie, zmiešavacie stanice a stanice dvojakej hladiny 
konštantného statického tlaku a pod. 

Prečerpávacie stanice 

- zariadenie s obehovými čerpadlami na trase tepelnej siete, senovo radenými k obehovým 
čerpadlám v základnom zdroji tepla. Podľa účelu sa umiestňujú v prírodnom alebo vo vratnom 
potrubí, poprípade v oboch potrubiach v jednej stanici. 
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Zmiešavacia stanica 

- zariadenie s obehovými čerpadlami v uzlových bodoch tepelnej siete na miešanie vratnej vody do 
prívodnej vody za účelom dodávky obehovej vody s nižšou teplotou do určitej časti tepelnej siete. 

Stanica dvojakej hladiny konštantného statického tlaku 

- znižuje (zvyšuje) hladinu konštantného statického tlaku v ďalšej naväzujúcej časti teplárenskej 
sústavy pomocou armatúr (a čerpadiel). 

Menovitý výkon generátorového agregátu [kW, MW] 

- najväčší výkon na svorkách generátora, ktorý musí trvale dodávať pri dodržaní základných 
parametrov. 

Menovitá svetlost' DN 

- je označenie určujúce veľkosť príslušných častí potrubia. Menovité svetlosti tvoria rad hodnôt, 
ktorým je priradený vonkajší priemer potrubia D [mm] a podľa hodnoty menovitého tlaku príslušný 
vnútorný priemer d [mm]. 

Menovitý tlak PN 

- označujú sa ním skupiny pracovných pretlakov odstupňovaných podľa určených rozsahov teplôt. 
Menovité tlaky sú vyjadrené hodnotou najvyššieho pracovného pretlaku pre pracovný stupeň I, t. j. 
pre pracovnú teplotu v rozmedzí O 7 200 QC. 

Pracovný stupeň 

- je spoločné označenie určitého rozmedzia k sebe priradených pracovných pretlakov a pracovných 
teplôt. Pracovný stupeň je obmedzený najvyššou (resp. najnižšou) pracovnou teplotou spolu s 
pracovným pretlakom. Pracovný stupeň sa uvádza vždy súčasne s menovitým tlakom, a to v tvare 
zlomku (napr. PN 25/111). 

7.3 Spôsoby zásobovania teplom a opis sústav CZT 

Spôsoby zásobovania teplom sú veľmi rozmanité, a to ako podľa druhu použitej primárnej energie, 
tak i podľa druhu a rozsahu potrebných zariadení. V zásade rozoznávame dve veľké skupiny: 

Decentralizované zásobovanie teplom (DZT) z individuálnych a lokálnych zariadení. Patrí sem rad 
spôsobov a zariadení od individuálnych vykurovacích zariadení spaľujúcich palivá tuhé, kvapalné 
aj plynné a zariadenia elektrické až po etážové vykurovanie a domové kotolne na fosílne palivá. 
Patria sem tiež systémy využívajúce odpadné teplo, obnoviteľné primárne zdroje a netradičné 
spôsoby, akými sú napr. tepelné čerpadlá. 

Centralizované zásobovanie teplom (CZT), ktoré zahŕňa väčšie zásobovacie sústavy. Zdroje tepla 
majú vždy väčšie výkony, čo je tiež predpoklad pre lepšiu energetickú účinnosť a možnosť 
využívať horšie palivo. Pokiaľ zdroje pracujú v kombinovanom cykle, sú z toho vyplývajúce možné 
úspory paliva dosť významné. CZT je tiež jedinou cestou dovoľujúcou využiť jadrovú energiu, 
a tak isto lepšie vyhovuje podmienlcam a potrebám ochrany životného prostredia. 

Z uvedených dôvodov má vo väzbe na palivo - energetickú bilanciu SR pri zabezpečovaní 
a uspokojovaní potrieb tepla rozhodujúci význam systém CZT. 
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Podľa určenia rozoznávame sústavy: 

• mestské - zásobujú prevažne bytovo-komunálny sektor, prípadne tiež miestny priemysel 
• závodné - zásobujúce jeden alebo viac susediacich priemyselných závodov, prípadne tiež 

priľahlé sídliská alebo časti mesta, 
• oblastné - zásobujúce teplom dve alebo viac lokalít. 

Sústavu CZT musíme chápať ako systém pozostávajúci z troch nasledujúcich subsystémov: 

• zdrojová časť, 
• prenosová a rozvodná časť, 
• spotrebiteľská časť. 

Zdrojová časť pozostáva z jedného alebo viacerých zdrojov tepla. Zdroj tepla môže byť umiestnený 
vo vnútri zásobovanej oblasti alebo mimo nej, dokonca vo veľkej vzdialenosti od nej. V prvom 
prípade to umožňuje budovať kratší a lacnejší rozvod tepla, na druhej strane tu viac vystupuje 
obťažovanie okolia exhaláciami a hlukom, ktoré je nutné potom potlačiť drahšou konštrukciou 
zdroja, vyššie náklady na dopravu paliva a popola pri použití uhlia a obmedzovanie veľkosti zdroja, 
čo vedie k jeho vyšším merným nákladom. V druhom prípade sú uvedené nevýhody zväčša 
eliminované a možno navrhnúť lacnejšie riešenie zdroja, nevýhodou je však nákladnejší prenos 
tepla zo zdroja do zásobovanej oblasti. Medzi týmito dvoma krajnými prípadmi existuje množstvo 
variantov riešenia zdroja a tu je potrebné prihliadať vždy na konkrétne miestne podmienky (druh 
paliva, základný - špičkový zdroj, rozmery lokality apod.). 

Podľa účelu použitia, resp. druhu výstupného produktu, poznáme nasledovné základné typy 
energetických zdrojov: 

Elektráreň 

Elektráreň - slúži výlučne na výrobu elektrickej energie. Zdrojom tepla je parný kotol alebo jadrový 
reaktor s parogenerátorom. Elektráreň je vybavená obyčajne parnými kondenzačnými turbínami, 
t. j. takými, pri ktorých všetka para vystupujúca z turbíny ide do kondenzátora, kde sa chladiacou 
vodou zráža (kondenzuje) na kondenzát. Nakoľko para vystupujúca z turbíny má nízke parametre 
(teplota, tlak), nie je možné ju už priemyselne využiť. Okrem parných turbín môže byť elektráreň 
vybavená aj spaľovacími turbínami. Tu je zdrojom tepla spaľovacia komora predradená spaľovacej 
turbíne. Priaznivé vlastnosti parných obehov, aj obehov spaľovacích turbín sú využité v zariadení, 
ktoré predstavuje ich kombináciu - paroplynovej elektrárni. Tu sa využíva teplo spalín 
vystupujúcich zo spaľovacej turbíny, ktorá predstavuje takto zdroj tepla na výrobu pary 
v spalinovom kotle, ktorou je poháňaná parná turbína. 

Elektráreň s kombinovanou výrobou tepla a elektriny 

Elektráreň s kombinovanou výrobou tepla a elektriny (starší názov tepláreň) - slúži na dodávku 
tepla a s tým súvisiacu vynútenú výrobu elektrickej energie - elektrina je tu vedľajší produkt. Parná 
turbína je konštrukčne upravená tak, aby z nej vystupovala para s dostatočne vysokou teplotou 
a tlakom. Nakoľko expanziu v nej končíme pri vyššom tlaku a teda aj pri vyššej teplote, para 
z výstupu turbíny už v tomto prípade nejde do kondenzátora, ale môžeme ju využiť na dodávku 
tepla pre technologické účely a vykurovanie vlastné alebo vonkajších odberateľov. Dodávka tepla 
sa realizuje v pare a horúcej vode. 

Expanzná línia sa síce skráti a výroba elektrickej energie z jednotkového množstva pary sa zmenší, 
na druhej strane je však teplo obsiahnuté vo výstupnej pare technicky využiteľné. Nakoľko para 
z turbíny nejde do kondenzátora, ale do rozvodu na určitej tlakovej úrovni pre priemyselné využitie, 
čiže do protitlaku, hovoríme o turbíne protitlakovej . 
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Ak je potrebné dodávať teplo ešte na inej úrovni tlaku a teploty, môže mať proti tlaková turbína tiež 
regulovaný odber, to znamená, že v určitom mieste sa z nej po expandovaní na potrebný tlak 
odoberie časť pretekajúcej pary. V protitlaku, aj regulovanom odbere, sa regulačnými ventilmi 
udržuje konštantný tlak. Pri týchto turbínach je dodávka tepla prioritná a množstvo vyrobenej 
elektriny je dané veľkosťou dodávky tepla z turbíny - je na nej úplne závislé, preto hovoríme o tzv. 
vynútenej výrobe elektriny. 

Regulovaným odberom môže byť vybavená aj kondenzačná turbína. Už bolo uvedené, že v prípade 
protitlakovej turbíny je výroba elektriny úplne závislá od dodávky tepla z turbíny. Kondenzačnou 
turbínou s regulovaným odberom - obyčajne jedným alebo dvoma - musí byť elektráreň 

s kombinovanou výrobou tepla a elektriny vybavená, ak je potrebné zaistiť väčšiu vzájomnú 
nezávislosť dodávky tepla a elektrickej energie. Kondenzačná turbína s regulovaným odberom 
predstavuje spojenie kondenzačnej a protitlakovej turbíny, alebo akýsi prechod medzi týmito dvoma 
typmi. Narozdiel od protitlakovej turbíny jej však kondenzátor umožňuje, že jej elektrický výkon 
už nie je tak tesne zviazaný s .dodávkou tepla. 

Kondenzačná odberová turbína je v podstate kondenzačná turbína, z ktorej sa v niektorých miestach 
odoberá časť pary pretekajúcej turbínou po expandovaní na určitý tlak a táto sa potom využíva na 
vykurovanie alebo na technologické účely podobne, ako výstupná para protitlakovej turbíny. Táto 
para sa potom vedie rozvodným systémom priamo k odberateľovi alebo svoje teplo odovzdáva 
inému teplonosnému médiu, najčastejšie vode, vo výmenníkoch tepla. Konštantný tlak sa v 
regulovaných odberoch udržuje regulačnými ventilmi. Neregulovanými odbermi sú obyčajne 

vybavené všetky uvedené typy turbín. Neregulované odbery turbín sa využívajú na ohrev 
turbínového kondenzátu a napájacej vody v regeneratívnych ohrievačoch a zabezpečujú tiež časť 
tepla pre ostatnú vlastnú spotrebu. Tlak pary v neregulovanom odbere sa mení s výkonom turbíny. 

Okrem parných turbín môže byť aj elektráreň s kombinovanou výrobou tepla a elektriny vybavená 
spaľovacími turbínami. Tu sa na výrobu tepla pre dodávku spotrebiteľom využíva teplo spalín 
vystupujúcich zo spaľovacej turbíny. 

Zdrojom tepla v elektrárni s kombinovanou výrobou tepla a elektriny je rovnako, ako v prípade 
elektrárne, parný kotol alebo jadrový reaktor s parogenerátorom, resp. spaľovacia komora 
predradená spaľovacej turbíne. Rovnako, ako v prípade elektrárne, aj v prípade elektrárne 
s kombinovanou výrobou tepla a elektriny sa využíva paroplynové zariadenie. Samostatnú skupinu 
predstavujú spal'ovne mestských a priemyselných odpadov a zdroje odpadového tepla využívajúce 
odpadové teplo z výrobných procesov. 

V súvislosti s teplárenskou výrobou ide o riešenie, ktoré sleduje čo najlepšie zhodnotenie 
primárneho paliva a do praxe sa aj v tejto súvislosti zaviedol odborný termín "kogenerácia". 

Kogeneráciou zvyčajne rozumieme spoločnú výrobu el. energie a tepla, resp. v užšom význame 
využitie odpadného tepla z tepelných strojov, ako sú plynové turbíny, spaľovacie motory, alebo 
technologické zariadenia. 

Okrem vysokej účinnosti využitia energie v palive, ktorá pri fosílnych palivách dosahuje takmer 
90 %, a vysokej účinnosti výroby el. energie sú v súčasnosti zariadenia riešené tak, aby vplyv na 
životné prostredie bol minimálny. Ďalšou prednosťou je pružnosť zmeny výkonu, a tým i možnosť 
výrazného zvýšenia dodávky el. energie v dobe energetických špičiek, a to najmä v prípade 
uplatnenia paroplynového zariadenia, resp. akumulácie tepla. 
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Obr. 7.2 Integrácia kombinovanej výroby elektriny a tepla s CZT 
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zemný 
plyn 

Obr. 7.3 Elektráreň s kombinovanou výrobou tepla a elektriny s paroplynovým cyklom 

chladiaci okruh 

Obr. 7.4 Elektráreň s kombinovanou výrobou tepla a elektriny so spaľovacím motorom 
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Obr. 7.5 Parná elektráreň s kombinovanou výrobou tepla a elektriny s protitlakovou 
a kondenzačnou odberovou turbínou 

Esv 

Obr. 7.6 Kondenzačná elektráreň s odberom tepla 
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Obr. 7.7 Porovnanie účinnosti oddelenej a kogeneračnej výroby elektrickej energie a tepla 

Tepláreň 

Tepláreň (starší nesprávny názov výhrevňa) - slúži výlučne na výrobu a dodávku tepla. Zdrojom 
tepla je rovnako, ako v oboch predošlých prípadoch kotol a to parný alebo horúcovodný, prípadne 
teplovodný, ale i jadrový reaktor s generátorom pary alebo horúcej vody. Teplonosné médium -
para alebo voda - je potom vedené rozvodným systémom priamo k odberateľovi alebo svoje teplo 
odovzdáva inému teplonosnému médiu, najčastejšie vode, vo výmenníkoch tepla. Samostatnú 
skupinu predstavujú stanice s tepelnými čerpadlami, geotermálne zdroje, spaľovne odpadov 
a zdroje odpadového tepla. 
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Obr. 7.8 Rozdelenie jednotlivých energetických systémov s ich účinnosťou 
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Energetický zdroj (v širšom chápaní z hľadiska sústav CZT označujeme ako zdroj tepla) teda 
pozostáva zo samotného zdroja tepla (parný alebo vodný kotol, jadrový reaktor s parogenerátorom, 
spaľovacia komora predradená spaľovacej turbíne, tepelné čerpadlo), z ktorého je teplo dodávané 
v pare alebo horúcej vode priamo k spotrebiteľovi alebo k ďalšiemu hlavnému výrobnému 
zariadeniu (HVZ). 

Úlohou d'alšieho HVZ je v jednom prípade zabezpečiť dodávku tepla k spotrebiteľovi tým, že 
upraví parametre teplonosného média - pary - na hodnoty požadované spotrebiteľom (napr. 
redukčné stanice), pričom zároveň spotrebujú časť tepla vyrobeného v zdroji na výrobu elektriny 
a zvýšia tým mieru celkového využitia tepla v palive (turbíny - protitlakové a kondenzačné 
odberové). V inom prípade ďalšie HVZ môže previesť teplo do požadovaného teplonosného média 
(výmenníky tepla - môžu byť typu para - para, voda - voda, para - voda,). Okrem týchto zariadení 
v zdroji sústavy CZT· nájdeme obehové čerpadlá zaisťujúce cirkuláciu teplonosnej látky - vody 
v tepelnej sieti. Čerpadlá kondenzátu zabezpečujú vracanie kondenzátu z výmenníkov tepla 
a kondenzátorov turbín späť do technologického okruhu na ďalšie použitie. 

Na dopiňanie strát vody v tepelnej sieti slúžia doplňovacie čerpadlá. Okrem toho zdroj sústavy CZT 
doplňujú mnohé pomocné zariadenia slúžiace na uskladnenie paliva a jeho dopravu ku kotlu, 
zariadenia na tepelnú a chemickú úpravu vody, ako i manipuláciu a uskladnenie produktov 
spaľovania uhlia a odsírenia spalín, chladenie, zariadenia na zabezpečenie vlastnej spotreby 
elektriny a tepla, systém kontroly a riadenia atď. 
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Ako primárny zdroj energie najširšie uplatnenie nachádzajú fosílne palivá tuhé (uhlie, lignit, koks), 
kvapalné (najčastejšie t'ažký vykurovací olej - mazut) aj plynné (najčastejšie zemný plyn). Ďalej sa 
využíva jadrové palivo, mestské a priemyselné odpady, odpadové teplo z výrobných procesov, 
v tepelných čerpadlách teplo okolitého vzduchu alebo riečnej a spodnej vody, v geotermálnych 
zdrojoch geotermálna energia vo forme pary alebo teplej a horúcej vody. 

Kvapalné palivá 
7% 

Ostatné 6% 

Obr. 7.9 Podiel spotreby jednotlivých druhov palív v SCZT používaných na vykurovanie 

Čierne uhlie 
8% 

Koks 1 % 

Zemný plyn 
47% 

Hnedé uhlie 
29% 

Obr. 7.10 Podiel spotreby jednotlivých druhov palív používaných na individuálne vykurovanie 

Teplo sa zo zdrojov prenasa k spotrebiteľovi zariadeniami na prenos a distribúciu tepla 
potrubnými tepelnými siet'ami. Členenie tepelných sietí možno vykonat' na základe viacerých 
kritérií. 

Podľa určenia siete poznáme siete pre sídliská, priemyselné oblasti, zmiešané oblasti, jednotlivé 
priemyselné závody, väčšie územné celky. 
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Teplo sa môže prenášať k spotrebiteľovi sieťami najčastejšie pomocou vody alebo pary. Podľa toho 
sa siete delia na parné a vodné. Parné môžu slúžiť bud' prevažne na vykurovanie (tlak ~ 0,5 MPa) 
alebo na výrobné účely (tlak> 0,5 MPa). Vodné môžu byť teplovodné (menovitá teplota sieťovej -
obehovej vody ~ 110°C) alebo horúcovodné (menovitá teplota vody> 110°C). Pre svoje výhody 
sa v ostatných rokoch stále viac uplatňuje voda. 

Para je vhodná predovšetkým pre technologické procesy, prípadne pre niektoré malé sústavy 
dodávajúce teplo na vykurovanie, najmä ak ležia všetky zásobované objekty vyššie, než zdroj tepla. 
Para má tiež výhodu pri zložitých skruhovaných a mrežových sieťach, pretože sa pri jej použití dajú 
ľahšie zvládnuť komplikované prevádzkové pomery rozvodu tepla. 

Podľa schémy môžu byť siete uzavreté a otvorené. V uzavretých sieťach sa teplonosná látka 
z odberateľskej odovzdávacej stanice (zariadenia) vracia do siete úplne a tieto môžu byť 

konštruované ako dvojrúrkové alebo troj rúrkové (časť teplonosnej látky sa dodáva s konštantnými 
parametrami počas roka). V sieťach otvorených sa teplonosná látka sčasti vracia (dvojrúrkové alebo 
trojfÚrkové) alebo sa vôbec nevracia (jednorúrkové). 

Podľa dispozície siete môžu byť radiálne (paprskové), skruhované a mrežové, pričom môžu byť 
napájané z jedného zdroja alebo z viacerých zdrojov. 

Spotrebitelia môžu byť na sieť pripojení tlakovo závislým pripojením a to bez zmeny parametrov 
teplonosnej látky (priame) alebo so zmenami parametrov a tiež tlakovo nezávislým pripojením 
alebo časť spotrebiteľov je pripojená tlakovo závisle a časť tlakovo nezávisle - zmiešané pripojenie. 

Podľa konštrukcie siete môžu byť podzemné alebo nadzemné. Podzemné môžu byť neprielezné 
(kanálové alebo bezkanálové), prielezné alebo priechodné (kolektory). Nadzemné bývajú 
konštruované na nízkych podstavcoch (pozemné) alebo na stipoch. 

Časťou rozvodu tepla sú aj odberateľské odovzdávacie stanice. Ich usporiadanie sa odlišuje podľa 
pripojenia na tepelnú sieť a podľa toho môžu byť tlakovo závislé alebo tlakovo nezávislé. Pri' 
tlakovo závislom pripojení môže ísť u pary aj vody o pripojenie bez zmeny parametrov teplonosnej 
látky z tepelnej siete (priame) alebo so znižovaním parametrov teplonosnej látky z tepelnej siete 
(tlaku, teploty alebo oboch súčasne). Tlakovo nezávislé pripojenie a teda odovzdávanie tepla je 
realizované prostredníctvom výmenníKOV tepla, ktoré môžu byť rôznej konštrukcie. 

Časť tepelnej siete, ktorou sa zabezpečuje prívod tepla zo zdroja k začiatku distribučnej siete, sa 
nazýva tepelný napájač. Pri diaľkových napájačoch sa v určitých miestach potrubnej trasy inštalujú 
podávacie (prečerpávacie ) stanice - podporné čerpadlá, ktorých účelom je prekonanie vysokých 
tlakových strát vznikajúcich pri prúdení sieťovej vody dlhým potrubím napájača. 

Látka ktorá prenáša teplo z vykurovacieho zdroja k spotrebiču sa nazýva teplonosná látka. Hlavné 
požiadavky na teplonosné látky sú: 

• nízka cena a dosiahnuteľnosť vo väčších množstvách, 
• chemická stálosť v pracovnej oblasti, . 
• veľké špecifické teplo (pri odovzdávaní tepla bez zmeny skupenstva), resp. veľké výparné 

teplo (pri odovzdávaní tepla zo zmenou skupenstva), 
• ľahká regulovatelnosť, 
• nesmie pôsobiť korozívne, 
• netoxicita. 
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Spotrebiteľské systémy a zariadenia sa členia podľa účelu v zásade na dve veľké skupiny: 

• pre vykurovanie, vetranie, klimatizáciu a pre prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV), 
• pre výrobné procesy. 

Teplonosná látka v spotrebiteľských systémoch je určená ich účelom a typom zariadenia a celkovou 
ekonomickou efektívnosťou. V niektorých prípadoch možno na ten istý účel použiť rôzne 
teplonosné látky. Napn1dad pre vykurovanie sú vhodné teplovodné aj teplovzdušné systémy apod. 
Vol'ba látky je potom určená celkovou ekonomickou efektívnosťou, podmienkami technického 
riešenia, typom zariadenia aj spôsobom prevádzky. 

Systémy pre dodávku tepla do výrobných procesov sú zásadne ovplyvnené druhom procesu, 
samotné zariadenia sú veľmi rôznorodé a početné. 

Z hľadiska CZT sú výhodné také spotrebiteľské zariadenia a systémy, ktoré zodpovedajú typu 
SCZT, z ktorej odoberajú teplo. Pokiaľ sa teplo dodáva zo zdrojov pracujúcich v kombinovanom 
cykle, je výhodné, ak SCZT môže pracovať s nízkymi teplotami teplonosnej látky, pretože sa tým 
zvyšuje výroba elektriny v kombinovanom cykle a energetická účinnosť. Potom je žiaduce, aby 
spotrebiteľské systémy vyhovovali teplotám v primárnom rozvode. 

Takto integrovaný systém musí pri návrhu rozvoja alebo rekonštrukcie splniť podmienky 
konkurencieschopnosti. v oblasti technickej (najmä energetickej), ekonomickej a ekologickej 
v porovnaní s inými riešeniami zásobovania teplom a to nielen pre súčasný stav, ale i v dlhodobej 
perspektíve - maximálne 25 až 35 rokov, teda počas životnosti jeho častí. 

Budovanie a prevádzkovanie sústav CZT je dlhodobý proces a preto pred rozhodnutiami o jeho 
realizácii, resp. rozširovaní či rekonštrukcii, treba vykonať rad závažných rozborov. 

Azda k najdôležitejším patrí správny odhad, či prognóza vývoja spotrieb tepla je reálna, ďalej 
optimálny návrh rozvodnej a zdrojovej časti systému. 

Zásobovanie centralizovaným teplom má celý rad výhod v porovnaní s inými riešeniami. Tieto 
výhody sa dajú využiť len v prípade komplexného riešenia celého systému sústavy CZT. Vzhľadom 
na charakter sústavy CZT, chyby a chybné riešenia sa výraznejšie prejavujú a sú ťažšie 

napraviteľné, ako pri zásobovaní lokálnym teplom alebo decentralizovaným spôsobom. 

7.4 Hospodárnost' prevádzky sústavy tepelných zariadení - jej zabezpečenie 
a vyhodnocovanie. 

Hospodárnosťou prevádzky sústavy tepelných zariadení sa rozumie racionálne využívanie zdrojov 
energie s cieľom efektívne využívať teplo na vykurovanie, klimatizáciu a prípravu teplej úžitkovej 
vody alebo na technologické účely. 

V zmysle zákona o energetike je dodávateľ tepla povinný: 

• zabezpečiť najmenej jedenkrát za rok overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných 
zariadení po odberné miesto, 

• v sústave tepelných zariadení zabezpečiť automatickú reguláciu dodávky tepla v závislosti 
od klimatických podmienok, 

~. udržiavať hydraulicky vyregulovanú sústavu tepelných zariadení po odberné miesto. 
Priamy odberateľ tepla je povinný: 

• zabezpečiť najmenej jedenkrát za rok overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných 
zariadení za odberným miestom, 
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• vybaviť sústavu tepelných zariadení za odberným miestom automatickou reguláciou 
parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu 
vo vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb, 

• udržiavať hydraulicky vyregulovanú sústavu tepelných zariadení za odberným miestom. 
V zmysle Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 3/2003, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupe pri regulácii cien v tepelnom hospodárstve a pri určovaní rozsahu 
ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku v elektrárňach s kombinovanou výrobou 
tepla a elektriny pre určenie maximálnej ceny tepla sa predkladá kalkulácia nákladov osobitne pre 
výrobu tepla a osobitne pre výrobu elektriny a tepla. 

Metóda delenia spoločných nákladov sa zvolí podľa konkrétnych podmienok zdroja. V komentári 
sa uvedie použitá metóda delenia nákladov a hodnota použitých koeficientov delenia spoločných 
nákladov. 

V kalkuláciách výroby a dodávky tepla a elektrickej energie sa používa kalkulácia delením. Spôsob 
delenia spoločných nákladov je klasickým problémom energetiky. Neexistuje totiž exaktne 
fyzikálne zdôvodniteľný spôsob delenia týchto nákladov. Pre kogeneračnú výrobu tepla a 
elektrickej energie bolo definovaných mnoho metód pre delenie spoločných nákladov. Metódy 
delenia nákladov rôznym dielom prisudzujú priaznivý efekt kogeneračnej výroby teplu alebo 
elektrickej energii. Potrebné je preto vedieť, ako jednotlivé metódy hodnotia termodynamicky 
výhodnú spoločnú výrobu tepla a elektrickej energie. 

Celkové náklady na výrobu tepla sa rozdeľujú na výrobu elektrickej energie a dodávku tepla pre 
teplárenské účely v položkách kalkulácie podľa týchto zásad: 

a) náklady na výrobu energie sa členia na premenlivé a stále. 

Za premenlivé náklady sa považujú náklady na energetické palivo, vodu a ostatné energie. 

Náklady uvádzané v ostatných položkách kalkulačného vzorca sa považujú za stále. 

h) premenlivé ff: ' fi: aj stále ps a ff. spoločné náklady na výrobu elektrickej energie a 

dodávku tepla sa podľa vybranej i-tej metódy delenia nákladov delia v pomere vypočítaných 
koeficientov. 

Kalkulačný vzorec, ktorý je pnlohou cenového výmeru MF SR nestanovuje metódu delenia 
nákladov pri kogeneračnej výrobe tepla a elektrickej energie. 

V praxi je metóda delenia nákladov pri kogeneračnej výrobe vybraná na základe dohody medzi 
výrobcom tepla a jeho odberateľom. V súčasnosti v procese schvaľovania ceny tepla. má 
rozhodujúcu úlohu ÚRSO. Požaduje sa, aby cena tepla vyplývajúca z vybranej metódy delenia 
nákladov bola v danej lokalite konkurencieschopná. 

Finálnymi produktmi pri kogeneračnej výrobe sú teplo Q [GJ] a elektrická energia A [MWh]. 
Zníženie celkovej spotreby tepla v palive a celkových investičných nákladov pri kogeneračnej 
výrobe v porovnaní s oddelenou výrobou tepla a elektrickej energie je dané práve teplárenským 
princípom. 

V teplárenskom zdroji sa okrem kogeneračnej výroby tepla a elektrickej energie môže realizovať aj 
monovýroba tepla v kotloch. Z tohto hľadiska prevádzku teplárne charakterizuje ročný teplárenský 
súčiniteľ Q1, ktorý je definovaný ako pomer dodávky tepla vyrobeného kogeneračnými spôsobmi Q 
kog a celkovej dodávky tepla Q počas roka 
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• vybaviť sústavu tepelných zariadení za odberným miestom automatickou reguláciou 
parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu 
vo vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb, 
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Za premenlivé náklady sa považujú náklady na energetické palivo, vodu a ostatné energie. 

Náklady uvádzané v ostatných položkách kalkulačného vzorca sa považujú za stále. 
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QWg 
at=Q 

Definuje sa tiež teplárenský súčiniteľ a: 

P:g a=--
P~ 

(7.1) 

(7.2) 

kde p q je maximálna ročná potreba tepla krytá kogeneračnými spôsobmi výroby tepla wg 

v teplárni, 

P q - maximálna ročná potreba tepla. 
max 

Určenie optimálnej veľkosti teplárenského súčiniteľa teplárne je predmetom energetických 
a ekonomických výpočtov. 

Nevýhodou definície špecifickej spotreby tepla v palive kogeneračnej výrobne je relatívne malá 
rozlišovacia schopnosť pre rôzne typy kogeneračných výrobní. Zavedené sú preto merná spotreba 
tepla v palive na výrobu elektrickej energie a špecifická spotreba tepla v palive na výrobu tepla: 

Celková spotreba tepla v palive QP je podľa i-tej metódy delenia rozdelená na teplo v palive 
TE 

pripadajúce na výrobu tepla QP,q a teplo v palive na výrobu elektrickej energie QP,e pomocou 
ro ro 

podielov tepla v palive na výrobu tepla lf: a elektrickej energie P; 

(7.3) . 

pričom platí 

P;+P;=1 (7.4) 

Rozdelenie spoločne spotrebovaného tepla v palive pri kogeneračnej výrobe na teplo, pripadajúce 
na výrobu tepla a na teplo pripadajúce na výrobu elektrickej energie, súvisÍ s úlohou rozdelenia 
spoločne vynaložených nákladov na oba finálne produkty kogeneračnej výroby. Pre riešenie tejto 
úlohy bolo navrhnutých mnoho metód, ktoré možno rozdeliť na metódy: 

• fyzikálne, 
• hodnotové, 
• kombinované. 

Najpoužívanejšie fyzikálne metódy delenia nákladov sú metódy: 

• energetická, 
• termodynamická, 
• exergetická. 

Energetická metóda oceňuje elektrickú energiu a teplo podľa energetického obsahu spotrebovanej 
pary, preto efekt kogeneračnej výroby je priradený elektrickej energii. Zníži sa palivová zložka 
nákladov na elektrickú energiu, palivová zložka nákladov na teplo sa teda zvýši. 

pri termodynamickej metóde je elektrická energia vyrobená v kombinácii s dodávkou tepla z 
protitlaku alebo odberu turbín zaťažená takým podielom tepla v pare, ktorý zodpovedá spotrebe 
tepla na výrobu elektrickej energie v zodpovedajúcej kondenzačnej turbíne. Termodynamická 
metóda priraďuje celý efekt kogeneračnej výroby teplu, je protipólom energetickej metódy. 
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V exergetickej metóde delenia nákladov na teplo a elektrickú energiu pri kogeneračnej výrobe sa 
vychádza z pracovnej schopnosti pary - z exergie, ktorá je závislá od entalpie, entrópie a teploty 
okolia. 

Výsledky delenia špecifických nákladov na palivo pri kogeneračnej výrobe na palivové zložky 
nákladov na teplo a elektrickú energiu sú podľa fyzikálnych metód veľmi rozdielne. 

Hodnotové metódy deleniá nákladov 

pri rozdielovej metóde sa jedna forma energie oceňuje pevnými mernými nákladmi a zložka 
nákladov na druhú formu špecifickej energie tvorí zvyšok celkových nákladov. Zvyčajne je určená 
porovnávacia cena elektrickej energie a elektrická energia dodaná tepelným generátorovým 
agregátom. 

Metóda trojuholníka - grafická - vychádza sa z trojuholníka hospodárnosti, v ktorom priamka p je 

vymedzená špecifickými nákladmi na elektrickú energiu n;:rnax vypočítanými za predpokladu, že 

všetky náklady teplárne sa vzťahujú na výrobu elektrickej energie a nákladmi na teplo n;~:rnax za 

predpokladu, že všetky náklady teplárne sa vzťahujú na dodávku tepla. Priamka p je geometrickým 
miestom všetkých špecifických nákladov elektrárne s kombinovanou výrobou tepla a elektriny na 
teplo a elektrickú energiu. 

Metódou sa delí efekt kogeneračnej výroby na teplo a elektrickú energiu, pričom výsledok je 
závislý od voľby náhradnej výhrevne a kondenzačnej elektrárne v' grafe. 

Kombinované metódy delenia nákladov 

Kombinované metódy delenia nákladov sú kombináciou fyzikálnych a hodnotových metód delenia. 
Existuje napr. metóda, podľa której sa stále náklady delia podľa hodnotových vzťahov a premenlivé 
náklady podľa energetickej metódy. 

Metódu rovnakých účinkov, ktorú navrhol prof. Kadrnožka, možno zaradiť medzi fyzikálne 
metódy, ale čiastočne tiež medzi kombinované metódy. 

Podľa tejto metódy je definičná podmienka pre rozdelenie nákladov na teplo a elektrickú energiu 
formulovaná takto: 

Relatívne zníženie špecifickej spotreby tepla na kogeneračnú výrobu elektrickej energie vzhľadom 
na najbežnejšiu výrobu elektrickej energie (napr. v kondenzačnej elektrárni) je rovnaké, ako 
relatívne zníženie špecifickej spotreby tepla na kogeneračnú výrobu tepla vzhľadom na výrobu 
tepla v teplárni. 

Z porovnania metódy rovnakých účinkov s fyzikálnymi metódami delenia nákladov pri výrobe 
v elektrárni s kombinovanou výrobou tepla a elektriny vyplýva: 

Metóda nepreferuje nijaký finálny energetický produkt, výhody kogeneračnej výroby rovnako 
rozdeľuje na elektrickú energiu a teplo. 

Špecifické spotreby tepla v palive na výrobu elektrickej energie a na výrobu tepla počítané podľa 
metódy rovnakých účinkov sú medzi týmito hodnotami vypočítanými podľa krajných fyzikálnych 
metód - energetickej najednej strane a termodynamickej a exergetickej na strane druhej. 

V závislosti od protitlaku táto metóda dáva energeticky alogicky správne výsledky. pri zvyšovaní 
protitlaku sa zvyšujú i špecifické spotreby tepla v palive na výrobu elektrickej energie aj tepla. 

Rovnako, ako sa delí palivová zložka nákladov na palivové zložky nákladov na teplo a na elektrickú 
energiu, možno rozdeliť tiež spoločné špecifické investičné náklady IrE pri kogeneračnej výrobe na 
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špecifické investičné náklady zaisťujúce tepelný výkon a na špecifické investičné náklady 
zaisťujúce elektrický výkon. 

Podiely nákladov na teplo lf: a elektrickú energiu P;, vypočítané energetickou, termodynamickou 

alebo exergetickou metódou možno použiť tiež na delenie spoločných špecifických investičných 
nákladov IrE pri kogeneračnej výrobe. 

Na delenie spoločných špecifických investičných nákladov možno tiež použiť rozdielovú metódu. 

Podľa metódy rovnakých účinkov pre delenie spoločných špecifických investičných nákladov platí, 
že relatívne zníženie spoločných špecifických investičných nákladov na elektrický výkon (v 
porovnaní kogeneračná výrobňa a kondenzačná elektráreň) sa rovná relatívnemu zníženiu 
spoločných špecifických investičných nákladov na tepelný výkon (v porovnaní kogeneračná 
výrobňa a tepláreň). 

Cena tepla, vypočítaná podľa energetickej metódy vychádza najvyššia. Nemusí byť 

konkurencieschopná. 

Hodnoty koeficientov delenia prevádzkových nákladov P na teplo, vypočítané energetickou, 
termodynamickou a exergetickou metódou delenia, sa vzťahujú na zmeny stavu pracovnej látky -
entalpie a entrópie - v turbínach, kogeneračných jednotkách a výmenníkoch. Tieto výpočty sú 
poznačené individuálnym prístupom riešiteľa a výberom charakteristických prevádzkových stavov 
teplárne. 

Metóda rovnakých účinkov sa veľmi jednoducho aplikuje na elektráreň s kombinovanou výrobou 
tepla a elektriny. Treba však prijať pravidlá na určenie činností referenčnej kondenzačnej elektrárne 
'ľ/ KE a referenčnej teplárne 'ľ/v . 

Hodnoty koeficientov delenia nákladov na výrobu elektrickej energie a na výrobu tepla počítané 
podľa metódy rovnakých účinkov sú medzi týmito hodnotami vypočítanými podľa krajných 
fyzikálnych metód - energetickej na jednej strane a termodynamickej a exergetickej na strane 
druhej. 

Neexistuje univerzálna, fyzikálne zdôvodnená metóda delenia nákladov pri kogeneračnej výrobe 
tepla a elektrickej energie. Z množstva existujúcich metód treba vybrať takú, ktorá je v súlade s: 

• dlhodobou štátnou energetickou politikou, 
• energetickou koncepciou SR, 
• environmentálnou politikou. 

Pre zabezpečenie režimovej hospodárnosti zdrojovej časti sústavy centralizovaného zásobovania 
teplom (SCZT) je potrebná optimalizácia v dvoch stupňoch: 

1. optimálne zaťažovanie zvolenej kombinácie kotlov a turbín v závislosti od denných 
diagramov zaťaženia spotrebičov, 

2. výber optimálnej kombinácie radenia optimálne zaťažovaných kotlov a turbín. 

Dôležitou súčasťou zadania optimalizačnej úlohy je optimalizačné kritérium. Kritérium minima 
výrobných nákladov možno zjednodušiť na kritérium minima prevádzkových nákladov. Kritériom 
ekop.omickej efektívnosti zdrojovej časti SCZT je preto často minimum denných palivových 
nákladov na teplo. Pri kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie je hodnota palivovej zložky 
nákladov na teplo závislá od zvolenej metódy delenia nákladov. Metóda delenia palivových 
nákladov na teplo a elektrickú energiu je teda súčasťou optimalizačného kritéria, ovplyvňuje 
optimálne radenie a zaťažovanie kotlov a turbín v zdrojovej časti SCZT. 
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Hlavné kritériá optimálnej prevádzky kombinovanej výroby tepla a elektriny sú dodávka 
požadovaného množstva tepla so zmluvne dohodnutými parametrami a čo najväčšia výroba 
elektriny, a to pri minimálnych nákladoch a minimálnom škodlivom vplyve na životné prostredie. 

O hospodárnosti a účelnosti kombinovanej výroby tepla a elektriny rozhoduje najmä veľkosť 
modulu kogeneračnej výroby elektriny e (pomer vyrobenej elektriny a tepla) a celková účinnosť 
elektrárne s kombinovanou výrobou tepla a elektriny. Čím väčší je modul e, tým viac elektriny sa 
vyrobí pri výrobe daného množstva tepla (obmedzí sa výroba elektriny s nižšou účinnosťou 
v elektrárňach) a získa sa tak vyššia úspora paliva kombinovanou výrobou tepla a elektriny. 

V nasledujúcej tabuľke sú orientačné hodnoty modulov kogeneračnej výroby tepla a elektriny. 
Značne vyšší modul e sa dosiahne v nových plynových elektrárňach s kombinovanou výrobou tepla 
a elektriny (najmä so spaľovacími motormi) a v paroplynových elektrárňach s kombinovanou 
výrobou tepla a elektriny. 

Tabuľka 7.1 Modul kogenerečnej výroby elektriny 

Druh energetickej výrobne e =E/Q [kW/kJ] 

Vykurovacia prevádzka - tepláreň (pre porovnanie) ° Tepelná elektráreň 

- s dodávkou tepla v horúcej vode 0,18 až 0,45 

- s dodávkou tepla v pare 0,12 až 0,18 

Plynová elektráreň s kombinovanou výrobou tepla a elektriny 

- s plynovou turbínou 0,3 až 0,7 

- so spaľovacím motorom 0,6 až 1,1 

Paroplynová elektráreň s kombinovanou výrobou tepla a 
elektriny s vysokým stupňom prikurovania v kotle za plynovou 

0,2 až 0,6 turbínou 

Paroplynová elektráreň s kombinovanou výrobou tepla 
0,5 až 1,0 

a elektriny s prikurovaním uhlím 

Paroplynová elektráreň s kombinovanou výrobou tepla a 
0,6 až 1,5 

elektriny bez prikurovania 

Optimalizácia prevádzky teplárenskej sústavy 

Splnenie kritérií optimálnej prevádzky vyžaduje vyriešenie čiastkových problémov, z ktorých 
najdôležitejšie sú tieto: 

• pokiaľ je možné rozširovať dodávky tepla prostredníctvom sústav centralizovaného 
zásobovania (SCZT), 

• zvyšovať modul kogeneračnej výroby elektriny, 
• optimálna voľba prevádzkovej štruktúry systému s cieľom minimalizácie spotreby primárnej 

energie, 
• ekonomicky optimálne obmedzenie strát energie vo všetkých častiach zariadenia, 
• hospodárne radenie a rozdeľovanie výkonov zdrojov z hľadiska nákladov, 
• zaistenie hospodárneho prevádzkového režimu vhodným riadením teplofikačného systému 

a zdrojov. 
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7.5 Regulácia rozvodu tepla 

Regulácia tepelných sietí má za úlohu meniť a riadiť dodávku tepla podľa jej potreby a časového 
priebehu. Ideálne by bolo zabezpečiť všetkým odberateľom dodávku potrebného množstva tepla 
presne v dobe, kedy sa teplo požaduje a presne v tom množstve, ktoré plne pokrýva potrebu, ale 
nevedie k zbytočným stratám tepla. Tento ideál je v praxi nedosiahnuteľný, je však možné priblížiť 
samu. 

V sústavách CZT existujú tri stupne regulácie: 

Základná regulácia, ktorá riadi dodávku tepla zo zdroja do tepelnej siete. Tento stupeň môže riadiť 
len celkovú. dodávku tepla a stavy teplonosnej látky dodávanej do tepelnej siete. Nemôže však 
zabezpečiť požiadavky všetkých odberateľov, preto je potrebné zaradiť ďalší stupeň regulácie. 

Regulácia odovzdávacích odberateľských staníc riadi odber tepla zo siete a zaisťuje pokrytie 
potreby tepla všetkých spotrebičov napojených na sieť, a to podľa hladiny danej najnáročnejším 
spotrebičom zásobovaným z odovzdávacej odberateľskej stanice. Rozdiely v požiadavkách medzi 
jednotlivými spotrebičmi zásobovanými z jednej odovzdávacej stanice však vyžaduje obyčajne 
použitie aj ďalšieho stupňa regulácie. 

Regulácie jednotlivých tepelných spotrebičov riadi tepelný pn'kon spotrebiča podľa požiadaviek na 
jeho výkon. Užitočná potreba tepla kolíše v čase a týmto stupňom je možné obmedziť zbytočné 
dodávky a s tým súvisiace straty tepla. 

Podľa konštrukcie a spôsobu činnosti rozoznávame reguláciu 

• ručnú, 
• poloautomatickú, 
• automatickú. 

Princíp regulácie možno vyjadriť pomocou základnej rovnice udávajúcej tepelný výkon spotrebiča 
odovzdávajúceho teplo do miesta spotreby, napr. do vykurovaného priestoru: 

Q = 10-3
• k. S . L1to = M. L1i (7.5) 

kde k je koeficinet prestupu tepla z vyhrievacej (teplonosnej) látky do ohrievaného 
priestoru [W/m2.K], 

S - výhrevná plocha spotrebiča [m2
], 

,1 to - stredný rozdiel teploty teplonosnej látky a ohrievaného prostredia [CC], 
M - množstvo teplonosnej látky [kg/s], 
L1i - rozdiel entalpie teplonosnej látky v prívodnom a vratnom potrubí [kJ/kg], 

Z rovnice vidno, že tepelný výkon možno ovplyvňovať piatimi spôsobmi: 

• zmenou koeficientu prestupu tepla k - je možná v pomerne malom rozsahu, vyplýva zo 
zmeny množstva a teplôt; 

• zmenou veľkosti výhrevnej plochy spotrebiča S - dá sa uplatniť len ako regulácia miestna, 
a to najmä odpojovaním jednotlivých paralelne radených spotrebičov; 

• zmenou hodnoty L1to - tento spôsob má veľký regulačný rozsah pri vodných sieťach a je tiež 
najrozšírenejším a základným spôsobom regulácie; 

• prerušovaním prevádzky - je možné len pri niektorých častiach SCZT; 
• zmenou množstva teplonosnej látky - regulačný rozsah je veľký, následkom zmeny M sa 

mení tiež L1to, k a L1i. 

96 



 

pri parných sieťach sa uvažuje najmä regulácia zmenou množstva pary privádzanej do spotrebičov, 
čo sa najlepšie dosiahne miestnou reguláciou. Parnými sieťami je dnes zásobovaná prevažne 
výrobná sféra, kde potreba tepla nie je natoľko ovplyvňovaná zmenou teploty ovzdušia. Vodnými 
sieťami je zásobovaná prevažne bytovo-komunálna sféra, kde potreba tepla je v podstatnej miere 
ovplyvňovaná zmenou teploty ovzdušia. Tieto siete sa oproti parným vyznačujú veľkou 

prevádzkovou zotrvačnosťou. Preto sú pri vodných sieťach priaznivejšie podmienky pre základnú 
reguláciu, ktorá je doplňovaná reguláciou miestnou. 

Základná regulácia sa dá vykonávať ako: 

• kvalitatívna - mení sa teplota sieťovej vody podľa potreby tepla, množstvo sieťovej vody sa 
nemení, 

• kvantitatívna - mení sa množstvo sieťovej vody, jej teplota sa nemení, 
• kvalitatívno-kvantitatívna - je kombináciou oboch predchádzajúcich spôsobov. 

V období vyšších tepelných zaťažení (vykurovacia sezóna) sa vykonáva kvalitatívna a v období 
nízkych zaťažení (leto - len pre ohrev TÚV) kvantitatívna regulácia. Kvalitatívna regulácia má 
výhodu vo väčšej mernej výrobe elektriny (kW na dodaný GJ) v teplárenskom obehu, menších 
tepelných stratách siete a tiež, že pri nej nie je ohrozená hydraulická stabilita siete. Kvantitatívna 
regulácia - zmena prietoku sieťovej vody - sa v praxi realizuje, najmä pri väčších sústavách, 
zmenou otáčok obehového čerpadla, a to bud' použitím regulačných hydraulických spojok alebo 
použitím frekvenčne riadených elektromotorov. 

7.6 Meranie množstva tepla 

Množstvo tepla Q je za určitý časový interval vyrobené, dopravené, dodané alebo odobraté teplo. 
Vypočíta sa ako súčin hmotnostného množstva teplonosnej látky M a rozdielu entalpií teplonosnej 
látky v prívodnom a vratnom potrubí: 

Q = M . (ij-i2 ) (7.6) 

Tepelný výkon P je definovaný ako množstvo tepla za určitú časovú jednotku: 

p=Q (7.7) 
r 

Jednotky pre množstvo tepla sú 1 [J], [W. s] al [W . hl. Nakoľko ich použitie v praxi prináša 
pomerne veľké číselné hodnoty, bežnejšie sú ich násobky 1 [kJ], [kW. s], 1 [GJ] [GW . s], 
1 [kW. hl, 1 [MW. h] a pod. Pre tepelný výkon je používaná jednotka 1 [J/s], [W] a jej násobky 1 
[kJ/s], [kW], 1 [MJ/s], [MW]. 

Teplo možno merať mnohými metódami a na nich založenými prístrojmi. Pri rozhodovaní pre 
určitý merací prístroj je potrebné zistiť, pre aký účel je množstvo tepla potrebné merať. Ak je 
požadované presné zisťovanie spotrebovaného, resp. vyrobeného množstva tepla, používajú sa 
kalorimetrické prístroje na meranie množstva tepla, ktoré sú založené na integrácii súčinu prietoku 
a príslušného rozdielu teplôt teplonosnej látky. 

Všetky komponenty prístrojov na meranie množstva tepla pre fakturačné účely (t. j. snímač 
prietoku, snímače teploty a vyhodnocovacie zariadenie) musia byť schválené ako fakturačné 

meradlá. 
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Pre rozpočítanie nákladov na spotrebované množstvo tepla sa v bytových domoch používajú tzv. 
pomerové merače tepla, ktoré pracujú na rôznom princípe napr.: 

• termočlánkové, 

• odparovacie, 
• odporové, 
• na princípe únavy, 
• na princípe tepelnej degradácie farebných centier a pod. 

Používanie pomerových meračov tepla v praxi si vynútilo i zavedenie tarifných opatrení, nakoľko 
sa teplo dodané pre zásobovanie bytového domu nespotrebuje len na priame vykurovanie, ale i na 
pokrytie rôznych strát. Nadmeme šetriaci spotrebitelia v bytovom dome získavajú určitý podiel 
tepla zdarma, napr. zo stúpačiek a zo susedných bytov a šetria tak vlastne čiastočne na úkor iných 
spotrebiteľov, ktorí vykurovanie neobmedzujú. Preto sa pri účtovaní nákladov za spotrebované 
teplo podľa údajov pomerových meračov tepla odporúča rozdeliť sadzbu na dve zložky a síce na 
zložku základnú a zložku premenlivú. Základná zložka zahŕňa náklady a straty, ktoré sú pri 
prevádzke vykurovania stále a takmer nezávislé od veľkosti spotreby (straty na zdroji, rozvodoch 
a pod.). Premenlivá zložka nákladov zahŕňa v sebe náklady za skutočné odobraté teplo. pri 

rozúčtovaní nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody by sa malo postupovať obdobným 
spôsobom. 

7.7 Environmentálne aspekty zásobovania teplom 

Ako každá priemyselná činnosť, tak aj zásobovanie teplom pôsobí na životné prostredie. Toto 
pôsobenie môže mať kladné stránky a to vytváraním vhodnej tepelnej pohody na pracoviskách, 
v komunálnej a bytovej sfére, alebo negatívne, spôsobované vypúšťaním škodlivých emisií, 
odpadmi, hlukom a podobne. pri porovnávaní vplyvu zásobovania teplom na životné prostredie je 
potrebné porovnávať v zásade SCZT s inými spôsobmi zásobovania teplom. 

SCZT vplýva negatívne na životné prostredie pôsobením: 

• znečisťovania ovzdušia plynnými, tuhými a tepelnými emisiami, 
• záberom pôdy, 
• rušivým vzhľadom v krajine, 
• prachom, hiukom a podobne, 
• znečistenou odpadovou vodou a horúcou vodou v prípade havárie potrubia. 

Kombinovaná výroba elektriny a tepla však znižuje spotrebu tepla, a teda aj paliva v priemere o 20 
až 40 % v porovnaní s rozdeleným spôsobom výroby elektriny a tepla. Z toho dôvodu je väčšina 
negatívnych vplyvov menšia, najmä znečisťovanie emisiami. V mestách prináša centrálne 
zásobovanie teplom (CZT) okrem toho ešte výhodu odľahčenia dopravy pri rozvoze paliva 
a odvoze zvyškov po spaľovaní a odstráni aj druhotnú prašnosť pri ich manipulácii v porovnaní so 
samostatnými vykurovacími zariadeniami na tuhé palivá. 

Ovzdušie je v okolí tepelných zdrojov znečisťované emisiami. Aj keď pri kombinovanej výrobe 
tepla a elektriny je celkové množstvo emisií menšie než pri rozdelenej výrobe tepla a elektriny, ich 
vplyv na čistotu ovzdušia je dôležitý preto, že tieto zdroje bývajú umiestnené často v mestách, alebo 
v blízkosti husto obývaných oblastí. Zdroje CZT však mávajú vysoké komíny (100 až 300 m), ktoré 
umožňujú veľký rozptyl emisií a bývajú vybavené vysoko účinnými odlučovačmi úletového popola. 
To vedie jednak k zníženiu emisií a rozloženiu maximálnych hodnôt na väčšie vzdialenosti od 
zdrojov a jednak k zníženiu úletu tuhých znečisťujúcich látok (TZL) a ďalších emisií. Všeobecne 
možno konštatovať, že zavedenie teplárenského zásobovania pri kombinovanej výrobe tepla a 
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elektriny (KVTE) je najúčinnejší spôsob znižovania imisií. To potvrdzujú aj výsledky dlhodobých 
meraní. 

Keďže zavádzanie a rozširovanie CZT sa robí najmä na úkor individuálneho vykurovania, bolo 
spracované porovnanie obidvoch spôsobov z hľadiska imisií S02 výpočtom podľa klimatologického 
modelu pre zástavbu s výškou 15· metrov a komín teplárne 200 m pri pätnástich meteorologických 
situáciách (3 rýchlosti vetra a päť teplotných rozvrstvení). Vyplývajú z nich tieto závery: 

• 

• 

• 

Maximá imisných polí nízkeho zdroja exhalácií sú v tesneJ blízkosti zdrojovej oblasti 
(okrem najnižšej rýchlosti vetra) a dosahujú hodnoty 100 Jlg/m . 
Maximá imisných polí výškového zdroja - komína sa nachádzajú vo veľkých 

vzdialenostiach od komína (12 až 3,2 km podľa meteorologickej situácie) a bývajú najmenej 
30-krát nižšie oproti nízkoemitujúcemu zdroju pri rovnakej emisii pri malých rýchlostiach 
vetra a 5 OOO-krát nižšie pri väčších rýchlostiach vetra. 
Vo veľkých vzdialenostiach sa koncentrácie znečisťujúcich látok odlišujú už menej, ale 
významom sú zanedbateľné. Podobná situácia, ako pri plynných imisiách je aj pri imisiách 
tuhých znečisťujúcich látok, kde kvôli priaznivému vplyvu vysokého komína nastáva 
podstatné zníženie úletu popola zo zdrojov CZT vďaka vysokej účinnosti zachytávania 
popola v odlučovačoch, a to až s účinnosťou cez 99 %. 

V tých prípadoch, keď sa pre zásobovanie veľkých sídiel teplom využívajú veľké zdroje (elektrárne 
s kombinovanou výrobou tepla a elektriny), sú imisie v zásobovaných mestách od týchto zdrojov 
nepatrné a z hľadiska znečistenia bezvýznamné z dôvodu veľkých vzdialeností a početnosti 
výskytu smeru vetra v danom smere. Doprava paliva do zdrojov CZT a popola z týchto zdrojov 
býva väčšinou hydraulická a nemá vplyv na čistotu ovzdušia v mestách. 

pri výrobe tepla a elektriny vznikajú tepelné emisie jednak vo forme teplých spalín, jednak ako 
vodná para, prípadne voda. Teplo obsiahnuté v spalinách má priaznivý účinok na ich rozptyl, 
pretože zväčšuje výšku stfpca dymových plynov o tepelné prevýšenie, ktoré býva často veľmi 
významné. V prípadoch prízemných inverzií, kedy je najväčšie nebezpečenstvo vzniku vysokých 
koncentrácií v prízemnej vrstve atmosféry, pomáha toto teplo spolu s výstupnou rýchlosťou spalín 
preraziť inverznú vrstvu a odviesť spaliny nad túto vrstvu. Uvedený jav pri vysokých .komínoch 
skutočne nastáva, najmä pri veľkých kondenzačných elektrárňach, ktoré bývajú využívané aj na 
CZT. 

pri elektrárňach s kombinovanou výrobou tepla a elektriny sú tepelné emisie spalín malé a tepelné 
emisie vodnej pary z chladiacich veží vznikajú len v prípade, keď sú tu nainštalované kondenzačné 
turbíny, aj vtedy sú však zanedbateľné. 

Esteticky rušivo môžu v krajine pôsobiť jednak tepelné prevádzky, a jednak tepelné napájače ak sú 
vedené nad zemou. Zníženie rušivého pôsobenia teplární v mestách možno dosiahnuť vhodnou 
architektúrou budov a okolitej zástavby. Vhodné je uložiť rozvody do zeme (predizolované 
potrubia), prípadne vysadiť pozdiž trasy porasty, kríkyapod. 

Vokolí tepelných prevádzok môže dôjsť k obťažovaniu hlukom od dymových ventilátorov, 
veľkých transformátorov a prášením pri manipulácii zo skládky paliva a uložených odpadných 
produktov. Na tieto nedostatky sú vhodné zvukové izolácie a postrekovanie, resp. sprejovanie 
v mieste prášenia. 

Prijatie smernice o kogenerácii v Európskom parlamente v decembri 2003 je veľkým krokom 
dopredu pre odvetvie kombinovanej výroby tepla a elektriny (KVTE). Po neistote na trhu trvajúcej 
niekoľko rokov a malých prírastkoch, toto odvetvie konečne dostalo pevný základ, na ktorom môže 
rásť. 
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7.8 vývojové tendencie v zásobovaní teplom 

Systémové riešenie otázok zásobovania teplom a kodifikácia štátnej politiky v oblasti zásobovania 
teplom je, odhliadnuc od požiadaviek na riešenie aktuálnych problémov v tejto oblasti, nevyhnutné 
predovšetkým z hľadiska perspektívy ďalšieho rozvoja zásobovania teplom, zabezpečenia úzkej 
nadväznosti na novelizovanú legislatívu z oblasti energetiky, ako aj na nutnú aktualizáciu 
energetickej koncepcie SR do roku 2015. 

Štátna politika v zásobovaní teplom by mala byť navrhovaná s cieľom: 

• stanoviť stratégiu rozvoja zásobovania teplom z hľadiska dlhodobej perspektívy a určiť 
realizačné kroky na dosiahnutie efektívneho zásobovania teplom tak bytovo-komunálneho 
sektora (BKS), ako aj podnikateľského sektora,. 

• identifikovať ekonomické nástroje a technické opatrenia zamerané na dosiahnutie 
znižovania nákladov na výrobu tepla s cieľom postupne odstrániť deformácie, ktoré sa 
premietajú do ceny tepla, 

• podporiť budovanie progresívnych zdrojov so združenou výrobou elektrickej energie 
a tepla, ktoré umožňujú dosahovať vysokú efektívnosť pri konverzii primárnej energie 
paliva na elektrickú energiu a teplo, ako aj využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov 
energie na výrobu tepla, 

• vytvoriť priazrnve ekonomické podmienky na rozvoj regionálnych systémov 
centralizovaného zásobovania teplom. 

Riešenia musia byť zamerané na spracovanie návrhu ekonomických, legislatívnych a technických 
opatrení na zabezpečenie konkurencieschopnosti sústavy centralizovaného zásobovania teplom 
(SCZT) s inými formami výroby tepla, s cieľom predchádzať nežiaducemu vývoju v zásobovaní 
teplom budovaním malých lokálnych zdrojov s monovýrobou tepla v tých lokalitách, kde je už 
vybudovaný a efektívne prevádzkovaný systém centralizovaného zásobovania teplom (CZT). 
V opačnom prípade existuje reálne nebezpečenstvo nevratných zmien, čo môže mať v konečnom 
dôsledku negatívne spoločenské dopady. 

Permanentnou snahou musí byť zabezpečovanie vyššej úrovne kvality teplárenstva, umožňujúcej 
znižovanie strát pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla. Ide najmä o zavádzanie účinnej meracej a 
regulačnej techniky, použitie najmodernejších technológií v rozvode tepla, ako napr. 
predizolovaných potrubí v bezkanálovom uložení, prechod parných sústav na horúcovodné, ako aj 
znižovanie parametrov teplonosného média v jestvujúcich rozvodoch, ktoré umožní zvýšenie 
výroby elektriny v zdrojoch a znižovanie strát v rozvodoch tepla, budovanie nových 
nízkoteplotných rozvodov tepla, používanie pohonov s plynulou reguláciou otáčok a pod., 
používanie doskových výmenrn'kov pre odovzdávacie stanice tepla umožňujúcich zníženie 
investičných nákladoch a zvýšenie vychladenia vratnej obehovej vody. Prínosom potom je výrazné 
zníženie spotreby palív, zvýšenie úspor energie a znižovanie nákladov na dodávku tepla a tým 
k jeho konkurencieschopnosti pri dlhodobo cenovo stabilizovanej dodávke tepla, ako aj zvýšenie 
spoľahlivosti zásobovania teplom. 
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8 ZARIADENIA ELEKTRIZAČNEJ SÚSTAVY 

8.1 Elektrizačná sústava 

Pojmom elektrizačná sústava rozumieme súbor energetických výrobní (oblastných a závodných 
elektrární a teplární) spolu s príslušnými transformačnými a spínacími, prípadne meniacimi 
stanicami, navzájom spojenými sústavou elektrických (prenosových, rozdeľovacích a rozvodných) 
vedení rôznych napäťových hladín, ako aj spotrebičov elektrickej energie. Pojmom prenosová a 
rozvodná sústava sa všeobecne rozumie súhrn všetkých súborov vedení (elektrických sietI) a staníc. 
Podľa zaradenia do elektrizačnej sústavy a dôležitosti rozdeľujeme vedenia na: 

• hlavné prenosové vedenia, 
• napájacie vedenia (bez odbočiek), 
• distribučné vedenia, 
• siete nn (sekundárne), 
• prípojky. 

Transformáciu elektrickej energie na rôzne napäťové úrovne a ich rozdelenie vykonávajú 
transformačné stanice a rozvodne. Tvoria spojovacie body sietí rôznych napäťových úrovní. 

Veľkoodberateľov napájajú distribučné siete vn alebo vvn, maloodberateľov napájajú distribučné 
siete nn. 

Elektrizačná sústava slúži na prenos a rozvod elektrickej energie z miesta výroby až do miesta 
spotreby. Skladá sa zvyčajne zo sústav prenosových a sústav rozvodných (distribučných). 

Prenosové sústavy slúžia na prenos veľkých výkonov medzi hlavnými uzlami elektrizačnej sústavy. 
Rozvodné sústavy majú za úlohu rozdeliť elektrickú energiu z napájaného uzla do jednotlivých 
skupín alebo oblastí spotrebičov, príp. kjednotlivým spotrebičom. Verejné rozvodné sústavy slúžia 
na napájanie oblastí terciálnej sféry (byty) a sú z nich napájané aj priemyselné, poľnohospodáI:ske 
a dopravné rozvodné siete. 

Za súčasného stavu elektrizačnej sústavy a techniky spínacích prístrojov je možné v jednotlivých 
napäťových hladinách sústavy predpokladať hraničné hodnoty počiatočného rázového skratového 
prúdu podľa tab. 8.1. Dovolené odchýlky napätia v jednotlivých napäťových hladinách sú na obr. 
8.3. ' 
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Tabuľka 8.1 Skratové prúdy v elektrizačnej sústave 

Menovité napätie siete [kV] 
Počiatočný rázový skratový 

prúd [kA] 

400 40+50 

220 40 

110 25+40 

35 20 

23 20 

Aby elektrizačná sústava mohla plniť úlohy na ktoré je určená, musí táto sústava, aj každá jej časť, 
najvhodnejším spôsobom plniť tieto požiadavky: 

• zaručovať bezpečnosť osôb, 
• zaručovať dostatočnú, spoľahlivú a kvalitnú dodávku elektrickej energie spotrebiteľom, 
• výrazne znižovať zložitosť práce v prevádzke a v údržbe sústavy, 
• pracovať s vysokou účinnosťou, 
• pracovať s vyššími parametrami a s väčším počtom zdrojov a elektrických staníc, 
• využívať odpadové teplo, 
• umožňovať riadenie odberu elektrickej energie, 
• byť materiálovo nenáročná, 
• zabraňovať nepriaznivým vplyvom sústavy na životné prostredie. 

Elektrizačnú sústavu tvoria jednotlivé siete, zdroje a elektrické stanice (obr. 8.2). 

Elektrické siete predstavujú súhrn všetkých galvanicky spojených častí rovnakého napätia. V rámci 
elektrizačnej sústavy môžeme hovoriť o sieťach 110 kV, o sieťach 23 kV apod. Siete jednotlivých 
napäťových a prúdových sústav sú od seba oddelené transformovňami alebo meniarňami. 
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Obr. 8.2 Principiálna schéma elektrizačnej sústavy 

8.1.1 Prenosová sústava 

Elektrická energia v prenosovej sústave sa u nás realizuje sústavami 3 - 50 Hz 400 kV a 3 - 50 Hz 
220 kV (obidve s účinne uzemneným uzlom). Vyššie napätie sa u nás zatiaľ nepoužilo. Uzly 
prenosovej sústavy tvoria elektrickíé stanice, ktorých úlohou je spínať rôzne vetvy sústavy 
a zvyčajne sa aj v tej istej stanici transformuje elektrická energia na iné napätie. Z týchto staníc sa 
zvyčajne napájajú verejné rozvodné sústavy. 

Prenosové sústavy sú tvorené vonkajšími vedeniami. Optimálny výkon prenášaný vedením je tzv. 
prirodzený výkon, pri ktorom sa vyrovnajú indukčné a kapacitné straty, takže vedenie sa samo 
kompenzuje. Dochádza k tomu, keď 
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~: ;Z.; J~: 
kde Uf je fázové napätie vedenia, 

lp - prúd odpovedajúci prirodzenému výkonu, 
ZV - vlnová impedancia, 
Lk - indukčnosť vedenia dížky 1 km, 
Ck - kapacita vedenia dižky1 km. 

ví j-========-----'-------- !J=z. 

dfžka vedenia 1 (km) 

(8.1) 

Ur napätie na .začiatku. 
u, -napätie na konei vedenia 
P - p:-enášanývýkal, 
1- p:-enášanýp:úd. 
Pp - pirodzený" výkal, 
z. -vlnová in:pedancia 
vedenia. 

Obr. 8.3 Napätie na dlhom vedení pri prenášaní rôznych výkonov 

Ak sa prenáša vedením iný výkon ako prirodzený, mení sa napätie na konci vedenia podľa obr. 8.4. 

Prenášaný výkon možno ovplyvniť zmenou indukčnosti alebo kapacity vedenia a to pomocou 
kondenzátorových batérií, synchrónnych kompenzátorov alebo tlmiviek. V prenosových sústavách 
je často potrebné ovplyvňovať rozloženie činného a jalového zaťaženia v jednotlivých vetvách 
sústavy priečnou alebo pozdižnou reguláciou napätia v týchto vetvách. 

8.1.2 Verejné rozvodné sústavy 

Verejné rozvodné sústavy sú prevádzkované s napätím 

• 3 - 50 Hz 110 kV s účinne uzemneným neutrálnym bodom, 
• 3 - 50 Hz 23 kV s neúčinne uzemneným neutrálnym bodom, 
• 3 PEN - 50 Hz 400 V s účinne uzemneným neutrálnym bodom. 

Siete 110 kV sú napájané z prenosovej sústavy 400 kV, príp. 220 kV. Do sietí 110 kV sú potom 
zapojené transformátory 110/23 kV zásobujúce rozvodné siete 23 kV. 

Siete 110 kV sú konštruované ako priebežné alebo okružné (obr. 8.8), niekedy napájané z dvoch aj 
viac transformovní. Sú tvorené vonkajšími vedeniami jednoduchými, častejšie však dvojitými. Len 
v mestských alebo priemyselných aglomeráciách sú siete 11 O kV tvorené káblovými vedeniami. 
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Zo sietí 110 kV sú napájané rozvodné siete vn ako verejné, tak aj priemyselné. Priemerná 
vzdialenosť transformovní 110 kV/vn, z ktorých sú napájané verejné rozvody vn, je 25 km. 
Priemyselné objekty majú zvyčajne vlastné transformovne. 

Siete vn sú v málo zastavaných oblastiach tvorené vonkajšími vedeniami, väčšinou jednoduchými. 
V mestských, sídliskových a priemyselných aglomeráciách sa používajú prevažne káblové vedenia. 
Pri vonkajších vedeniach bývajú siete stromové, napájané z jednej alebo dvoch strán pri káblových 
sieťach ide o siete lúčové, častejšie však priebežné alebo okružné. 

Na siete vn sú napojené výrobné podniky, veľké spoločenské zariadenia (divadlá, obchodné domy a 
pod.), veľké stavby a iné. Ostatní spotrebitelia sú elektrickou energiou zásobovaní cez 
transformovne 23/0,4 kV. 

Siete 230/400 V sú dnes väčšinou káblové, len v málo osídlených oblastiach sa používajú siete 
vonkajšie. Vonkajšie siete sú zvyčajne riešené ako stromové. Káblové siete sú zvyčajne riešené ako 
priebežné, príp. okružné. V husto osídlených oblastiach sa častejšie používajú siete mrežové. 

Transformovne vn/O,4 kV by mali byť umiestnené v ťažisku odberu. Podľa výkonu sa stavajú buď 
ako stožiarové, kioskové, alebo vstavané. Vybavenie býva čo najjednoduchšie, ovládajú sa zvyčajne 
namieste. 

Celkové zaťaženie transformátorov sa od spotrebiteľov až k zdrojom znižuje vplyvom súčasnosti 
odberu, ktoré sú vyznačené na obr. 8.4. Inštalované výkony transformovní zvn/110 kV, 110 kV/vn 
a vn/O,4 kV sú v pomere asi l : l, l : 2,1. V priemyselných rozvodoch sú pomery odlišné. 

súčasnosť odberu 

.! 
;> 
5 Q.) 

I~ ~ 
;> S 

~,,; ·8 .c.g c. 
0,90,90,9 

0,5 0,6 0,74 

~ 
"" ;> 
l!:! c. 

0,2 0,6 
0:1 

:a 
8.. 

Mo.X 
63 MVA 
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. Obr. 8.4 Straty a výkony v elektrizačnej sústave 
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8.1.3 Priemyselné rozvody 

Rozvody elektrickej energie vo výrobných závodoch sú napájané z verejnej rozvodnej sústavy. 
Podľa veľkosti odoberaného výkonu sú výrobné závody pripojené na siete s rôznym napätím. 

Elektrická energia sa z verejnej rozvodnej sústavy privádza jedným alebo viacerými vonkajšími 
vedeniami alebo káblovými do tzv. vstupnej stanice (transformovne) závodu, kde sa odoberaná 
energia meria. ZO vstupnej transformovne sú tzv. napájacím rozvodom napájané jednotlivé výrobné 
prevádzkové časti, v ktorých je prevádzkovými rozvodmi zabezpečené napájanie jednotlivých 
spotrebičov. 

Priemyselné rozvody sa zhotovujú káblovými vedeniami. V prevádzkových rozvodoch býva 
niekedy použitý prípojnicový rozvod nn, väčšinou však vn. 

Na napájanie priemyselných rozvodov sa často používajú lúčové, okružné siete, z ktorých sú 
napájané podružné transformovne vn/nn v jednotlivých prevádzkových častiach. Prevádzkové 
rozvody sú tvorené lúčovými, priebežnými, okružnými alebo rôzne kombinovanými sieťami. 

Na rozdiel od verejných rozvodných sústav sú priemyselné rozvody charakterizované veľkou 
koncentráciou spotrebičov veľkých výkonov, prevažne ide o asynchrónne motory, predstavujúce 
značné indukčné zaťaženie, z čoho vyplývajú určité nevyhnutné opatrenia (kompenzácia účinm'ka, 
kompenzácia vyšších harmonických a pod.). 

V chemickom priemysle sa na výrobu určitých surovín elektrolýzou používa jednosmerný prúd. 
Získava sa premenou zo striedavého prúdu v usmerňovacích staniciach so značnými 

jednosmernými výkonmi. 

Regulované jednosmerné pohony používané v priemysle sú vybavené vlastnými usmerňovačmi, 
dnes už väčšinou polovodičovými. 

Riadenie priemyselných rozvodov je, ak to výrobný proces vyžaduje, sústredené do technologickej 
dozorne vzhľadom k tomu, že tieto rozvody, najmä prevádzkové, sú úzko späté s výrobným 
zariadením. Preto by mali byť elektrické stanice, zvlášť ich sekundárne rozvodné zariadenia, 
zvyčajne vybavené viac a lepšie ako sú verejné rozvodné sústavy. 

8.1.4 Trakčné vedenie 

Trakčné vedenia sú napájané z trakčných napájacích staníc zapojených do verejných rozvodných 
sietí 110 kV. 

Tabuľka 8.2 Jednosmerné napätie pre trakčnú sústavu 

Menovité napätie Menovité napätie meniarní [V] 
trakčnej sústavy [V] 

normálne hraničné 

250 275 300 

600 660 720 

750 825 900 

1500 1650 1800 

3000 3300 3600 
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pri jednofázovej striedavej trakcii ide o transformáciu 110/27 kV. pri jednosmernej trakcii ide 
zvyčajne o dvojstupňovú transformáciu 110/23 kV a vo vlastných napájacích usmerňovacích 
staniciach sa vykoná zmena sústavy 3 - 50 Hz 23 kV na jednosmernú sústavu 2 - 3 kV. Ďalšie 
používané napätia na jednosmernú elektrickú trakciu sú v tab. 8.2. 

8.2 . Druhy sietí 

Vedenie napájané z jednej strany 

Vedenie napájané z jednej strany (obr. 8.5). Ide o najjednoduchší a najprehľadnejší typ vedenia. 
Nevýhodou je veľké kolísanie napätia na konci vedenia. Na zabezpečenie dôležitých prevádzok je 
nevhodné, alebo je nevypnutné inštalovať dvojité vedenie. 

~~I-r~~r--~r----~r~l 
Obr. 8.5 Vedenie napájané z jednej strany 

Lúčová (radiálna) rozvetvená siet' 

Lúčová (radiálna) rozvetvená sieť (obr. 8.6). Vychádza zvyčajne z transformačných staníc hlavných 
prenosových vedení. K jednotlivým odberom sa možno dostať iba jedinou cestou. Nevýhodou siete 
je, že pri poruche po zapôsobení ochrán a následnom vypnutí vypínača celá ďalšia sieť zostane bez 
dodávky elektrickej energie. Ďalšou nevýhodou je, že smerom k spotrebiteľovi stúpa úbytok 
napätia, a tak niektoré spotrebiče majú iné napätie ako je menovité (najmä pri dlhých vedeniach v 
tejto sieti). Pripojenie väčšieho spotrebiča zapríčiní náhly pokles napätia, preto je napätie v tejto 
sieti veľmi nestabilné (napr. pri rozbehu asynchrónnych strojov rozbehový prúd, ktorý je 
niekoľkonásobok menovitého prúdu spôsobí pokles napätia v trvaní niekedy aj niekoľko sekúnd). 
Na zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti môžeme rozvetvenú sieť doplniť prepojeniami, ktoré sú za 
normálnej prevádzky rozpojené a iba pri poruche alebo údržbe slúžia na zabezpečenie dodávky 
elektrickej energie. 
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Obr. 8.6 Lúčová sieť 

Vedenie napájané z dvoch strán 

Vedenie napájané z dvoch strán (obr. 8.7). Z hľadiska dodávky elektrickej energie je 
spoľahlivejšie, pretože lepšie zabezpečuje bezporuchovú dodávku ako vedenie napájané z jednej 
strany. Napätie tu nekolíše natol'ko ako pri predchádzajúcich typoch vedení. Prierezy vodičov mÔžu 
byť menšie, prevádzková spoľahlivosť je väčšia, ale ochrany týchto vedení sú zložitejšie. 

Obr. 8.7 Vedenie napájané z dvoch strán 

Okružné vedenie 

Okružné vedenie (obr. 8.8). Je to špeciálny druh vedenia napájaný z dvoch strán, oba konce vedenia 
sú však pripojené na ten istý napájací zdroj. Pri vzniku poruchy v ľubovoľnom mieste vedenia 
ochrany selektívne určia miesto poruchy a vypínače odpoja tento úsek od zdroja elektrickej energie. 
Každý odberateľ môže naďalej nerušene odoberať elektrickú energiu, no už len z jednej strany. 
Napätie v okružných sieťach kolíše menej, používajú sa menšie prierezy vodičov, tieto siete však 
vyžadujú zložitejšie systémy chránenia. 
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Obr. 8.8. Okružné vedenie 

Mrežová siet' 

Mrežová sieť (obr. 8.9). Táto sieť je najvýhodnejšia z pohľadu úbytkov napätia a zabezpečenosti 
dodávky elektrickej energie. Je však najnáročnejšia z hľadiska investícií a návrhu systému 
chránenia. Používa sa v husto elektrifikovaných mestských sieťach a vo veľkých priemyselných 
rozvodoch. pri mrežových sieťach postačuje menší počet napájacích bodov. V prípade potreby 
rozšírenia tejto siete v dôsledku nárastu spotreby je to možné bez väčších problémov. 

Obr. 8.9. Mrežová sieť 

Uvedené spôsoby prenosu a rozvodu elektrickej energie možno považovať za základné, z ktorých sa 
zvyšovaním nárokov vytvárajú zložitejšie sieťové útvary. 

Pri voľbe spôsobu rozvodu treba brať do úvahy tieto hľadiská: 

• minimálne straty pri očakávanom maximálnom zaťažení, pri rešpektovaní ekonómie a 
efektívnosti výstavby a prevádzky siete, 

• dôležitosť zabezpečenia dodávky elektrickej energie, 
• zabezpečenie selektívneho určenia miesta poruchy, 
• možnosť rozšírenia siete. 

8.3 Elektrické parametre vedení 

Pre výpočty pomerov na elektrických vedeniach je potrebné poznať elektrické parametre týchto 
vedení. Najdôležitejšie elektrické parametre vedení sú: 
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• odpor, 
• indukčnosť, 

• kapacita, 
• zvod a koróna. 

Okrem týchto základných parametrov sa zavádzajú ešte aj ďalšie parametre, ktoré majú vzťah k 
základným parametrom, alebo majú samostatný fyzikálny význam. 

Vplyv týchto parametrov na prenos elektrickej energie je rôzny, a to podľa druhu a veľkosti napätia 
daného vedenia. Pri striedavých vedeniach nn, ako aj pri jednosmerných vedeniach berieme do 
úvahy len rezistenciu. Ostatné parametre veľmi málo ovplyvňujú prenos elektrickej energie a preto 
ich môžeme vo väčšine prípadoch zanedbať. 

Pri vonkajších vedeniach vysokého napätia stačí brať do úvahy len rezistenciu a indukčnú 
reaktanciu, pri vedeniach vvn a zvn je potrebné uvažovať už aj s kapacitnou reaktanciou vedenia. 
Zvod sa môže teoreticky vyskytovať pri každom napätí, prakticky spolu s korónou sa uvažuje len 
pri napätiach väčších ako 60 kV. 

pri káblových vedeniach je zvyčajne malá indukčnosť, teda ich elektrické vlastnosti určuje 

rezistencia a najmä kapacita. 

Aby sa straty korónou znížili čo možno na najnižšiu únosnú mieru, začali sa používať zväzkové 
vodiče. No zväzkové vodiče znamenajú väčší povrch vodiča, tým vyššie priemery vodičov, čo má 
za následok zvýšenie kapacity vedenia a zníženie indukčnosti. Použitím vyšších napätí na prenos 
elektrickej energie sa však zvyšujú straty z nedokonalosti izolantov a tiež povrchové zvody. 

Rezistencia vedenia 

Pri ustálenom jednosmernom prúde platí pre elektrický odpor tento vzťah 

R= PZ 
S 

kde R 
p 
S 
l 

je elektrický odpor vodiča, 
- rezistivita pri 20°C, 
- prierez vedenia, 
- dižka vedenia. 

(8.2) 

Rezistivita je zväčša určená pri teplote 20°C. Pre iné teploty je potrebné rezistivitu prepočítať 
podľa vzťahu: 

Pt = P2o[1+a2o (t-20)] (8.3) 

kde a20 je teplotný súčiniteľ (pre med' 0,004 Kl, hliník 0,0038 Kl, oceľ 0,006 Kl). 
Pri striedavom prúde sa elektrický odpor vplyvom skinefektu zväčší na hodnotu R', ktorá 
predstavuje rezistanciu. Skinefekt sa prejavuje vytláčaním prúdu na povrch vodiča vplyvom 
magnetického poľa, takže rezistancia vodiča pri striedavom prúde je potom k-krát väčšia ako bol 
elektrický odpor pri jednosmernom prúde. Teda rezistancia vodiča pri striedavom prúde je 

R' = k.R (8.4) 

kde R' je rezistencia vodiča pri striedavom prúde, 
R - elektrický odpor vodiča pri jednosmernom prúde, 
k - činiteľ berúci do úvahy skinefekt. 
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Indukčnost' vedenia 

Indukčná reaktancia vedenia je všeobecne daná vzťahom 

X L = OJLc (8.5) 

kde OJ je uhlová frekvencia, 
Lc - celková alebo prevádzková indukčnosť vedenia. 

Indukčnosť sa všeobecne definuje ako pomer magnetického toku (/J k prúdu, ktorý tento tok 
vyvoláva. 

Celkovú indukČnosť vedenia tvorí súčet koeficienta vlastnej indukčnosti samotného vodiča a 
koeficienta vzájomnej indukčnosti 

(/J 
L=L+M=-

c I (8.6) 

Koeficient vlastnej indukčnosti pozostáva z koeficienta L ~ ktorý je odvodený od vonkajšieho 
magnetického toku (/J/ okolo vodiča a z koeficienta L"" odvodeného z magnetického toku vo vnútri 
vodiča (/J"" 

L' = POPr [(In Dak - l) 
2n r 

L" = liolir [ 
8n 

kde Dak je vzdialenosť ľubovoľného bodu od vodiča, 
r - polomer vodiča, 
[ - dfžka vedenia. 

(8.7) 

(8.8) 

Dosadením za J..lo= 4n . 10-7 H . m-t, J.1r = l a po nahradení prirodzených algoritmov dekadickými 
dostaneme vzťah 

L = (0,46 log D;k - 0,15)10-3 

Koeficient vzájomnej indukčnosti 

M = lioPr [(In Dak - l) 
2n D 

(8.9) 

(8.10 

po dosadení za J..lo a J.1r na dfžku l km a premenou prirodzeného logaritmu na dekadický bude 

M = (0,46 log r;;k - 0,2)10-3 (8.11) 

Celková indukčnosť dvojvodičového jednofázového vedenia je 

Lc = (0,46 log ~ + 0,05)10-
3 

Pre vodiče z magnetického materiálu bude platiť 

Lc = (0,46 log ~ + Pr 0,05 )10-
3 
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kde D 
r 

je vzájomná vzdialenosť vodičov, 
- polomer vodiča. 

Indukčnosť trojfázového vedenia (transponovaného), obr.8.1O vypočítame 

Lc = (0,46 log ~s + 0,05)10-3 

kde Ds je stredná vzdialenosť vodičov 

2 

3 

Obr. 8.10. Usporiadanie vodičov trojfázového vedenia 

(8.14) 

(8.15) 

Predchádzajúce vzťahy boli odvodené pomocou metódy zrkadlenia. pri meraniach sa však zistilo, 
že prúd sa nevracia zemou podľa zrkadlového obrazu, a preto niektorí autori uvádzajú pre výpočet 
celkovej indukčnosti trojfázového vedenia vzťah 

Lc = 2.10-4 In Ds 
re 

kde Ds je stredná vzdialenosť vodičov, 
- ekvivalentný polomer vodiča. 

(8.16) 

Indukčnosť káblov sa vypočíta rovnako ako pri skrútených vzdušných vedeniach, teda indukčnosť 
na jednotku dižky je daná vzťahom 

Lc = 0,46 log D 10-3 

r., 

kde D je vzdialenosť fázových vodičov, 
re - ekvivalentný polomer. 

Kapacita vedenia 

Hodnota celkovej kapacitnej reaktancie vedenia xc je daná vzťahom 

1 
X =-

c mC 

kde C je celková kapacita jednej fázy vedenia. 

pri vedeniach rozlišujeme: 

(8.17) 

(8.18) 

• celkovú kapacitu vodiča danú pomerom celkového náboja za chodu vedenia a napätia na 
tomto vodiči proti zemi, 

• čiastkovú kapacitu vodiča, t. j. kapacitu vodiča proti zemi, 
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• vzájomnú kapacitu dvoch vodičov, ktorá je daná pomerom vzájomného náboja k napätiu 
medzi vodičmi. 

Pre praktické výpočty kapacít vzdušných vedení sa používajú vzťahy, ktoré vyjadrujú jednotlivé 
kapacity pomocou P9tenciálových koeficientov. 

Čiastková kapacita 

Co = 1 [F . km-l] 
Pvl + 2pvz 

Vzájomná kapacita 

Cvz = ( Xvz ) = C.CoPvz [F . km-l] 
Pvl - Pvz Pvl + 2pvz 

Celková kapacita 

C = ( 1 ) [F.km- l
] 

Pvl - Pvz 

kde pvl 
pvz 

je vlastný potenciálový koeficient vodiča, 
- vzájomný potenciálový koeficient vodičov. 

(8.19) 

(8.20) 

(8.21) 

Potenciálové koeficienty pre jednoduché trojfázové vedenie bez zemných lán vypočítame podľa 
vzťahov: 

6 2h -l Pvl = 18.10 In - [km. F ,m, m] , (8.22) 

Pvz = 18.106 In D, [km. FI, m, m] (8.23) 
D 

kde h je priemerná výška vodičov nad zemou, 
r - polomer fázového vodiča, 
D - stredná geometrická vzdialenosť vodičov, 
D' - stredná geometrická vzdialenosť vodičov a zrkadlových obrazov vodičov. 

h = V~~~ (8.24) 

D = VD!2D23D13 

D' = VD!2,D23,D!3' 

(8.25) 

(8.26) 

Zemné laná a oceľové stožiare zvyšujú kapacitu vedenia, a preto sa pri vedeniach vvn a zvn vplyv 
zemných lán nesmie zanedbať. 

Kapacitu káblových vedení vypočítame podľa nasledovného vzťahu 

c= 1 
6 (F . km-l, m, m) 

18.10 l '2 n-
li 

je polomer vodiča kábla, 
- vnútorný polomer kábla, 
- permitivita kábla. 

Kapacita káblových vedení je podstatne vyššia ako kapacita vzdušných vedení. 
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Zvod 

Žiadny izolant nemá nekonečne veľký izolačný odpor. Každý izolant prepúšťa určitý zvodový prúd, 
a to najmä po svojom povrchu. Zvodový prúd je všeobecne daný vzťahom: 

U 
1= _f = UfG 

Ri 

je napätie proti zemi, 
- odpor izolácie, 
- vodivosť izolácie 

(8.28) 

l 
G = - (8.29) 

Ri 

Zvodový prúd má charakter činného prúdu. Tieto straty sa dosť ťažko určujú výpočtom, pretože 
zvod závisí od rôznych faktorov (napr. vplyv počasia). Preto sa v praxi tieto straty určujú meraním. 

Koróna 

Vodiče vedení vvn a zvn predstavujú elektródy s elektrickým poľom. Na povrchu vodiča je 
maximálna intenzita elektrického poľa a za určitých podmienok dosiahne takú hodnotu, pri ktorej 
vzniká neúplný samostatný výboj, ktorý sa nazýva koróna. Počiatočná hodnota napätia, pri ktorom 
vzniká tento výboj sa nazýva kritické napätie. pri poklese napätia pod kritickú hodnotu koróna 
zaniká. Výška kritického napätia závisí od počasia, od relatívnej hustoty vzduchu, drsnosti povrchu 
vodiča, od polomeru vodiča a vzdialenosti vodičov od seba. Vel'kosť kritického napätia podľa 
Peekovho vzťahu je 

(8.30) 

je koeficient vyjadrujúci kvalitu povrchu vodiča, 
- koeficient, ktorý charakterizuje atmosferické pomery, 
- polomer vodiča, 
- vzájomné vzdialenosti medzi vodičmi, 
- relatívna hustota vzduchu vzhľadom na 25 °C a tlak 101,324 kPa. 

Straty spôsobené korónou pre jeden vodič na l km sú podľa Peeka vyjadrené vzťahom 

M'. = 242 f + 25 /rIU _ U \2 
k , tJ Vd~ f kr J (8.31) 

Vzhľadom na hospodárnosť prenosu elektrickej energie sa vodiče dimenzujú tak, aby straty 
korónou boli malé (pod l kW . km-lna vodič). 
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8.4 výpočty na vedeniach 

8.4.1 Výpočet homogénneho vedenia 

. Parametre vedenia sú po celej dfžke rovnomerne rozložené. Budeme uvažovať vedenie jednotkovej 
dfžky, ktorého elektrické parametre sú: 

• Rl [Q.km-1
] 

• Ll [Q.km-1
] 

• Gl [S.km-
1
] 

• Cl [F.km-
1
] 

Pozdfžna impedancia celého vedenia bude· 

Z = ~1 = (RI + j(4) (8.32) 

a priečna admitancia: 

Y = Y;.l = (GI + jwCt ) (8.33) 

Predstavme si element vedenia dfžky dx vo vzdialenosti x od začiatku vedenia (obr.8.11). Na tomto 
mieste predpokladajme okamžitú hodnotu napätia u a okamžitú hodnotu prúdu i. Treba si 
uvedomiť, že pripojením dlhého vedenia na zdroj energie sa nám napätie na konci vedenia neobjaví 
okamžite v nekonečne krátkej dobe, keďže nabíjací prúd kondenzátorov siete (kapacity vedenia), 
musí prechádzať indukčnosťou vedenia rovnomerne rozloženou. Napätie u v určitom mieste x 
bude teda závislé jednak od vzdialenosti x a jednak od času t, teda u = f (x,t). To isté platí aj o prúde 
i, ktorý sa mení vplyvom zvodu a kapacity po celej dfžke vedenia, teda opäť: 

i=f(x,t). u (8.34) 

V elemente dx nastávajú vplyvom všetkých parametrov zmeny a v dôsledku nich bude vo 

vzdialenosti od začiatku x + dx hodnota napätia u + : a hodnota prúdu i + ~ . 

Rdx Ldx 

u Gdx Cdx 

x Ú dx 

Obr. 8.11 Element homogénneho vedenia 

116 

. a i dx 1+-ax 

au 
u+-dx ax 



 

Pre označené smery napätí a prúdov si napíšeme Kirchhoffove zákony, a síce pre napätia II. K. Z. 

du . di 
u + - dx - u + lRdx + - Ldx = O 

dx dt 

Po úprave uvedenej rovnice dostaneme vzťah pre úbytok napätia 

_ du =iR+ di L 
dx dt 

(8.35) 

(8.36) 

čo značí, že v elemente vedenia sa nám napätie mení vplyvom ohmického odporu R a indukčnosti 
L. V elemente sa nám mení prúd i a použitím I. K.Z. dostaneme pre prúdový uzol v elemente 

i - d i dx _ uGdx - d u Cdx - i = O 
dx dt 

(8.37) 

apo úprave 

di du 
--=uG+-C 

dx dt 
(8.38) 

Zmena prúdu v elemente nastáva tak, že časť prúdu sa uzatvára cez zvod G (a korónou) a časť vo 
forme kapacitného posuvného prúdu cez prevádzkovú (celkovú) kapacitu C. 

S ohľadom na harmonický, sínusový priebeh napätia a prúdu môžeme okamžité hodnoty vyjadriť 
exponenciálnou formou vektora 

u = U .e jax 

a tiež 

(8.39) 

(8.40) 

Urobme prvú deriváciu týchto výrazov podľa vzdialenosti x a času t, a dosaďme tieto výrazy do 
rovníc (8.36 ) a (8.38), dostaneme 

- dU .ejax = R.dx-!.e jax + L.dx.jw.l.e jax 

čiže 

dU -( ) - dx = I R + jwL 

a podobne pre (8.36) a (8.37) 

- dl.e jax = G.dx.U .e jax + C.dx.jw.U .e jax 

z čoho 

dl --( ) - - = U G + jOJC 
dx 

(8.41) 

(8.42) 

(8.43) 

(8.44) 

Vo výrazoch (8.42) a (8.44) sú komplexné parametre Z pozdfžna impedancia a Y priečna 
admitancia. 

Z týchto rovníc si vypočítame funkčnú závislosť U = f(x) a tiež 1= f(x). Po derivácii rovnice (8.42) 
podľa x dostaneme: 

d2U dl . 
dx2 = dx (R + jWL) (8.45) 
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do tejto rovnice dosaďme deriváciu prúdu z rovnice (8.44), dostaneme 

d
2
U -( X ) -- - 2 

-2 = U R + jmL G + jmC = UZy = Uy 
dx 

(8.46) 

Symbolom y2 sme označili komplexný súčin pozdižnej impedancie a priečnej admitancie. Z toho 

nám vzniká nový komplexný parameter y , tzv. koeficient šírenia vlny závislý jedine od parametrov 

vedenia. Koeficient šírenia vlny teda je 

y = ~(R + jmLXG + jmC) = ~ZY 
Diferenciálna rovnica podľa vzťahu (8.46) bude mať tvar 

2-

dU _ y2U = O 
dx2 

pre napätie a podobne pre prúd:· 

2-
d / 2/- - O 
dx2 - Y -

Všeobecný integrál tejto lineárnej diferenciálnej rovnice druhého stupňa bude 

U = ~efx + k2e-fx 

(8.47) 

(8.48) 

(8.49) 

(8.50) 

v tejto rovnici sú ~ a k2 komplexné integračné konštanty s charakterom časových vektorov. Podľa 
rovnice (8.42) možno prúd vyjadriť ako: 

- dU 1 / = ---= 
dxZ 

Po derivácii rovnice (8.50) a dosadení do rovnice (8.51) dostaneme 

G + jmC (k e-fx _ k efx) 
R + jmL 2 1 

Dostali sme výraz pre prúd v závislosti od vzdialenosti x. Označme 

1 
Zo = 

G + jmC 
R + jmL 

z ktorého definujeme 

R + jmL 
G + jmC 

(8.51) 

(8.52) 

(8.53) 

(8.54) 

Komplexný parameter Zo nazývame vlnová impedancia. Je závislá výlučne od parametrov vedenia. 

Stanovenie integračných konštánt 

Aby sme rovnice (8.50) a (8.52) mohli použiť na výpočet napätia a prúdu v ľubovoľnom mieste 

vedenia, musíme určiť predovšetkým integračné konštanty ~ a "2' Určíme ich z okrajových 
podmienok a tu môžeme vychádzať z dvoch predpokladov. Niekedy môžeme považovať za známe 
hodnoty napätia a prúdu na začiatku vedenia, inokedy poznáme požiadavky odberateľa a v tomto 
prípade nám budú známe napätie a prúd na konci vedenia. 
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Prepočítajme si integračné konštanty a určime si hlavné rovnice pre prvý prípad, t. j. že poznáme 
hodnoty na začiatku vedenia. V tomto prípade bude x = O, U = Ul a l = ll' Napätie na začiatku 
bude podľa rovnice (8.50) 

~ = (iC; + k2 ) (8.55) 

a z rovnice (8.52) prúd na začiatku 

- l (- -) l( = -=- k2 - kl 
Zo 

(8.56) 

Po dosadení takto určených impedančných konštánt do rovníc (8.50) a (8.52) dostaneme hodnoty na 
ľubovoľnom mieste vedenia x. Sčítaním obidvoch posledných rovníc dostaneme 

k - fI; + llzo 
2 - 2 (8.57) 

a odčítaním druhej rovnice od prvej 

k - fI; -lľ20 
( - 2 (8.58) 

dosaďme takto vypočítané integračné konštanty a dostaneme 

_ _ eYx + e -Yx _ _ eYx - e-Yx 
Ux = Ul - IlZO ----

2 2 
(8.59) 

Z čoho vyplýva, že na konci vedenia, teda pri x = l, U x = U 2 bude 

(8.60) 

Podobne dostávame dosadením integračných konštánt výraz pre prúd na ľubovoľnom mieste x 

_ eYx + e-Yx U eYx - e-Yx 
Ix = Il - _l ----

2 Zo 2 
(8.61) 

a dosadením za x = l, Ix = 12 hodnotu prúdu na konci vedenia. 

V druhom prípade, keď sú známe hodnoty napätia a prúdu na konci vedenia, uvažujeme 
vzdialenosť x' od konca vedenia k elementu. V tom prípade bude 

U
x 

= kle -fr + k
2
eYx' (8.62) 

Ix = ; (k2e
Yx' - kle -Yx' ) 

o 
(8.63) 

[ntegračné konštanty vyplynú z podmienky, že x' = O U x' = U 2 a l Jť = 12 

k- [f2 - 1220 
(= 

2 
(8.64) 

iC - [f2 + 12zo 
2 - 2 (8.65) 

Dosadením týchto konštánt do rovníc (8.50) a (8.52) dostaReme pre napätie v mieste x' 
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(8.66) 

a pre prúd 

(8.67) 

Podobne postupujeme, keď chceme vypočítať hodnotu napätia a prúdu na zdroji, t. j. na samom 
začiatku vedenia. V tom prípade: 

x'= l, Ux. = Ul 

Ix. = II 
Hyperbolický tvar základných rovníc 

(8.68) 

(8.69) 

Predchádzajúce exponenciálne rovnice vyjadrujú napätie a prúd v ľubovoľnom mieste dlhého 
vedenia v závislosti od dižky a času. Exponenciálna forma rovníc sa používa pri rozbore šírenia vin 
pozdiž vedenia. Pre výpočet vel'kostí a fáz napätí, prúdov sa používajú hyperbolické rovnice. 
Základné exponenciálne rovnice môžeme prepísať na rovnice hyperbolické. Keď vychádzame z 
predpokladu, že je známe napätie a prúd na začiatku vedenia, bude napätie v ľubovoľnom mieste x 

U x = Ul cosh ji'x - I/io sinh ji'x 

Ix = II cosh ji'x - ~l sinh ji'x 
Zo 

(8.70) 

(8.71) 

A podobne, keď sú známe hodnoty na konci vedenia, bude napätie a prúd v mieste x' 

U x' = U 2 cosh ji'x' + 12?0 sinh ji'x' 

/- /- h -, U2 • h -, 
x' = 2 cos rx + -=- sm rx 

Zo 

(8.72) 

(8.73) 

V týchto rovniciach nám vystupujú dve vlny a síce vlny s kladným exponentom ei'x a vlny so 
záporným exponentom e -i'x. Vlny s kladným exponentom predstavujú pri šírení elektrickej energie 
postupujúce vlny napätia, resp. prúdu, naproti tomu vlny s exponentom záporným vlny odrazené. 
Vo všetkých vzťahoch vystupuje Zo vlnová impedancia matematicky definovaná komplexná 
veličina rovnicou (8.54). Táto veličina nie je závislá od dižky vedenia a udáva v každom mieste 
vedenia pomer napätia a prúdu postupujúcej, resp. odrazenej vlny. Je teda charakteristická pre určité 
vedenie. Ďalej v každom výraze vystupuje druhá dôležitá komplexná veličina r definovaná 
rovnicou (8.47) a pomenovaná ako koeficient šírenia vlny. 

r = tJ + ja (8.74) 

Reálna zložka tJ je tzv. koeficient tlmenia, t. j. miera tlmenia veličiny. Vyjadruje zmenu vel'kosti 
veličiny na jednotku dfžky od začiatku ku koncu vedenia. Imaginárna zložka a je miera posunu 
fázy a vyjadruje nám rýchlosť s akou sa vlna na vedení šíri. 

8.4.2 Prevádzkové stavy homogénneho vedenia 

Záťažná impedancia Z2 pripojená na koniec homogénneho vedenia sa môže meniť v širokom 
rozmedzí od nuly až po oo. 
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Stav naprázdno 

Je to stav vedenia, pri ktorom impedancia na konci vedenia dosahuje veľmi vysokú hodnotu. 

Môžeme predpokladať, že impedancia Z2 = oo a prúdI2 = O. Napätie v ľubovoľnom mieste 

x' od konca vedenia môžeme vyjadriť 

flox' = U 2 co sh px' (8.75) 

Napätie na začiatku vedenia bude: 

flol = U 2 co sh rt (8.76) 

Ako vidíme vlna napätia sa odrazom zdvojnásobí. Prúd v ľubovoľnom mieste x' od konca vedenia 
môžeme vyjadriť 

/- U2 • h -, 
Ox' = -=- Sln IX 

Zo 

Prúd na začiatku vedenia bude: 

/- - U2 • h;;;{ 
Ol - -=- Sln f. 

Zo 

(8.77) 

(8.78) 

Stav naprázdno sa vyznačuje tým, že prenášaný výkon je zväčša kapacitného charakteru a napätie 
na konci vedenia dosahuje vyššie hodnoty ako na začiatku (Ferantiho jav). Tento stav patrí medzi 
poruchové stavy. Nepriaznivé dôsledky stavu naprázdno sa odstraňujú kompenzáciou na dlhých 
vedeniach. 

Stav nakrátko 

V tomto prípade imped;lllcia Z2 = O a napätie U 2 = O. Podľa rovnice (2.28) bude napätie v 

ľubovoľnom mieste x' od konca vedenia 

fla, = 12zo sinh px' (8.79) 

Napätie na začiatku vedenia bude: 

flkl = 12zo sinh rt (8.80) 

Prúd v ľubovoľnom mieste x' od konca vedenia môžeme vyjadriť 

l kx' = 12 cosh px' (8.81) 

Prúd na začiatku vedenia bude: 

lkl = 12 co sh rt (8.82) 

Prúdová vlna v stave nakrátko sa odrazom zdvojnásobí. Chod nakrátko patrí medzi poruchové 
stavy, pretože prúd na vedení dosahuje veľmi vysoké hodnoty, nebezpečné pre vedenie z hľadiska 
tepelného a mechanického namáhania vedenia. 

Prispôsobené vedenie 

V tomto prípade sa impedancia záťaže rovná vlnovej impedancii vedenia Z2 = Zo' Takýto stav sa 

nazýva prevádzka vedenia za ideálnych podmienok, alebo prevádzka pri tzv. prirodzenom výkone 
vedenia. Napätie v ľubovoľnom mieste x' od konca vedenia môžeme vyjadriť 

(8.83) 
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rovnako prúd 

ix' = i2efx' (8.84) 

Podiel napätia a prúdu v ľubovoľnom mieste na vedení sa pri ideálnom prevádzkovom stave rovná 
impedancii Z2' resp. vlnovej impedancii Zo. Trojfázový výkon prenášaný vedením sa bude rovnať 

- - -* - U 2*[ U 2 
• 

Sp = 3U2[I2 = 3U2[ --=;- = ..3*z = Pp + JQp 
Zo Zo 

(8.85) 

Výkon Sp sme nazvali prirodzeným výkonom vedenia. Vyznačuje sa tým, že jalový výkon je voči 
činnému výkonu najmenší. 

8.4.3 Výpočet vedení so sústredenými parametrami 

Pokiaľ nie je potrebné podrobne vyšetrovať napäťové a prúdové pomery na dlhých vedeniach, pri 
výpočte napätí a prúdov nám postačí, ak dané vedenie nahradíme vhodným štvorpólom. Pre fázory 
napätí a prúdov na konci, resp. na začiatku vedenia platí: 

(8.86) 

resp. 

(8.87) 

Konštanty A, B, C, D sú komplexné konštanty charakteristické pre dané vedenie. Medzi týmito 

konštantami platí vzťah AD - BC = 1. V elektroenergetike sa dlhé vedenia najčastejšie 
nahradzujú symetrickými štvorpólmi. Uvedieme štvorpóly v tvare "1[" článku a T článku pre 
okrajové podmienky z konca vedenia. 

Náhradný "n" článok 
Náhradný štvorpól pomocou "Tt" článku je vytvorený tak, že pozdižna impedancia celého vedenia 

je sústredená do jedného prvku a je pripojená do stredu vedenia. Priečna admitancia Y je rozdelená 

na dve polovice Y /2 a sústredená na začiatok a koniec vedenia (obr. 8.12). 
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Pre náhradný "n" článok platí: 

1 = I" + I 1 

Ulf = U2f +IZ 

1 = ľ +12 

1'=u V 
2f 2 

Z 
i 

Jr 

ľ 
~ 

2 

Obr. 8.12 Náhradný "n" článok 

i z 

(8.88) 

(8.89) 

(8.90) 

(8.91) 

UZf 

Po vzájomnom dosadení a úprave dostaneme základné rovnice vyjadrujúce napätie a prúd na 
začiatku vedenia 

(8.92) 

(8.93) 

Z uvedených rovníc môžeme určiť čomu sa rovnajú komplexné konštanty A, B , C ,D pre "n" 

článok 

- - ( ZYJ A=D= 1+ 2 
- ( ZV] c= 1+4 

(8.94) 

Fázorový diagram pre "n" článok pre záťaž induktívneho charakteru a za predpokladu (] = O je na 
obr.8.13. . 
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Im 

Re 

Obr. 8.13 Fázorový diagram PI článku 

Náhradný "T" článok 

Náhradný štvorpól pomocou "T" článku je vytvorený tak:, že pozdižna impedancia vedenia Z je 

rozdelená na dve polovice Z / 2, ktoré sú pripojené na začiatok a koniec vedenia. Priečna 
admitancia celého vedenia Y je sústredená do stredu vedenia (obr. 8.14) 

Z 
2 

I 

Z 
2 

Obr. 8.14 Náhradný" T" článok 

Náhradný "TO. článok môžeme opísať rovnicami 
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(8.97) 

l=u Y f 
(8.98) 

Po vzájomnom dosadení a úprave dostávame rovnice na výpočet napätia a prúdu na začiatku 
vedenia: 

(8.99) 

II =U,/Y +1,(1+ zn (8.100) 

z rovníc môžeme určiť komplexné konštanty A, B , C ,D pre štvorpól v tvare "T" článku 

- - ( ZYJ A=D= 1+2 (8.101) 

C=y 
Napäťové a prúdové pomery v "T" článku zobrazuje fázorový diagram obr. 8.15. 

Im 

Re 

Obr. 8.15 Fázorový diagram T článku 

Náhradným ,,7t" a "T" článkom môžeme počítať s dostatočnou presnosťou vedenia do dlžky 
300 km. 

8.4.4 Výpočet vedení s uvažovaním pozdlžnej impedancie Z 

pri trojfázových vedeniach vn a nn, ktoré zásobujú elektrickou energiou maloodberateľov, a v 

ktorých z» Y, môžeme priečnu admitanciu Y proti Z zanedbať. Ide o tzv. impedančné vedenia 
alebo siete. 

Trojfázové vedenie napájané z jednej strany 
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Predpokladáme trojfázové vedenie, ktorého impedancia na jednotku dížky je konštantná 
Z; = Rj + jmLj . Schematicky je toto vedenie na obr. 8.16. 

l 
4 ... 

I 
4 ... 

I z3 ... 

Obr. 8.16 Vedenie napájané z jednej strany 

Impedancie jednotlivých úsekov vedenia sú: 

Z; = Z; 11 = (Rj + jmL)1 

Z2 = Zj.l2 = (Rj + jmL)2 

z" = Z;.ln = (Rj + jmLj)zn 

Úbytok napätia na vedení bude: 

n 

AU, = ZI.lI + Z2 .l2 + ....... + zn.ln = L Zk . i k 
k=1 

n 

AU, = (Rj + jmLj)L Zk .ik 
k=1 

n n 

AU, = RjLZk.lčk +XjLZk.1jk 
k=1 k=1 

Prúdy vo vetvách i k sú dané súčtom odberových (záťažných) prúdov: 
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n 

II = Llzk = lz! + Iz2+· .. ·+l zn 
k=1 

n 

12 = Llzk = Iz2 + Iz3+····+l zn 
k=2 

In = l zn 

Po dosadení dostaneme pre úbytok napätia vzťah: 

n 

AU f = (Ri + jmLJL Lk .1 zk 
k=1 

n n 

AUf = RiL Lk ·/čk + XiL Lk ·/;jk 
k=1 k=1 

Straty na trojfázovom vedení budú: 

n 

AP = 3Ri '2.)k/; 
k=1 

Trojfázové vedenie napájané z dvoch strán 

Vedenie napájané z dvoch strán s viacerými odberateľmi je na obr. 8.17. 

I 3 ... 

I 
z3 ... 

Obr. 8.17 Vedenie napájané z dvoch strán 

pri určení napájacích prúdov predpokladáme: 

fiAf < U Bf 
n 

AUABf = UBf - UAf = (Ri + jmLJL LBk .lzk - (Ri + jmL;}IA L 

n 

L LBk .lzk 
I A = ,.::.k.....:=I'--__ 

L 

analogicky 

n 

U Bf - UAf 
L 

LLAk·lzk U U - Bf- Af IB = ..:.:.k=....;:I ___ + -::.....----"-
L L 

k=1 
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Po určení napájacích prúdov l A a IB určíme vetvové prúdy a miesto s najväčším úbytkom napätia. 
V tomto uzle je vedenie napájané z oboch zdrojov. V tomto bode môžeme vedenie fiktívne rozdeliť 
na dve vedenia napájané z jednej strany. 

Príklad 8.1 Napájanie z jednej strany 

Vypočítajte napätia vodberových miestach 1 a 2, UZ1 a UZ2, ak impedancia vedenia je 
Z1 = 0,3 + jO,36 n/km. Napájacie napätie je UN = 230 V<O°. Odoberané výkony v odberoch 1,2 sú 
induktívneho charakteru. Vypočítajte celkové trojfázové straty na vedení. 

lJ = 500 fi 12 = 400 fi 

lz] = 30 A 1z2 = 40 A 
cos rp] = 0,95 cos rp2 = 0,93 

Obr. 8.18 Pn1dad 8.1 Napájanie z jednej strany 

1. Odoberané prúdy 

Celý účinník priradíme prúdu (zanedbáme uhol napätia v odberových miestach) 

IZI = 30L - 18,19° A.· 

IZ2 = 40L - 2l,5T A 

2. Prúdy v jednotlivých úsekoch vedenia 

IV2 = IZ2 = 40L - 21,5T A 

IVI = IV2 + IZI = 69,97 L - 20,12° A 

3. Napätia v miestach pripojenia záťaže 

UZI = UN - (Z/I/vI) = 22l,54L - 1,2TV 

UZ2 = UZI -(Z/I/vJ = 2l5,08L - 2,2TV 

4. Celkové trojfázo~é straty 

Se = 3.Z/ .(1;111 + 1;212) = 2926,7W + j467,5var 
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Pn1dad 8.2 Výpočet vedenia z jednej strany iteračne 

Vypočítajte napätia vodberových miestach 1, 2 U Zl a UZ2, ak impedancia vedenia je 
Zl = 0,3 + jO,36 nJkm. Napájacie napätie je UN = 230 V<O°. Odoberané výkony v odberoch 1,2 sú 
trojfázové induktívneho charakteru. Fázové napätia na začiatku iterácie v odberoch 1 a 2 odhadnite 
UZl(O) = UZ2(O) =230 V<O°. Vypočítajte prvé 2 kroky iterácie a uveďte podmienku ukončenia 
výpočtu. Vypočítajte trojfázové straty na vedení 

1
1 
= 500 m 1

2 
= 400 m 

PZ1 = 20 kW P Z2 = 30 kW 
COS rp1 = 0,95 COS rp2 = 0,97 

Obr. 8.19 Príklad 8.2 Výpočet vedenia Z jednej strany iteračne 

1. Zdanlivé odbery 

SI = PZI + j.tg(lPI),PZI = 21,05L18,20° kVA 

S2 = PZ2 + j.tg(lPJ.PZ2 = 30,93L14,07°kVA 

NULTÝ KROK ITERÁCIE 

2. Odoberané prúdy 

1(0) = S; = 30,51L - 18,2° A 
Zl (-(O)). 

3,Uzl 

1(0) = S; = 40,82L - 14,07° A 
Z2 (-(O))* 

3,UZ2 

Počiatočné hodnoty odhadneme: U~/ a u~l = 230 V <O° 

3. Prúdy v jednotlivých úsekoch vedenia 

l~~ = li~ = 44,82L - 14,04° A 

l~~) = l~~ + li~) = 75,28L - 15,74° A 

4. Výpočet napätí v mieste odberu 

-(I) - (-(O) ) ° U Zl = UN - IVIIIZ[ = 221,35L - 1,55 V 

ľJi~ = ui~) - (1~~12Z[) = 214,77L - 2,92°V 

(8.121) 

(8.122) 

(8:123) 

(8.124) 

(8.125) 

(8.126) 

(8.127) 

(8.128) 

Po každom iteračnom kroku overíme, či získané hodnoty sú zaťažené chybou, ktorú pri výpočte 
tolerujeme 

(8.129) 
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ak nie, potom pokračujeme v ďalších iteráciách. 

PRVÝ KROK ITERÁCIE 

5. Odoberané prúdy 

S* 
l ~il = -(-;---'-~~l) ):-.""* 

3,UZl 

S* -(1) _ 2 I Z2 - --:--=-:-:-
(-(l))* 3,UZ2 

6. Prúdy v jednotlivých úsekoch vedenia 
-(1) _ -(1) 
I V2 - I Z2 

lv (11) = 1(1) + 1(1) 
V2 Zl 

nasleduje 4. krok s dosadením novovypočítaných prúdov 

7. Celkové straty 

(,(-(l) \2 (-(1) \2 ) Se = 3.ZI~Ivl/ll + Iv2 /12 

Príklad 8.3 Napájanie z dvoch strán 

(8.130) 

(8.131) 

(8.132) 

(8.133) 

(8.134) 

Vypočítajte napätia vodberových miestach 1, 2 U Zl a UZ2, ak impedancia vedenia je 
Zl = 0,3 + jO,36 Wkm. Napájacie napätia sú UAN = 227 V<O°, UBN = 227 VI O°. Odoberané výkony 
v odberoch 1, 2 sú induktívneho charakteru. Fázové napätia na začiatku iterácie v odberoch 1 a 2 
odhadnite UZl(O) = U Z2(O) =230 V<O°. Vypočítajte prvé 2 kroky iterácie a uved'te podmienku 
ukončenia výpočtu. 

1. Zdanlivé odbery 

II = 500 m 12 = 400 m 1
2 

= 400m 

pz] = 38 kW Pz2 = 47kW 
COS ({J] = 0,95 COS ({J2 = 0,97 

Obr. 8.20 Prľk1ad 8.3 Napájanie z dvoch strán 

Sl = ~ +j.tg(qJl)'~ = 40LI8.195°kVA 

S2 = P2 + j.tg(qJ2),P2 = 48,45ILI4,07° kVA 
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NULTÝ· KROK ITERÁCIE 

2. Odoberané prúdy 

S* 
[Z (Ol) = ---:---,,1---:-:- = 57,97 L - 18,195° A 

1-(0))* 3,UzI 

S* 
-(o) _ ° 
[Z2 - ---:---=2,-:-:- = 70,233L - 14,07 A 

1-(0))* 3,UZ2 

Ak U~{ a U~J sú 230V/0° 

3. Napájacie prúdy 

L: [~) ,ZkB 
[(O) = U AN - U BN + -.:.k"--__ = 

A Z['Z Z 

U U j(O) (Z + Z ) + [(O)(Z ) 
= AN - BN + Zl 2 3 Z2 3 = 70 53L _ 16 4° A 

Zl' Z Z " 

L: [(O) .Z 
[(O) = U BN - U AN + k zk kA = 

8 Z[l Z 

U U [(O)(Z ) + j(0)(1 + Z ) 
= BN - AN + Zl I Z2 I 2 = 57 58L _ 15 37° A 

Z[.l Z " 

hA - dižka vedenia medzi k-tym odberovým uzlom a napájacím uzlom A 

[kB - dižka vedenia medzi k-tym odberovým uzlom a napájacím uzlom B 

Kontrola správnosti výpočtu napájacích prúdov: 
? 

[(o) + [iO) ~ [(o) + [(o) = 123188 - J·.35 173 A 
A B Zl Z2 ' , 

4. Výpočet prúdov v jednotlivých úsekoch kábla 

[(o) = [(o) = 70 533L - 1640° A 
Vl A ' , 

[(O) = [(o) _ [(O) = 1272L - 819° A 
V2 Vl Zl ' , 

j(O) = 1(0) - 1(0) = 57 58LI64 633° A 
V3 V2 Z2 ' , 

Kontrola správnosti výpočtu: 
? 

1(0) =. _ j(o) 
V3 B 

(8.137) 

(8.138) 

(8.139) 

(8.140) 

(8.141) 

(8.142) 

(8.143) 

(8.144) 

prúdy ktorých uhol je väčší ako 90° tečú opačným smerom než ako je to znázornené na obrázku. 

5. Výpočet napätí v mieste odberu 

U(I) = U - Z [(o)Z = 213 464L - 2468°V 
Zl A [Vl I ' , 

(8.145) 

U(I) = U (I) - Z [(O)Z = 211769L - 292° V 
Z2 Zl [ V2 2 ' , 

(8.146) 
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Kontrola správnosti výpočtu: 

Iná kontrola správnosti výpočtu: 
? 

1

- - 1 ~ (-(O) -(o) -(o) -(O)) -U AN - U BN - Zl . [VI .11 + [V2 .12 + [V3 .13 + [V4 .14 - O V 

PRVÝ KROK ITERÁCIE 

6. Odoberané prúdy 

s* lz (11) = --;-~l---:-:- = 62,462L - 20,663
0 

A 
{-(l))* 3,UZl 

S * -(1) _ 2 o 
[Z2 - --;---=--,:-:- = 76,268L - 16,99 A 

(-(l))* 3,UZ2 

7. Napájacie prúdy 

Kontrola správnosti výpočtu napájacích prúdov: 
? 

1(1) + 1(1) ~'l(l) + l(i) = 131383 - J·44 327 A 
A B Zl Z2 ' , 

8. Výpočet prúdov v jednotlivých úsekoch kábla 

1(1) = 1(1) = 76 271L - 19057
0 

A 
Vl A ' , 

1(1) = 1(1) - 1(1) = 13 944L - 11 8450 

A 
V2 VI Zl' , 

1(1) = 1(1) - 1(1) = 62 392L161862° A 
V3 V2 Z2 ' , 

Kontrola správnosti výpočtu: 
? 

1(1) ='-1(1) 
V3 8 

(8.147) 

(8.148) 

(8.149) 

(8.150) 

(8.151) 

(8.152) 

(8.153) 

(8.154) 

(8.155) 

(8.156) 

(8.157) 

prúdy ktorých uhol je väčší ako 90° tečú opačným smerom než ako je to znázornené na obrázku. 

9. Celkové straty 

(8.158) 
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10. Podmienka ukončenia výpočtu podľa rovnice (8.129) 

/ll)}'y - U 2;-1)/ ~ e 

8.4.5 Výpočet uzavretých sietí 

Na priame výpočty sietí sa používa niekoľko metód. 

Metóda využívajúca Kirchhoffove zákony 

V uzavretej sieti máme zvyčajne určené záťaže v jednotlivých uzloch a impedancie spojovacích 
vedení. Zvolíme si určitý smer prúdov apodľa I. a II. Kirchhoffovho zákona zostavíme toľko rovníc 
koľko je neznámych prúdov. 

Metóda superpozície 

Predchádzajúca metóda výpočtu môže byť pri zložitejších sieťach veľmi zdihavá. Prehľadnejšou 
metódou riešenia je metóda superpozície. Je založená na postupnom skúmaní záťaže v jednotlivých 
bodoch siete. Táto metóda platí pre všetky lineárne siete. Pri výpočte sa vychádza z týchto hľadísk: 

Prúdy úsekov v jednotlivých vetvách lineárnej siete aj s možnými napätiami zdrojov v tejto sieti sú 
súčtom čiastkových prúdov vyvolaných jednotlivými odbermi a napätiami v tejto sieti. 

Pri výpočte si môžeme všetky vyvolané prúdy aj s napätiami, okrem jedného prúdu, odmyslieť a 
sieť si predstaviť tak, ako by zásobovala iba tento jeden odber. Takto dostaneme čiastkové prúdy v 
jednotlivých vetvách, ktoré nakoniec spočítame a dostaneme celkový prúd vyvolaný všetkými 
odbermi. 

Riešenie je prehľadné a univerzálne. Pri riešení je potrebné venovať veľkú pozornosť znamienku 
toku prúdov vzhľadom na zvolený celkový smer. 

Redukcia zložitej siete na jednoduchší tvar 

Pri deliacej metóde rozdelíme odhadom sieť na jednoduché úseky, v ktorých ľahšie vyriešime 
napäťové a prúdové pomery. Deliace body určíme v takých miestach, kde predpokladáme najväčší 
úbytok napätia. Pri správnej voľbe získame v tomto deliacom mieste približne rovnaké úbytky 
napätia počítané pre rôzne napájacie napätia. Keď sú rozdiely v úbytkoch napätia značné, je 
potrebné rezy posunúť a výpočty urobiť znova. 

8.5 Elektrické stanice v elektrizačnej sústave 

Elektrické stanice sú neoddeliteľnými súčasťami elektrizačnej sústavy. Sú nimi prepojené siete 
rôznych prúdových a napäťových sústav a cez ne sa taktiež jednotlivé siete ovplyvňujú. Ich 
umiestnenie v sústave sa musí zvoliť tak, aby bolo čo najoptimálnejšie. Distribučné elektrické 
stanice by mali byť umiestnené podľa možnosti v centre spotreby. 

Význam každej elektrickej stanice závisí od toho, vakom mieste je začlenená do elektrizačnej 
sústavy. V rozvodných sústavách je význam elektrickej stanice úmerný veľkosti oblasti, ktorá je 
touto stanicou zásobovaná. Stanice vo významných uzloch sústavy musia zaručiť spoľahlivejšiu 
dodávku elektrickej energie, ako napr. malá stožiarová transformovňa, zásobujúca nevýznamnú 
osadu. 

Dôležitosť elektrickej stanice je jedno z hľadísk pri stanovovaní požadovaného stupňa spoľahlivosti 
stanice. Rôzne stupne spoľahlivosti dodávky elektrickej energie možno dosiahnuť vhodnou voľbou 
prenosových a rozvodných sietí a ich rôznym prepojením v elektrických staniciach. Čím 
spoľahlivejšia je elektrická stanica, tým je drahšia. Optimálne riešenie spoľahlivosti dodávky 
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elektrickej energie bude teda také, pri ktorom sa berie do úvahy vzájomné zálohovanie jednotlivých 
jednoduchších staníc. 

Druhy elektrických staníc a ich hlavné funkcie 

Elektrická stanica je správne riešená a začlenená do elektrizačnej sústavy vtedy, ak táto umožňuje 
plniť všetky požiadavky na ňu kladené. Elektrické stanice tvoria uzly elektrizačnej sústavy, do 
ktorých je sústredená väčšina funkcií sústavy, najmä spínanie, istenie, regulácia, meranie 
. a ovládanie. 

Podľa hlavného účelu sa elektrické stanice delia na transformovne, spínacie stanice, meniarne 
a kompenzovne. 

• Transformovňa je elektrická stanica určená na zmenu napätia prenášanej elektrickej energie 
pri rovnakej frekvencii. 

• Spínacia stanica je elektrická stanica určená na rozvádzanie elektrickej energie rovnakého 
napätia bez premeny a transformácie. 

• Meniareň je elektrická stanica slúžiaca na zmenu druhu prúdu (zo striedavého na 
jednosmerný a opačne), alebo frekvencie prenášanej elektrickej energie. Tu je potrebné 
rozlišovať usmerňovacie stanice, ktoré menia striedavý prúd na jednosmerný a striedačové 
stanice, ktoré menia jednosmerný prúd na striedavý. 

• Kompenzovňa je elektrická stanica, ktorá slúži na zmenu (reguláciu) parametrov prenosu za 
účelom vyrovnania jalových zložiek striedavého prúdu. 

Elektrické stanice ako časť elektrizačnej sústavy 

Ak považujeme elektrizačnú sústavu za systém, tak elektrické stanice predstavujú časti tohto 
systému - podsystémy. Tieto podsystémy možno všeobecne charakterizovať ako zariadenia, ktoré 
majú určité vstupy (prívody energie) a určité výstupy (vývody) rôzne od vstupov určitou zmenou 
spôsobenou hlavnou funkciou elektrickej stanice. 

Pr,i,ncipiálne je toto naznačené na obr. 8.21. Z tohto pohľadu možno straty v elektrickej stanici 
považovať za nežiadúci výstup. 

Elektrické siete pôsobia na stanice a sú nimi ovplyvňované, čo je spolu s ostatnými vplyvmi 
naznačené na obr. 8.22. Vzťahy elektrickej stanice k napájacej a napájanej sieti, k riadeniu a okoliu 
stanice sú nakreslené očíslovanými šípkami, ktoré vyjadrujú: 

straty 

vstupy (zdrqje) 

elektrická 
stanica 

výstupy (S{XireOO) 

riadnie 

rušivé VJiyvy 

Obr. 8.21 Elektrická stanica ako systém 
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Obr. 8.22 Väzby v elektrickej stanici 

1. vplyvy napájacej siete na elektrickú stanicu (dodávaný výkon, skratový výkon, 
napätie a jeho kvalita, prepätie, spoľahlivosť, stabilita), 

2. vplyvy elektrickej stanice na napájanú sieť (dodávaný výkon, skratový výkon, 
napätie a jeho kvalita, prepätia, spoľahlivosť, stabilita), 

3. vplyvy elektrickej stanice na napájaciu sieť (odoberané výkony, účinník, 

preťaženie, skraty, prepätia, kvalita napätia, požiadavky na spoľahlivosť, 
stabilita), 

4. vplyvy napájanej siete na elektrickú stanicu (odoberané výkony, rázy, 
preťaženia, skraty, účinník, kvalita napätia, požiadavky na spoľahlivosť), 

5. informácie pre riadenie (meranie, návestia), 

6. ovládanie a riadenie stanice (zásahy ručné, strojové, diaľkové, automatické, 
istenie), 

7. vplyvy okolia na elektrickú stanicu (prostredie, počasie, znečistenie ovzdušia, 
zásahy nepovolaných osôb, pôsobenie hlodavcov, teplo z okolia, mechanické 
poškodenie ), 

8. vplyvy elektrickej stanice na okolie (dotykové a krokové napätia, elektrický 
oblúk, požiar, výbuch, indukcia, elektrostatické pole, olejový odpad, hluk, 
estetické vplyvy), 

9. vplyvy, ktorými pôsobí elektrická stanica sama na seba (prepätia, skraty, úbytky 
napätia, elektrický oblúk, požiar, výbuch, hluk, vyššie harmonické, zásahy 
prevádzky a údržby). 
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F - oblasť 
likvidácie 

A- oblasť 
navrhovania 

E- oblasť 

údržby 

B - oblasť 
výroby 

D - oblasť 
prevádzky 

c- oblasť 
montážna 

Obr. 8.23 Komplexný systémový pohľad na elektrickú stanicu 
1 - technické jadro, 2 - materiálová sféra, 3 - personálna sféra, 4 - informačná sféra 

Iný pohľad na tento subsystém je na obr. 8.23, na ktorom je vyznačené, čo všetko sa rozumie pod 
pojmom elektrická stanica zo systémového hľadiska. Okrem technického jadra subsystému (1), t. j. 
vlastného technického riešenia a prevedenia v zmysle obr. 8.23, sem patria aj oblasti, ako 

A - navrhovanie (riešenie, projektovanie), 

B - výroba (dielenská, továrenská), 

C-montáž, 

D - prevádzka, 

E - údržba (diagnostika, oprava, obmena prístrojov a zariadení), 

F -likvidácia stanice (po ukončení prevádzky). 

Každá z týchto oblastí obsahuje sféru materiálovú (2), personálnu (3) a informačnú (4). Celý 
subsystém musí plniť rôzne funkcie a všetky oblasti sú v jednotlivých sférach nositeľmi niektorých 
týchto funkcií. Ak niektorá z týchto častí neplní určenú funkciu, deje sa to na úkor ostatných častí. 

8.6 Zdroje v elektrizačnej sústave 

Na premenu mechanickej energie na elektrickú sa v elektrárni používa zväčša synchrónny stroj. 
Synchrónne stroje rozdeľujeme podľa počtu pólov na: 

• stroje s hladkým rotorom, 
• stroje s vyjadrenými pólmi. 

Stroje s hladkým rotorom vyrábajú elektrickú energiu s frekvenciou napätia rovnakou ako je 
frekvencia otáčania ich rotora. Pre 50 Hz je to 3000 otáčok za minútu. Používajú sa najmä 
v tepelných elektrárňach s kondenzátorom. Ich výhodou je jednoduchšia konštrukcia oproti strojom 

136 



 

s vyjadrenými pólmi. Nevýhodou je že vyžadujú pohon schopný prevádzky 3000 otáčok za minútu, 
čo pri veterných a vodných turbínach bez prevodovky nie je bežne dosiahnuteľné. Označujú sa tiež 
ako tepelné generátorové agregáty. 

Rotory strojov s vyjadrenými pólmi sa otáčajú rýchlosťou 3000 otáčok za minútu podelenou 
počtom pólových dvojíc. Výhodou týchto strojov je možnosť pohonu nižšími otáčkami, čo sa 
využíva najmä vo vodných elektrárňach. Tieto stroje sa často tiež nazývajú hydroelektrické 
agregáty. 

p 

c M 

0,1 <---*------I---"{ 

COS<jFO 

L -0,4 -0,2 0,2 0,4 0,6 Q 

podbudený ---I~- prebudený 

Obr. 8.24 Prevádzkový diagram generátora v P-Q súradniciach 

~a obr. 8.24 je znázornená pracovná oblasť generátora v súradniciach činného a jalového 
~aťaženia. Tento diagram udáva závislosť dovolených trvalých zaťažení generátora činným 
~ýkonom na jalovom výkone pri rôznych cos<p. Na diagrame vidieť rad charakteristických bodov a 
~astí, ktoré určujú dovolené zaťaženie generátora. Bod A zodpovedá menovitému výkonu 
~enerátora (In, iJn' cosťAz). Zaťaženie ohraničené časťou kružnice medzi bodmi A a D je limitované 
iovolenými prevádzkovými otepleniami budiaceho vinutia, ktoré sú určené len rotorovým prúdom 
i prakticky nezávisia od zaťaženia statora. Pri prevádzke na tejto časti krivky má generátor nižšie 
lodnoty cos<p ako menovité. 

Jteplenie aktívneho železa je v podstate rovnaké ako pri prevádzke s menovitým výkonom, keďže 
fplyv zvýšenej indukcie v medzere je kompenzovaný znížením zložky oteplenia závislej od prúdu 
;tatora. Statická stabilita pri prevádzke so znížením cos<p je vyššia ako pri menovitej prevádzke. 
:asť kružnice AMCE je charakteristická pre prácu generátora s menovitým zdanlivým výkonom a 
)rúdom statora pri cos<p väčšom ako menovitom. Teplota vinutia a železa v aktívnej zóne statora je 
) niečo menšia ako pri menovitej prevádzke v dôsledku zníženej indukcie v medzere, vzhľadom na 
)odmienky oteplenia čelných častí a vývodov vinutia, ako aj priechodných izolátorov je však tento 
'eŽim obmedzený prúdom statora. Stabilita generátora je podstatne nižšia ako pri menovitej 
)revádzke. 

'riamkou OC zodpovedajúcej prevádzke generátora pri cos<p = l sa diagram delí na dve časti: prvá 
:asť charakterizuje režimy s oneskorenými prúdmi statora, ktorých reakcia je odmagnetizujúca a 
Jre jej kompenzáciu treba zvýšiť budenie stroja, hovoríme, že generátor pracuje prebudený. Ľavá 
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časť je charakterizovaná predbiehajúcim magnetizujúcim prúdom statora, generátor pracuje 
podbudený. 

Činný výkon (frekvenciu) generátora regulujeme mechanickým momentom na hriadeli. 
V prípade generátora v tepelnej, alebo jadrovej elektrárni reguláciou výkonu parnej turbíny, vo 
vodnej elektrárni reguláciou lopatiek turbíny alebo množstva vody privádzaného na turbínu. 
Nedostatkom alebo prebytkom najmä činného výkonu nastáva zmena frekvencie, t. j. frekvencia a 
činný výkon spolu súvisia, a preto sa používa aj pojem regulácia frekvencie a činného výkonu. Ak 
turbína nemôže dosiahnuť väčší výkon ako menovitý zdanlivý výkon generátora, treba urobiť na 
diagrame vodorovnú priamku obmedzujúcu najvyšší činný výkon generátora s ohľadom na 
možnosti turbíny. 

pri práci generátora v oblasti podbudenia jedným z faktorov, ktoré ohraničujú zaťaženie, je 
podmienka zabezpečenia stabilnej paralelnej spolupráce s elektrizačnou sústavou, keďže v týchto 
režimoch sa medza statickej stability z hľadiska výkonu ukazuje blízka k činnej záťaži generátora. 
Na časti BE sú činné zaťaženia generátora a medza statickej stability rovnaké. Prevádzka generátora 
v takomto režime bez špeciálnych opatrení nie je možná. V praxi sa usilujeme mať i v podbudenom 
režime určitú rezervu statickej stability s využívaním možnosti automatickej regulácie budenia a 
obmedzenia výkonu generátora. Spôsoby obmedzenia môžu byť rôzne. V najjednoduchšom prípade 
je prijatá zásada, že medza výkonu má o 10 % prevyšovať činné zaťaženie generátora pri tom istom 
budení (BN = BK, KN' = 0,1). V súvislosti s touto podmienkou je dovolené zaťaženie generátora 
v režime podbudenia ohraničené krivkou FG. 

Ďalšie obmedzenia môžu vzniknúť v súvislosti s oteplením krajných plechov a sťahovacích dosák 
statora pri podbudzovaní. Bezpečnú prevádzku generátora v oblasti podbudenia zaručuje "strážca 
medze podbudenia", ktorý býva súčasťou prídavnej automatiky regulátorov budenia. 

Jalový výkon (napätie) možno meniť zmenou v budení generátora. 

Podľa zdroja budenia poznáme tri odlišné typy budiacich systémov: 

• jednosmerné (DC) budiace systémy, ktoré zahŕňajú jednosmerný generátor s komutátorom 
ako zdroj budiaceho napätia. V súčasnosti sa vyrába len niekoľko typov DC budičov, ktoré 
sú postupne nahradzované AC a ST budiacimi systémami. Veľa takýchto systémov je však 
stále v prevádzke v našich klasických parných elektrárňach; 

• striedavé (AC) budiace systémy, ktoré používajú generátor a buď statické, alebo rotačné 
usmerňovače na vytvorenie jednosmerného prúdu potrebného pre budenie generátora. 
Budiče značne ovplyvňujú zmeny zaťaženia a použitie budiaceho prúdu 'b ako vstupného 
signálu do týchto moqelov dovoľuje, aby boli presne modelované. Takýto budiaci systém je 
použitý v Jadrových elektrárňach a na Čiernom Váhu; 

• statické (ST) budiace systémy, ktorých budiace napätie je dodávané cez transformátor a 
usmerňovač. U smerňovače, buď riadené alebo neriadené, zabezpečujú potrebný 
jednosmerný prúd pre budiace vinutie generátora. Veľa statických systémov má stropné 
napätie veľmi vysoké. Pre takéto systémy existujú prídavné obmedzujúce obvody budiaceho 
prúdu. Takýto typ budiča je vo Vodnej elektrárni Gabčíkovo. 

8.7 Transformátory 

Transformátory sú elektrické stroje slúžiace na transformáciu elektrickej energie jedného napätia na 
iné. Slúžia na zmenu napätia v transformovni. 

Na určenie výkonu hlavných transformátorov v transformovniach je potrebné brať do úvahy tieto 
požiadavky: 
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• výpočtové zaťaženie transformátorov, 
• požadovaný stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie (záloha), 
• prijateľné odchýlky napätia za transformátorom, 
• . prijateľné skratové prúdy za transformátorom, 
• nízke investičné náklady. 

výpočtové zaťaženie Pp transformátorov pre priemyselný odber sa určí podľa vzťahu 

Pp = ~I~ (kW, --, kW) (8.159) 

je súčet inštalovaných výkonov, 
- súčiniteľ náročnosti, rešpektujúci súčasnosť chodu, účinnosť inštalovaných 
spotrebičov. 

Podobne sa určí výpočtové zaťaženie pre verejné rozvodné sústavy použitím podobného vzťahu 

Pp =YI~ (kW, __ , kW) 

je súčet inštalovaných výkonov napájaných spotrebiteľov, 
- činiteľ súčasnosti, ktorý môžeme uvažovať. 

(8.160) 

Ak je k dispozícii denný diagram zaťaženia napájanej oblasti, volí sa súčtový výkon 
transformátorov vyšší (asi o 50 %), ako je priemerné denné zaťaženie. Ak sa priblížia výkony 
k predpokladanému rastu zaťaženia v priebehu ďalších 20 rokov, tak sa kontroluje, či 

transformátory vyhovujú aj v predpokladaných špičkách zaťaženia pri uvažovaní ich preťažiteľnosti 
a pri ďalších okoJnostiach. 

Takto zistený výkon transformovne sa zabezpečí jedným alebo viacerými transformátormi. Ich 
počet závisí od požadovanej miery plnenia vyššie uvedených požiadaviek. Ak je v stanici jeden 
transformátor, nie je zabezpečená v prípade jeho havárie dodávka elektrickej energie pre 
zásobovanú oblasť. Ak je potrebné zabezpečiť dodávku elektrickej energie aj v prípade poruchy 
transformátora, volíme viacero transformátorov s takým výkonom, aby bola zabezpečená dodávka 
požadovaného množstva elektrickej energie aj v prípade poruchy jedného z nich. PnKlady sú 
naznačené na obr. 8.25. 

rezerva 

100% 100% 100% 100% 100% rezerva 

a) b) c) d) e) 
Obr. 8.25 PoKlady možného radenia transformátorov 
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a) jediný transformátor na krytie plnej spotreby, b) plná spotreba krytá dvoma menšími 
transformátormi, pracujú oddelene, c) dva transformátory, pracujú oddelene, každý z nich je 
schopný kryť plnú spotrebu, normálne je každý zaťažený na 50 %, d) dva transformátory, každý 
z nich je schopný kryť plnú spotrebu, jeden z nich slúži ako studená rezerva, e) plná spotreba je 
krytá dvoma menšími transformátormi, tretí transformátor T2 rovnakého výkonu slúži ako studená 
rezerva. 

Tabuľka 8.3 Pn1dady možného radenia transformátorov 

Alternatíva podľa obr. 8.25 a b c d e 

Celkový inštalovaný výkon 
transformátorov 1) [%] 100 126 200 200 189 

Výkon jednotlivých transformátorov 
100 63 100 100 63 

[%] 

Zaistená dodávka pri poruche jedného 
O 63 100 100 126 

transformátora [%] 

Ubytok napätia v transformátoroch L.} 
100 78 44 100 78 

[%] 

Straty v transformátoroch 2) [%] 100 75 60 100 75 

Skratový prúd za jedným 
z transformátorov 2) [%] 100 63 100 100 63 

Investičné nákla<!y l) 2) 3) [%] 100 160 200 200 241 
l) ~ ~ v ~ v VztIahnute na vypoctove zaťazeme. 

2) Porovnané so 100 % alternatívou a predpokladajú sa hodnoty v bezporuchovej prevádzke 

3) Vrátane prístrojového vybavenia transformátorov na vstupnej a výstupnej strane. Neuvažuje sa 
vplyv skratovej odolnosti na cenu nasledujúceho rozvodu. 

Dosiahnuté účinky rôzneho radenia transformátorov sú v tab. 8.3. Nevýhodné riešenia sú podľa obr. 
8.25 a) a 8.25 e). 

Požadovaný výkon sa obyčajne rozdelí na dva transformátory rovnakého výkonu. Každý ďalší 
transformátor totiž rozširuje vstupné a výstupné rozvodné zariadenia, a tým aj celú transformovňu. 
Vol'ba výkonu transformátorov závisí aj od stupňa a spôsobu kompenzácie účinm1ca, najmä 
v priemyselných sieťach nn. 

Straty transformátora sú tvorené stratami nakrátko a stratami naprázdno. Ak nie sú transformátory 
zaťažované krátkodobo, je vhodné zaťažovať transformátory, s ohľadom na straty asi na 70 % 
menovitého výkonu. Takéto zaťaženie je vyhovujúce z hľadiska rozbehu motorov pri automatickom 
záskoku v prípade podľa obr. 8.25 b) alebo 8.25 c). 

Pri transformátoroch s núteným chladením je potrebné zahrnúť do strát aj energiu potrebnú na 
chladenie. Súčasne je potrebné počítať s prerušením dodávky energie pre umelé chladenie 
transformátorov a kontrolovať situáciu, ktorá vznikne pri takto zníženom výkone transformátorov. 

Podľa zvoleného prevodu transformátora môžu nastať na výstupnej strane transformátora rôzne 
pomery. Preto je potrebné, aby znižovacie transformátory boli vybavené reguláciou napätia 
pod zaťažením v dostatočnom rozsahu. 
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Tabuľka 8.4 Potrebný výkon transformátorov pri spúšťaní asynchrónnych motorov nakrátko (pre 
Uj = 1, U2 = 0,85, iz = 6, cos rp = 0,85, TJ = 0,92) 

Prípustné 

Výkon motora 
Potrebný výkon predchádzajúce 
transformátora zaťaženie 

transformátora 

[kW] [kVA] Uk [%] [kW] 

40 100 4,2 38 

75 160 4,2 50 

100 250 4,2 95 

125 250 4,2 32 

125 400 6 187 

160 630 6 330 

200 630 6 290 

225 630 6 180 

250 1000 6 530 

320 1000 6 460 

400 1600 6 850 

500 1600 6 750 

800 2500 6 1150 

1000 4000 6 2120 

1125 4000 6 1187 

1600 6300 7 3300 

Regulovateľné transformátory zvnJvvn a vvnJvn sú vybavené reguláciou napätia. Transformátory 
vn/nn sa ako regulovateľné nevyrábajú. Majú len možnosť zmeny prevodu v nezaťaženom stave 
prostredníctvom prepínača, umiestneného pod vekom transformátora v rozsahu 5 %, novšie aj 2 x 
2,5 %. To umožňuje voliť prevod napätia vhodný pre určité miesto rozvodnej sústavy, nikdy však 
nie na vyrovnanie odchýlok napätia. 

V priemyselných rozvodoch, najmä v sieťach nn, je potrebné uvažovať úbytky napätia pri rozbehu 
veľkých asynchrónnych motorov nakrátko. Ak dôjde k pn1iš veľkým úbytkom, prejaví sa to 
nepriaznivo na ostatných pripojených spotrebičoch a môže sa stať, že sa pripájaný motor ani 
nerozbehne. 
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Výkon transfonnátorov a jeho napätie nakrátko rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú veľkosť 
skratových prúdov v rozvode za transfonnátorom. Ak zanedbáme primárnu napájaciu sieť, 

efektívna hodnota počiatočného rázového prúdu za transfonnátorom je 

I _~ST 
k - .J3u

2 
Uk 

je menovitý výkon transfonnátora, 
- výstupné napätie transfonnátora, 
- napätie nakrátko transfonnátora. 

(8.161) 

Vypínacia schopnosť spínacích prístrojov je obmedzená predovšetkým v sústavách vn a nn, 
a sekundárne rozvodné zariadenia s veľkou skratovou odolnosťou sú veľmi nákladné. Preto je 
potrebné v niektorých prípadoch obmedziť menovité výkony transfonnátorov, pracujúcich do 
samostatného úseku rozvodného zariadenia. Maximálny prípustný výkon transformátora podľa 
nasledujúceho vzťahu 

S < Iv .J3U2uk 

Tmax - 110 (8.162) 

kde Iv je vypínací prúd spínačov v sekundárnom rozvodnom zariadení. 

Ak je potrebný väčší výkon v transfonnovni, volia sa dva alebo viacero transfonnátorov, 
pracujúcich na výstupnej strane oddelene. Vhodným zapojením sekundárneho rozvodného 
zariadenia sa zabezpečí náhradné napájanie pri poruche na jednom z transfonnátorov, alebo na 
jednom úseku prípojníc. Súčasne sa tým plní aj požiadavka vyššej spoľahlivosti dodávky elektrickej 
energie do sekundárnej rozvodnej siete. 

Trvalý paralelný chod týchto transfonnátorov nie je s ohľadom na veľkosť skratových prúdov 
možný. Je však možné transfonnátory krátkodobo spojiť pri prepínaní odberu z jedného na druhý. 
Možné riešenie predstavujú aj transfonnátory s delenými výstupnými vinutiami, kde každé vinutie 
má polovičný menovitý aj skratový výkon. 

Ak veľkosť skratových prúdov nebráni tomu, aby dva transfonnátory pracovali paralelne, musia 
paralelne pracujúce transfonnátory spiňať tieto podmienky: 

• rovnaké prevody napätia naprázdno, 
• rovnaké napätie nakrátko, 
• rovnaké pomery činných aj jalových zložiek napätí nakrátko (u,Iux), 

• rovnaké zapojenie transfonnátorov, 
• rovnaké hodinové uhly. 

pri rozdielnom napätí nakrátko (napr. Uk] < Uk2) sa rozdelí zaťaženie medzi obidva transfonnátory 
tak, aby bol na obidvoch rovnaký úbytok napätia. Celkový výkon skupiny transfonnátorov je potom 

(8.163) 

pri rozdielnom napätí nakrátko je celkový výkon skupiny transfonnátorov menší ako súčtový výkon 

transfonnátorov Sn + ST2. 

Lepšie využitie skupiny transfonnátorov sa dosiahne vtedy, ak zaradíme do série s transfonnátorom 
s menším napätím nakrátko (Uk]) tlmivku s jalovým napätím UL a s priechodným výkonom rovným 
výkonu príslušného transfonnátora (STl). Získame tým 
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(8.164) 

V nových transformovniach však volíme transformátory rovnaké. 

Transformátory sa umiestňujú n~· . vonkajších transformátorových stanovištiach, alebo na 
stanovištiach vnútorných, v tzv. transformátorových komorách. 

8.7.1 Účel a parametre transformátorov 

Silové transformátory slúžia na transformáciu elektrickej energie priemyselnej frekvencie jedného 
napätia na iné. Transformácia sa deje prostredníctvom magnetického toku. Funkcia transformátora 
je viditeľná na fázorovom diagrame na obr. 8.26. Spôsoby zapojenia transformátorov do 
elektrizačnej sústavy sú na obr. 8.27. 

b) 

Obr. 8.26 Fázorový diagram transformátora 
a) pri normálnom zaťažení, b) pri skrate, 

UJ, h fP] - vstupné hodnoty,U2, ho f/J2 - výstupné hodnoty 

a) b) c) 

Obr. 8.27 Zapojenie silových transformátorov a) paralelné, b) autotransformátor, c) sériové 

Podľa .účelu rozlišujeme v elektroenergetike: 

• transformátor blokový - transformátor je v sérii s generátorom. Používa sa v elektrárňach, 
ktoré nemajú odber priamo na generátorovom napätÍ. Z hľadiska počtu vinutí sa používajú 
dvojvinuťové alebo trojvinuťové (2 generátory na jeden transformátor) transformátory, 
z hľadiska konštrukcie trojfázové alebo jednofázové jednotky; 
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• transformátor spojovací - spája dve rôzne elektrické stanice s rozdielnym napätím. Pri 
transformácii vvn/vn sa používajú transformátory trojfázové a pri spájaní sústav vvn 
transformátory trojfázové, jednofázové (3 jednotky + l záložný) alebo autotransformátory; 

• transformátory distribučné alebo transformátory vlastnej spotreby napájajú vnútorné 
rozvody objektov ~ .• Sú to transformátory s výstupným napätím vn alebo nn, trojfázové; 

• transformátory izolačné - majú prevod l : l a galvanicky oddeľujú výrobné zdroje od 
vonkajších vedení, čím chránia proti atmosférickým prepätiam alebo slúžia na znižovanie 
skratových prúdov. 

Hlavné parametre transformátora 

Menovité vstupné a výstupné napätie. Vstupné napätie sa volí z radu menovitých napätí. Výstupné 
napätia sú o 5 % vyššie. pri transformácii z vyššieho napätia na nižšie hovoríme 
o transformátoroch znižovacích, pri opačnej transformácii o transformátoroch zvyšovacích. pri 

rovnosti vstupného a výstupného napätia hovoríme o transformátoroch oddeľovacích, slúžiacich na 
galvanické oddelenie dvoch sietí. 

Menovitý prevod p transformátora je daný pomerom 

(8.165) 

kde Ul, N1, 11 je napätie, počet závitov a prúd na vstupnej (primárnej) strane, 
U2, N2, lz - napätie, počet závitov a prúd na výstupnej (sekundárnej) strane. 

Menovitý prevod je daný menovitými hodnotami. Prevod definuje stav naprázdno, preto je potrebné 
počítať s určitým poklesom napätia na výstupnej strane pri zaťažení. 

Transformátory v prenosovej sieti (vvn/vvn) a distribučné transformátory vvn/vn sú realizované ako 
regulačné pri zaťažení: Na vinutie vyššieho napätia sú vyvedené odbočky najčastejšie ± 8 x 2 % od 
strednej hodnoty zodpovedajúcej menovitému prevodu. Distribučné transformátory vn/nn sa riešia 
ako regulačné bez zaťaženia. Na vstupné vinutie sú vyvedené odbočky ± 5 % od strednej hodnoty, 
prípadne aj ± 7 %. Odbočky je potrebné mechanicky prepojiť v beznapäťovom stave 
transformátora. Táto regulácia slúži na elimináciu úbytkov napätia na dlhých vedeniach a na 
porovnanie napäťových pomerov za transformátormi rôzne vzdialenými od spoločného uzla siete 
(rozvádzača, rozvodne). 

Menovitý výkon, sa volí z radu 12,5-16-20-25-31,5-40-50-63-80-100-(125)-160-(200)-250-(315)-
400-(500)-630-(800)-1000 kVA a z desaťnásobkov, stonásobkov, príp. tisícnásobkov týchto 
hodnôt. Hodnoty v zátvorkách sa používajú výnimočne. Uvedené výkony predstavujú trojfázový 
výkon. Jednofázové transformátory, ktoré tvoria trojfázovú skupinu majú výkon tretinový. 

Výkony blokových transformátorov sú dané výkonom generátora a vlastnou spotrebou. 

Pre trojfázový výkon transformátora platí vzťah 

Sr =..f3u 02
1 

2 (MV A; kV, kA) 

kde U02 
lz 

je výstupné napätie pri prevádzke naprázdno, 
- vý~tupný prúd pri menovitom zaťažení. 

(8.166) 

Transformátory možno do určitej miery aj preťažiť. Prípustná veľkosť a doba preťaženia závisí o~ 
predchádzajúceho zaťaženia a od teploty chladiaceho média. Vel'kosť a dobu preťaženia stanoví 
výrobca transformátora. 
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Menovitá frekvencia. V našich podmienkach to je 50 Hz. Pri frekvencii, na ktorú nie je 
transformátor konštruovaný, sa menia jeho parametre. 

Zapojenie transformátot;a. pri trojfázovej sústave možno vinutia fáz usporiadať do hviezdy, 
trojuholníka alebo lom,nej hviezdy. Ich rôznou kombináciou možno dosiahnuť rôzne zapojenia 
transformátora a rôzne natočenie fázorov napätia príslušnej fázy. Toto natočenie vyjadrujeme 
prostredníctvom hodinového uhla, pričom 1 h = 30°. 

o a b c a 

c b 

Obr. 8.28 Zapojenie vinutia transformátora do hviezdy 

a b c 

a 
c 

b 

Obr. 8.29 Zapojenie vinutia transformátora do trojuholníka 
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Obr. 8.30 Zapojenie vinutia transformátora do lomenej hviezdy 

Zapojenie vstupného a výstupného vinutia je od seba nezávislé. Preto je viac možností ich 
vzájomného usporiadania. Napr. ak je vstupné vinutie, ktorého napätia je vyššie ako napätie 
výstupného napätia, zapojené do hviezdy (Y) a výstupné vinutie zapojené do lomenej hviezdy (z), 
označujeme zapojenie transformátora Yz. 

Pri zapojení Yy je vstupné, aj výstupné vinutie zapojené do hviezdy. pri vyvedení uzla poskytuje 
dvojité napätie (fázové a združené). V SR sa používa tento spôsob pri transformácii vn/400/230 V. 
Transformátor s týmto zapojením vinutí nie je určený pre nerovnomerné zaťaženie jednotlivých fáz 
a nie je vhodný na svetelné siete, kde je nesúmernosť zaťaženia väčšia ako 20 %. Je však vhodný 
tam, kde sú fázy rovnako zaťažené, napr. ak ide o sieť zaťaženú predovšetkým trojfázovými 
motormi. Pre transformátory zvn/vvn a vvn/vvn sa používa zapojenie Yyd, kde tretie vinutie 
zapojené do trojuholníka slúži na kompenzáciu nesymetrie. Je riešené na úrovni napätia vn, často 
nie je vyvedené z transformátora. Niekedy je z tohto vinutia napájaná vlastná spotreba elektrickej 
stanice alebo je pripojená kompenzácia. 

Zapojenie Y z má vinutie vyššieho napätia zapojené do hviezdy a vinutie nižšieho napätia zapojené 
do lomenej hviezdy. Znáša nerovnomerné zaťaženie jednotlivých fáz, pri nesúmernom zaťažení 
majú však jednotlivé fázy rôzne napätia. Je drahšie ako zapojenie Yy. Používa sa často 

vo svetelných sieťach, ale len do výkonu 315 kVA. Straty v medi sú pri transformátore YZ asi o 10 
až 15 % vyššie ako pri zapojení Yy. 

pri zapojení Dy je vinutie vyššieho napätia spojené do trojuholníka, vinutie nižšieho napätia do 
hviezdy. Je drahšie ako predchádzajúce zapojenie, pretože vinutie D potrebuje o 73 % viac závitov 
a to lepšie izolovaných ako vinutie do Y (pri rovnakom napätí). Vinutie nižšieho napätia zapojené 
do y umožňuje pri vyvedení uzla použiť ako fázové tak aj združené napätie. Znáša dobre 
nerovnomerné zaťaženie jednotlivých fáz. Od výkonu 315 kV A a vyššie je najvýhodnejším 
transformátorom pre svetelné siete. 

Zapojenie Y d má vinutie vyššieho napätia zapojené do hviezdy, vinutie nižšieho napätia zapojené 
do trojuholníka. Používa sá. ako blokový transformátor. Ostatné zapojenia, čiže zapojenia Dd, Dz 
atd'. sa používajú v praxi veľmi zriedkavo. 

Napätie nakrátko Uk. Je to napätie na vstupnej strane, pri ktorom bude tiecť menovitý prúd 
výstupnou stranou pri spojení výstupnej strany nakrátko. 

146 



 

Vzťahuje sa zvyčajne na menovitý výkon transformátora. Pri transformátoroch s tretím vinutím 
menšieho výkonu musí byť jasné, na ktorý výkon je napätie nakrátko tretieho vinutia vztiahnuté. 

Vyjadruje sa v percentách vstupného menovitého napätia. Hodnota napätia Uk výrazným spôsobom 
rozhoduje o skratových pomeroch za transformátorom a o úbytkoch napätia na transformátore. 

Tabuľka 8.5 Menovité napätie nakrátko (hodnoty v zátvorkách sa používajú výnimočne) 

Menovitý výkon SN [kV A]l) ud%] 

50 100 160 (200) 250 (315) 400 (500) 630 4 

(800) 1000 (1250) 1600 (2000) 2500 6 

Účinnosť transformátora 11 sa bud' udáva v pomerných jednotkách alebo v percentách. Účinnosť 
transformátora sa vypočíta podľa vzťahu 

Po +a2P
k 100% 

S Nacos<P+ Po 
11 = 100% 

(8.167) 

kde Po sú straty naprázdno [W], 
Pk - straty nakrátko [W], 
SN - menovitý výkon transformátora [VA], 
a - udáva pomer skutočného zaťaženia a menovitého výkonu transformátora 
(a = S / SN), 
cos rp - účinník, (zvyčajne sa uvažuje cos rp = 0,8). 

Pn'kon pomocných zariadení transformátora (ventilátory, čerpadlá) sa do účinnosti a strát 
transformátora nezapočítava. 

Ako každý stroj, aj transformátor má straty. To znamená, že na vstupnú stranu je potrebné priviesť 
väčší výkon, ako sa odoberá na strane výstupnej. Straty v transformátore delíme na dve skupiny: 

Straty v železe, nazývané tiež straty naprázdno, označované PFe alebo Po. Vznikajú stálou zmenou 
magnetického toku a pri konštantnej frekvencii závisia od veľkosti napätia. Pretože napätie sa mení 
v pomerne malom rozsahu, sú tieto straty v železe prakticky stále a nezávisia od zaťaženia 
transformátora. S týmito stratami je potrebné počítať, či už ide o transformátor zaťažený, alebo 
nezaťažený. 

Straty vo vinutí, nazývané tiež straty nakrátko, označované Pcu alebo Pk. Vznikajú prechodom 
prúdu vinutím, a teda pre jednu fázu sa rovnajú R/2. Z toho teda vyplýva, že so zvyšujúcim sa 
zaťažením sa straty kvadraticky zvyšujú. 
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Obr. 8.31 Typické hodnoty pre dvojvinuťové transformátory 
io (pomerná hodnota prúdu naprázdno), PO (pomerná hodnota strát naprázdno), 

Pk (pomerná hodnota strát nakrátko) 

Prúd naprázdno io. Predstavuje magnetizačný prúd indukčného charakteru prechádzajúci 
transformátorom pri rozpojenej výstupnej strane (naprázdno) a pri menovitom napätí na vstupnej 
strane, vyjadruje sa v percentách menovitého vstupného prúdu. 

Skratová odolnosť transformátora. Transformátory musia pri spojení na ktorúkoľvek odbočku 
vinutia odolať skratovému prúdu bez poškodenia pri skrate na ktoromkoľvek vinutí po dobu 
uvedenú v tab. 8.6. 

Predpokladá sa, že transformátory znesú tieto nárazové skratové prúdy a ďalší priebeh skratu počas 
uvedenej doby bez poškodenia. 

Tabuľka 8.6 Skratová odolnosť transformátorov 

Výkon 
Doba trvania skratu 

transformátora 

. [kVA] 
[s] 

do 630 2 

630 + 1250 3 

1250 + 3150 4 

3150 + 200 000 5 

Preťaženie transform.átora. Transformátor možno do určitej miery preťažiť. Prípustná doba 
preťaženia je závislá od predchádzajúceho zaťaženia a od teploty chladiaceho média. Maximálny 
čas, po ktorý tpôže byť transformátor preťažený pre danú záťaž a teplotu chladiaceho média je 
znázornený na obr. 8.32 pre transformátory s prirodzenou cirkuláciou chladiaceho média 
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a s nútenou cirkuláciou chladiaceho média, pre dva prípady záťaže vyskytujúce sa v 24-hodinovom 
cykle. 
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Obr. 8.32 Preťažiteľnosť transformátora pre rôzne časy t, a) transformátor s chladením ONAN OA = 
20°C, b) transformátor s chladením ONAF OA = 30°C 

Koeficienty Kl, K2 sa vypočítajú podľa vzťahov 

K =!.L 
l S 

N 

K =~ 
2 S 

N 

K2 S2 
-=-
KI SI 

kde Sl 
S2 
SN 
OA 

je počiatočné zaťaženie [VA], 
- maximálne dovolené zaťaženie [VA], 
- nominálny výkon transformátora [VA], 
- teplota chladiaceho média [OC]. 
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9 MERANIE V ELEKTROENERGETIKE 

V elektrizačnej sústave sa v elektrických staniciach merajú veličiny nevyhnutné na sledovanie. 
prevádzky a veličiny slúžiace na hodnotenie odoberanej, príp. dodanej energie. Na rýchlu orientáciu 
o prevádzkovom stave stanice slúžia voltmetre prípojníc a odbočiek, na ktorých môže byť aj napätie 
z inej stanice. O zaťažení jednotlivých odbočiek podávajú prehľad ampérmetre a ukazovatele 
činného a jalového výkonu. Stanice, v ktorých sa spínajú dve nesynchronizované siete, je potrebné 
vybaviť aj prístrojmi na meranie frekvencie, rozdielovým voltmetrom so synchronoskopom 
a s dvojitým rozdielovým frekventomerom. Na automatickú synchronizáciu a spínanie sa používajú 
fázovače. 

Na záznam priebehu meraných hodnôt sa používajú meracie registračné prístroje. Veličiny bežne 
sledované v transformovniach sú podľa normy STN 38 1009 uvedené v tabuľke 9.1. Pre ostatné 
druhy staníc je rozsah merania podobný. 

Jednotlivé veličiny sa merajú priamo, alebo s použitím prístrojových transformátorov prúdu a 
napätia. Používajú sa meracie transformátory prúdu a prístroje pre menovitý prúd 1 A alebo 5 
A a meracie transformátory napätia a prístroje na menovité napätie 100 V. pri väčších 

vzdialenostiach však značne rastie zaťaženie prístrojových transformátorov, a preto tam, kde ide 
o prenos nameraných hodnôt na značné vzdialenosti, vo veľkých staniciach alebo do vyššieho 
riadiaceho centra sa používajú prevodníky s optickým výstupom na riadiaci systém. Najmodernejšie 
technológie používajú optické prevodníky, pripojené na prístrojové transformátory. 
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Tabuľka. 9.1 Orientačné údaje spotreby meracích a chrániacich prístrojov 

Druh prístroja 
Spotreba v obvode [V A] 

prúdu napätia 

Ampérmeter 0,3 +3 

Voltmeter 1,50 + 7 

Wattmeter 1+3 0,5+2 

coscp - meter 1,5 + 6 0,5 + 3,5 

Frekventomer 1+3 

Nulový voltmeter 15 

Synchronoskop 15 + 22 

Elektromer 0,17 + 3 0,85 + 5 

Prevodník prúdu 0,05 

Prevodník napätia 1,5 

Prevodník výkonu 2 0,05 + 0,5 

Registračný ampérmeter 5 + 10 

Registračný voltmeter 10+20 

Registračný wattmeter 1,5 + 10 1,3 + 12 

Registračný coscp - meter 6+ 14 10+12 

Registračný frekventomer 10+13 

Prúdové ochrany 4+ 10 

(nadprúdová, rozdielová) 

Napäťové ochrany 3 +30 

Impedančné ochrany 100 + 500 4+ 15 

Pomocné relé 8 

Meracie prístroje sa pri vnútorných rozvodných zariadeniach umiestňujú priamo v rozvádzačoch 
alebo v riadiacich skriniach. pri vonkajších rozvodných zariadeniach sa inštalujú v rozvádzači 
v prevádzkovej budove. Ak je stanica vybavená dozornou, meranie je sústredené v dozorni 
a v rozvodnom zariadení (v rozvádzači, riadiacej skrini alebo v domčeku ochrán) sa inštalujú len 
meracie prístroje, dôležité na okamžitú orientáciu obsluhy (ampérmetre, voltmetre). 

Ukazovacie prístroje na manipulačných pultoch majú byť malé, profilové alebo štvorcové. Vhodné 
sú prístroje s väčšou stupnicou s dlhším delením, dobre čitateľnou na väčšiu vzdialenosť. 
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9.1 Prístrojové transformátory 

Požiadavky na meranie elektrických veličín objektu sú veľmi vysoké. pri poruchových stavoch sa 
bežne vyskytujú prúdy rádovo desiatky kiloampérov a napätia rádovo stoviek kilovoltov. Preto sa 
meracie prístroje nezapájajú priamo do obvodu, ale cez prístrojové transformátory prúdu a napätia. 
Zmysel použitia prístrojových transformátorov môžeme zhrnúť do týchto bodov: 

• transformujú napätia a prúdy na jednotné veľkosti. Pre napätia to je 100 V, 100/3 resp. 
100/ .fj V, pre prúdy 5 alebo 1 A, 

• izolujú obvody vn a vvn od meracích obvodov. Týmto je zaistená bezpečnosť obsluhy a 
meracieho zariadenia, 

• umožňujú umiestniť merací prístroj z dosahu rušivých elektrických a magnetických polí 
objektu, 

• dovoľujú sčítať alebo odčítať prúdy a napätia z niekoľkých izolovaných objektov. 

Prístrojové transformátory môžeme rozdeliť na dve skupiny: 

• meracie prístrojové transformátory, 
• istiace prístrojové transformátory. 

Podľa vyhotovenia možno prístrojové transformátory rozdeliť na vonkajšie a vnútorné. Z hľadiska 
použitej izolácie môžu byť olejové alebo vzduchové, zalievané, porcelánové a pod. 

9.1.1 Požiadavky na prístrojové transformátory 

Vzhľadom na to, že daným meracím zariadením sa majú merať nielen menovité hodnoty, ale aj 
prechodné deje na prístrojové transformátory prúdu a napätia, ktoré majú byť súčasťou meracieho 
reťazca sa kladú tieto požiadavky: 

• prístrojové transformátory majú byť presné nielen v oblasti menovitých hodnôt, ale musia 
zabezpečiť dostatočne presný prenos aj na hraniciach pracovnej oblasti, t. j. pri veľkých 
nadprúdoch a minimálnych napätiach, 

• ďalej je pre tieto prístrojové transformátory požadovaná veľká rýchlosť prenosu, t. j. presná 
transformácia prechodného javu. 

Pre prístrojové transformátory sa najčastejšie používa náhradná schéma v tvare T-článku obr. 9.1. 
Uvedená náhradná schéma platí len pre harmonické časové priebehy s jedinou frekvenciou. Tomuto 
prípadu zodpovedá fázorový diagram obr. 9.2. 
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Obr. 9.1 Náhradná schéma prístrojového transformátora 

Obr. 9.2 Fázorový diagram pre náhradnú schému prístrojového transformátora 

9.1.2 Prístrojový transformátor prúdu (PTP) 

Prístrojové transformátory prúdu sú transformátory, ktorých vstupným obvodom prechádza prúd, 
ktorý sa má merať. Vstupný prúd prístrojových transformátorov prúdu je nezávislý od ich 
zaťaženia. Aby bolo možné napájať niekoľko oddelených sekundárnych obvodov s rôznymi 
požiadavkami na funkčné vlastnosti (Pn, Tp, nn ) z jedného transformátora prúdu, používajú sa 
transformátory prúdu s niekoľkými sekundárnymi výstupmi. Pre dané meracie zariadenie by bolo 
tak isto vhodné, aby bolo pripojené na jeden samostatný sekundárny výstup určený len pre toto 
zariadenie, resp. meranie. 
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Prístrojové transformátory prúdu sú charakterizované nasledujúcimi hodnotami: 

• menovitý vstupný prúd, niektoré transformátory prúdu možno prepínať na vstupnej strane 
v pomere l : 2, alebo l : 2 : 4, takže je možné dosiahnuť prevod 400/5,200/5 alebo 100/5, 

• hraničný prevádzkový prúd INk = 1,2. IN, 
• menovitý výstupný prúd: 5 A alebo l A. Hodnota l A sa volí tam, kdeby použitie 

menovitého prúdu 5 A vyvolalo pri väčšej dižke prívodu nehospodárne dimenzovanie 
prívodov, 

• menovité napätie UN, 
• trieda presnosti pre každý výstup, 
• menovitá frekvencia [Hz], 
• menovitý dynamický prúd ldyn [kA], 
• menovitý tepelný prúd It, 
• menovitá záťaž [VA] alebo menovité bremeno pre každý výstup. 

o 

-8 

4 

Obr. 9.3 Prístrojový transformátor prúdu TAG 123 kV (Schneider Electric) 

l - základ zo zliatiny hliníka, 2 - tlaková membrána, 3 - sekundárne vinutie, 4 - manometer, 5 -
primárne vinutie, 6 - svorky sekundárneho vinutia, 7 - uzatvárací ventil SF6, 8 - izolátor, 9 -

čiapka zo zliatiny hliníka, 10 - svorky primárneho vinutia 

Transformátor s niekoľkými sekundárnymi výstupmi môže byť riešený v zásade dvoma spôsobmi, a 
to buď ako niekol'kojadrový, kde každý výstup je napájaný zo sekundárneho vinutia na 
samostatnom magnetickom obvode, alebo ako elektromagnetická kaskáda, kde jednojadrový 
transformátor prúdu ako vrchný člen napája nižší člen kaskády, v ktorom sa celková záťaž kaskády 
rozdeľuje do navzájom oddelených sekundárnych výstupov. Podstatnou nevýhodou kaskádového 
transformátora prúdu je, že ak sú na jednotlivé sekundárne výstupy kladené rôzne požiadavky, čo 
do triedy presnosti, menovitej záťaže a menovitého nadprúdového čísla musia byť všetky stupne 
prvý až predposledný navrhnuté tak, aby kaskáda dávala na vstupných svorkách posledného člena 
(výstupného transformátora) záťaž rovnú súčtu záťaží jednotlivých výstupov a záťaže spotrebovanej 
výstupným stupňom, a to v najpresnejšej triede presnosti a pri najvyššom menovitom nadprúdovom 
čísle. 
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Viacjadrové transformátory prúdu môžeme považovať za niekoľko samostatných transformátorov 
prúdu, ktorých primárne vinutia sú spojené v sérii. Preto sú jednotlivé sekundárne výstupy od seba 
úplne nezávislé a každý z nich môže byť samostatne prispôsobený požiadavkám naň kladeným bez 
toho, aby ovplyvnil ostatné. 

9.1.3 Prístrojový transfonnátor napätia (PTN) 

Používajú sa ako prevodru1<:y striedavého napätia s možnosťou zníženia výstupného napätia oproti 
vstupnému napätiu. Umožňujú galvanické oddelenie obvodov a ich impedančné prispôsobenie. 
PTN napájajú napäťové obvody meracích prístrojov a ochrán. Ich primárne vinutie je zapojené 
paralelne k obvodu, napätie ktorého sa transformuje do sekundárneho obvodu. 

Charakteristické vlastnosti PTN sú podobné vlastnostiam výkonových transformátorov a PTN je vo 
svojej podstate výkonový transformátor malého typového výkonu s malým napätím nakrátko. Ich 
prevádzková oblasť je blízka chodu transformátora naprázdno. Na rozdiel od PTP, vyžadujúceho 
pre ideálnu činnosť nulovú hodnotu prúdu Io, sú pri ideálnom PTN podstatné nulové úbytky napätí 
na pozdižnych členoch náhradnej schémy. Prúdy v oboch vinutiach závisia od zaťaženia 
sekundárnej strany a od budiaceho pn1<:onu, podobne ako pri výkonovom transformátore. 

Prístrojové transformátory napätia sú charakterizované týmito údajmi: 

• menovité vstupné napätie UN [V], 

• menovité výstupné napätie [V]: pri jednopólovo izolovaných 100/..J3 V, výnimočne 
110/ ..J3 V, pri dvojpólovo izolovaných 100 V, výnimočne 11 O V, 

• menovitá záťaž [VA], 
• trieda presnosti (t. j. krajné dovolené hodnoty chýb v rozsahu menovitých hodnôt), 
• maximálna záťaž [VA], t. j. záťaž, ktorou môžeme trvalo zaťažiť výstup, bez toho aby 

chyba prevodu prekročila -10 % a dovolené oteplenie neprekročí dovolenú hranicu. 

r'- ~ '~'. 
. . . 

• 7 

Obr. 9.4 Prístrojový transformátor napätia TVB 245 kV (Schneider Electric) 
1 - základ zo zliatiny hlim1<:a, 2 - tlaková membrána, 3 - uzemňovacia svorka, 4 - manometer, 

5 - kryt zo zliatiny hliníka, 6 - svorky sekundárneho vinutia, 7 - uzatvárací ventil SF6, 8 - izolátor, 
9 - čiapka zo zliatiny hliníka, 10 - svorky primárneho vinutia, 11 - primárne vinutie, 

12 - sekundárne vinutie 
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9.2 Kompenzácia účinníka 

Napájaciu sústavu spätne ovplyvňujú jednotlivé spotrebiče. Nepriaznivo sa prejavuJu najmä 
asynchrónne motory, tyristorové usmerňovače, oblúkové pece a ďalšie spotrebiče, ktoré spôsobujú 
zhoršenie účinm1ca, zvýšené úbytky napätia jalovým zaťažením, kmitanie, nesymetrické zaťaženie a 
sú zdrojom vyšších harmonických. Všetky tieto vplyvy by sa mali eliminovať priamo pri zdrojoch, 
teda pri spotrebičoch, pretože zhoršujú pomery nielen v napájacej sieti, ale aj v rozvode 
spotrebiteľa. 

Na kompenzaciu účinníka sú k dispozícii tri možnosti: 

• kompenzácia jednotlivá (individuálna), 
• kompenzácia skupinová, 
• kompenzácia ústredná. 

Optimálna je kombinácia týchto riešení. Jednotlivá kompenzácia sa vykonáva pri jednotlivých 
spotrebičoch, skupinová a ústredná kompenzácia sa vykonáva v elektrických staniciach za účelom 
kompenzácie jalových výkonov napájanej oblasti. Pri skupinovej kompenzácii sú kapacity 
kondenzátorov rozdelené na podružné stanice, pri ústrednej kompenzácii sa kompenzuje jalový 
výkon v stanici napájajúcej uvažovanú oblasť. 

Kompenzáciou účinníka sa dosahuje: 

• zníženie strát v kompenzovanom rozvode alebo možnosť menšieho dimenzovania rozvodu, 
• možnosť prenášania väčšieho výkonu, 
• zlepšenie napätia v rozvode, 
• odľahčenie zdrojov. 

Kompenzácia účinníka v spotrebiteľskej sfére sa najčastejšie rieši statickými kompenzátormi 
tvorenými kondenzátorovými batériami. 

V prenosových sústavách sa kompenzácia jalových výkonov využíva na zlepšenie prenosu energie, 
na zvýšenie stability prenosu, na stabilizáciu napätí a na reguláciu toku jalových výkonov. Na tento 
účel sa zriaďujú kompenzovne vybavené tlmivkami, kondenzátormi a ich tyristorovo riadenými 
kombináciami. Zriedkavé je dnes použitie synchrónnych kompenzátorov, pretože sú pomerne 
náročné na údržbu. 

Kompenzácia indukčného jalového prúdu statickými kondenzátormi 

Existujú dva základné spôsoby kompenzácie indukčného jalového prúdu: 

• sériový (obr. 9.5), 
• paralelný (obr. 9.6). 

Sériová kompenzácia je vhodná na kompenzáciu zváračiek a elektrických vedení na prirodzenú 
stabilizáciu napätia. Zhoršuje však skratové pomery v sieti tým, že kompenzuje indukčnosť obvodu. 

Najčastejšia je paralelná kompenzácia. 

V jednotlivých staniciach sú inštalované kondenzátorové batérie, ktoré sú rozdelené do 
kompenzačných stupňov a pripájajú sa podľa potreby. Veľkosť jednotlivých stupňov sa volí tak, 
aby pripojením stupňa nebol rozvod prekompenzovaný alebo aby jeho odpojením nebol rozvod 
prevádzkovaný s malým účinníkom. Požadovaná hodnota účinníka je 0,95 až 0,98. Odberatelia 
musia za nedodržanie tohto účinníka platiť pokutu. 
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Obr. 9.5 Sériová kompenzácia jalového prúdu 

(Ul) 
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R II Jk(II) 

lh= II 

Obr. 9.6 Paralelná kompenzácia jalového prúdu 

Účinnľk sa zvyčajne kompenzuje automaticky. 

jXzJlk 

Kompenzačný výkon kondenzátorovej batérie sa určľ z prenášaného činného výkonu P], z 
dosahovaného stredného účinnľka spotrebičov cos({J], ktoré majú byť v prľslušnom rozvode 
kompenzované a z požadovaného účinru'ka COS({J]K, ktorý má byť kompenzáciou dosiahnutý. 
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Kompenzačný výkon Qc sa vypočíta zo vzťahu 

Qc = P. (tg<Pl - tg<PIK ) (9.1) 

Je potrebné prihliadnuť na zaťažovací odberový diagram v kompenzovanom rozvode a je potrebné 
jednotlivé stupne kondenzátorovej batérie voliť tak, aby sme požadovaný účinník dosiahli pri 
akomkoľvek odbere. Kompenzačné stupne sa volia zvyčajne rovnako veľké. 

Pred pripojením kóndenzátorovej batérie k sieti je potrebné sa presvedčiť, či vplyvom vyšších 
harmonických nedôjde v sieti k rezonančným javom, preťaženiu alebo prehriatiu kondenzátorov. 

Pri paralelnom spínaní kondenzátorov nad 100 kvar, pripojených len celkom krátkym vedením, je 
potrebné použiť vypínače, ktoré do obvodu prechodne alebo trvalo zapájajú prídavnú reaktanciu na 
zmenšenie prúdového nárazu pri zapínaní. 

Kondenzátory v sieti rušia funkciu hromadného diaľkového ovládania (HDO). V sieťach, v ktorých 
sa toto ovládanie používa, je potrebné kondenzátory vybaviť filtrami tónovej frekvencie (paralelné 
obvody naladené na frekvenciu automatiky HDO). 

Kompenzácia v prenosových sústavách 

Na riadenie toku jalovej energie, zlepšenie stability sústavy a napätia sústavy sa používajú 
synchrónne kompenzátory, tlmivky a kondenzátory umiestnené v kompenzovniach. 

Synchrónne kompenzátory umožňujú podľa budenia dodávať do siete indukčný alebo kapacitný 
výkon. Majú výhodu v tom, že ich možno značne preťažiť. 

Najnovšie sa používajú statické riaditeľné kompenzátory, tvorené tlmivkami a kondenzátormi, 
spínané tyristormi, ktorými možno takmer okamžite reagovať na odchýlky v prenosovej sústave. 
Dosahujú výkony niekoľko desiatok až stoviek megavarov a sú vybavené filtrami na kompenzáciu 
vyšších harmonických, vznikajúcich tyristorovým riadením. 
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10 REGULÁCIA FREKVENCIE A NAPÄTIA, KVALITA 

ELEKTRICKEJ ENERGIE 

Elektrická energia je špecifický produkt, najmä z pohľadu, že nie je možné jej priame skladovanie. 
Výrobca teda nemôže vyrobiť tento produkt "do skladu" a dodávať ho zo "zásob" v čase zvýšeného 
dopytu. Množstvo vyrobenej a spotrebovanej elektrickej energie je v každom čase rovnaké. Ak 
dôjde k poklesu zaťaženia v sieti, a nebol by urobený nijaký regulačný zásah v dodávke (energia 
dodávaná generátoru turbínou), potom existuje prebytok hnacieho momentu na hriadeli generátora. 
Tento prebytok urýchľuje rotor generátora, čo má za následok vzrast frekvencie v sústave. Ak 
naopak zaťaženie prekračuje dodávku energie generátoru, potom dochádza k brzdeniu generátora 
vplyvom nedostatku hnacieho momentu a k poklesu frekvencie. Zmeny frekvencie nepriaznivo 
vplývajú na rôzne spotrebiče v elektrizačnej sústave, napnKlad pri poklese frekvencie klesá výkon 
indukčných strojov. Samotný výkon elektrárne však závisí od výkonu strojov vo vlastnej spotrebe 
elektrárne (uhoľné mlyny, dymové ventilátory ... ) a v prípade poklesu frekvencie klesá výkon 
strojov vlastnej spotreby, následne výkon samotnej elektrárne a dochádza tak k ďalšiemu poklesu 
frekvencie. Tento priebeh sa označuje ako frekvenčná lavína. 

Frekvencia v sústave sa musí, z dôvodu citlivosti rôznych spotrebičov na tejto frekvencii, udržovať 
v stanovenom intervale. Slovenská ES je prepojená v sústave UCTE. V tejto sústave sa udržuje 
frekvencia na úrovni 50 Hz ± 20 mHz. Aby bolo možné frekvenciu udržať v takom úzkom pásme, 
je potrebné regulovať rovnováhu vyrábaného a spotrebúvaného výkonu· v sústave. Regulácia 
frekvencie je realizovaná v troch úrovniach. 

10.1 Regulácia frekvencie 

Primárna regulácia frekvencie 

Na primárnej regulácii sa zúčastňujú všetky členské sústavy UCTE. Táto regulácia sa zabezpečuje 
na základe reakcií na zmeny frekvencie. Prvoradou úlohou primárnej frekvencie je zabrániť 
výraznej zmene frekvencie v prípade výpadku veľkého bloku. Platí, že čím väčší výkon je v sústave 
prevádzkovaný, tým menší je pokles v prípade výpadku výkonu. V sústave UCTE by pokles 
frekvencie o 1 Hz vyvolal výpadok výkonu 18 000 MW. Pre porovnanie inštalovaný výkon 
v elektrizačnej sústave SR je zhruba 8300 MW. Každá regulačná oblasť sa musí zúčastniť primárnej 
regulácie úmerne svojej veľkosti výroby elektrickej energie. 
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Obr. 10.1 Regulačné oblasti prepojenej sústavy UCTE 

l GG - regulačná odchýlka 
P Gž - žiadaný činný výkon generátora 
PG - činný výkon generátora 
SG - statika generátora 
PGn - menovitý činný výkon generátora /3.1 

PGn 
korektor frekvencie 

SG·1n 

Obr. 10.2 Principiálila schéma regulátora činného výkonu turbogenerátorového agregátu 

Tým, že primárna regulácia má proporcionálny charakter, frekvencia pri rovnováhe medzi výrobou 
a spotrebou sa stabilizuje na tzv. kvázi stacionárnej hodnote, ktorá sa odlišuje od žiadanej hodnoty o 
~f. Odchýlka frekvencie je potrebná na činnosť proporcionálnej regulácie. 
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Obr. 10.3 Odchýlka frekvencie 

Sekundárna regulácia frekvencie 

Po dosiahnutí rovnováhy medzi výrobou a spotrebou sa frekvencia ustálila na kvázistacionárnej 
frekvencii, ktorá je ale odlišná od želanej hodnoty. Počas príspevkov z ostatných sústav došlo 
zároveň primárnou reguláciou k odchýlkam salda (dohodnutých výmen elektrickej energie). 
Dorovnanie týchto odchýlok zabezpečuje sekundárna regulácia frekvencie. Táto regulácia 
zabezpečuje reguláciu frekvencie a reguláciu dohodnutých výmen elektrickej energie v rozsahoch 
50 Hz ± 20 mHz pre frekvenciu a ± 100 MW pre výmenu elektrickej energie, pričom hodinová 
odchýlka vo výmene elektrickej energie nemá presiahnuť 20 MWh. Na rozdiel od primárnej 
regulácie, kde funguje princíp solidarity medzi regulačnými oblasťami navzájom, do sekundárnej 
regulácie jednej oblasti sú zapojené len generátory danej oblasti. 

Sekundárna regulácia plní dve funkcie: 
( 

• pri malých odchýlkach frekvencie (pri nOnnálnej prevádzke sústavy) zaručuje udržiavanie 
dohodnutého salda na žiadanej hodnote. 

• pri väčších odchýlkach frekvencie (po veľkých výpadkoch výroby alebo spotreby) zaručuje, 
že vyrovná rozdiel činného výkonu aktiváciou primárnej regulácie v jednotlivých 
regulačných oblastiach. 

Sekundárna regulácia musí byt' schopná nahradiť výpadok činného výkonu najväčšej výrobnej 
jednotky oblasti. V Slovenskej elektrizačnej oblasti sú to jadrové bloky VVER s výkonom 440 
MW. 

Terciálna regulácia frekvencie 

Terciálna regulácia zabezpečuje hospodárne rozdelenie výkonu na jednotlivé výrobné bloky 
s uvažovaním zachovania rezervy pre sekundárnu reguláciu. Terciálna regulácia sa môže 
uskutočňovať: 

• pripojením alebo odpojením výkonu celých elektrární a zvýšením, alebo znížením výkonu 
pracujúcich turbín, 

• pripojením alebo odpojením čerpadlovej prevádzky prečerpávacích vodných elektrární, 
• zmenou rozdelenia výkonu turbín zúčastňujúcich sa na sekundárnej regulácii, 
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• zmenou harmonogramu výmeny elektrickej energie medzi regulačnými oblasťami 
prepojenej sústavy, 

• riadením spotreby, napn1dad hromadným diaľkovým ovládaním a pod., 

Legenda 

Terciálna 
regulácia 

Sekundárna 
regulácia 

Primárna 
regulácia 

ručná 

alalebo 

Rozsah primárnej regulácie 

- Rozsah sekundárnej regulácie 

Rozsah terciálnej regulačnej 
rezervy 

15 min 

Rozsah optimalizácie 

Rozsah, keď primárna regulácia 
ešte pôsobí a postupne sa uplat
ňuje sekundárna regulácia 

Obr. 10.4 Časová postupnosť pôsobenia rôznych typov regulácie 
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Obr. 10.5 Schéma princípov regulácie frekvencie a činných výkonov 
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Obr. 10.6. Regulácia s dvoma turbogenerátorovými agregátmi 
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Obr. 10.7. Regulácia s tromi turbogenerátorovými agregátmi 

10.2 Regulácia napätia a jalového výkonu 

Napätie na generátoroch sa reguluje budením. Budenie zároveň ovplyvňuje veľkosť jalového 
výkonu generátora. Napätie sa reguluje z dvoch pohľadov: 

Z pohľadu zákazníka: napätie je jeden z ukazovateľov kvality elektrickej energie. V prípade že je 
napätie mimo stanovených tolerancií, hrozí porucha, alebo poškodenie pripojeného zariadenia. 
Napätie pre zákazníka sa dá regulovať na viacerých úrovniach. 
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Z pohľadu prevádzkovateľa sústavy: napätie predstavuje ukazovateľ spoľahlivosti, bezpečnosti 
a ekonomickosti prevádzky. pri nízkych hodnotách napätia v sústave a nedostatočných rezervách 
jalového výkonu môže dôjsť k prekročeniu stability napätia. Pri vysokej úrovni napätia v sústave, 
ak už nie je možné napätie znížiť reguláciou budenia na generátore, hrozí poškodenie zariadení. 

Napätie sa preto v uzloch sústavy udržuje v určitých hraniciach. Regulácia napätia a jalového 
výkonu v elektrizačnej sústave je možná nasledujúcimi technickými opatreniami: 

• reguláciou generátorov, t. j. zmenou ich budenia a tým rozdelením jalového zaťaženia na 
paralelne pracujúce generátory, 

• zmenou prevodu transformátorov, 
• pomocou prídavného regulačného transformátora, 
• kompenzačnými prostriedkami, 
• kompenzačnou prevádzkou vodných elektrární (VE), 
• regulačnou automatikou na úrovni sústavy, 
• zmenou konfigurácie sústavy. 

Primárna regulácia napätia reaguje na svorkové napätie generátora a reguluje sa priamo regulátorom 
v budiacom obvode generátora. Sekundárna regulácia napätia je realizovaná stabilizátorom sústavy, 
ktorý vyhodnocuje a reguluje napätia v pilotných uzloch sústavy. Terciálna regulácia reguluje na 
také rozloženie jalových výkonov a napätí, aby sa minimalizovali straty v prenose, a aby sa sústava 
prevádzkovala s dostatočnou rezervou od napäťovej stability. 

( 
~ 
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Obr. 10.8 Schéma princípov regulácie napätí a jalových výkonov 

10.3 Kvalita elektrickej energie 

Kvalita elektrickej energie ovplyvňuje výraznou mierou "užitočnosť" dodávanej energie 
spotrebiteľovi. V praxi existuje množstvo zariadení, ktoré citlivo vnímajú odchýlky od ideálnej 
kvality elektrickej energie (súmerný sínusový priebeh napätia, neprerušované napätie, obsah len 
základnej harmonickej, súmernosť napätí). Kvalita elektrickej energie je úzko spätá s ekonomickým 
dopadom na dodávateľov a odberateľov elektrickej energie, ako aj na výrobcov rôznych 
spotrebičov. Napn1dad mikroprocesorová technika môže byť citlivá na rôzne formy rušenia. Na 
druhej strane niektoré kvalitatívne vlastnosti elektrickej energie ovplyvňuje vo väčšej miere 
spotrebiteľ než výrobca, alebo dodávateľ elektrickej energie. Pn1dadom môžu byť najmä rôzne typy 
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regulátorov s výkonovou elektronikou, alebo aj použitie kondenzátorových batérií na zlepšenie 
účinníka. V týchto prípadoch je odberateľ dôležitým partnerom dodávateľa, ktorý sa musí spolu s 
ním snažiť o udržanie kvality elektrickej energie. 

Prechodné javy 

Prechodný jav je priebeh zmeny sledovanej veličiny medzi dvoma ustálenými stavmi. Tento 
prechod môže byť buď impulzívny, alebo oscilatívny. Impulzívne prechodné javy predstavujú náhlu 
zmenu sledovanej veličiny s postupným zánikom prechodného javu v jednej polarite. Tieto 
impulzívne prechodné javy však môžu vyvolať oscilatívne prechodné deje. Oscilatívne prechodné 
deje sú prechodné deje, ktorých polarita osciluje medzi kladnou a zápornou. 

Dlhodobé zmeny napätia (prúdu) 

Predstavujú zmeny, ktorých doba trvania presahuje jednu minútu. Tieto deje môžu byť spôsobené 
zmenami zaťaženia, alebo zmenami zapojenia elektrizačnej sústavy. Ich pn1dadom môžu byť 
nadpätia, ktoré môžu spôsobovať zvýšené namáhanie izolácie ajej rýchlejšie starnutie, prípadne až 
poškodenie spotrebiča, alebo časti ES, alebo podpätia, ktoré pri konštantnom odoberanom výkone 
vytvárajú zvýšené prúdové zaťaženie. 

Krátkodobé zmeny napätia (prúdu) 

Tieto javy predstavujú zmeny efektívnej hodnoty napätia, prípadne prúdu trvajúce kratšie ako jednu 
minútu. Môžu byť spôsobené skratom, spínaním záťaže, alebo záberovými prúdmi motorov. 

Prerušenie napájania 
/--~~ 

Prerušením napájania rozumieme pokles napätia pod hodnotu 0,1 pu (per unit). Môže byť 
spôsobená napn1dad skratom, alebo chybnou manipuláciou. O trvalom prerušení napájania 
hovoríme, ak pokles trvá dlhšie ako jednu minútu. Z hľadiska dôležitosti zachovania napájania 
odberateľa rozoznávame tri skupiny odberateľov: 

• Do prvej kategórie zaraďujeme odbery, pri ktorých sa nepripúšťa ani krátkodobé prerušenie 
dodávky elektrickej energie. Zväčša ide o odbery, kde by výpadok napájania mohol 
spôsobiť smrt', alebo výrazné materiálne škody. V takomto prípade sa požaduje napájanie 
dvoma vzájomne nezávislými (znižovanie pravdepodobnosti spoločnej poruchy) vetvami 
a predpokladá sa aj vlastný zdroj na strane spotrebiteľa. 

• Druhá kategória predstavuje zariadenia a prevádzky, kde prerušenie napájania môže 
spôsobiť výrazné materiálne škody. Predpokladá sa napájanie aspoň z dvoch vetiev. 

• Tretiu kategóriu tvoria odbery bez špeciálnych požiadaviek na neprerušenú dodávku 
elektrickej energie. 

Kolísanie napätia 

Môže byť spôsobené rýchlymi zmenami zaťaženia. Často je tento jav označovaný ako flicker. 
Možno ho pozorovať napn1dad ako blikanie, alebo chvenie jasu svietidiel. 

Nesymetria napätí (prúdov) 

Je spôsobená najčastejšie nerovnomerným zaťažením jednotlivých fáz. Táto ne symetria vyvoláva 
spätnú zložku prúdu, ktorá predstavuje prídavné straty v synchrónnych a asynchrónnych strojoch. 

Deformácia napät'ovej (prúdovej) vlny 

Deformáciu môžu vyvolať: 

• superponovaná jednosmerná zložka, 
• vyššie harmonické, 
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• medziharmonické, 
• rušivé impulzy, 
• šum. 

Prítomnosť jednosmernej zložky v priebehu prúdov predstavuje prídavné straty na indukčnostiach. 

Vyššie harmonické predstavujú superponované priebehy s celočíselnými násobkami základnej 
frekvencie. Vznikajú pôsobením prvou s nelineárnymi charakteristikami. Zvyšujú tepelné zaťaženie 
spotrebičov a môžu spôsobovať rušenie. 

Medziharmonické signály produkujú najmä zariadenia, ktoré využívajú na reguláciu spínanie 
výkonovou elektronikou, napn1dad frekvenčné meniče. 

Rušivé impulzy sú periodické napäťové rušenia spôsobované komutáciou medzi jednotlivými 
fázami napríklad výkonových elektronických zariadení. 

Šumom definujeme signál s frekvenciou vyššou ako 200 kHz, zdrojom môžu byť napn1dad riadiace 
obvody, alebo zariadenia pracujúce s oblúkom. 

Základným ukazovateľom kvality elektrickej energie je frekvencia, ktorej priebeh predstavuje 
vyváženosť výroby a spotreby elektrickej energie. 
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11 PLYNÁRENSTVO 

11.1 Základné pojmy 

Akumulácia plynu v plynovode ("linepack") 

Uskladňovanie plynu jeho stlačením v plynárenských prepravných a distribučných sieťach s 
výnimkou zariadení vyhradených pre prevádzkovateľov týchto sietí na vykonávanie ich činností. 

Bezpečnostné pásmo 

Priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynového 
zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na pôdorys. 

Distribučná sieť 

Regionálne alebo miestne plynárenské rozvodné zariadenia, za účelom dodania plynu odberateľom 
na vymedzenom území, nezahŕňa však samotnú dodávku plynu. 

Distribúcia plynu 

Doprava plynu cez regionálne alebo miestne plynárenské rozvodné zariadenia, za účelom dodania 
plynu odberilíel'bm na vymedzenom území, nezahŕňa však samotnú dodávku plynu. 

Dlhodobé plánovanie 

Plánovanie dodávok a prepravnej kapacity plynárenských podnikov na dlhodobom základe, za 
účelom uspokojenia dopytu po zemnom plyne v sieti, diverzifikácie zdrojov a zabezpečenia 
dodávok odberateľom. 

Dodávka plynu 

Predaj plynu, vrátane jeho ďalšieho predaja, ako aj predaja skvapalneného zemného plynu 
odberateľom. 

Energetický podnik 

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe povolenia vykonáva výrobu, prenos, 
distribúciu alebo dodávku elektriny, výrobu, prepravu, distribúciu, dodávku alebo uskladňovanie 
plynu, a ktorá zodpovedá za technické otázky alebo údržbu zariadení v súvislosti s týmito 
činnosťami, nie je však koncovým odberateľom. 

Hlavný uzáver plynu 

Uzatváracia armatúra plynárenského zariadenia oddeľujúceho plynárenské zariadenie 
plynárenského podniku od odberového zariadenia koncového odberateľa alebo od plynárenského 
zariadenia iného plynárenského podniku. 

Ochranné pásmo potrubia 

Priestor v blízkosti potrubia, ktorý je určený na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na 
zaistenie bezpečnosti osôb a majetku. Vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásnie sú 
povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť jeho 
prevádzky. Ochranné pásmo potrubia je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej 
vzdialenosti 300 m po oboch stranách od osi potrubia. 
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Odberné plynové zariadenie 

Plynové zariadenie koncového odberateľa ako súbor prepojených plynových zariadení slúžiacich na 
odber a na vlastnú spotrebu, okrem hlavného uzáveru plynu, ktorý je súčasťou plynárenského 
zariadenia. 

Plyn 

Zemný plyn, vrátane skvapalneného zemného plynu, bioplyn, ako aj ostatné druhy plynu, ak možno 
z technického hľadiska bezpečne stlačiť a prepraviť tieto plyny pomocou prepojenej sústavy 
zemného plynu. 

Plynárenské zariadenie 

Sieť na prepravu alebo distribúciu plynu, zásobm'ky, ktoré prevádzkuje plynárenský podnik, vrátane 
jeho zariadení na poskytovanie podporných služieb, ako aj zariadení spriaznených podnikov 
potrebných na zabezpečenie prístupu k sieti. 

Preložka plynárenského zariadenia 

Zmena jeho trasy alebo premiestnenie jeho častí. Vlastníctvo plynárenského zariadenia sa po 
vykonaní preložky nemení. Preložku plynárenského zariadenia hradí ten, kto ju vyvolal. 

Prepojenie 

Plynovod, ktorý krizuje alebo preklenuje hranicu medzi členskými štátmi s jediným účelom 
prepojenia národných prepravných sústav týchto členských štátov. 

Prepojený plynárenský podnik 

Vertikálne alebo horizontálne prepojený plynárenský podnik. 

Preprava plynu 

Doprava plynu prostredníctvom vysokotlakových plynovodov a kompresorových staníc, ktoré nie 
sú súčasťou ťažobnej plynovodnej siete, za účelom dodania plynu odberateľom, nezahŕňa však 
samotnú dodávku plynu. 

Prepravná siet' plynu 

Prostredníctvom vysokotlakových plynovodov a kompresorových staníc, ktoré nie sú súčasťou 
ťažobnej plynovodnej siete. 

Prevádzkovatel' prepravnej siete 

Držiteľ povolenia na prepravu plynu, ktoré sa udeľuje subjektu, ktorý zabezpečuje prepravu plynu 
prostredníctvom vysolwtlakových plynovodov a kompresorových staníc, vrátane prepravy plynu 
pre zahraničných odberateľov. 

Prevádzkovatel' zásobníka 

Plynárenský podnik, vykonávajúci činnosť uskladňovania plynu, ktorý zodpovedá za prevádzku 
zásobníka. 

Technický plynárenský dispečing 

Technický plynárenský dispečing držiteľa povolenia na distribúciu je zodpovedný za riadenie 
dispečingu pri dodávke plynu a odbere plynu v rámci distribučnej sústavy. Každý držiteľ povolenia 
na distribúciu plynu je povinný zabezpečiť úlohy dispečerského riadenia prostredníctvom 
technického plynárenského dispečingu, ktorý je jeho integrálnou súčasťou, alebo prostredníctvom 
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Slovenského plynárenského dispečingu na základe dohody s držiteľom povolenia na distribúciu 
plynu určeného ministerstvom. 

Uskladňovanie plynu 

Uskladňovanie zemného plynu alebo uskladňovanie skvapalneného zemného plynu 

Výroba plynu 

Ťažba zemného plynu alebo výroba ostatných druhov plynu za účelom jeho predaja. 

Zásobník 

Zariadenie využívané na uskladňovanie plynu prevádzkované plynárenským podnikom, vrátane 
doplnkových služieb týkajúcich sa vtláčania, ťažby zo zásobníka, úpravy a dopravy plynu do 
prepojených sústav prevádzkovaných prevádzkovateľmi sietí, vrátane častí zariadení na 
skvapalnený zemný plyn, okrem tých častí zariadení, ktoré sa používajú na ťažobné činnosti a 
okrem zariadení, ktoré sú výlučne vyhradené pre prevádzkovateľov sietí za účelom zabezpečovania 
ich činností na území Slovenskej republiky. 

Ťažobná plynovodná siet' 

Plynovod alebo sieť plynovodov prevádzkovaná alebo vybudovaná ako súčasť projektu na ťažbu 
ropy alebo plynu, alebo používaná na prepravu plynu z ložiska do spracovateľského závodu alebo 
do terminálu. 

11.2 Základná charakteristika plynov a kvapalín 

Tekutiny sú látky, ktoré pod účinkom už nepatrných vonkajších síl menia svoj tvar - tečú. Ich 
tokom sa zaoberá dynamika kvapalín a plynov. Rozdiel medzi kvapalinami a plynmi je vo veľkosti 
medzimolekulových síl. V kvapaline sú tieto sily také veľké, že nedovoľujú molekulám, aby sa od 
seba vzdialili. Preto kvapalina má určitý objem, ale nemá určitý tvar. Kvapalina naliata do nádoby 
naplní nádobu až po svoj objem bez ohľadu na tvar nádoby. Kvapaliny sú len veľmi málo 
stlačiteľné a ich hustota sa mení s teplotou a tlakom málo. Na druhej strane, molekuly plynov sa 
rozptýlia vo voľnom priestore tak, že ho zaplnia celý bez ohľadu na jeho objem a tvar. Pre danú 
hmotnosť plynu sú tlak, teplota, objem, a teda aj hustota, vzájomne určené plynovými zákonmi. 
Plyny sú teda stlačiteľné tekutiny. 

Vedné odbory aplikovanej fyziky, hydrodynamika a hydraulika,·študujú tok tekutín. Rozdiel medzi 
týmito odbormi je v úrovni opisu toku tekutín a prípadne v účele, pre ktorý to robia. 
Hydrodynamika opisuje deje až po úroveň štruktúry turbulencie a mikrovírov vznikajúcich v 
tečúcej tekutine. Opis dejov v takomto mikromeradle je možný len sústavami parciálnych 
di(erenciálnych rovníc. Z týchto rovníc potom možno integráciou získať aj závislosti, opisujúce 
toky v priemyselnom mikromeradle. V hydraulike sa zvyčajne opisujú makrosystémy, ako sú 
potrubia a rôzne priemyselné zariadenia a prípadné chýbajúce informácie o vnútornej 
mikroštruktúre toku sa nahrádzajú empirickými závislosťami. Cieľom hydrauliky a hydrodynamiky 
je teda kvantitatívny opis prúdenia. Na to však v prvom rade musí byť vytvorená fyzikálna 
predstava o príslušnom deji alebo procese. Túto predstavu nazývame fyzikálny model. Keď je naša 
predstava zapísaná matematickými rovnicami, stáva sa matematickým modelom a jeho riešením 
dostávame žiadané informácie o dejoch a procesoch. Toto je všeobecný postup a nemožno ho 
chápať ako špecifický pre dynamiku tekutín. Pri zostavovaní matematického modelu procesu 
môžeme použiť tri druhy vzťahov: 
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• bilancie, ktoré sú zákonmi zachovania vlastnosti (veličiny), 
• konštitutívne (fenomenologické) rovnice, ktoré sú do značnej miery zovšeobecneným 

zápisom fyzikálnych pozorovaní (pnKladom sú Newtonov zákon trenia, Fourierova rovnica 
vedenia tepla, Fickov zákon a ďalšie), 

• empirické vzťahy medzi veličinami, prípadne aj v bezrozmerovom tvare, či už algebrické, 
grafické alebo tabelárne. 

Toto sú druhy rovníc a vzťahov, ktoré budú potrebné aj pri opise toku tekutiny. V toku tekutiny, 
ktorú považujeme za kontinuum, sa nezaujímame o individuálne molekuly, ale náš záujem je 
sústredený na celý objem tekutiny alebo na malé časti objemu..:.. častice tekutiny. Častica obsahuje 
dostatočne veľký počet molekúl, ktorý už má charakteristické vlastnosti tekutiny. Zvyčajne sa 
pýtame, aké sú rýchlosť, zrýchlenie a termodynamické vlastnosti v určitom bode priestoru ako 
funkcie času. Ako plynie čas, tekutina v danom bode priestoru sa sústavne nahradzuje novou 
tekutinou, takže nesledujeme nijakú individuálnu, určitú časticu tekutiny, ale históriu v danom bode 
priestoru bez ohľadu na to, ktoré častice tekutiny prejdú týmto bodom v určitom čase. Opis toku 
tekutiny takýmto spôsobom sa nazýva eulerovský a je opakom tzv. lagrangeovského opisu, pri 
ktorom sa sledujú jednotlivé pohybujúce sa častice tekutiny tak, ako sa to robí v dynamike tuhých 
telies. Predpokladá sa, že stredná voľná dráha molekúl tekutiny je veľmi malá v porovnaní s 
akýmkoľvek fyzikálnym rozmerom problému, ktorý skúmame a na ktorý aplikujeme princíp 
mechaniky tekutín. Alebo inak, ktorýkoľvek objem tekutiny môže byť pri matematickom 
modelovaní rozdeľovaný na menšie a menšie objemy a tieto si stále zachovávajú charakter 
kontinua. Znamená to teda, že aj diferenciálny objem tekutiny obsahuje tak veľa molekúl, že ich 
voľné dráhy sú o mnoho rádov menšie ako dižkový rozmer tohto objemu. Logickým dôsledkom 
však je, že pri veľmi zriedených plynoch nemožno použiť predstavu kontinua. 

11.3 Základné vlastnosti tekutín 

Hustota 

Hustotu tekutiny definujeme vzťahom: 

l
. m 

p= lm
V~oo V 

Hustota je teda hmotnosť objemovej jednotky 

m 
p=v 

Špecifický objem tekutín definujeme ako objem hmotnostnej jednotky 

V 1 
v=-=-

m p 

Hustota a špecifický objem tekutín sa mení s tlakom a teplotou. 

Stlačitel'nost' tekutín 

(11.1) 

(11.2) 

(11.3) 

Stlačiteľnosť tekutín je schopnosť tekutín meniť svoj objem pri zmene tlaku. pri stláčaní sa 
zmenšujú stredné vzdialenosti častíc (molekúl), čo je sprevádzané zvýšením tlaku. Obyčajne 

uvažujeme len stlačiteľnosť izotermickú. Stlačiteľnosť tekutín je charakterizovaná súčiniteľom 
stlačiteľnosti: 
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K = -H:J 
Prevrátenú hodnotu k nazývame modulom objemovej pružnosti tekutín 

l 
k=-

K 

(11.4) 

(11.5) 

pri kvapalinách sa dv vel'mi málo líši od nuly, čo svedčí o vel'mi malej stlačitel'nosti kvapalín. 
dp 

Tepelná rozt'ažnost' tekutín 

Objem tekutiny sa nemení len pri zmene tlaku, ale aj pri zmene teploty. Tekutiny so zvyšovaním 
teploty zväčšujú svoj objem. Výnimku tvorí voda v rozmedzí O - 4°C. V tomto rozmedzí teplôt 
voda pri ochladzovaní zväčšuje svoj objem, čo sa vysvetl'uje tým, že molekuly vody začínajú 
zaujímať v priestore svoje miesta na kryštalických mriežkach, čím sa dostávajú do väčších 

vzdialeností ako v amorfnom stave. 

Zmenu objemu dv pri zmene teploty dt pri konštantnom tlaku charakterizuje súčinitel' objemovej 
rozťažnosti tekutín 

fJ = ! (dV) v dt p (11.6) 

Pri tekutinách fi s rastúcou teplotou rastie a klesá so zvyšovaním tlaku. Pre tekutiny platí: 

fJ - ! (dV) _ p(dV) _! (dV) v dtp dtp V dtp (11.7) 

Vychádzajúc z parametrov o stlačitel'nosti tekutín a tepelnej rozťažnosti platí p = f (v, t) Je možné 
dokázať, že súčinitel' tepelnej rozťažnosti fi a stlačitel'nosti k sú vzájomne viazané. 

~ = -(:l (11.8) 

Zákony plynov 

Stavová rovnica ideálneho plynu 

Z praxe je známe, že stavové premenné - teplota, tlak a objem, príp. zloženie systému, nie sú 
nezávislé premenné. Existuje medzi nimi funkčný vzťah, ktorý sa nazýva stavová rovnica. 
Všeobecne sa vyjadruje ako: 

f(T,p,V) =0 (11.9) 

alebo v explicitnom vyjadrení napnldad: 

V= f(T,p) (11.10) 

Každý systém má svoju stavovú rovnicu, ktorej tvar je potrebné určiť z experimentálnych údajov. 
Oba zákony - Boyleov i Gay-Lussacov sú medzné zákony, platné len v oblasti nízkych tlakov. Pre 
potreby fyzikálno-chemickej teórie je užitočnejšie zaviesť pojem ideálneho plynu, t. j. plynu, ktorý 
sa týmito zákonmi riadi pri všetkých tlakoch a teplotách. Vlastnosti tohto plynu sa získajú 
extrapoláciou nameraných hodnôt reálnych plynov na nulový tlak. Pri štúdiu správania reálnych 
plynov slúži ideálny plyn ako štandard, s ktorým sa reálny plyn porovnáva. Stavovú rovnicu 
ideálneho plynu dostaneme spojením zákonov Boyleovho a Gay-Lussacovho. 
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Z Gay-Lussacovho zákona dostávame: 

d19 19 
-=-
dT T 
Z Boyleovho zákona dostávame: 

d19 19 
-=--
dp p 

Dosadením do rovnice: 

dD = (dD) dT + (dD) dp 
dT p dp T 

a následnou úpravou dostaneme: 

19p=R 
T 

čo je výsledná stavová rovnica ideálneho plynu. 

(11.11) 

(11.12) 

(11.13) 

(11.14) 

Hodnota konštanty R sa určí z hodnôt stavových veličín ideálneho plynu. Napr. pre tlak 
po = 101 325 Pa a teplotu To = 273,15 K zaujímajú všetky plyny v ideálnom stave objem 22,4136 
m3lkmol. Hodnota konštanty R potom je: 

R = Po 19 = 101325 . 22,4136 = 8314 J 
To 273,15 kmol.K 

(11.15) 

Stavovú rovnicu možno za určitých podmienok písať v tvare: 

p V = n RT (11.16) 

kde n je počet mólov 
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Stavová rovnica reálnych plynov 

Stavovú rovnicu ideálneho plynu možno rovnako odvodiť na základe kinetickej teórie ideálneho 
plynu. Táto teória je založená na predpoklade, že vlastný objem molekúl je zanedbateľný oproti 
celkovému objemu systému, a že molekuly na seba navzájom silovo nepôsobia. Skutočnosť, že 
všetky plyny možno za určitých podmienok skvapalniť, však dokazuje, že medzi ich molekulami 
pôsobia príťažlivé sily. Skvapalnené plyny s ďalším zvyšovaním tlaku prakticky nemenia svoj 
objem, preto teda ani vlastný objem molekúl nie je zanedbateľný. Odvodenia stavových rovníc pre 
reálne plyny preto väčšinou vychádzajú zo zavedenia korekcie na uvedené skutočnosti. 

Každá stavová rovnica reálneho plynu musí spiňať podmienku, že v limite pre p---+O musí 
prechádzať na stavovú rovnicu ideálneho plynu: 

limp V = n RT 
p~O 

a za stáleho tlaku musí vyhovovať vzťahu 

limV =nR 
!~oT p 
T 

(11.17) 

(11.18) 

Ďalej by každá stavová rovnica reálnych plynov mala byť schopná vyjadriť skutočnosť, že v určitej 
oblasti teplôt je možné plyn skvapalniť. Z praktického hľadiska by mala vystihovať správanie plynu 
čo najpresnejšie a mala by byť, ak je to možné, jednoduchá, t. j. mať čo najmenší počet konštánt a 
mala by byť ľahko derivovateľná a integrovateľná. Požiadaviek je teda mnoho a je potrebné 
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povedať, že žiadna z doposial' navrhnutých rovníc reálnych plynov nespiňa všetky požiadavky 
úplne. 

Viskozita 

Dôležitou vlastnosťou plynov, z hl'adiska prúdenia, je ich viskozita. Rozlišujeme viskozitu 
absolútnu a relatívnu a z absolútnych dynamickú a kinematickú. Viskozita reprezentuje schopnosť 
plynu prenášať hybnosť z jedného miesta systému na druhé. Spolu s tepelnou vodivosťou a difúziou 
sa zaraďuje medzi tzv. transportné javy. Viskozita tekutín sa prejavuje pri pohybe ako odpor proti 
vzájomnému pohybu jednotlivých častíc tekutín. Sila odporu, ktorá vzniká v dôsledku 
molekulárnych pohybov tekutiny sa nazýva viskózna alebo sila vnútorného trenia 

Viskozitu tekutín charakterizuje súčinitel'om kinematickej viskozity: 

(11.19) 

kde 1'/ je dynamická viskozita. 

1>,11 závisia od teploty. pri kvapalinách ich hodnoty s rastúcou teplotou klesajú, pri plynoch stúpajú 
ako je to znázornené na obr. 11.2. 

kvapaliny 

Obr. 11.2 Závislosť dynamickej viskozity od teploty 

Súčinitel' dynamickej viskozity v podstate od tlaku nezávisí (pre zemný plyn sa v rozmedzí tlaku 
0,1 až 2 MPa mení asi o 2,5 % a medzi 0,1 až 4 MPa asi o 5 %). V sa s rastúcim tlakom mení 
predovšetkým pri plynoch, lebo p plynu sa so zmenou tlaku značne mení. Viskozita čistých plynov 
závisí pri obvyklých podmienkach predovšetkým od teploty, v menšej miere od tlaku. Zvýšenie 
teploty pri normálnom tlaku spôsobuje mierne zvýšenie viskozity plynov, na rozdiel od kvapalín, 
pri ktorých sa viskozita s rastom teploty znižuje. V prípade plynných zmesí s prevahou 
uhl'ovodíkov dochádza pri tlakoch okolo 20 MPa k reverzu tohoto javu a pri vyšších tlakoch sa 
viskozita so stúpajúcou teplotou znižuje. Tlak pri zvyčajných teplotách len relatívne málo zvyšuje 
viskozitu plynov. pri výpočte viskozity často vystačíme s jej lineárnou závislosťou, alebo 
závislosťou jej logaritmu od hustoty plynu. V kritickej oblasti je však vplyv tlaku (hustoty) 
podstatne vyšší a na kritickej izoterme dosahuje viskozita v kritickom bode maximum. 

Vlhkosť plynu 

pri styku plynu s vodou, ako je to pri výrobe, uskladňovaní, ale i v prírodných ložiskách, pojme 
plyn určité množstvo vodnej pary, ktoré závisí od teploty plynu. Vlhkosť plynu patrí tiež medzi 
ďalší dôležitý údaj, ktorý je potrebné pri prevádzke plynárenských dial'kových a rozvodných 
systémoch sústavne sledovať. Vlhkosť, ktorú voda spôsobuje, sa negatívne prejavuje jednak v 
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koróznych účinkoch, jednak na vlastných dopravných systémoch a ich zariadeniach. Tu býva 
príčinou rôznych nepredvídaných porúch spôsobených buď vznikom kondenzátov (zníži sa 
prepravný výkon, poruchy regulačných a meracích zariadení), alebo tvorbou hydrátov zemného 
plynu (upchatie potrubia a zníženie alebo úplné prerušenie dodávky plynu, poruchy regulačných 
staníc). Preto je potrebné sledovaniu obsahu vody v plyne venovať sústavnú pozornosť a v prípade 
jeho nepriaznivých hodnôt včas organizovať opatrenia na zamedzenie vzniku vyššie uvedených 
porúch. 

Vyjadrovanie vlhkosti plynu 

Na vyjadrovanie vlhkosti plynu slúžia rôzne pojmy, najpoužívanejšie sú absolútna a relatívna 
vlhkosť a rosný bod. 

Absolútna vlhkost' 

Skutočné mn),)žstvo vodnej pary, uvedenej v g.m-3 plynu označujeme ako absolútnu vlhkost'. Je 
definovaná áko hmotnosť vodnej pary obsiahnutej v jednotke objemu. Jej jednotkou je 
kg. m-3

, alebo častejšie g. m-3 (ide vlastne o špecifickú hmotnosť pary). 

Relatívna vlhkost' 

Je daná pomerom absolútnej vlhkosti plynu k vlhkosti plynu nasýteného vodnou parou (pre danú 
teplotu), alebo ako pomer parciálneho tlaku pár v plyne k tlaku pár sýtych pri tej istej teplote. 
Parciálne napätie (tenzill) vodnej pary v nasýtenom plyne pri určitej teplote a zodpovedajúcej 
hodnote absolútnej vlhkosti udávajú tabuľky, napr. STN 38 5509. Pre hodnotenie prevádzky 
vysokotlakového plynovodu je potrebné vedieť závislosť vlhkosti nielen od teploty, ale i od tlaku 
plynu. Množstvo vodnej pary v kg.kg-1 suchého plynu udáva rovnica: 

X = Rv rp r 
Rpl p-rpr 

sú plynové konštanty plynu a vodnej pary, 
- tenzia vodnej pary pre príslušnú teplotu, 
- relatívna vlhkosť, 
- absolútny tlak (Pa). 

(11.20) 

So stúpajúcou teplotou stúpa tenzia vodnej pary v plyne (resp. maximálny obsah vlhkosti), 
a naopak, so stúpajúcim tlakom klesá. V prevádzke diaľkového plynovodu sa to prejavuje tak, že v 
počiatočnej časti dochádza zvyčajne k rýchlemu vylučovaniu kondenzátov (pokles teploty plynu 
býva podstatne rýchlejší ako pokles jeho tlaku) a po vyrovnaní teploty prejavuje sa už naplno vplyv 
expanzie plynu i zodpovedajúce klesanie relatívnej vlhkosti. K vylučovaniu kondenzátu v ďalších 
úsekoch plynovodu dochádza potom už len v miestach náhleho ochladenia (napr. v zime na 
potrubiach mimo podzemného uloženia ako prechody rolkami, na mostných konštrukciách). 

Rosný bod 

Teplotu, ktorá zodpovedá určitému množstvu vlhkosti nazývame rosný bod. Je to teplota, ktorú 
získa vlhký plyn, ak je izobaricky ochladení do úplného nasýtenia. Inak povedané, je teplota, pri 
ktorej je para v plyne obsiahnutá práve nasýtená, t. j. teplota, pod ktorou dochádza ku kondenzácii. 
Pretože z prevádzkového hľadiska je najviac na závadu prítomnosť vody v plyne v kvapalnom 
stave, v plynárenstve sa ako najvhodnejšie vyjadrenie vlhkosti javí rosný bod. Ako uvádza jeho 
definícia, hodnota rosného bodu priamo určuje, za akých podmienok dochádza k tvorbe 
kondenzátu. Treba mať však na zreteli, že hodnota rosného bodu je silne závislá od tlaku a má 
zmysel len vtedy, ak je s ňou súčasne uvedený aj tlak, pri ktorom bola zmeraná. 
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Tvorba hydrátov zemného plynu 

Problematika vlhkosti v doprave plynu sa ukázala byť veľmi aktuálna od samého začiatku 

prevádzkovania diaľkových plynovodov s vysokými prevádzkovými tlakmi. Ide predovšetkým o 
prevenciu tvorby hydrátov, ktoré predstavujú vážne ohrozenie prevádzky plynovodov. 
Najdôležitejší vplyv na tvorbu a stabilitu hydrátov majú tlak, teplota a zloženie plynu. Tvorba 
hydrátov uhľovodíkov a nebezpečenstvo ich vzniku môžeme očakávať tam, kde sa v potrubí 
vytvárajú kvapôčky vody, miešajúce sa intenzívne so zemným plynom, alebo najmä v miestach, kde 
dochádza k expanzii plynu, alebo kde sa vyskytuje zvyškové množstvo vody v potrubí. 

Štruktúra hydrátov 

Rôzne uhľovodíky tvoria za určitých podmienok teploty a tlaku pevné hydráty, ktoré sú stále i pri 
teplotách nad nulou. Javia sa ako tuhé, biele, mikrokryštalické látky, ľahšie ako voda (0,88 až 
0,9 g.cm\ ktoré upchávajú potrubia, regulátory, meracie prístroje. Z komponentov zemného plynu 
tvoria hydráty metán, etán, propán, izobután, ďalej nenasýtené uhľovodíky ako etylén, acetylén atď. 
V súčasnosti pozeráme na hydráty ako na nestechiometrické zlúčeniny, pri ktorých molekuly 
hydrátotvornej látky sú uzatvorené v kryštalickej mriežke vytvorenej molekulami vody pôsobením 
tzv. van der Waalsových síl. Podľa tvaru tejto mriežky rozlišujeme dve etapy hydrátov. Odlišujú sa 
navzájom počtom a veľkosťou dutín a tým množstvom hydrátotvornej zložky alebo zložiek, ktoré 
sú schopné obsiahnuť. Rozdielna veľkosť dutín vytvorených v mriežke umožňuje vznik tzv. 
zmiešaných hydrátov, t. j. hydrátov obsahujúcich okrem vody viacero hydrátotvorných zložiek. 
Tento typ hydrátov je stabilnejší, ľahšie sa tvorí a je typický práve pre zemný plyn, kde sa okrem 
metánu na vzniku hydrátov podieľajú tiež ostatné uhľovodíky od etánu až po bután. 

Podmienky tvorby hydrátov 

Vytvárať hydráty sú všeobecne schopné látky vyznačujúce sa nepolárnou alebo len slabopolárnou 
povahou molekúl a ich určitou veľkosťou (v prípade nasýtených uhľovodíkov napr. metán až 
bután), s bodom varu zvyčajne nie vyšším ako 60°C. Základným predpokladom tvorby hydrátov je 
prítomnosť vody v kvapalnej fáze a určité hodnoty teploty a tlaku. Určitej teplote zodpovedá určitý 
medzný tlak, nad ktorého hodnotou môže hydrát danej látky existovať, zatiaľ čo pod ňou sa 
rozkladá. Taktiež určitému tlaku zodpovedá určitá teplota, pod ktorou je hydrát schopný existencie 
a nad ňou sa rozkladá. 

Ochrana proti tvorbe hydrátov 

Prirodzenou ochranou proti tvorbe hydrátov je preprava plynu s dostatočne nízkou vlhkosťou t. j. s 
rosným bodom nižším ako je teplota plynu vo všetkých miestach trasy. Pokiaľ túto podmienku 
nemožno splniť, môžeme tvorbe hydrátov zabraňovať aplikáciou inhibítorov. 

Inhibítormi rozumieme také látky, ktoré svojimi fyzikálno-chemickými vlastnosťami zabraňujú, 
alebo sťažujú vznik hydrátovej mriežky z molekúl vody. Takéto vlastnosti majú zvyčajne poláme 
látky dobre rozpustné vo vode. Absolútne najúčinnejším inhibítorom tvorby hydrátov je amoniak. 
Jeho použitie však vzhľadom na jeho chemické vlastnosti a jeho korozívnosť v praxi nepripadá do 
úvahy. Z ostatných inhibítorov sa vzhľadom na svoju účinnosť, nízku korozívnosť a prijateľnú cenu 
používa metylalkohol. 

Príslušné vstrekovacie zariadenia sú zostrojené tak, že elektrickým impulzom od manometra a 
teplomera sa spúšťa čerpadlo, ktoré nasáva metanol z nádrže a vstrekuje ho do plynovodu. Sú i 
zariadenia, kde na pohon čerpadla je použitý pneumatický motor poháňaný tlakom dopravovaného 
plynu. Základnou možnosťou zabránenia tvorby hydrátov je prirodzene vysušenie plynu, a to na 
rosný bod zodpovedajúci minimálnemu tlaku a teplote plynu v rozvodnej sústave v danom období. 
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Zemný plyn 

Aj zemný plyn zvyčajne sprevádzajú ložiská ropy, je však schopný migrovať vrstvami na dlhé 
vzdialenosti a tvoriť samostatné ložiská. Najväčšie náleziská sú v USA a v Rusku. 

Zemný plyn sa skladá z niekoľkých častí, podľa tab. 11.1. 

Tabuľka 11.1 Zložky zemného plynu 

Zložka Vzorec Podiel [%] 

Metán C~ 95,0 

Etán C2H6 2,3 

Propán C3Hg 0,7 

Bután C4H lO 0,3 

Oxid uhličitý C02 0,2 

Dusík N2 1,5 

Tabuľka 11.2 Charakteristické vlastnosti zemného plynu 

Výhrevnosť 34,08 MJ/mJ 

Spalné teplo 37,82 MJ/mJ 

Hustota 0,69 kg/m3 

Zápalná teplota 650 cC 

Teplota plameňa 1957 cC 

Niekedy sa v zemnom plyne nachádza aj trocha hélia. Najväčšie percento tvorí metán, ktorý vzniká 
anaeróbnym kvasením celulózy a je súčasťou bahenného plynu. Zemný plyn nemá nijaký zápach. 
Aby sme ho zacítili keď uniká, pridávajú sa k nemu chemikálie. 

11.4 Štruktúra toku 

Pozorovaním toku tekutín, v ktorých niektoré častice tekutiny boli značkované - zafarbené - sa 
zistilo, že existujú dve základné štruktúry toku. 

Laminárny tok, v ktorom sa tekutina pohybuje v smere prúdenia vo vrstvách vzájomne sa 
nemiešajúcich. Látka medzi vrstvami prestupuje len difúziou. Preto vlákna značkovanej tekutiny sa 
rozplývajú len pomaly. Na obr. 11.3 je pn1dad laminárneho obtekania telesa. 
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prúdnice 

medzná vrstva 

Obr. 11.3 Laminárny tok nad povrchom tuhého telesa 

V toku turbulentnej štruktúry vzniká veľké množstvo vírov rôznej veľkosti. Tieto víry premiestňujú 
častice tekutiny vo všetkých smeroch, teda aj naprieč toku. Preto vlákna značkovanej tekutiny sa 
rozplývajú v okolitej neznačkovanej tekutine veľmi rýchlo už na krátkej vzdialenosti. Či je tok pri 
určitých podmienkach laminárny alebo turbulentný závisí od pomeru veľkostí zotrvačných a 
viskóznych síl v ňom. Pri malých rýchlostiach prúdenia sú zotrvačné sily v tekutine zvyčajne malé. 
Viskózne sily však môžu byť značné. Potom sa vytvára laminárna štruktúra toku. 

laminárny tok 
(osovosymetrický) 

laminárny tok 
( nesymetrický) 

turbulentný tok 

Obr. 11.4 Laminárny a turbulentný tok v potrubí 

Pomer zotrvačných a viskóznych síl teda kvantitatívne určuje, aká štruktúra sa v toku vytvorí. Tento 
pomer je známy pod názvom Reynoldsovo číslo (kritérium) a je pre newtonovskú tekutinu 
vyjadrený vzťahom 

Re = l vp 
fi 

(11.21) 

kde je charakteristický dfžkový rozmer obtekaného povrchu, alebo objemu ktorým prúdi 
tekutina. pri prúdení tekutiny v rúre je to priemer rúry, pri obtekaní gule alebo valca naprieč 
je to ich priemer, pri toku pozdfž rovinnej steny je to dfžka steny, 
v - rýchlosť prúdenia tekutiny, 
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J1 - viskozita, 
p - hustota. 

V rúre bude trvale tok laminárny, ak hodnota Re < 2000. Niekedy sa ako hraničná hodnota uvádza 
číslo 2300. Turbulentný bude tok pri Re > 4000. Pri hodnotách 2000 < Re < 4000 vznikne tzv. 
prechodný tok, t. j. tok, pri ktorom sa štruktúra prúdenia v danom mieste náhodne mení zlaminárnej 
na turbulentnú. Hraničné hodnoty Re čísla však závisia od tvaru obtekaného povrchu. Nie sú to 
univerzálne hodnoty a naviac majú štatistický charakter. Tak napn1dad pri obtekaní gule je tok 
laminárny, kým hodnota Re < 0,1. Niekedy sa ako hraničná hodnota uvádza aj číslo 1. 

V prúde tekutiny, ktorá obteká tuhý povrch, sa vytvorí iné rozdelenie lokálnych rýchlostí, aké 
existovalo v prúde pred jeho dotykom s povrchom. Bezprostredne na povrchu je tekutina nehybná, 
pričom pôsobí silami na ďalšie vrstvy tekutiny a spomaľuje ich. V určitej vzdialenosti od tuhého 
povrchu je tento vplyv však už zanedbateľné malý. Vrstvu tekutiny nad tuhým povrchom, v ktorej 
je vplyv viskóznych síl významný a spôsobuje zmenšenie lokálnych rýchlostí tekutiny, nazývame 
medzná vrstva. Má rozhodujúci vplyv na rýchlosť prenosu hybnosti, tepla a látky v tekutine. Na 
začiatku povrchu, pri nábehu tekutiny, sa nad povrchom vytvára laminárna medzná vrstva. Jej 
hrúbka s rastom vzdialenosti od začiatku rastie. V určitej vzdialenosti od začiatku, keď je už vrstva 
dostatočne hrubá, sa tok v nej môže zmeniť na turbulentný. Vtedy hovoríme o turbulentnej medznej 
vrstve. Pod ňou, v tenkej vrstvičke pri povrchu, môže byť prúdenie stále laminárne. Vtedy 
hovoríme olaminárnej podvrstve. 

Pri toku tekutiny v rúre sa vytvára medzná vrstva po celom vnútornom povrchu a jej hrúbka s 
narastajúcou vzdialenosťou od začiatku rúry rastie, až kým nedosiahne os rúry. 

V tomto začiatočnom úseku toku sa rýchlosti tekutiny pri stenách rúry zmenšujú a v osi rúry sa 
zväčšujú. Hovoríme tiež, že sa vyvíja rýchlostný profil toku. Za začiatočným úsekom toku sa už 
rozdelenie rýchlostí po priereze toku nemení, t. j. rýchlostný profil toku je vyvinutý. 

Nad povrchom telesa vzniknú postupne laminárna a turbulentná medzná vrstva, ktoré sa za určitých 
podmienok môžu odtrhnúť od povrchu telesa. Pod odtrhnutou medznou vrstvou dochádza k 
intenzívnemu víreniu. Táto oblasť sa volá úplav. Charakter prúdenia tekutiny v medznej vrstve nad 
povrchom tuhého telesa určuje veľkosť sily, ktorou tekutina pôsobí na povrch. (Túto silu poznáme 
tiež ako odpor prostredia.) Konštruktéri využívajú tento jav a volia taký tvar povrchu dopravných 
prostriedkov, aby aj pomocou charakteru prúdenia v medznej vrstve a pod ňou zmenšili odpor. 
Tieto poznatky sa využívajú pri návrhu tvaru povrchov telies obtekaných tekutinou (napr. 
dopravných prostriedkov), na to aby sa zmenšil ich hydrodynamický odpor. 

I 
B 

bod odtrhnutia 

Obr. 11.5 Tok nad povrchom priečne obtekaného valca a prúdnice pri laminárnom a turbulentnom 
prúdení 
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Šmykové napätie a súčinitel' trenia 

V prúdiacej reálnej tekutine pôsobia sily trenia. Na ich prekonávanie treba vynakladať energiu 
(konať prácu). Táto energia sa nevratne mení na teplo a je z tekutiny odovzdávaná do okolia, alebo 
zväčšuje hodnotu vnútornej energie tekutiny. Zaužíval sa pre ňu názov disipovaná mechanická 
energia. Výrazne sa prejaví napn'klad v potrubí, v ktorom dlhšie cirkuluje kvapalina. V dôsledku 
disipácie energie sa teplota kvapaliny zväčší. pri návrhoch potrubí, čerpadiel a iných zariadení, sa 
nemožno zaobísť bez výpočtu veľkosti disipovanej energie v toku. V daných podmienkach ju 
možno určiť zo vzťahov odvodených z bilancie hybnosti a z empirických údajov. 

Celkovú silu trenia v tekutine určuje sila trenia na stenách rúry. Táto je daná súčinom absolútnej 
hodnoty šmykového napätia pri stene rúry a veľkosti vnútorného povrchu rúry (treba povedať, že 
šmykové napätie možno považovať za hybnosť odovzdanú na stenu za jednotku času cez jednotku 
plochy). Keďže v ustálenom vyvinutom toku v rúre, t. j. v toku s nulovou radiálnou a tangenciálnou 
zložkou rýchlosti, má tenzor napätia jedinú nenulovú zložku s absolútnou hodnotou TRz pôsobiacu 
na stenu rúry s polomerom R. Dá sa odvodiť, že veľkosť disipatívnej energie je 

2 TRz L 
é dis.trenim = p R 

kde L je dižka potrubia. 

(11.22) 

Meranie poklesu tlaku robili Stanton a Pannel (1914) pre rôzne newtonovské tekutiny v potrubiach 
rôzneho priemeru a relatívnej drsnosti povrchu n. Výsledky spracovali do bezrozmerovej závislosti 

T 
-BL= f(Re,n) 
pw2 

(11.23) 

kde Reynoldsovo číslo pre tok v rúre sa určuje na základe priemeru rúry d a priemernej rýchlosti 
prúdenia tekutiny w 

Re= d w p 
II 

relatívna drsnost' n je daná pomerom drsnosti potrubia é a priemeru ~ 
d 

a TRz je absolútna hodnota šmykového trenia. 

U nás sa zaužíval pre bezrozmerové šmykové napätie názov súčiniteľ trenia. Označuje sa 
symbolom A a jeho vzťah k šmykovému napätiu na stene je daný rovnicou 

A _ TRz 

8- pw2 
(11.24) 

Na základe týchto rovníc a rovnice na výpočet disipovanej energie môžeme napísať tzv. Darcyho 
rovnicu 

é=A Lw
2 

[~] 
2d kg 

(11.25) 

kde d je priemer potrubia. 

Existuje závislosť súčiniteľa trenia A od Re čísla a relatívnej drsnosti. Parametrom je relatívna 
drsnosť n. Diagram možno rozdeliť na štyri oblasti: 
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Oblast' 1 

pri hodnotách Re < 2000 je tok laminárny a drsnosť potrubia nevplýva na hodnotu súčiniteľa trenia. 
Všetky údaje predstavuje jediná čiara a tá má rovnicu: 

A = 64 
Re 

(11.26) 

Oblast' 2 

Pri 2000 < Re < 4000 je prúdenie prechodné, čiastočne laminárne a turbulentné. Hodnoty súčiniteľa 
trenia sú výrazne väčšie ako pri laminárnom toku, pritom však závisia a od štruktúry prúdenia, ktorá 
sa však nedá jednoznačne predpovedať. Ak by však došlo aj pri 
Re > 2000 k nestabilnému ale predsa laminárnemu prúdeniu, hodnoty A sa určia z extrapolovanej 
čiary pre prvú oblasť. 

Oblasť 3 

pri Re > 4000 je prúdenie v rúre turbulentné a súčiniteľ trenia A je závislý tak od Re, ako aj od 
relatívnej drsnosti dd. Ak sú steny rúry hydraulicky hladké, táto oblasť je zdola ohraničená 
hodnotami, pod ktoré nemôžu hodnoty súčiniteľa trenia poklesnúť v žiadnom prípade. 

Oblasť 4 

pri veľkých hodnotách Re čísla v drsných potrubiach je súčiniteľ trenia závislý len od drsnosti 
potrubia a nezávisí od hodnoty Re čísla. N apn1dad pri 

dd = 0,5 a Re> 105 ..1=0,071 

dd= 0,01 a 

dd=O,OOI a 

..1= 0,037 

..1=0,019 

Tabuľka 11.3 Drsnosti rôznych materiálov 

Materiál 

Tahané rúry 

Bežná oceľ 

Asfaltovaná liatina 

Galvanizovaná oceľ 

Liatina 

Drevo 

Betón 

Nitovaná oceľ 

Drsnosť c [mm] 

0,0015 

0,046 

0,122 

0,152 

0,260 

0,18 - 0,91 

0,3 - 3,0 

0,9 - 9,0 

Na technické výpočty pre svoju jednoduchosť a vyhovujúcu presnosť sa odporúča vzťah podľa 
Rounda pre turbulentný tok a drsné potrubie 

_1_ = 1,8(IOg Re ) 
..fi 0,135.Re.n + 6,5 

(11.27) 

s platnosťou v intervaloch 4000::; Re::; 107 aO::; dd::; 10-2
• 
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Dôležitým údajom je drsnosť potrubia. Pri veľkých hodnotách Re čísla môže zmena drsnosti 
ovplyvniť hodnotu súčiniteľa trenia až desaťnásobne. Rovnako sa vplyv drsnosti prejaví aj na 
disipácii mechanickej energie. Hodnoty drsnosti sa určujú meraním. V tabuľke sú uvedené drsnosti 
e niektorých vybraných materiálov, z ktorých bývajú zhotovené potrubia. 

Darcyho rovnica bola odvodená pre rovné potrubie kruhového prierezu, v ktorom tečie tekutina so 
stálymi vlastnosťami. V technickej praxi sú však bežné potrubia nekruhových prierezov. Pre takéto 
potrubia sa zaviedol ekvivalentný priemer potrubia definovaný vzťahom 

d =4~ 
e O 

kde S 
O 

je plocha prierezu potrubia ktorou preteká tekutina 
- obvod stien potrubia, ktoré tekutina zmáča. 

(11.28) 

Darcyho rovnicu možno použiť pri turbulentnom prúdení na výpočet disipovanej energie, keď sa v 
nej priemer potrubia d nahradí ekvivalentným priemerom de. Rovnako vo výraze pre Re číslo 
používanom napnKlad na výpočet súčiniteľa trenia musí byť zavedený ekvivalentný priemer. 

pri prúdení tekutiny v zakrivenom potrubí zotrvačné sily vyvolávajú priečnu cirkuláciu tekutiny a 
tým zväčšujú disipáciu energie. Táto cirkulácia je zanedbateľná, ak priemer zakrivenia potrubia je 
väčší ako 500-násobok priemeru potrubia. Tekutiny prúdiace v potrubiach veľmi často vymieňajú 
teplo s okolím. Pritom sa mení ich teplota a tiež fyzikálne a transportné vlastnosti. Ak: tieto zmeny 
nie sú pn1iš veľké, možno pri výpočte použiť vlastnosti tekutín určené pri strednej teplote prúdenia 
tekutiny v potrubí. Ak: však plyn prúdi dlhým potrubím, môže byť pokles tlaku vyvolaný disipáciou 
mechanickej energie značne veľký. Vtedy dochádza k expanzii plynu a k významným zmenám jeho 
hustoty. Preto sa mení objemový prietok a rýchlosť prúdenia pozdiž potrubia. Potom Darcyho 
rovnica bilancie a ďalšie vzťahy opisujúce tok stlačiteľnej tekutiny, platia iba pre úsek potrubia 
dižky dL, kde vlastnosti tekutiny môžeme považovať za konštantné. 

Ďalšie príčiny disipácie mechanickej energie 

Prakticky v každom potrubí sú namontované viaceré armatúry. Sú to kolená, spojky, T-kusy, 
ventily a podobne, ktoré sú na obrázkoch. Dochádza v nich k zväčšenej disipácii energie, tzv. miest
nej disipácii mechanickej energie. 

Obr. 11.6 Rôzne druhy armatúr 
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V dôsledku zmien smeru prúdenia tekutiny a jej zotrvačnosti preteká niektorými časťami prierezu 
tekutina oveľa väčšími rýchlosťami ako v ostatných častiach. Tam kde sú väčšie rýchlostí, sú však 
aj väčšie gradienty rýchlosti, a teda aj väčšie sily trenia v tekutine spôsobujúce zväčšenú disipáciu 
energie. Druhým javom je vírenie tekutiny, ktoré vzniká v niektorých miestach armatúry. V 
zanikajúcich víroch sa kinetická energia mení trením na teplo. Vel'kosť disipovanej energie možno 
vypočítať podľa empirického vzťahu: 

w2 

e. = J!_ 
dls.m ~ 2 d (11.29) 

kde q je koeficient miestneho odporu a jeho hodnoty pre niektoré armatúry sú uvedené v 
tab. 11.4. 

Tabul'ka 11.4 Hodnoty koeficientu miestneho odporu pre vybrané armatúry 

Armatúra q 
Ohyb 45° 0,3 

Ohyb 90° 0,6-0,8 

Koleno ostré 90° 1,2 

T-kus (vtok z boku) 1,2 

T -kus (vtok z hora) 1,8 

Spojka veľmi malé 

Ventily (úplne otvorené) 1,2-6 

Posúvač (úplne otvorený) 0,15 

Guľový ventil (úplne otvorený) 0,1 

Okrem už spomínaných druhov disipácie energie dochádza v pulzačných tokoch, vyvolaných 
napn1dad piestovým čerpadlom, k inerciálnej disipácii energie. Stále sa opakujúce zmeny rýchlosti 
tekutiny vyvolávajú vírenie v tekutine. pri zániku tohto vírenia sa disipuje ďalšia časť mechanickej 
energie. V bežných technických výpočtoch sa vplyv inerciálnej disipácie energie zanedbáva. 

Celková disipácia mechanickej energie pri toku 

v potrubí je súčtom disipácie trením v rovnom potrubí, disipácii v armatúrach a inerciálnej 
disipácie energie: 

e dis = e dis.traním + Le dis.m + e dis.inerc 

alebo po zanedbaní inerciáinej disipácie energie a jednej z možných úprav 

w2 

edis = q 2 d 

(11.30) 

(11.31) 

Tento tvar rovnice na výpočet disipácie je vhodný najmä pri návrhových výpočtoch potrubí. 
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11.5 Plynárenská sústava 

Podľa plynárenskej legislatívy sa pod plynárenskou sústavou rozumie vzájomne prepojený súbor 
plynárenských zariadení vrátane autorizovaného systému riadenia tejto sústavy. Súbor 
plynárenských zariadení tvoria zariadenia výrobné, ťažobné, slúžiace na úpravu· vyhrievacích 
plynov, ich uskladňovanie, skvapalňovanie, odparovanie, na zvyšovanie a znižovanie tlaku, meranie 
fyzikálnych vlastností, rozvod a dodávku plynu od zdroja plynu po hlavný uzáver plynu. Zariadenie 
za hlavným uzáverom plynu je odberným plynovým zariadením s výnimkou domového regulátora 
tlaku plynu a meracieho zariadenia. 

Podľa pracovného pretlaku sa rozvodná plynovodná sieť delí na: 

• nízkotlakovú s pracovným pretlakom do 5 kPa, 
• stredotlakovú od 5 kPa do 0,4 MPa, 
• vysokotlakovú s pretlakom nad 0,4 MPa. 

Z hľadiska základného poslania, významovej funkčnosti, i čo do veľkosti dopravovaných 
množstiev, výšky prevádzkových tlakov, veľkosti priemeru má plynárenská sústava Slovenskej 
republiky dve prepojené časti: 

• pre medzinárodnú prepravu (tranzit), 
• pre vnútroštátnu prepravu a distribúciu. 

Plynárenské systémy 

V oblasti plynárenského odvetvia sú známe tri základné systémy: 

• Systém svietiplynu, pozostávajúci zo zdrojov svietiplynu (výrobní a plynární) a zo 
svietiplynovej rozvodnej siete. V Slovenskej republike bol len v minulosti, do roku 1978. 

• Systém zemného plynu, pozostávajúci z vnútroštátnych ťažobných zdrojov, pozemných 
zásobníkov (dodatkový zdroj), z dovozných zdrojov cestou medzinárodných tranzitných 
systémovaz rozvodnej siete zemného plynu. 

• Osobitným systémom je zásobovanie vyhrievacími plynmi propán-butánom. Pozostáva z 
plniarní propán - butánu a distribučných skladov. Zdrojom plynov je v podstatnej miere od 
spracovateľa ropy (Slovnaft) a čiastočne zo separácie ťaženého zemného plynu z niektorých 
vnútroštátnych ložísk (Ptrukša). 
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Tranzitný plynovod 

Narastajúci záujem o využitie zemného plynu v 50-tych a 60-tych rokoch minulého storočia a 
objavenie nových zásob zemného plynu si vyžiadal nové a netradičné spôsoby riešenia prepravy 
plynu vo veľkých množstvách a na dlhé vzdialenosti. Geografická poloha Československa, politické 
vzťahy so Sovietskym zväzom a objavenie ložísk zemného plynu v západnej Sibíri, vytvorili veľmi 
výhodné a reálne podmienky na budovanie dopravných ciest tranzitu ruského plynu do západnej 
Európy cez naše územie. 

Začiatkom roku 1970 sa začali rokovania s ruskou stranou o tranzitnej ceste cez naše územie. 
Ponuka výstavby tranzitného plynovodu bola pre Československo výhodná najmä pre možnosť 
získania väčšieho množstva zemného plynu ako úhrady za tranzit. Vo veľmi krátkom čase boli 
spracované dokumenty o technickom riešení výstavby, vytvorili sa potrebné stavebné kapacity 
vybavené zodpovedajúcou technikou. Rámcová zmluva medzi Československom a Sovietskym 
zväzom o preprave ruského plynu cez naše územie do krajín západnej Európy bola podpísaná 21. 
12. 1970 v Moskve. Už-začiatkom roka 1971 sa na západnom Slovensku oficiálne začala výstavba 
prvej línie plynovodu. 

Vznik, rozvoj a význam tranzitného plynovodu 

Prvá etapa výstavby tranzitného plynovodu bola projektovaná na prepravnú kapacitu 28 mld 
m3/rok. Už v priebehu výstavby prvej línie bola vyjadrená požiadavka na zvýšenie prepravnej 
kapacity na 36 mld m3/rok. To vyvolalo potrebu výstavby druhej línie plynovodu. Táto etapa sa 
považovala za konečnú a málokto predpokladal, že rozvoj tranzitnej sústavy bude v nasledujúcich 
rokoch pokračovať takým tempom a v takom rozsahu ako sme boli svedkami v uplynulých 30-tich 
rokoch. Nové kontrakty na dodávky ruského zemného plynu do západnej Európy si vyžiadali 
postupné dobudovanie tranzitnej sústavy na dnešný stav s prepravnou kapacitou viac ako 90 mld 
m3/rok. 

Tranzitný plynovod sa stal rozhodujúcim medzníkom vo vývoji československého plynárenstva a 
po roku 1993 i slovenského plynárenstva najmä preto, že: 

• zásadným spôsobom ovplyvnil možnosti rozvoja zásobovania zemným plynom, tým 
výrazne zvýšil podiel zemného plynu na prvotných energetických zdrojoch, 

• tranzitom veľkých množstiev zemného plynu z ruských ložísk do priestoru strednej a 
západnej Európy sa tranzitný plynovod stal súčasťou výkonnej kontinentálnej siete diaľko
vých plynovodov i európskeho trhu so zemným plynom, 

• výrazne prispel k rozvoju techniky diaľkovej prepravy zemného plynu u nás, pretože pri 
jeho realizácií bolo treba vyriešiť množstvo zložitých teoretických a praktických problémov, 

• zásadne zmenil metódy a prostriedky riadenia prevádzky od vykonania hlavnej tlakovej 
skúšky, cez dispečerské riadenie až po zabezpečenie prevádzkovej a havarijnej služby, 

• vytvoril predpoklady rozsiahlej plynofikácie Slovenska. Tranzitný plynovod sa stal jednou z 
najúspešnejších a ekonomicky najefektívnejších investícií 70-tych a 80-tych rokov minulého 
storočia. Plynovod prispel k spoľahlivému a bezpečnému zásobovaniu Slovenska zemným 
plynom a v dôsledku integrácie obchodnej a tranzitnej činnosti po pričlenení k SPP doteraz 
značne eliminoval dopady výkyvov importných cien zemného plynu na konečného 

odberateľa. 

188 



 

Banská Bystrica • 

Tranzitný systém 
Zoznam trasových uzáverov 
RU 7 Rozderovad uzol 
SU 7 Spojovacf uzol 
VPS Vm1troštátna prepúšťacia stanica 
HPS Hranitná preberacia stanica 
KS Kompresorová stanica 
TU Trasový uzáver . 

Obr. 11.8 Trasa tranzitného plynovodu 

11.6 Technický popis tranzitnej sústavy 

Tranzitná sústava slúži na medzinárodnú prepravu zemného plynu pre zahraničných odberateľov a 
čiastočne pre zásobovanie Slovenskej republiky zemným plynom. Tvoria ju tieto technologické 
súbory: 

Hraničné odovzdávajúce stanice 

Množstvo zemného plynu dodávaného plynovodmi z Ukrajiny sa meria a po kvalitatívnej stránke 
kontroluje v hraničnej odovzdávajúcej stanici vo Vel'kých Kapušanoch. Po tranzite cez Slovensko 
sa plyn podobne odovzdáva na hraničných odovzdávajúcich staniciach v Lanžhote - Česká 
republika a Baumgartene na území Rakúska. 

Potrubná časť 

Líniovú časť tranzitnej sústavy tvoria plynovody s celkovou dižkou 2267 km, s dimenziami od DN 
500 až DN 1400 a menovitými tlakmi 6,1 MPa a 7,35 MPa. 
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Tabuľka 11.5 Technické parametre líniovej časti TS-dižka v km 

Potrubie 1. 2. 3. 4. 5. 
Ostatné Spolu 

DN línia línia línia línia línia 

1400 449,7 211 660,7 

1200 412,7 413,2 449,8 44,1 43,9 1363,7 

1000 1,0 1,0 

900 36,5 36,5 44,6 117,6 

800 36,7 0,7 37,4 

700 85,6 85,6 

600 0,7 0,7 

500 0,7 0,7 

Spolu 449,2 449,7 486,5 449,7 255,1 177,2 2267,4 

Súčasťou technologických zariadení líniovej časti sú: 

• vstupné a výstupné objekty kompresorových staníc, 
• paralelne vedúce plynovody s trasovými uzávermi vo vzdialenosti od 7 do 25 km od seba, 
• katódová ochrana plynovodu, ktorá chráni potrubia uložené v zemi pred následkami 

korózneho narušenia, 
• diaľkové káble (metalický a optický kábel) slúžiace na prenos dát riadiacich systémov a ich 

technológií. 

Vnútroštátne odovzdávacie stanice 

Slúžia na vnútorné zásobovanie Slovenskej republiky zemným pIlnom prepravovaným tranzitnou 
sústavou. ojemy prepraveného plynu sa udávajú v normá1ových m [Nm3

], nakol'ko objem plynu sa 
s tlakom mení. 

Tabul'ka 11.6 Parametre vnútroštátnych odovzdávacích staníc 

Prepravná Rozsah 

Názov kapacita Počet mer. 
vstup. 

tratí 
[tisíc Nm3/h] tlak [MPa] 

VPS Rimavská Sobota 250000 2 5,5 -7,35 

VPS Starý Hrádok 45000 2 6,3 

VPS Ivanka pri Nitre 350000 4 4,7 -7,35 

VPS Plavecký Peter 760000 4 5,5 -7,35 

Mer. a reg. stanica Brod&ké 500000 3 5-8 

Prevádzku technologických zariadení líniovej časti hraničných a vnútroštátnych odovzdávacích 
staníc zabezpečujú závody divízie STG v Nitre a Rožňave so svojimi prevádzkovými strediskami v 
Sečovciach, Lučenci a Plaveckom Petri. 
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Divízia Slovtransgazu v Rožňave 

Závod líniovej časti divízie Slovtransgaz Rožňava spolu so strediskom Sečovce zabezpečuje údržbu 
a prevádzku líniovej časti tranzitných plynovodov a pridružených zariadení od štátnej hranice s 
Ukrajinou po trasový uzáver Rimavská Sobota, čo predstavuje vyše 800 km plynovodov s 
priemerom 1200 a 1400 mm prevádzkovaných pod tlakom 7,3 MPa. Preprava zemného plynu je 
zabezpečovaná troma líniami s priemerom 1200 mm, jednou líniou s priemerom 1400 mm, časťou 
piatej línie s priemerom 1400 mm v úseku kompresorovej stanice 1 Veľké Kapušany po trasový 
uzáver číslo 11 Belža a v úseku trasového uzáveru 19 Nižná Kaloša - trasového uzáveru 20 
Rimavská Sobota. Okrem starostlivosti o plynovody zamestnanci závodu zabezpečujú prevádzku 
oznamovacieho systému, telemetrie, protikoróznej ochrany, elektrozariadení a ďalších pridružených 
zariadení v správe závodu. 

Súčasťou líniovej časti je deväť trasových uzáverov, dva vstupné a výstupné objekty kompresorovej 
stanice, dvanásť vrchných prechodov riek, jedna vnútroštátna odovzdávacia stanica, dvadsaťjeden 
staníc protikoróznej ochrany, 326 kontrolných meracích vývodov, 214 km diaľkového kábla, dve 
obsluhované zosilňovacie stanice a osem neobsluhovaných zosilňovacích staníc. 

V rámci závodu pôsobí i Stredisko špeciálnych prác, ktoré zabezpečuje náročné rekonštrukčné 
práce v rámci celej divízie Slovtransgaz a prečerpávanie plynu pomocou pojazdného kompresora v 
rámci celého SPP, a. s. i v zahraničí. 

Divízia Slovtransgazu v Nitre 

Závod líniovej časti Nitra je vnútornou organizačnou jednotkou divízie Slovtransgaz. Jeho úlohou 
je zabezpečiť prevádzku a údržbu líniovej časti tranzitnej sústavy v úseku trasový uzáver 20 
Rimavská Sobota po rieku Moravu a spojovací uzol Vysoká pri Morave, čo predstavuje vyše 1400 
km plynovodov. Závod prevádzkuje dva vstupné a výstupné objekty, a to na kompresorovej stanici 
III. Veľké Zlievce a IV. v Ivanke pri Nitre, rozdeľovací uzol v Plaveckom Petri, tri vnútroštátne 
prečerpávacie stanice plynu, 350 km diaľkového kábla a dve obsluhované zosilňovacie stanice a 
štyri telefónne ústredne. Má aj dve vysunuté pracoviská - prevádzkové stredisko v Lučenci a v 
Plaveckom Petri. 

Divízia Slovtransgazu v Senici 

Základnou činnosťou závodu Senica sú externe vykonávané služby pre ostatné závody, ktoré sa 
starajú o líniové časti plynovodu a kompresorové stanice. Senickí zamestnanci vykonávajú výmenu 
guľových uzáverov a rôznych armatúr, v rámci domácej výroby zabezpečujú kusovú výrobu 
náhradných dielov širokej škály. Závod má moderný automobilový park s ktorým zabezpečuje 
vnútropodnikovú a medzinárodnú prepravu. V rámci závodu Senica ponúkajú svoje služby 
prevádzka výroby a opráv. prevádzka externých montáží, oddelenie kontroly kvality a akosti, 
oddelenie dopravy, vyšší dodávateľ technológií a stavieb. 

Kompresorové stanice 

Tlakovú stratu vznikajúcu prúdením plynu v potrubiach a požadovaný tlak plynu na meracích 
miestach tranzitnej sústavy nahrádza a udržuje sústava 4 kompresorových staníc umiestnených asi 
110 km od seba v týchto lokalitách: 

Kompresorová stanica č. l Veľké Kapušany 

Kompresorová stanica Veľké Kapušany je súčasťou tranzitnej sústavy európskeho významu a je 
prvá v poradí na území Slovenskej republiky s prepravnou kapacitou asi 90 mld. Nm3/rok. 
Turbosústroje inštalované v rámci prvej a druhej etapy výstavby sú spaľovacie turbíny typu GT 
750-6 a jednostupňové radiálne plynové kompresory, s pracovným režimom 4500 až 5300 ot/min. 
Stroje inštalované v rámci tretej etapy výstavby sa líšia od predchádzajúcich výkonom výmenníka. 
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Stroje inštalované v rámci štvrtej etapy sú technologicky zhodné s treťou etapou. Zo strojov v rámci 
tretej a štvrtej etapy sa využíva odpadové teplo, dodávané horúcovodom do skleníkovej sústavy s 
výmerou päť hektárov a do objektov účelového zariadenia s krytou plavárňou ENERGOSUN. 

Ďalšia potreba zvyšovania množstva prepravovaného plynu si vyžiadala výstavbu piatej etapy -
nová voľba pohonu - netradičné riešenie - inštalovanie dvojstupňových turbokompresorov, ktoré 
poháňa synchrónny elektromotor s plynulou reguláciou otáčok 2500 až 3900 ot/min. V rámci šiestej 
etapy bol inštalovaný jeden turbosústroj typu Nuovo Pignone s výkonom 23 MW. Novoinštalované 
sú aj tri turbosústroje Cooper Rolls s výkonom 28 MW. Prepravovaný plyn po prechode na územie 
Slovenskej republiky prechádza meraný v hraničnej preberacej stanici. Tu sa vykonáva kvalitatívne 
aj kvantitatívne meranie zemného plynu v dvadsiatich dvoch meracích tratiach. 

Od 1. 6. 1995 je ku kompresorovej stanici 01 organizačne pričlenená aj medzinárodná preberacia 
stanica v Ruskej, ktorá zabezpečuje obchodné meranie množstva pretečeného zemného plynu na 
línii Bratstvo. Cez túto líniu prúdi zemný plyn pre vnútorné zásobovanie celého Slovenska. 

Kompresorová stanica č.2 Jablonov nad Turňou 

Závod divízie Slovtransgaz v Jablonove nad Turňou uviedol ako prvý do prevádzky turboagregáty. 
Z pôvodne plánovaných dvoch kompresorových hál je dnes už sedem, z pôvodne inštalovaných 
60 MW výkonu je dnes už vyše 250 MW a v blízkej budúcnosti pribudne ďalších skoro 30 MW. 
Technologické zariadenie závodu prechádza rozsiahlou modernizáciou riadiaceho systému tretej a 
štvrtej kompresorovej haly, aj rekonštrukciou spaľovacích komôr všetkých turboagregátov z 
produkcie Prvej brnenskej. 

Prepravnú kapacitu kompresorovej stanice rozšírili inštaláciou už druhého turbokompresora z 
Veľkej Británie typu Cooper Rolls. Okrem svojho veľkého výkonu, 28 MW má tento moderný stroj 
mimoriadne nízky obsah škodlivých emisií v spalinách. 

Kompresorová stanica č.3 Veľké Zlievce 

Hlavnou činnosťou závodu je preprava zemného plynu do krajín západnej Európy. Na túto činnosť 
sú určené turbosústroje 6 MW, pozostávajúce zo spaľovacej turbíny ako pohonnej jednotky a 
jednostupňového kompresora slúžiaceho na stláčanie prepravovaného plynu. Výhodou spaľovacej 
turbíny je využitie prepravovaného média ako paliva, po redukcii jeho tlaku v regulačnej stanici. 
Neustále rastúce požiadavky na zvýšenie prepravnej kapacity a nutnosť uvažovať o postupnej 
náhrade opotrebovaných 6 MW turbosústrojov viedli k rozhodnutiu inštalovať na tranzitnom 
plynovode turbosústroje typu Nuovo Pignone s výkonom 22,7 MW. Prvý z nich bol v 1994 
uvedený do prevádzky v závode 03. Majú modernú konštrukciu a ako pohonnú jednotku využívajú 
plynový generátor odvodený od leteckého motora. V princípe sú zhodné s turbosústrojmi 6 MW, 
ich termická účinnosť je však porovnateľná s najmodernejšími zariadeniami tohto typu. 

Riadenie zložitého technologického celku, akým je závod 03, si vyžaduje kvalitný riadiaci systém. 
A tak okrem pracovníkov, ktorí sa podieľajú na jeho bezporuchovom chode, je to aj modulárny 
mikroprocesorový priemyselný riadiaci systém PAC, vyvinutý a vyrobený kanadskou firmou PAC 
Ltd. Spiňa vysoké nároky na komfort obsluhy a bezpečnosti prevádzky. 

Kompresorová stanica č.4 Ivanka pri Nitre 

Celkový inštalovaný výkon na závode predstavuje v súčasnosti 222,8 MW. V kompresorovej 
stanici venujú maximálnu pozornosť kvalitnému riadeniu prevádzky, plneniu plánu revízií, plánu 
údržby a opráv a včasnému odstraňovaniu mimoriadnych prevádzkových stavov, pretože by to 
mohlo spôsobiť dlhodobé vyradenie technologických zariadení kompresorovej stanice z prevádzky, 
a tak ohroziť prepravnú kapacitu tranzitnej sústavy. Spoľahlivosť chodu kompresorovej stanice 

192 



 

zaručuje modernizácia technologického zariadenia, riadiaceho systému, ale aj skúsený prevádzkový 
personál. 

Riadiaci systém PAC (modulárny mikroprocesorový priemyselný riadiaci systém) umožňuje 
štvorúrovňové riadenie kompresorovej stanice (lokálna úroveň, halová úroveň, staničná úroveň, 
dispečerská úroveň /SCADAI). Riadiaci systém MARK V zabezpečuje vysokú spoľahlivosť a 
bezpečnosť, pričom v maximálnej miere eliminuje výskyt falošných poplachov a zlyhanie ľudského 
činiteľa. Realizáciou stavby Odpadové hospodárstvo, odovzdanej do užívania v 1996, boli 
vytvorené dobré podmienky na správne nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Vyriešil sa tak 
problém zhromažďovania dočasných odpadov, ktoré vznikajú pri činnosti závodu. 

Na stláčanie plynu sa v kompresorových staniciach používajú odstredivé kompresory, poháňané 
plynovými turbínami alebo elektromotormi. 

Tabuľka 11.7 Rozloženie inštalovaného výkonu v kompresných staniciach 

Kompr. TuS6MW TuS TuS TuS Inštal. 

stanica Hala 1 Hala 2 Hala 3 Hala 4 Spolu Elektro N-P C-R 
výkon 
[MW] 

KS01 4 5 6 8 23 3 1 3 317 

KS 02 4 5 6 6 21 3 1 2 278 

KS03 5 5 6 6 22 3 2 - 253 

KS04 5 5 6 6 22 - 4 - 224 

Spolu 18 20 24 26 88 9 8 5 1072 

Plynové kompresory s pohonnými jednotkami sú najdôležitejšou, ale tiež najzložitejšou časťou 
kompresorových staníc. Ich spoľahlivá a bezpečná prevádzka je podmienená správnou funkciou 
ďalších technologických zariadení s ktorými predstavuje zložitý komplex technologických 
zariadení a prevádzkových súborov. Operatívnym riadením prevádzky kompresorových staníc 
možno optimalizovať prevádzkový režim tranzitnej sústavy a ovplyvňovať tlakové pomery pri 
rôznych prepravovaných množstvách plynu. 
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Obr. 11.9 Medzinárodná sieť plynovodov 

Prevádzka a údržba tranzitnej sústavy 

Tranzitná sústava so svojimi pracoviskami umiestnenými na trase plynovodu je zložitý navzájom 
spolupracujúci technologický celok. Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku všetkých technologických 
zariadení v nepretržitom režime si vyžaduje maximálnu pripravenosť všetkých zúčastnených od 
riadiacich pracovníkov, cez obsluhujúci personál až po údržbu a opravárenskú činnosť. 

Začiatky prevádzky najmä líniovej časti boli zložité a ťažké. Dodávatelia, ktorí zabezpečovali jej 
výstavbu nemali odborné predpoklady ani oprávnenia na prevádzku plynových zariadení. Na 
jednotlivé prevádzky boli prijímaní pracovníci krátko pred prevzatím plynovodu do prevádzky. 
Väčšina z nich nemala nijaké praktické skúsenosti z plynárenstva. Pod vedením niekoľkých 
skúsených odborníkov sa začal plynovod uvádzať do prevádzky odvzdušňovaním a napúšťaním 
plynu. Urýchlene bolo treba vypracovať prevádzkové predpisy a potrebné technologické postupy. 
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Napriek tejto zložitej situácií bola prvá línia tranzitného plynovodu uvedená do prevádzky v 
stanovenom termíne. 

S ďalším rozširovaním tranzitnej sústavy sa zlepšovali i prevádzkové podmienky. Pozdíž celej trasy 
sú vybudované moderné prevádzkové základne, vybavené najnovšou technikou, ktorú dnes 
obsluhujú vysokokvalifikovaní pracovníci. Tranzitná sústava je napojená na riadiaci systém, ktorý 
nepretržite poskytuje informácie o stave technologických zariadení a umožňuje optimálne 
usmerňovať jej prevádzku. 

Na sledovanie technického stavu technologických zariadení sa využívajú diagnostické metódy, 
ktorých výsledky sú dôležitým podkladom pre rozhodovací proces o použití vhodného opravného 
prostriedku, či údržbárskeho zásahu. Významnými diagnostickými metódami sú vnútorné a 
vonkajšie inšpekcie potrubí líniovej časti. Pomocou týchto metód inšpekčné zariadenie spoľahlivo 
indikuje väčšinu poškodených potrubí, ako sú úbytky materiálu v dôsledku korózneho narušenia 
steny potrubia, rôzne deformácie, anomálie obvodových zvarov a ďalšie. 

Priaznivejšia situácia bola v začiatkoch prevádzky kompresorových staníc. Tu existoval dostatočný 
časový priestor na odbornú prípravu pracovníkov, ich zaškolenie a preskúšanie na získanie odbornej 
spôsobilosti. Pracovníci boli zapojení do záverečných stavebno-montážnych prác. a funkčných 
skúšok nových zariadení. K plynulému nábehu kompresorových staníc prispelo i to, že dodávatelia 
technologických zariadení, ich skúšali a uvádzali do prevádzky vo vlastnej réžii s povinnosťou 
zaškoliť obsluhujúci personál budúceho užívateľa. Údržba technologických zariadení je plánovaná 
komplexná činnosť, ktorá zabezpečuje plynulú a bezporuchovú prevádzku zariadení po celú dobu 
ich životnosti. Je to súhrn technických a organizačných opatrení smerujúcich k predchádzaniu 
fyzického opotrebenia a k optimalizácii rozsahu údržbárskych prác. 

Dispečerské riadenie prevádzky tranzitnej sústavy 

Cieľom dispečerského riadenia sústavy je bezpečná a spoľahlivá preprava zemného plynu a 
udržiavanie rovnovážneho stavu sústavy medzi zdrojmi a spotrebou. 

Na začiatku sa preprava plynu prvou líniou plynovodu riadila provizórnymi prostriedkami. Jediným 
zdrojom informácií boli údaje podávané prenajatými telefónnymi linkami a telefónnou ústredňou v 
dispečingu. Po ukončení výstavby diaľkového metalického kábla pozdíž celej trasy plynovodu bol 
uvedený do prevádzky prvý riadiaci systém spoločnosti Nuovo Pignone, na· ktorý boli napojené 
všetky kompresorové stanice a objekty líniovej časti. Počas 30 ročného prevádzkovania tranzitnej 
sústavy boli prvky riadiacich systémov niekoľkokrát zmenené a zmodernizované. Po rozdelení 
tranzitnej sústavy v roku 1993 sa vybudoval v Nitre, v sídle prevádzkového úseku divízie 
Slovtransgaz, moderný plynárenský dispečing pre riadenie slovenskej časti tranzitnej sústavy. 

Chronológia 30 rokov tranzitného plynovodu 

1970 - vznik tranzitného plynovodu 

• 21. decembra predstaviteľmi vlád Československa a Sovietskeho zväzu bola podpísaná 
Dohoda o tranzitnej preprave ruského zemného plynu cez československé územie do 
Rakúska, Nemeckej demokratickej a Nemeckej spolkovej republiky 

1971 - začiatok výstavby 1. línie tranzitného plynovodu 

• 29. januára sa slávnostne začala výstavba l. línie. Stavbu realizovali: Plynostav Pardubice, 
Hydrostav Bratislava a Inžinierske stavby Košice 

• 15. júna sa začala výstavba prvej kompresorovej stanice na tranzitnom plynovode vo 
Veľkých Kapušanoch 
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1972 - začiatok prepravy zemného plynu 

• koncom roka bola ukončená stavba plynovodu 1. línie DN 1200 na území Slovenska 
• 28. decembra sa začala preprava zemného plynu cez novovybudovaný plynovod do Rakúska 

1973 - prvá kompresorová stanica v prevádzke 

9. januára zapálením symbolických horákov sa slávnostne začala prevádzka prvej línie tranzitného 
plynovodu. 

Tento bol žiaľ poznačený i tragickou udalosťou - 19. februára pri havárii lietadla na pražskom 
letisku zahynulo 10 pracovníkov podniku, ktorí sa práve vracali zo stáže v Sovietskom zväze. 

19. septembra sa začala skúšobná prevádzka kompresorovej stanice Č. 1 vo Veľkých Kapušanoch 

21. decembra bola ukončená výstavba prvej línie tranzitného plynovodu s prepravnou kapacitou 28 
mldm3/rok 

1974 - jesenné povodne ohrozovali tranzitný plynovod 

• 21. júna predstavitelia vlád členských štátov RVHP podpísali dohodu o spolupráci vo 
využití ložiska plynu v orenburskej oblasti a pri výstavbe magistrálneho plynovodu na 
území ZSSR 

• povodne na jeseň tohto roka vážne ohrozovali novovybudovanú trasu plynovodu, pričom 
došlo k deštrukcii nosnej konštrukcie potrubia na rieke Slaná 

1975 - vznik oblastných závodov 

• 2. januára dochádza k významnej organizačnej zmene. Zriaďujú sa oblastné závody vo 
Veľkých Kapušanoch a v Nitre 

• v septembri boli uvedené do prevádzky kompresorové stanice v Jabloňove nad Turňou a v 
Ivanke pri Nitre 

• v decembri bola ukončená výstavba diaľkového kábla a do prevádzky bol uvedený aj 
riadiaci dispečing v Prahe 

1976-1980 - najintenzívnejší rozvoj tranzitnej sústavy 

• decembra 1976 sa začala výstavba 2. línie tranzitného plynovodu. Ukončená bola v marci 
1978 

• v roku 1977 bola ukončená výstavba prvých dvoch hál na kompresorových staniciach, čo 
znamenalo zvýšenie prepravnej kapacity na 37 mld m3/rok 

• v roku 1978 sa začala výstavba 3. línie tranzitného plynovodu a tretích hál kompresorových 
staníc. Bola ukončená v roku 1980, čím sa prepravná kapacita plynovodu zvýšila na 53 mld 
m3/rok 

1981-1992 - konsolidácia prevádzky tranzitného plynovodu a ďalšie zvýšenie prepravnej kapacity 

• v tomto· období sa pozornosť sústredila na dobudovanie prevádzkovo - údržbárskych 
základní na trase plynovodu, ich vybavenie modernou mechanizáciou a prístrojmi 

• v roku 1982 začala výstavba 4. línie DN 1400. Do prevádzky sa uviedli vnútroštátne 
odovzdávacie stanice v Plaveckom Petri a v Ivanke pri Nitre 

• Po ukončení výstavby 4. línie DN 1400 a elektrohál v roku 1992 sa preprav ná kapacita 
zvýšila na 80 mld m3/rok . 

• 1. októbra 1990 boli zrušené správy oblastných závodov a prevádzkové jednotky boli 
podriadené priamo pod riaditeľstvo Tranzitného plynovodu Praha 
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• 8. novembra 1991 bol podpísaný kontrakt na dodávku 8 kusov ·turbosústrojov Nuovo 
Pignone s výkonom 23 MW určených na modernizáciu a zvýšenie výkonnosti slovenskej 
časti tranzitného plynovodu 

• 1. januára 1992 úsek líniovej časti TP od tranzitného uzáveru (TU) 38 Dolné Zelenice -
hranica SR-ČR a úsek Plavecký Peter-Vysoká pri Morave bol pričlenený k prevádzke 
líniovej časti Nitra. Dovtedy patril do operatívnej správy strediska Brno 

• 24. augusta 1992 sa začala dodávka plynu pre nemeckú plynárenskú spoločnosť Wintershall 

Roky 1993- 2002 - vznik samostatnej slovenskej tranzitnej sústavy a transformácia štátneho 
podniku SPP na akciovú spoločnosť 

• posledné desaťročie sa vyznačuje najvýznamnejšími udalosťami v doterajšej histórii 
tranzitného plynovodu a zaznamenalo prevratné zmeny v slovenskom plynárenstve 

• 2. januára 1993 na zhrQmaždení v SPP oznámil minister hospodárstva SR rozdelenie 
tranzitnej sústavy na českú a slovenskú časť, pričom slovenská sa začlenila do štátneho 
podniku Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 

• 15. februára 1993 bola vytvorená divízia Slovtransgaz s prevádzkovými kompetenciami 
riadenia prevádzky a údržby slovenskej časti tranzitnej sústavy . 

• 31. marca 1993 bola podpísaná zmluva medzi vládami Českej a Slovenskej republiky o 
rozdelení československej tranzitnej sústavy na českú a slovenskú časť s úlohou pre českú 
stranu vybudovať v Lanžhote hraničnú odovzdávaciu stanicu a pre slovenskú stranu 
vybudovať riadiacu centrálu, dispečing pre riadenie slovenskej časti TI a to do 1.7.1994. Do 
tohto termínu bola tranzitná sústava riadená pražským centrálnym dispečingom 

• v apn1i 1993 bol zriadený prevádzkový úsek v Nitre 
• 1. septembra 1993 pn1<:azom generálneho riaditeľa boli zriadené závody divízie 

Slovtransgaz: • závod 01 Veľké Kapušany • závod 02 Jablonov nad Turňou • závod 03 
Veľké Zlievce • závod 04 Ivanka pri Nitre • závod 05 Rožňava • závod 06 Nitra • 
závod 07 Senica 

• 30. júna 1994 bola ukončená výstavba dispečerského centra v Nitre a hraničná odovzdávacia 
stanica Lanžhot, a tým ukončené rozdelenie československej tranzitnej sústavy 

• od 1. júla 1994 riadi slovenskú časť tranzitnej sústavy dispečerské centrum v Nitre 
• marec 1996 - zaČala sa výstavba optokáblovej magistrály pozdlž trasy TP 
• 30. novembra 2000 uvedením posledného z piatich turboagregátov Cooper Rolls na KS2 

Jablonov nad Turňou do prevádzky bola ukončená výstavba zameraná na zvyšovanie 
výkonov kompresorových staníc 

• 2. februára 2001 došlo k deformácii potrubia DN 1200 3. línie a k rozsiahlemu výronu plynu 
asi 600 m od tranzitného uzáveru Kamenné Kosihy v okrese Veľký Krtíš 

• 1. júla 2001 sa štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel transformoval na akciovú 
spoločnosť 

• 25. apríla 2002 vláda schválila predaj 49% akcií SPP konzorciu spoločností Ruhrgas, Gaz 
de France a Gazprom 
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11.7 Distribučný plynovod 

PN 6,4 MPa (prepravné plynovody DVPD) 

PN 4,0 MPa 

KS - kompresorová stanica 
VPS - vnátro5tAtna prepá5ťacia stanica 

Obr. 11.10 Sieť plynovodov v SR 

Miestne rozvodné siete 

Plynárenská rozvodná sieť budovaná v lokalite obce, mesta, sídliska sa nazýva miestnou rozvodnou 
sieťou. Pomocou nej sa dostáva vyhrievací plyn z výrobne alebo pomocou regulačnej stanice 
miestneho rozvodu z diaľkovodu, uličným rozvodom k domom. Základnými časťami miestnej siete 
sú regulačné stanice miestnej siete, uličné plynovody a plynovodné prípojky. Jej rozľahlosť, 
priemery potrubia, prevádzkové tlaky sú závislé od veľkosti plynofikovaného miesta a rozsahu 
plynofikovanosti. 

Rozoznávame miestne plynovody a prípojky vysokotlakové, strednotlakové a nízkotlakové. V 
rôznych krajinách sú pod týmito pojmami chápané rôzne tlaky a ich rozsah stanovuje príslušná 
štátna norma. Zásady projektovania budovania plynovodov a prípojok a ich umiestňovanie v rámci 
ostatných inžinierskych sietí miest a obcí určujú tiež príslušné normy. Spomenuté normy zvyčajne 
rozdeľujú miestne plynovody a prípojky podľa prevádzkových tlakov. Z hľadiska všeobecnej 
bezpečnosti a ochrany občanov a národného majetku sú miestne plynovody a prípojky dôležitým 
plynárenským zariadením, vyžadujúcim sústavnú kontrolu, pozornosť a údržbu. 

Regulačné stanice zásobujúce miestnu sieť z diaľkovodného rozvodu, podľa veľkosti mesta bývajú 
dve a viac. Tieto stanice sú budované ako samostatné stavebné objekty v okrajových častiach obce 
alebo mesta. Výkonovo pokrývajú uvažovanú časť odberov, pričom majú rezervovanú časť výkonu 
pre zásobov~mie miestnej plynovodnej siete pri výpadku inej regulačnej stanice napájajúcej túto 
miestnu plynovodnú sieť. Regulačná stanica je budovaná podľa príslušných smerníc alebo noriem. 
Hlavnými zariadeniami regulačnej stanice miestnej plynovodnej siete sú: 

• vstupné potrubie, vrátane hlavného uzáveru, 
• filter, 
• prevádzkovo-bezpečnostné orgány (bezpečnostná klapka, kvapalinový uzáver, poistné 

ventily), 
• regulačné orgány (veľmi široká škála druhov podľa tlakov a množstiev), 
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• zariadenie na meranie dodávaného množstva plynu (plynomer, meracia clona), 
• meracie prístroje tlakov, teplôt (ukazovacie, zapisovacie) odorizačné (pridanie látok 

vytvárajúcich typický zápach zemného plynu) a vlhčiace zariadenia. 
Ďalšou súčasťou miestnej rozvodnej siete sú tiež obvodné, blokové, doregulovacie, tzv. kioskové 
regulačné stanice. Sú to regulačné stanice pre menšie výkony, jednoduchšej stavebno-strojovej 
zostavy. 
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