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·tvrÈroãník spoloãnosti Dalkia a. s.
o teple a tepelnom hospodárstve�

SpoloãnosÈ Dalkia a.s. v ostat-
n˘ch rokoch realizovala súbor
technick˘ch opatrení zamera-
n˘ch na podstatné zv˘‰enie
úãinnosti v˘roby a distribúcie
tepla a teplej vody. Premysle-
n˘m a efektívnym vynakladaním
investiãn˘ch prostriedkov, vyu-
Ïitím know-how veºkej me-
dzinárodnej skupiny a cielen˘m
úsilím technick˘ch expertov
bola dosiahnutá vysoká, vo sve-
te aÏ ojedinelá úãinnosÈ v sú-
stavách centrálneho zásobova-
nia teplom. Základom projektu
je vyuÏitie zvy‰kového tepla

spalín zo ‰tandardného kotla.
Na prevádzkovan˘ch kotol-
niach sú väã‰inou in‰talované
kotly, ktor˘ch garantovaná úãin-
nosÈ je 86 – 88 percent. Mera-
nia ukázali, Ïe skutoãná úãin-
nosÈ je 87 – 93 percent.Teplota
spalín na v˘stupe z takéhoto
kotla je 170 – 250 °C, ão pred-
stavuje veºké komínové straty,
neefektívne vyuÏitie paliva, zv˘-
‰ené zaÈaÏovanie Ïivotného
prostredia a vy‰‰ie merné ná-
klady na v˘robu tepla.

Ceny energií
– tvrd˘ orie‰ok 
Rok 2008 bol z pohºadu cien za energie najhor‰ím
rokom, ak˘ som zaÏil. V novembri 2007 boli ceny
za teplo schválené Úradom pre reguláciu sieÈov˘ch
odvetví, s t˘m, Ïe koneãná cena plynu nebola zná-
ma! Hneì zaãiatkom roka 2008 SPP priniesol nové
ceny plynu, ão sa okamÏite prejavilo na zv˘‰en˘ch
cenách za teplo. V dôsledku nadmerne vysokej
inflácie v‰etk˘ch ropn˘ch produktov sa v priebehu
letn˘ch mesiacov tento nárast e‰te zv˘‰il.
Rovnako ako v‰etci v˘robcovia tepla, aj my
dúfame, Ïe ceny plynu v blízkej budúcnosti
r˘chlo klesnú, keìÏe cena ropy za barel sa
v priebehu posledn˘ch piatich mesiacov zníÏila
na polovicu. Slovenská vláda v‰ak v novembri
2008 vydala nariadenie vykonaÈ novú reguláciu
cien zemného plynu.
Ide o komplikovanú reguláciu, ktorú sa snaÏíme ão
najlep‰ie pochopiÈ. V‰etky aktuálne zmeny v‰ak
vyÏadujú niekoºko t˘ÏdÀov na to, aby boli správne
zapracované do na‰ich cenov˘ch kalkulácií.
VáÏení klienti, moÏno v‰etky kaÏdodenné sluÏby,
ktoré pre vás vykonávame, zostali v úzadí t˘chto
akrobatick˘ch kúskov s cenami. MôÏeme v‰ak
spokojne kon‰tatovaÈ, Ïe v‰etky sluÏby a kaÏdo-
denná práca v teréne vykonaná v roku 2008
prispeli k tomu, Ïe na‰e tepelné zariadenia fungo-
vali bez preru‰enia dodávky tepla a TÚV. Teraz
budeme pokraãovaÈ v regulácii spotreby energií
a v optimalizácii nákupov energií, aby sme na‰im
klientom pomohli zníÏiÈ ich náklady za teplo.

Prajem vám veºa ‰Èastia
a úspechov v novom roku!

Efektívne
vynaloÏené investícieVincent Barbier

generálny riaditeº
Dalkie a. s.

Princíp vyuÏitia kondenzaãnej techniky (obr. 1)

(pokraãovanie na strane 2)



Spalné teplo (teplo obsiahnuté
v teplote spalín) primárneho vyku-
rovacieho paliva – zemného plynu
– predstavuje 100 percent tepla
v palive. KeìÏe pri horení zemné-
ho plynu vzniká aj voda vo forme
vodnej pary (obr. 1), zemn˘ plyn
obsahuje aj dodatoãn˘ch 11 per-
cent kondenzaãného tepla. Pri
spaºovaní zemného plynu v beÏnom
kotle je úãinnosÈ napr. 93 percent,
priãom 7 percent sú straty citeº-
n˘m teplom spalín – vysokou tep-
lotou spalín (teplo, ktoré uletí
hore komínom). Kondenzácia vod-
nej pary obsiahnutej v spalinách
zemného plynu prebieha pri ros-
nom bode, ktor˘ je za dan˘ch
podmienok okolo 57 °C. âiastoã-
ná kondenzácia sa v‰ak zaãína uÏ
pri teplote spalín pod 70 °C.
Z toho vypl˘va, Ïe ãím viac sa po-
darí vychladiÈ spaliny a ãím inten-
zívnej‰ie prebieha kondenzácia
vodnej pary zo spalín, t˘m viac
zvy‰kového tepla zuÏitkujeme
a tak priamo u‰etríme palivo. Ak
za beÏn˘ kotol zaradíme konden-
zaãn˘ v˘menník spaliny – voda, pri
ideálnych podmienkach a pri maxi-
málnom zhodnotení dokáÏeme zo
strát citeºn˘m teplom (7 percent)
získaÈ 6 percent tepla a z konden-
zaãného tepla (11 percent) 9 per-
cent. Teda zaradením kondenzaã-
ného v˘menníka je moÏné získaÈ

15 percent tepla navy‰e, ão pred-
stavuje 15% úsporu primárneho
paliva, priãom straty spalinami bu-
dú len 3 percentá.
In‰taláciou termokondenzátorov
za existujúce kotly (obr. 2) získava-
me kondenzaãné kotly, ãím v na-
‰ich podmienkach dosahujeme 5 –
10% zv˘‰enie vyuÏitia tepla ob-
siahnutého v palive.Termokonden-
zátor vyuÏitím citeºného, ale najmä
kondenzaãného tepla spalín pred-

hreje vratnú vodu, ktorá sa vracia
z vykurovacej sústavy do kotolne.
T̆ m zároveÀ chránime kotlové za-
riadenia proti korózii a tak predl-
Ïujeme ich ÏivotnosÈ, ‰etríme ná-
klady na opravy aj údrÏbu a záro-
veÀ podstatnou mierou zvy‰ujeme
úãinnosÈ v˘roby tepla (o 5 – 10 %).
Predpokladom na efektívnu pre-
vádzku termokondenzaãn˘ch jed-
notiek je realizácia ostatn˘ch
investiãn˘ch akcií, ktor˘ch v˘sled-
kom je lep‰ie vychladenie vratnej
vody, t. j. hydraulické vyregulovanie
primárnych a sekundárnych rozvo-
dov, optimalizácia regulácie kúre-
nia a teplej vody v odovzdávacích
staniciach, in‰talácia frekvenãného
meniãa na ãerpadlo v kotolni a in-
‰talácia blokov ohrevu teplej vody
s doskov˘mi v˘menníkmi na odo-
vzdávacích staniciach.To, Ïe termo-
kondenzátory na na‰ich kotolniach
pracujú efektívne, je moÏné vidieÈ
najmä poãas zimn˘ch mesiacov.
âím je niÏ‰ia vonkaj‰ia teplota, t˘m
viac sú viditeºné oblaky vodnej
pary na v˘stupoch z komínov.
SpoloãnosÈ Dalkia a.s. bude aj
v budúcnosti, napriek prebiehajú-
cej finanãnej kríze, pokraãovaÈ
v realizácii projektov, ktoré umoÏ-
nia zniÏovaÈ merné náklady na
v˘robu tepla a teplej vody a t˘m
optimalizovaÈ náklady na‰ich zákaz-
níkov i ‰etriÈ Ïivotné prostredie.

NA SLOVÍâKO

V˘znamné
investície
do energetick˘ch
zariadení v Îiari
nad Hronom
Pripravované investície spoloã-
nosti Dalkia Industry Îiar nad
Hronom a.s. rie‰ia obnovu tech-
nologick˘ch zariadení, splnenie
legislatívnych poÏiadaviek na
bezpeãnosÈ pri práci, ochranu
Ïivotného prostredia, ale aj ze-
fektívnenie v˘roby a zníÏenie
v˘robn˘ch nákladov na v˘robu
a dodávku elektriny a tepla.K v˘-
raznému zníÏeniu nákladov pris-
peje pripravovaná rekon‰trukcia
parnej turbíny TG2.Táto turbína
dnes pracuje v protitlakovom re-
Ïime, ão znamená, Ïe jej vyuÏitie
je podmienené dodávkami tepla.
V letnom období sú dodávky
tepla také nízke, Ïe turbínu a par-
n˘ kotol nie je moÏné prevádz-
kovaÈ vzhºadom na technické
minimum t˘chto zariadení. Na
zaistenie dodávok tepla je preto
v prevádzke nová turbína so spa-
linov˘m kotlom a namiesto uhlia
sa musí spaºovaÈ zemn˘ plyn.
Po rekon‰trukcii bude protitla-
ková turbína pracovaÈ ako kon-
denzaãná turbína s regulovan˘m
odberom pary. Doplní sa nízko-
tlaková ãasÈ turbíny vrátane kon-
denzátora a chladiacej veÏe, a tak
sa zaistí moÏnosÈ prevádzkovaÈ
parnú turbínu spoloãne s uhoº-
n˘m kotlom poãas celého roka.
Spaºovanie lacnej‰ieho paliva, t. j.
uhlia, sa tak priaznivo prejaví
v celkov˘ch nákladoch na v˘robu
a dodávku elektriny a tepla.
K tejto investícii sa pristúpi v ro-
ku 2009 a ukonãená bude v roku
2010.

s technick˘m
riaditeºom Dalkie
Pavlom LuÀáãkom

Termokondenzátor zaraden˘ za kotol OW 300 (obr. 2)
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PRINÁ·AME VÁM...

Individuálne kontra centrálne vykurovanie. To
sú témy, ktoré momentálne plnia stránky mno-
h˘ch médií. Informácie sú ãasto rozporuplné
a nie úplne jasné pre koneãného spotrebiteºa.
Stretli sme sa aj s názorom, Ïe vìaka vlastnej
kotolni u‰etríte aÏ polovicu peÀazí. Toto
tvrdenie sa v‰ak vôbec nezakladá na
pravde.
Treba si uvedomiÈ, Ïe odpojenie domu od cent-
rálneho zdroja tepla, zaplatenie poplatku za od-
pojenie, nutné investície, ktoré sa ãasto poãí-
tajú v miliónoch, priná‰ajú zadlÏenosÈ domu
kvôli budovaniu vlastnej kotolne, ãasto aÏ na
desiatky rokov.Tieto investície rozhodne nege-
nerujú 50% úspory. Autor tohto tvrdenia si be-
rie za základ neúplnú cenu za 1GJ tepla, ktorá
je zásadne skreslená. Do tejto ceny za 1GJ vy-
roben˘ v domovej kotolni treba zarátaÈ aj ná-
klady na odpojenie, úver na vybudovanie kotol-
ne a nemalé úroky z úveru, ako aj náklady na
prevádzku kotolne.
V rámci domovej kotolne je dosiahnuteºná ce-
na cca 558 Sk/GJ, ale tu je premietnut˘ len ná-
klad na plyn. Preto k tejto cene treba pripoãí-
taÈ aj ìal‰ie náklady na vodu, elektrinu, opravy
a údrÏby, revízie, mzdu obsluhy, poistenie, ná-
klady na úver, poplatok za odpojenie. Po pripo-
ãítaní v‰etk˘ch t˘chto nevyhnutn˘ch poloÏiek
sa dostávame na cenu pribliÏne 780 Sk/GJ.
Cena tepla z Centrálnych zdrojov tepla (CZT)
zah⁄Àa mnoÏstvo sluÏieb, o ktoré sa koneãní
spotrebitelia nemusia staraÈ (pravidelná obno-
va zariadenia, opravy, revízie, technické prehli-
adky a pod.). Systém CZT zároveÀ umoÏÀuje
prejsÈ na in˘ zdroj paliva (biomasu), ktorá je ce-
novo nesmierne v˘hodná. UmoÏÀuje tieÏ za-
vádzaÈ kombinovanú v˘robu tepla a elektriny.
Cena za 1GJ v rámci CZT sa pohybuje okolo
750 - 800 Sk vrátane DPH.
Stretávame sa aj s informáciami, Ïe pri pouÏití
kondenzaãného kotla a kvalitnej regulaãnej

techniky pri vlastnej domovej kotolni môÏe
obyvateºov domu stáÈ 1 GJ len 380 Sk. Takéto
informácie sú v‰ak úãelové a rozhodne to nie
je pravda. Koneãná cena 380 Sk je nereálna uÏ
len z dôvodu ceny vstupnej komodity, ktorou je
zemn˘ plyn. Domové kotolne odoberajú plyn
od SPP, a. s., rovnako ako systém centrálneho
zásobovania.

Od 01. 10. 2008 SPP, a. s. zatiaº zv˘‰ilo ceny zem-
ného plynu pre tarifu M4 o 20 %, ão predstavuje
cenu za m3 cca 18 Sk s DPH a na v˘robu 1 GJ je
potrebn˘ch minimálne 31 – 33 m3 (pri vynikajú-
cej celoroãnej úãinnosti kotla). Jednoduch˘mi
poãtami 18 Sk/m3 krát mnoÏstvo 31 m3 dostane-
me náklad na plyn minimálne vo v˘‰ke 558 Sk/GJ
s DPH, v Ïiadnom prípade nie 380 Sk. V tejto
cene 558 Sk s DPH nie sú zahrnuté náklady na
elektrinu, vodu, revízie, opravy, náklady na úver,
ktoré rozhodne nepredstavujú malé poloÏky.
Netu‰íme, ako autori pri‰li k cene 380 Sk, ale
rozhodne sa nezakladá na pravde. Cieºom tejto
kalkulácie je propagovaÈ podnikateºské aktivity
niektor˘ch dodávateºov kotlov pre domové ko-
tolne. Preto pri komunikácii tak˘chto cien nie
sú uvádzané ani základné v˘poãty ceny.
V systéme CZT sa vyregulovanie uskutoãÀuje
veºmi úspe‰ne a pravidelne. Ak sa k vyregulo-
vaniu pridajú revitalizaãné opatrenia - v˘mena
okien na dome za plastové, zateplenie a obyva-
telia si osvoja efektívne narábanie s teplom vo
vlastnom byte, dokáÏu tak u‰etriÈ aj 100 Sk na
1 GJ.Treba si uvedomiÈ, Ïe nie je aÏ také dôle-
Ïité, aká je cena tepla, ale koºko roãne za teplo
zaplatím z vlastnej peÀaÏenky – je to teda
o spotrebe tepelnej energie.Tu je príklad: v ne-
zateplenom nevyregulovanom dome je spotre-
ba bytu 45 GJ/rok a má „nízku“ cenu tepla 550
Sk/GJ – roãná platba tohto bytu je 24 750,- Sk.
V zateplenom vyregulovanom dome je beÏná
spotreba bytu 30 GJ, ale má „vysokú“ cenu tep-
la 700,- Sk/GJ – roãná platba za teplo v tomto
byte je v‰ak iba 21 000,- Sk.

Pravda o cene tepla
z domovej kotolne



Argument, Ïe po 5 rokoch vyjde
obyvateºov domu to isté teplo
na polovicu a kotol 
je splaten ,̆ rozhodne 
nie je pravdiv .̆

Ak dom pri in‰talácii novej kotolne zároveÀ zate-
pºuje aj revitalizuje, znamená to, Ïe jeho finanãné
zdroje vo fonde opráv sú na nule a dom je zadæÏe-
n .̆ Úver na 5 rokov vo v˘‰ke niekoºko miliónov nie
je lacná záleÏitosÈ. Rozhodne nie je pravda, Ïe
prv˘ch 5 rokov je v‰etko lacnej‰ie a ìal‰ie obdobie
si obyvatelia domu uÏ len blahobytne uÏívajú.
Domácej kotolne sa rovnako dot˘ka zvy‰ovanie cien.
Obyvatelia domu musia platiÈ banke úroky a dohnaÈ
zdroje do fondu opráv. Znamená to, Ïe dom si 
v prvom kroku vyrobí starosti s budovaním vlastnej
kotolne a je nutné technicky aj legislatívne sa o Àu
neustále staraÈ. Dom zaplatí vysokú ãiastku za od-
pojenie a zároveÀ si poÏiãia niekoºko miliónov
v banke, kde vo väã‰ine prípadov banka berie do
záruky byty v danom dome a banka si stanoví
aj nemalé úroky. Znamená to, Ïe obyvatelia ruãia
strechou nad hlavou a vlastn˘m domovom. Neza-
nedbateºn˘ je aj fakt, Ïe malá domová kotolÀa nemá
‰ancu prejsÈ na in˘ druh paliva, pretoÏe jedine
systém centrálneho zásobovania teplom umoÏÀuje
prechod na biomasu a ekologické zdroje.

Argumenty o 50%
úspore a o v˘hodách
vlastného kúrenia „kedy
chceme“ sú rovnako
zavádzaním v prospech
lobistov, ktorí predávajú
kotle...

Na vysvetlenie sa dá pouÏiÈ jednoduchá
logika. Na trhu je veºké mnoÏstvo zaru-
ãen˘ch tabletiek na chudnutie. Reklama
na tabletky – podobne ako „kotlikárska
loby“ sºubuje zázraky do mesiaca a ne-
moÏné do roka. V prípade v˘robcov
kotlov sa má zázrak dostaviÈ do 5 ro-
kov. Realita je v‰ak iná. Rovnako ako po
Slovensku nechodia len ‰tíhli ºudia, hoci
máme veºa druhov tabletiek na chudnu-
tie, tak sa nedá vyrobiÈ 1 GJ z vlastnej
kotolne za cenu 380 Sk. Je len na nás, ãi
uveríme tvrdeniu, Ïe na schudnutie sta-
ãí jedna tabletka a na vyrie‰enie celo-
svetového problému s rastúcimi
cenami energií jedna domová kotolÀa
a zadlÏení majitelia bytov v danom
dome.

Zdroj: Slovensk˘ zväz v˘robcov tepla
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PRINÁ·AME VÁM...

VáÏení obchodní partneri, ìakujeme Vám
za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom
roku a zároveÀ prajeme veºa osobn˘ch
a pracovn˘ch úspechov do nového roku!


