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MODULE # 3

ČASŤ 5 SÚSTAVY CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM

1.1

SYSTÉMY CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVANIA
REKUPERÁCIA ODPADOVÉHO TEPLA

TEPLOM

A

Diaľkové vykurovanie – sústava centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) je moderná
verejná služba, ktorá slúži na uspokojenie potrieb tepla bytových domoch, administratívnych
budovách ako aj priemyselných spotrebiteľov. Schéma SCZT je zobrazená na obrázku 1,
pričom SCZT dodáva tepelnú energiu väčším skupinám budov a okrskov prostredníctvom
zariadení pripojených k centrálnemu výrobcovi tepla. Tepelnú energiu potrebnú na
vykurovanie budov a dodávku teplej vody pre domácnosť teda pokrýva centrálny zdroj tepla
a požadovaný tepelný výkon sa dodáva spotrebiteľom prostredníctvom tepelných sietí
diaľkového vykurovania. [1]

Obrázok 1: Centrálna zdroj tepla - tepláreň situovaná mimo zásobovanej oblasti [2]

SCZT je služba poskytujúca teplo v závislosti od počasia. Pri priemyselnom diaľkovom
vykurovaní závisí odber tepla od procesu priemyselnej výroby. Vykurovanie verejných budov,
verejných inštitúcií a priemyselných budov je napojené na sieť diaľkového vykurovania
prostredníctvom pripojovacích miest. [1]

Diaľkové vykurovanie má nasledujúce výhody:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spája niekoľko jednotlivých spaľovacích zariadení, centralizovaná výroba tepla je
pod neustálym, odborným dohľadom a výroba tepla je riadená hospodárnejšou
prevádzkou.
Spotreba paliva je v porovnaní s individuálnym používaním je znížená.
Spaliny z centrálneho spaľovania sú vďaka profesionálnej filtrácii vo veľkom meradle
menej škodlivé pre životné prostredie.
Údržba potrebná na budovu je nízka alebo minimálna.
Úspora miesta v budovách sa dá dosiahnuť. V dodávaných budovách je eliminované
riziko požiaru.
Existuje priaznivá možnosť prepojenia výrobných závodov (kogenerácia tepla a
elektriny) v štruktúre spotrebiteľskej oblasti a medzi rôznymi výrobnými závodmi.
Je možné vytvoriť priaznivý rozvrh služieb.
Celková inštalovaná kapacita môže byť znížená (aplikácia akumulácie tepla, kapacita
akumulácie tepla veľkého objemu vody v sieti, využitie stavebných štruktúr ako
zásobníka tepla v dôsledku konštrukčných riešení vedome vyplývajúcich z účinku
znižovania súbežnosti) .

Teplota teplonosného média používaného na diaľkové vykurovanie sa zvyčajne nastavuje
súbežne s teplotou okolia na základe meteorologickej predpovede a merania vonkajšej
teploty vzduchu. Primárna teplota je teda v zariadení na výrobu tepla – zdroja tepla
predregulovaná, potom má každý spotrebiteľ svoju individuálnu lokálnu dodatočnú
reguláciu..
Bez ohľadu na právny vzťah a vlastníctvo sa za zariadenia diaľkového vykurovania považujú
zariadenia dodávajúce teplo do siete diaľkového vykurovania. Výrobcami diaľkového
vykurovania sú spoločnosti, ktoré spravujú, riadia alebo prevádzkujú tieto zariadenia bez
ohľadu na to, či je táto tepelná služba poskytovaná ako hlavná alebo doplnková činnosť alebo
či je táto činnosť zahrnutá v názve alebo popise spoločnosti. Zariadenie na diaľkové
vykurovanie je uzavretý systém tepelnej energie pozostávajúci z jedného alebo viacerých
zariadení na výrobu tepla, tepelnej siete na zásobovanie teplom a spotrebičov tepla, v ktorých
sa účinok každého zariadenia rozširuje na ďalšie články a celý systém.
Systémy diaľkového vykurovania výrazne zlepšujú kvalitu ovzdušia v mestách
prostredníctvom správnej inštalácie teplární. Pri výbere miesta pre tepláreň sa berú do úvahy
aj meteorologické podmienky (napr. veterný režim). Týmto spôsobom bude elektráreň
emitovať spaliny vo vysokých nadmorských výškach, a preto budú škodlivé plyny dobre
zriedené, kým sa nedostanú do obývaných oblastí. V husto osídlených oblastiach dokonca aj
moderné plynové individuálne a ústredné vykurovacie systémy zvyšujú znečistenie ovzdušia,
pretože ich emisná stratégia nie je v súlade s meteorologickými podmienkami a spaliny sa
usadzujú v obývaných oblastiach, čo prispieva k znečisteniu ovzdušia. [3]

1.2

ROZVOJ OKRSKOVÝCH VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

V 19. storočí bol mladý a stále dynamickejší štát Spojených štátov amerických bez tradícií a
konzervativizmu, ktoré by bránili technickému rozvoju. Možno preto nie je náhoda, že sa to
prvýkrát stalo v New Yorku v USA, kde sa experimenty začali praktickou implementáciou
myšlienok, ktoré predtým existovali iba na teoretickej úrovni, ako sú verejné dodávky
elektriny a diaľkové vykurovanie z centrálneho zdroja. Praktická implementácia nových
vynálezov a objavov si vyžadovala ľudí, ktorí fanaticky verili, že by bolo možné vytvoriť niečo
nové, čo dovtedy vo svete neexistovalo.
Takýmto priekopníkom bol Američan Birdsill Holly, ktorého posadnutosťou bolo, že v New
Yorku sa diaľkové vykurovanie môže stať verejnou službou, rovnako ako dodávka vody, plynu
alebo elektriny. Jeho viera v diaľkové vykurovanie nebola vôbec utopická. S rizikom výbuchu
vlastného domu na svojom panstve New York-Lockport postavil prototyp teplárne, z ktorej
dodával parou, ktorú vyrábal, aj do susedného majetku.

Obrázok 2: Parné kondenzáty v rozvodniach spotrebiteľov a vracajú sa do závodu ako kondenzát [5]

Po Hollyho úspešných experimentoch v rokoch 1878/79 sa mohli začať prípravy na
priemyselné diaľkové vykurovanie stavebných objektov. V roku 1881 bola založená New York
Steam Company. Postavil sa zdroj tepla - tepláreň a začalo sa s ukladaním tepelnej siete
parných a kondenzátnych potrubí. [4]
V r. 1882 bol pozoruhodný rok v histórii verejných služieb v New Yorku. Tento rok spustil
Edison v New Yorku elektrické pouličné osvetlenie, verejné napájanie a prvý kogeneračný

závod v USA. Verejnému zásobovaniu elektrickou energiou však trochu predchádzala iná
verejná služba: diaľkové vykurovanie.
K úplne novému systému diaľkového vykurovania boli pripojení prví spotrebitelia, United
Bank, Katolícka cirkev sv. Petra, telegrafná kancelária a pošta. Vzťah medzi New York Steam
Company, Edisonom a jeho spoločnosťou sa neskôr neskončil: Edisonovo odpadové teplo
kúpil a využil poskytovateľ diaľkového vykurovania. [4]

Obrázok 3: Prívod pary a spiatočky kondenzátu tvorili primárnu sieť systémov diaľkového vykurovania 1.
generácie [5]

V dôsledku mimoriadnej snehovej búrky z marca 1888 bolo v New Yorku zatvorené takmer
všetko okrem diaľkového vykurovania. Je to zásluha hlavného dodávateľa uhlia teplárne,
ktorý, keď videl dopravnú zastávku, nechal si z vlastného rozpočtu vysekať cesty medzi
kopami snehu a uhlie previezol do teplárne na vozíkoch, pretože nechcel stratiť kľúčového
zákazníka. V dôsledku krízy cien uhlia v prvej svetovej vojne spoločnosť takmer zbankrotovala
a v roku 1921 začala spoločnosť nový život ako New York Steam Corporation. Táto spoločnosť
sa počas rozmachu výstavby veľkých mrakodrapov stala najväčšou spoločnosťou diaľkového
vykurovania parou na svete. Vtedajšia najväčšia budova na svete, Empire State Building,
postavená v roku 1930, bola vykurovaná aj diaľkovým vykurovaním. [4]
V roku 2020 sú systémy diaľkového vykurovania na báze pary považované za veľmi zastarané.
V mnohých prípadoch sa sieť parovodov ukázala ako nebezpečná. Môže dôjsť k výbuchu,
ktorý môže viesť k zraneniam alebo dokonca k smrti chodcov. Na Manhattane sa stále používa
parovod. Parné systémy boli zrekonštruované v Salzburgu, Hamburgu, Mníchove a Kodani na
teplovodné diaľkové vykurovanie.
V Nemecku funguje diaľkové vykurovanie od roku 1878. Spočiatku sa do nemocníc dodávalo
diaľkové teplo na základe aspektov hygieny. V roku 1883 sa v Kieli opätovne používalo
priemyselné odpadové teplo na vykurovanie obytných budov. 1893 bola v Hamburgu
spustená prvá nemecká tepláreň.

Obrázok 4: Havária na parnej tepelnej sieti

V roku 1900 Drážďany - mesto s 400 000 obyvateľmi - bol v tej dobe zriadený systém
diaľkového vykurovania, aby zásoboval teplom centrum mesta. Ako výrobca tepla
kogeneračná jednotka pracovala s tepelným výkonom 16 MW a elektrickým výkonom 8 MW.
Systém zásoboval 14 budov teplom a 23 elektrickou energiou. Tepláreň bola navrhnutá tak,
aby zapadala do barokového prostredia, ako je vidieť na obrázku 5. Rozvoj drážďanskej siete
diaľkového vykurovania bol popísaný ako inovatívna technológia svojej doby, ktorá mala za
následok 2/3 nákladov na vykurovanie v porovnaní s konvenčnými riešeniami. Dopyt po
diaľkovom vykurovaní rástol, čo si vyžiadalo vybudovanie novej teplárne. Prvý zdroj sa stal
nadbytočným a jeho barokový komín bol zbúraný, pretože nezapadal do moderného obrazu
rastúceho mesta. [4]
Niekoľko nemeckých miest nasledovalo príklad Drážďan, čo viedlo k systému diaľkového
vykurovania v 33 mestách do roku 1945, vrátane Mníchova do roku 1901, Berlína a Lipska do
roku 1912.
V roku 1923 bol v Holandsku spustený prvý systém diaľkového vykurovania.
V roku 1924 bola v Leningrade (dnes Petrohrad) v Sovietskom zväze vybudovaná prvá sieť
diaľkového vykurovania. Do roku 1975 systémy diaľkového vykurovania fungujú v 800
sovietskych mestách a podiel diaľkového vykurovania presahuje 50 %. V roku 1981 podiel
diaľkového vykurovania na všetkých moskovských bytoch dosiahol 99 %, čo predstavuje
svetový rekord.

Obrázok 5: Tepelná a elektráreň v Drážďanoch [7]

V roku 1932 bola vo švajčiarskom Zürichu postavená prvá tepláreň, ktorá zásobovala budovy
Technickej univerzity diaľkovým vykurovaním. Neskôr boli k sieti pripojené ďalšie budovy,
nemocnice, univerzity a obytné budovy.
V roku 1948 postihlo Švédsko katastrofálne sucho a vodné elektrárne neboli schopné
uspokojiť dopyt po elektrine v krajine. Krajina sa rozhodla rozvinúť svoju kogeneračnú
kapacitu a súčasne vyvinúť systémy diaľkového vykurovania. Do roku 1999 bol podiel
diaľkového vykurovania na všetkých vykurovacích systémoch v krajine 42 %, pričom sa
spoliehali predovšetkým na obnoviteľné zdroje: drevná štiepka, komunálny odpad,
priemyselné odpadové teplo a rôzne environmentálne zdroje využívané technológiou
tepelných čerpadiel. V roku 1977 Švédsko zaviedlo zákon zameraný na diaľkové vykurovanie
prvýkrát v západnej Európe. To sa odráža na tom, že diaľkové vykurovanie je rovnakým
nástrojom ako zásobovanie vodou a kanalizácia.
V roku 1952 začína vo fínskych Helsinkách fungovať diaľkové vykurovanie.
V roku 1961 začína prvá tepláreň vo Viedni. Odvtedy je rakúske hlavné mesto často
označované za jedno z najekologickejších miest na svete a poskytuje svojim obyvateľom
najvyššiu životnú úroveň. K týmto úspechom významne prispieva systém diaľkového
vykurovania. V roku 1971 bola postavená spaľovňa odpadu Spittelau, ktorá sa neskôr stala
majetkom mestskej teplárenskej spoločnosti. V roku 1978 sa teplárenská sieť dostala do
bulváru Ring, ktorý zásoboval historické štvrte v centre mesta. Po vyhorení spaľovne odpadu
Spittelau bol rok 1987 pre viedenské teplárne tragickým rokom. Zabezpečenie dodávky bolo
vo veľkom nebezpečenstve, pretože systém čistenia spalín bol pri požiari vážne poškodený,
čo viedlo k pozastaveniu spaľovania odpadu na dva roky. Na tom istom mieste bola postavená
nová spaľovňa odpadu s využitím najnovších technológií tej doby. Budovu navrhol

Friedensreich Hundertwasser, architekt, ktorý je známy tým, že jeho diela sú v rovnováhe s
prírodou.
V roku 1970 Francúzsko otvára svoj prvý systém diaľkového vykurovania v Melune.
V roku 1974 dosahuje podiel okresných vykurovaných bytov v Reykjavíku na Islande 98 %.
Reykjavík má prezývku mesto bez komínov, pretože jeho systém diaľkového vykurovania je
založený na prírodných zdrojoch tepla. [4]
Dánsko ako superveľmoc diaľkového vykurovania
Prvá a druhá ropná kríza objasnili Dánom, že už nie je možné plytvať energiou, ako to bolo
bežné v ére nízkych cien energií. Krajina bola navyše takmer o 100 % závislá od dovážaných
energetických nosičov, pričom táto závislosť sa mala tiež výrazne znížiť. Na dramatické zmeny
v dodávkach energie v krajine bolo potrebné vytvoriť právne a inštitucionálne pozadie. Kód
dodávky tepla vydaný v roku 1979 okrem iného nariaďuje, aby:
•
•

Samosprávy museli vypracovať plány dodávok tepla, ktoré muselo odovzdať a
schváliť ministerstvo životného prostredia.
Územia dodávok tepla museli byť kategorizované na zóny spaľovania zemného plynu
a zóny diaľkového vykurovania.

Pri výrobe tepla systémov diaľkového vykurovania bolo používanie fosílnych palív
minimalizované, pričom prioritou bola KVET, využitie odpadového tepla a ďalšie obnoviteľné
zdroje. V rokoch 1972 až 2002 sa podiel diaľkového vykurovania zdvojnásobil z 30 % na 60 %.
Počet systémov diaľkového vykurovania presiahol štyristo.
Excelentnosť Dánska v oblasti technológie diaľkového vykurovania môže byť ešte
podčiarknutá faktami, že
•
•

•

dánske spoločnosti vyrábajú špičkové zariadenia pre technológie diaľkového
vykurovania,
predizolovaná rúra na diaľkové vykurovanie bola vyvinutá v Dánsku v roku 1960. Do
roku 1990 dodávku rúrok pre európsky priemysel diaľkového vykurovania dodávali
dánske spoločnosti,
najväčším výrobcom tepla na svete je dánska spoločnosť.

Obrázok 6: Systémy diaľkového vykurovania v Európe udávajúce počet obyvateľov dodávaného mesta [8]

Obrázok 7: Vývoj diaľkového vykurovania cez generácie [9]

1.3

ZDROJE TEPLA

Zdrojovou stránkou systému diaľkového vykurovania (zariadenia na výrobu tepla) je súbor
zariadení zabezpečujúcich výrobu, možnú transformáciu tepla a dodávky tepelnej siete,
nepretržitú údržbu kvality primárneho média na prenos tepla. Tepláreň je centrálne
zariadenie, ktoré má úlohu na strane zdroja v dodávke diaľkového vykurovania bez ohľadu na
to, či môže vykonávať iné činnosti paralelne alebo byť vhodné na iné úlohy. [1] Spaľovaním
paliva alebo použitím iného zdroja tepla sa primárne médium na prenos tepla zohreje.
Najbežnejším palivom je zemný plyn, ale biomasa, komunálny odpad alebo rôzne obnoviteľné
zdroje sa tiež využívajú ako zdroj tepla. Účinnosť vykurovacích zariadení závisí od rôznych
tepelných strát (napr. straty kotla a strata spalinová). Je potrebné vyvinúť úsilie na dosiahnuť
najnižšiu možnú teplotu spalaného plynu a nechať paru kondenzovať v spalošnom plyne, aby
sa dosiahla najvyššia možná účinnosť. Keďže vysoko korozívne látky sú prítomné v
spaľovanom systéme pri kondenzácii, jeho správna konštrukcia je nevyhnutná pri prevádzke
kondenzačných kotlov. Minimálny prebytočný vzduch, dokonalé spaľovanie sú ďalšie
komponenty na dosiahnutie vysokej účinnosti. [10]

Obrázok 1Komín a kotol v budapeštianskej teplárni [11][12]

Tepláreň je zdroj tepla, v ktorej sa vyrába aj elektrina v súvislosti s dodávkou tepla, ale
hlavnou činnosťou tepelnej elektrárne zostáva dodávka tepla. Počas kogenerácie sa
paralelne vyrobené elektrina privádza do elektrickej siete spolupracujúcich elektrární.
Poskytujú tepelnú energiu pre sériový príjem a elektrina sa dodáva paralelne. Výstavba a
prevádzka verejných elektrární vyrábajúcich elektrickú energiu sú určené potrebami
elektrickej energie a teplárne sú prevádzkované hlavne s cieľom sledovať potreby tepelnej
energie. Najlepšia dostupná hospodárska norma a podmienky maximálnej prevádzkovej
bezpečnosti sa musia určiť podľa aspektov hlavnej činnosti. [1]

V teplárni je možné vykonať presnejšiu reguláciu výkonu ako v prípade generátorov tepla
inštalovaných u spotrebiteľov. Kvalita ovzdušia v husto osídlených oblastiach môže byť
oslobodená od produktov spaľovania. Komín Severo-Budínskej elektrárne je s výškou 203 m
najvyššou budovou Budapešti.

Obrázok 2: Spaľovanie biomasy v oblasti diaľkového vykurovania v Miškovci na severovýchode Maďarska [13]

Aplikácie na premenu odpadu na energiu
Spotrebiteľská spoločnosť vyzýva občanov, aby spotrebovali viac, čo vedie k hromadeniu
odpadu, ktorý poškodzuje životné prostredie. Zároveň sa môže výrazne znížiť negatívny vplyv
odpadu na životné prostredie, akonáhle sa správne spracuje. Jednou z najúčinnejších metód
spracovania je spaľovanie odpadu v aplikáciách odpadu na energiu.
Odpad je materiál alebo predmet, ktorého sa jeho majiteľ snaží zbaviť alebo sa ho musí zbaviť.
Spracovanie, zneškodňovanie alebo využívanie odpadu je veľmi zložité, pretože s odpadom
rôzneho pôvodu nemožno zaobchádzať jednotne. Päť úrovní hierarchie spracovania odpadu
predstavuje vhodné technológie na spracovanie rôznych druhov odpadu. [14]

Prevencia
Opätovne použitie
Recyklovať
Premena na
energiu

Obrázok 3: Hierarchia spracovania odpadu

Najdôležitejšou položkou hierarchie je prevencia vzniku odpadu. Každý človek musí
minimalizovať svoju produkciu odpadu. Cieľom je kúpiť výrobky s minimálnymi balenými
materiálmi alebo ich čo najviackrát použiť.
Druhou úrovňou je opätovné používanie výrobkov s cieľom prepožičiať ich aktívne obdobie.
Oprava a čistenie môže spôsobiť, že niekoľko objektov bude použiteľných, alebo iné ich môžu
použiť. To odďaľuje nákup nepotrebných nových výrobkov a výroba odpadu sa deje aj neskôr,
v menšej miere.
Treťou úrovňou hierarchie je recyklácia, keď sa materiál výrobkov používa ako surovina na
vytvorenie nových. Treba si uvedomiť skutočnosť, že v prípade sevetových materiálov je
proces recyklácie v skutočnosti znížený, takže sekundárny výrobok bude nižšej kvality a
materiál sa počas procesu recyklácie degraduje.
Odpad, ktorý nie je možné recyklovať na základe jeho materiálu alebo kontaminácie, sa
spaľuje v spaľovni odpadov. Energia, ktorá vzniká počas procesu spaľovania (odpadna
energiu), sa bude využívať v systémoch diaľkového vykurovania a elektrickej energie.
Najmenej priaznivým spôsobom nakladania s odpadom je zneškodňovanie, ktoré
reprezentuje piaty stupeň hierarchie. V súlade s environmentálnymi predpismi sa odpad
zneškodňuje na mieste určenom na toto použitie. Je potrebné dbať na zneškodnenie len tej
časti komunálneho odpadu, ktorú nemožno použiť žiadnym z vyššie uvedených spôsobov.
Počas kontrolovaného zneškodňovania odpadu sa na výrobu elektrickej energie môže použiť
skládkový plyn, ktorý sa nachádza na mieste. [14]

Proces premeny odpadu na energiu je opísaný nižšie na základe technológie
budapeštianskej spaľovne odpadov.

Obrázok 11: Proces spaľovania odpadu v Budapešti [15]

Prichádzajúce smetiarske auto sa váži s váhovým mostom pri vstupe do nákladu. Systém
zaznamenáva vlastnú hmotnosť nosičov, takže môžu rýchlo a presne určiť, koľko ton odpadu
dorazilo do každého nákladu. Po určení množstva dodaného odpadu vozidlá vybehnú na
rampu a potom vyprázdnia odpad do uzavretého zásobníka na odpad s výškou 10 000 m3. Tu
dva mostné žeriavy s 10-tonovým uchopovačom dávkujú odpad do násypky na odpad (1)
kotlov. Akonáhle je odpad umiestnený na násypku odpadu, skĺzne na rošt (2), odkiaľ je
vytlačený do ohniska hydraulicky ovládaným meracím piestom. Odpad sa spaľuje na
špeciálnom 30-valcovom mriežkovom systéme (6) so sklonom 30°. Rýchlosť každého
roštového valca je možné nastaviť individuálne. Primárny vzduch predhriaty na 140 °C je
vhéňaný do ohniska ventilátorom (3) cez roštový valec. Pomocou rozvodných komôr vzduchu
(4) pre každý strúhaný valec je možné nezávisle regulovať množstvo vzduchu potrebného pre
technológiu spaľovania. Pred začatím spaľovania odpadu sa kotly musia zohriať na určenú
teplotu. To si vyžaduje spaľovanie zemného plynu. V súlade s environmentálnymi predpismi
musia spalíny vyrobené počas spaľovania dosiahnuť teplotu 850 °C najmenej dve sekundy..
Vykurovanie každého kotla trvá v priemere 12 hodín. V prípade odpadu s nižšou
výhrevnosťou je možné v ohnisku zabezpečiť požadovanú minimálnu teplotu spaľného plynu
prevádzkovaním dvoch stabilizačných horákov na zemný plyn s výkonom 2,6 MW a dvoma
horákmi na zemný plyn s výkonom 16 MW. Prvý krok pri čistení spalinového plynu sa už
uskutočňuje v kotle vstreknutím vodného roztoku močoviny do ohniska (10). Tento roztok sa
nazýva SNCR (selektívna nekalytická redukcia) denoxný proces, ktorého podstatou je zníženie
oxidov dusíka. Močovina sa prepravuje vo forme granúl do spaľovne odpadov, kde sa vyrába
40 % roztok s vodou. Pred separáciou tuhých znečisťujúcich látok v spalinách dochádza v

dvojitých cyklónoch (11). Počas procesu sa ťažšie kontaminanty v zariadení odstránia v
dôsledku gravitácie a odstredivej sily. Tento materiál sa prenáša cez uzavretý systém do
kontajnera na dočasné uskladnenie. Účinnosť separácie je 80-90 %. Spaliny prúdia do
absorbéra vstrekovania vápennej vody (14). Dávkovačvápennej vody je umiestnený v
absorbére strieka vápennú vodu pri 8000 ot./min, v ktorej sa absorbujú kyslé plyny.
Optimálny teplotný rozsah absorpcie je približne 140 °C kontrolou množstva vstreknej vody.
Vzhľadom na polosuchú povahu procesu žiadna odpadová voda neopúšťa systém. Na
adsorbovanie dioxínov, furánov a ortuti vo fáze pár sa do prúdu spalín pridá aktívny lignitový
koks (15). Materiál s vysokou špecifickou povrchovou plochou oddeľuje organické
znečisťujúce látky a ťažké kovy v spalinách s dobrou účinnosťou. Počas procesu sa vytvára
prehriate para (29) pri teplote 405 °C a tlak 40 barov, ktorý sa privádza do turbíny (22) a
používa sa na výrobu elektrickej energie. Spaliny opúšťajú kotolný systém pri teplote 200 220 °C a prenášajú sa do systému čistenia spalín. Para vhodná na diaľkové vykurovanie je
emitovaná zo sacieho potrubia väčšej turbíny. Zostávajúce množstvo tiež otáča generátorom,
keď prechádza nízkotlakovým stupňom turbíny a používa sa cez neho na výrobu elektriny.
Menovitý výkon jednotky generátora turbíny (23) je 24 MW. Para opúšťajúca menšiu turbínu
odvádza svoju zvyškovú tepelnú energiu priamo na výmenník tepla diaľkového vykurovania
po vyrobení 3 MW elektrickej energie pomocou generátora. [15]

Obrázok 4: Spaľovňa odpadov Spittelau vo Viedni, Rakúsko [16]

Ročná výkonnosť spaľovne odpadov Spittelau vo Viedni [16]
1.
Zásobovanie 60 000 domácností
2.
Dodávky elektriny pre 50 000 domácností
3.
250 000 ton odpadu
4.
120 000 MWh elektrickej energie
5.
500 000 MWh tepla

6.
7.

6000 t recyklovateľného kovu
60 000 ton popola, sadzí a filtra

Obrázok 5: Proces spaľovania odpadu v závode Spittelau vo Viedni, Rakúsko [17]

Geotermálne systémy diaľkového vykurovania [18]
S podzemnou vodou prinesenou na povrch získavame termálnu vodu na jednej strane a
tepelnú energiu na druhej strane. Možnosti využitia vody závisia od kvality teploty a
výdatnosti vody, môžu byť:
• použitie na liečivú vodu na základe preukázaných liekov v závislosti od obsahu minerálnej
soli a plynu,
• využitie tepelnej energie,
• výroba elektrickej energie.
Využitie geotermických zdrojov súvisiacich s energiou je možné na dvoch úrovniach:
• na výrobu elektrickej energie pomocou vrtov produkujúcich vysokoentalpickú kvapalinu,
• z nízkoentalpických vrtov s teplou vodou na zásobovanie teplom.
Pod pevnou zemskou kôrou je teplo generované hlavne rádioaktívnymi procesmi, ktoré
prúdia nepretržite smerom k zemského povrchu. Teplo vstupuje na povrch konvekciou,
vedením a žiarením, kde je možné merať tok zemného tepla. V Karpatskej kotline je možné
merať priemerný tepelný výkon okolo 1 kW na ploche 100 m2.

Geotermálny gradient
Zvýšenie teploty vertikálne smerom k stredu Zeme na dĺžku polomeru Zeme sa nazýva
geotermálny gradient. Čím tenšia je pevná kôra pod danou oblasťou, tým väčší je
geotermálny gradient. Pod územím Maďarska je hrúbka zemskej kôry relatívne malá, preto
je hodnota geotermálneho gradientu vysoká. Až do hĺbky niekoľko tisíc metrov od povrchu
teplota stúpa takmer lineárne. Hodnota geotermálneho gradientu je takmer konštantná
0,05 K/m.
Podľa údajov Maďarského ústredného štatistického úradu bolo na konci roka 2000 v
Maďarsku 1 100 vrtov s termálnou vodou. 286 z nich bola výstupná teplota 30-40 °C pre 179
studní 41-60 °C a pre 121 studní 61-90 °C. Vypočítané s konečnou teplotou chladenia 15 K,
množstvo tepla vyťaženého za jeden rok je 30,4 PJ, čo zodpovedá výhrevnosti of 740 000 ton
ropy.
Prax využívania tepelných podzemných vôd
Teplo hlbokých vrstiev je prinesené na povrch geotermálnou vodou. Okrem vody sú hlavnými
zložkami kvapaliny rozpustené soli, plyny a prípadne suspendované tuhé látky. Na zvolenom
mieste je potrebné preskúmať, či je geologicky možné priniesť na povrch termálnu vodu
požadovaného a použiteľného množstva. V zvodnenej vrstve sa pažnica vrtu otvorí a umiestni
sa sieťová filtračná konštrukcia. Na stanovenie výrobných charakteristík sa musí vykonať
hydrodynamická skúšobná vrtu s termálnou vodou. Pri čistiacom čerpaní sa zo studne vyrobí
40, 60 a potom 80 % prietoku vody najmenej 72 hodín. Počas tejto doby sa meria výška
vodného stĺpca v studni, kým sa nedosiahne pokojová hladina vody. Potom je možné vidieť,
či studňa pracuje s pozitívnou alebo negatívnou prevádzkou. V prípade pozitívneho vrtu
funguje samostatne, t.j. je voľným prelivom. Záporná studňa môže byť umelo prevádzkovaná
napr. čerpadlami, pretože pokojová a prevádzková hladina vody nedosahuje úroveň terénu.
Zvýšenie prietoku vody
Pre vyššie požiadavky na prietok sa používa jedna z nasledujúcich metód.
• Okysľovanie: prietok vody sa môže zvýšiť kyslou úpravou studne až na 8 hodín.
• Tryskanie: výbušný náboj exploduje v studne vo veľkých hĺbkach.
• Štiepenie vrstvy: vysokotlaková kvapalina je vtláčaná do studne a kontaminácia piesku sa
vyplaví.
Po zvýšení výdatnosti sa musí vykonať skúšobná prevádyka. Hydrodynamické skúšky sa
vykonávajú na hotovej, prevádzkovej tepelnej vode: kapacitná skúška, ktorá je presnou

skúškou objemu tlaku, ktorá pokrýva celú elektráreň na zásobovanie vodou. Všetky tieto
štúdie tvoria základ pre výpočet prívodu termálnej vody.
Dodávka tepla z vrtov
Pozitívne vrty sú schopné dodávať správne množstvo geotermálnej vody aj bez pomocného
zariadenia. V záporných studniach sa požadované množstvo vody zdvihne na povrch
pomocou pomocného zariadenia v každom prípade, pretože samotná hladina zvyšku vody
zostáva pod úrovňou zeme. Na kontrolu výroby geotermálnej vody sa v týchto vrtoch
umiestni ponorné hlbinné čerpadlo. Niektoré z predtým dobre fungujúcich, pozitívnych vrtov
s geotermálnou vodou sa po dlhej výrobe stávajú negatívnymi, takže požadované množstvo
geotermálnej vody sa môže dostať na povrch len umelou výrobou. Dva typy umelej výroby sú
prevádzka kompresorov a čerpadiel.
Prevádzka kompresora. Kompresor
môže priniesť geotermálnu vodu na povrch
umiestnením prívodného potrubia vzduchu do studne a tlačením stlačeného vzduchu do
hornej časti studne, čo znižuje hustotu horného vodného stĺpca vzduchovou bublinou.
Účinnosť prevádzky vzhľadom na energiu zavedenú do kompresora je približne 10-15 %. Ak
sa hladina prevádzkovej vody zníži, potrubie ponorného vzduchu by sa malo umiestniť hlbšie
a nie zvýšiť objem vzduchu. Nevýhodou tejto metódy je, že v extrahovanej geotermálnej vode
bude viac rozpusteného kyslíka. Používa sa tam, kde nie je možné čerpať, pretože napríklad
voda so sebou prináša veľa piesku.
Prevádzka čerpadla. Vo vrtoch s tepelnou vodou je možné nainštalovať viacstupňové
odstredivé čerpadlo, nedávno ponorné čerpadlo, ktorého obežné koleso je radiálne alebo
poloaxiálne a integrálne s elektromotorom. Ložiská sú mazané vodou. Plášť zariadenia je
vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, elektromotor v ňom je trojfázový asynchrónny motor.
Čerpadlo musí byť inštalované vo vrtoch pod bodom evázie počiatočným bodom vývoja
plynu. Kritériá výberu ponorného čerpadla:
• teplota vody a kvalita vody,
• rozmery a štruktúra vrtu,
• hĺbka bublinového bodu – evázneho bodu
• množstvo tlaku požadovaného na vrtnej hlavice a
• množstvo geotermálnej vody - výdatnosť.
Najmodernejšia výroba vždy znamená riadený odber termálnej vody, t.j. výkon ponorného
čerpadla je udržiavaný na požadovanej hodnote reguláciou otáčok. To sa dosahuje
elektrickou reguláciou frekvencie. Najnižší limit zníženia frekvencie určuje výrobca. Prevádzka
s ešte nižšou frekvenciou môže spôsobiť vážne poškodenie konštrukcie čerpadla. V súčasnosti
je ponorná čerpaná tepelná voda veľmi bežná, pretože tento spôsob regulácie výkonu vrtu je
presný, automatický a ekonomický.

Obsah tepla v geotermálnej vode sa musí použiť až do najnižšej možnej teplotnej úrovne.
Využitie tepla závisí od povrchovej teploty vody a od hmotnostného prietoku termálnej vody.
V dôsledku opätovného vstrekovania termálnej vody sa využíva iba jej tepelná energia a
množstvo vody sa vracia do vodonosnej vrstvy.
Využitie tepelnej energie musí spĺňať dve podmienky:
• systém rekuperácie tepla musí byť prispôsobený teplote danej geotermálnej vody,
• množstvo geotermálnej vody zdvihnutej na povrch, t.j. výroba by mala byť v súlade so
spotrebou.
Povaha spotreby geotermálnej vody môže byť:
• konštantná v priebehu času (konštantný tok kvapaliny, t.j. teplá voda v domácnosti),
• harmonicky variabilné (napr. sezónna spotreba závislá od počasia)
• nepravidelne variabilné (spotreby domácností, priemyselnej spotreby).
Povaha výroby termálnej vody:
• poskytuje konštantný hmotnostný tok v priebehu času (napr. v prípade pozitívnej studne)
• poskytuje časovo sa meniaci hmotnostný tok (modernou umelou výrobou).
Existujú v podstate dva typy systémov:
• otvorený systém a
• uzavretý systém.
Otvorený systém. Geotermálna voda čerpaná na povrch dosahuje atmosférický tlak v
jednom bode, stráca svoj pretlak na vrtnej hlavice a začína zrážať plyn a tuhé látky (ukladanie
soli). Po použití chladený, takzvaný výluh vstupuje do povrchového prijímača, resp. je tiež
možné znovu vstreknúť vodu zo zbernej nádrže. Druhé riešenie si vyžaduje značné úpravy
vody.
Výhody otvoreného systému:
• jednoduchší systém ako uzavretý, a to aj s jednou výrobnou termálnou vodou.
• môže byť nepriamym riešením výmenníka tepla
Nevýhody otvoreného systému:
• umiestnením do povrchového prijímača je znečistenie nevyhnutné a môže byť najviac
zmiernené,
• odplynenie, potrebné ošetrenie vody,
• V prípade opätovného vstrekovania vody je potrebná samostatná úprava vody.
Existujú dve hlavné verzie:

• Priamy systém: iba v prípade geotermálnej vody s najlepším hydrochemickým zložením
môže neagresívna termálna voda priamo vstúpiť do odberného zariadenia (vykurovacieho
telesa) . Úprava vody pred použitím je dôležitá;
• Nepriamy systém: prenos tepla sa uskutočňuje prostredníctvom výmenníka tepla.
Dochádza k prenosu tepla, žiadnemu prenosu materiálu. Môže byť tiež priradený ďalší
generátor tepla, oddelený výmenníkom tepla.
Uzavretý systém. Uzavretý systém je modernou implementáciou geotermálnych zariadení
budúcnosti. systém. Pri zachovaní pretlaku geotermálnej vody čerpanej na povrch sa po
odovzdaní tepla vracia do vodonosnej vrstvy. Systém je hydraulicky uzavretý. Vo výmenníku
tepla sa prenáša iba teplo, na povrchu nedochádza k prenosu materiálu.
Výhody uzavretého systému:
• je možné vyhnúť sa tvorbe plynu a soli alebo ju v malej miere udržiavať,
• environmentálne vhodné riešenie,
• tlak vodonosnej vrstvy je možné udržiavať
• cesta geotermálnej kvapaliny sa stáva cyklom.
Nevýhody uzavretého systému:
• opätovné vstrekovanie vody znamená dodatočné náklady,
• je potrebné použiť dodatočnú energiu.
Existujú dve hlavné verzie uzavretého systému:
• nepriamy uzavretý systém, v takom prípade sa vo všetkých prípadoch používa výmenník
tepla,
• priamy uzavretý systém, v ktorom termálna voda vstupuje do zariadení a je prítomná v celej
povrchovej sieti. Je dôležité udržiavať správny pretlak. Priamy systém je možné
implementovať len v prípade neagresívnych tepelných vôd.
Uprednostňujú sa nepriame systémy s výmenníkmi tepla, pretože sú možné aj špičkové
výmenníky tepla, t. j. vonkajší energetický vstup. V prípade veľkých systémov, ako sú obytné
súbory a diaľkové vykurovanie, je možné predstaviť iba nepriame riešenie s výmenníkmi
tepla.
S cieľom ušetriť konvenčnú energiu môžu byť geotermálni a konvenční výrobcovia tepla na
báze energie prevádzkovaný spoločne vo vykurovacom systéme. V niektorých prípadoch,
napríklad v lete, môže byť domáca výroba teplej vody zabezpečená výlučne geotermálnou
energiou.

Výpočet tepelného zaťaženia budovy – potreby tepla sa musí vykonať v súlade s platnou
normou tak, aby nominálny vykurovací výkon pokrýval aj špičkovú spotrebu. Špičkovú
potrebu tepla zabezpečuje špičkový kotol na báze zemného plynu. Dimenzovanie je založené
na meteorologických štatistikách, t.j. krivke teploty a frekvencie. Schéma trvania tepelných
výkonov ukazuje, koľko dní špičkový kotol pracuje 365 dní v roku, pričom tepelný výkon
termálnej vody je potrebný počas celého roka (v rôznej miere). Čisto geotermálna ponuka
nominálnej potreby tepla by sa nemala navrhovať z dvoch dôvodov:
• systém zásobovania teplom nemá dostatočné rezervy,
• bolo by nehospodárna realizovať nadmerné geotermálne investície z dôvodu krátkej doby
využitia a nadmerná kapacita geotermálneho tepla by bola k dispozícii po zvyšok roka.
Zmeny vo výstavbe vrtov
Dopyt po toku geotermálnej vode sa môže časom líšiť, preto sa v optimálnom prípade
upravujú s vhodnou kontrolou.
1. Riadenie škrtiacej klapky je bežným riešením pre pozitívny vrt. Kompresia studne je
spôsobená dvoma faktormi:
• tlak v spodnej časti vrtu,
• gravitačná vztlak vyplývajúca z teplotného rozdielu.
Ovládanie škrtiacej klapky sa môže použiť, keď prietok vody pochádza z tlaku tvorby, pretože
zvyšuje statický tlak znížením dynamického tlaku. Na rozdiel od toho dochádza k zvýšeniu
hustoty, pretože prietok kvapaliny klesá (v dôsledku väčšieho ochladzovania kvapaliny), čo
ďalej znižuje prietok a môže dokonca zastaviť prúdenie geotermálnej vody.
2. Regulácia škrtením čerpadla vedie k značným stratám.
3. Regulácia s viacrýchlostným čerpadlom má za následok rozložené hladiny prietoku tekutín.
4. Kontinuálne riadenie čerpadla presne podľa aktuálnych požiadaviek. Toto je
najmodernejšie riešenie, ktoré sa dnes odporúča.
5. Kontrolu uvoľnením prebytku, čo je bohužiaľ najjednoduchšia metóda. Jednoduchosť
konania neopodstatňuje spôsobenú škodu. Prebytok môže byť dôsledkom zvýšenia
prebytočnej, nepoužitej vody a zvýšenia teploty vody. Pri inštalácii nového zariadenia nie je
povolená regulácia výkonu s uvoľnením prebytku; pretečenie sa môže použiť len na
kompenzáciu chvíľkových a rýchlych zmien.
Spotreba termálnej vody.
Spotrebitelia tepla môžu byť klasifikovaní podľa povahy ich spotreby:

• konštantná spotreba počas jednodňového obdobia, ako je dodávka vody do bazénov a
kúpeľov
• konštantná spotreba počas týždenného obdobia, ako je výroba teplej vody v domácnosti,
ktorá vyžaduje rôzne množstvo tepla v každý deň v týždni
• spotreba, ktorá sa líši v závislosti od ročného obdobia, ako je vykurovanie budov.
Koordinácia rôznych typov spotrebiteľov. Množstvo geotermálnej vody, ktoré spotrebitelia
potrebujú, sa vo väčšine prípadov líši v priebehu času. Výkyvy spotreby do 24 hodín je možné
kompenzovať pomocou skladovacej nádrže. Dopyt po výkone môže byť uspokojený
geotermálnym vykurovacím systémom, ktorý je zmenšený pre maximálnu spotrebu, alebo
systémom, v ktorom sú vrcholy pokryté externým generátorom tepla – špičkovým zdrojom
tepla. Ak teplota geotermálneho zdroja tepla nedosiahne cieľovú teplotu vykurovacieho
systému, podzemná voda sa môže použiť ako zdroj tepla pre tepelné čerpadlá.
V prípade moderných nepriamych geotermálnych vykurovacích systémov cirkuluje v
systéme na sekundárnej strane samostatné médium na prenos tepla. To je pripojené k
primárnej strane pomocou výmenníka tepla, takže nie je hydraulické, iba tepelné rušenie.
Riešenia vykurovania strednou a nízkou teplotou majú veľký význam, pretože geotermálna
voda vo všeobecnosti nie je schopná zabezpečiť vysokú nominálnu teplotu prietoku v
domácich podmienkach.

1.4

DISTRIBÚCIA TEPLA

Distribúcia tepla sa realizuje externou potrubnou sieťou pozostávajúcou z externých
sieťových úsekov, distribučných miest, ich zostáv, sieťových komponentov, ochranných
zariadení, tranzitných, hlavných alebo distribučných potrubí a konštrukcií potrebných na ich
prevádzku. Väčšina siete sa nachádza vo verejných priestoroch, nad alebo pod úrovňou zeme,
vedľa iných verejných služieb. [1]
1st generácia systémov diaľkového vykurovania sa vyvinula v Spojených štátoch od roku 1880.
Primárnym médiom bola para, ktorá kondenzovala na odovzdávacích staniciach a kondenzát
sa vracal späť do zdroja tepla. Vzhľadom na vysoké tlaky a teploty boli takéto systémy nielen
neúčinné, ale ich použitie zahŕňalo niekoľko nebezpečenstiev aj pre chodcov.
Druhá generácia bola založená na distribúcii teplej vody, čo znamená, že médium na prenos
tepla má teplotu nad 100 °C. Takéto systémy sa začali objavovať v roku 1930 a až do roku
1970 dominovali inštaláciám. Zvyčajne sa v ochrannom betónovom kanále inštaluje dvojica

rúr, ako je vidieť na Obrázok 6. Vysoké požiadavky na montáž na mieste počas inštalácie,
pretože tepelná izolácia je na potrubiach na mieste. V mnohých prípadoch bola slabá kontrola
výkonu charakteristická pre systémy diaľkového vykurovania druhej generácie.

Obrázok 6: Diaľkové vykurovanie potrubia v betóne v žľabe inštalované v Nyíregyháza,
severovýchodné Maďarsko [19]

Odovzdávacie stanice tepla - OST
Priesečníkom primárnej siete diaľkového vykurovania a sekundárneho vykurovacieho
systému budovy je OST. Tu je tepelná energia sprístupnená spotrebiteľovi tak, aby sa teplo
dostalo do spotrebiteľského systému v množstve a kvalite špecifikovanej v dohodnutom v
zmluve, regulácii atď. Záujem spotrebiteľov predchádza všetkým ostatným systémovým
záujmom. Zriadenie a údržba systému diaľkového vykurovania je odôvodnená, ak poplatky za
teplo zaplatené za službu tepelnej energie pokrývajú prevádzkové náklady. Za príjem sa
považuje aj výška štátnych, mestských investícií alebo cenovej podpory alebo dotácií na
dávky, ktoré nemožno vyjadriť v peniazoch. [1]
V 2. generácii teplovodných systémov diaľkového vykurovania boli inštalované rúrkové
výmenníky tepla s významnými priestorovými požiadavkami. Keďže mnohé OST boli
neprefabrikované prvky, dopyt po pracovnej sile pri inštalácii na mieste bol obzvlášť vysoký.
Tieto výmenníky tepla mali veľké nároky na pôdorysné usporiadanie.

Obrázok 7 Výmenník tepla v budapeštianskej rozvodni DH [20]

Hydraulické pripojenie k primárnej sieti diaľkového vykurovania
Priama: sieť diaľkového vykurovania a vykurovací systém budovy tvoria hydraulicky spoločný
systém.

Obrázok 8 Pripojovacie miesto priameho diaľkového vykurovania [1]

Nepriamy: systém sekundárneho vykurovania (spotrebiteľa) budovy je oddelený od
primárnej siete diaľkového vykurovania výmenníkom tepla.

Obrázok 9: Rozvodňa nepriameho diaľkového vykurovania [1]

Elektroventily ventily pomáhajú regulovať prietok medzi TV a vykurovacím výmenníkom
tepla, pretože sa otvárajú a zatvárajú na základe nameraných teplôt v TV, zahrievaní a
vonkajšom. Zvyčajne TV vyžaduje vyššiu teplotu ako vykurovanie, preto prvé poradie pri
prijímaní teplej vody.

Obrázok 10: Regulácia výkonu pre TV a vykurovanie budov s výmenníkmi tepla [1]

V 3rd generácia diaľkových vykurovacích systémov je riešené teplou vodou s teplotou nižšou
ako 100 °C. Klesajúce teploty v distribučnej sieti vedú k nižším stratám a zvýšeniu účinnosti
systému. Niekoľko komponentov vrátane potrubí a OST. Preizolované rúry sú položené
priamo do zeme v bezkanálovom vyhotovení. Tato technológia sa používa pri renovácii

starých systémov v bývalom Sovietskom zväze a východnej Európe. V niektorých prípadoch
použitie obnoviteľných generátorov tepla (solárne kolektory, geotermálna energia).

Obrázok 11: Predizolované potrubné zariadenie v Budapešti položené priamo v zemi [21]

Faktory ovplyvňujúce tepelné straty v predizolovanom potrubia diaľkového vykurovania
položeného priamo v zemi:
1.
hrúbka tepelnej izolácie,
2.
tepelná vodivosť pôdy,
3.
hĺbka inštalácie,
4.
priemer drôtu a
5.
tepelná vodivosť tepelnej izolácie.
Tepelná vodivosť tepelnej izolácie je menej degradovaná škodlivými účinkami prostredia ako
v prípade prenosových vedení vykonávaných v ochrannom potrubí, pretože vlhkosť prakticky
nie je schopná preniknúť do tepelnej izolácie. [10]

Obrázok 12: Predizolované potrubia diaľkového vykurovania sú inštalované v blízkosti budapeštianskeho
sídliska Káposztásmegyer [22]

Generácia 3rd je krokom vpred aj z hľadiska výstavby OST s predstavanými, kompaktnými,
modulárnymi OST. Namiesto zväzkov rúrok sa používajú doskové výmenníky tepla, čo má za
následok, že je potrebné menej miesta.

Obrázok 13 kompaktná prefabrikovaná OST [23]

Smer rozvoja generácií diaľkového vykurovania:
1.
Nižšia teplota prenosu tepla
2.
Prefabrikácia znižuje požiadavky montáž počas inštalácie.
3.
Kvalitnejšie a flexibilnejšie používanie materiálov.
4.
Zníženie tepelných strát, zvýšenie efektívnosti.
4. generácia diaľkového vykurovania zahŕňa prvý a najdôležitejší cieľ technológie: vytvorenie
energetickej komunity s opätovným emisiou odpadového tepla. V energetickej komunite
(mesto, mesto alebo stredne veľké osídlenie) majú niektoré budovy počas vykurovacej
sezóny kvôli svojej činnosti chladiace potreby. Aplikácia nízkoteplotnej primárnej siete je
hlavnou úlohou prechodu na 4. generáciu. Keďže odpadové teplo rôznych subjektov je
zvyčajne k dispozícii pri nižšej teplote, je možné ho využiť len pomocou nízkoteplotnej siete.
Nižšie distribučné teploty výrazne zvyšujú účinnosť, pretože straty zostávajú nižšie. Dopyt po
energii budov neustále klesá kvôli prísnym predpisom o vývoji obvodových plášťov. To je
dôvod, prečo v budúcnosti môžu byť budovy prevádzkované aj s nízkoteplotnými
vykurovacími systémami.
Husto osídlené osady majú výhody, pokiaľ ide o diaľkové vykurovanie a využitie odpadového
tepla, pretože rozvodné potrubia sú kratšie a straty tepla zostávajú nižšie.
Projekt ReUseHeat [24] sa zameriava na ciele vývoja systémov diaľkového vykurovania so
zvýšeným podielom využitia odpadového tepla. Niektoré projekty preskúmané a realizované
v projekte sú tieto:

Obrázok 14: Využitie odpadového tepla v energetickej komunite na základe myšlienky projektu ReUseHeat [24]

Dátové centrá [24]
Spotreba dátových centier v roku 2010 bola 350 TWh na celom svete. To predstavuje viac ako
1 % celkovej svetovej spotreby elektrickej energie v roku 2010. Chladenie je potrebné pre
bezpečnú prevádzku nainštalovaného IT zariadenia. Spotreba údajov v Európe bola v roku
200 756 TWh/a, ale do roku 2020 sa očakávalo 104 TWh/a v dôsledku rastúcich trendov
streamingu a IT. Chladenie predstavuje 40% celkovej spotreby dátového centra.
Výkonnosť dátového centra:
1.
5 MW IT kapacita (niektoré v Európe)
2.
500 kW - 5 MW (veľa)
3.
Menej ako 500 kW (väčšina)
Stredne veľké dátové centrum má IT kapacitu 1 MW s tepelnou emisiou 3700 MWh/rok.
Odpadové teplo, ktoré by sa dalo využiť, by bolo 0,46 MWht po 1 MWhel spotreby elektrickej
energie.
Podzemné tunely
Podzemné linky sú prítomné po celom svete v 148 mestách s dĺžkou trate 11 000 km, ktoré
denne využíva 151 miliónov cestujúcich. V Európskej únii je 2800 km podzemných vedení v
50 stredných a veľkých mestách, ktoré prepravia 31 miliónov cestujúcich denne. Podzemné
vedenia predstavujú zdroj tepla z dôvodu tepelného rozptylu energie pohybu pri brzdení a v
dôsledku vetrania vozňov metra. Približné množstvo odpadového tepla je 6,7-11,2 TWh/a, čo
je v husto osídlených oblastiach, v ktorých je priemerná vzdialenosť medzi dvoma stanicami
1 km.
Sieť kanalizačných potrubí
Každé mesto a mesto má rozšírenú kanalizáciu, ktorá môže byť považovaná za nízkoteplotný
tepelný zdroj kvôli jeho priemernej teplote 10-15 °C. S kombinovanou aplikáciou

nízkoteplotných systémov diaľkového vykurovania a technológie tepelného čerpadla môže
byť toto teplo použité ako spoľahlivo vyvážený zdroj tepla pre tepelné čerpadlá. V Nice,
Francúzsku a Kolíne nad Rýnom už boli dokončené nemecké projekty využívajúce kanalizačné
siete ako zdroje tepla.
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