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ELEKTRÁREŇ 

• Elektráreň je technické zariadenie a prípadne i 
komplex stavieb produkujúce elektrickú energiu 
premenou iného druhu energie. Elektrárne sú 
producenti energie pre distribučnú sieť. 

• Všeobecnejšie elektráreň je menič(transformátor)  
neelektrickej energie na elektrickú energiu. 
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VÝZNAM ELEKTRÁRNÍ 

• Elektrická energia je najjednoduchšie transportovateľný a transformovateľný 
druh energie. Stala sa preto hlavným energetickým vstupom domácností i priemyslu.  

• Medzi elektrárňou a spotrebiteľom  vyrobenej energie je prenosová cesta(vzdušné 
vedenie, káblové vedenie) a transformačné zariadenia (transformátory ,meniarne) 

• Energetický potenciál (elektrárne) je nerovnomerne rozdelený a často sa nenachádza 
na mieste najvyššej spotreby.  

• Preto je ekonomicky výhodné budovať elektrárne s veľkými výkonmi vo vhodných 
lokalitách a prenášať energiu k spotrebiteľom. 

• Čím je väčšia  vzdialenosť  medzi elektrárňou a spotrebiteľom, tým je väčšia strata 
elektrickej energie. 

• Pred prenosom elektrickej energie ju preto  treba  transformovať na veľmi vysoké 
napätie 30kV  až 800kV(to znamená malý prúd ,malý úbytok napätia ,malý pokles 
elektrickej energie). 

• V bytovom rozvode je sieťové napätie 230V(+-7%) a združené napätie 380V(+- 7%). 
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ZDROJE ELEKTRICKEJ ENERGIE 
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PERCENTUÁLNÉ PODIELY  JEDNOTLIVÝCH ELEKTRÁRNÍ NA VÝROBE 
ELEKTRICKEJ ENERGIE NA SLOVENSKU 

TYP ELEKTRÁRNE PERCENTUÁLNY  PODIEL NA 
VÝROBE EL.ENERGIE 

Jadrové  56,9 % 

Vodné 16,8 % 

Tepelné 12,8 % 

Fotovoltaika 6,7 % 

Biomasa 2,9 % 

Bioplyn 1,2 % 

Vietor 0,1 % 

Ostatné 2,6 % 



TABUĽKA INŠTALOVANÝCH VÝKONOV  JEDNOTLIVÝCH DRUHOV ELEKTRÁRNÍ 



MAPA ROZMIESTNENIA ELEKTRÁRNÍ NA 
SLOVENSKU 
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VODNÉ TEPELNÉ JADROVÉ 



TEPELNÉ ELEKTRÁRNE 
• Výroba elektrickej energie v tepelnej elektrárni je charakteristická tým, že hlavným 

zdrojom jej výroby je spaľovanie uhlia, plynu alebo mazutu.  
 

• V kotle sa vyrába para, ktorá poháňa turbínu pripojenú k alternátoru. 
•  Premena tepelnej energie na elektrickú sa realizuje parným cyklom.  
 

• Klasická elektráreň pozostáva z kotolne, medzistrojovne, strojovne, vyvedenia 
elektrického výkonu a z pomocných prevádzok (zauhľovanie, úprava vody, vodné 
hospodárstvo, zadný palivový cyklus atď.).  

 

• Tepelné elektrárne poznáme:  
• kondenzačné, ktoré sú zamerané na výrobu elektrickej energie  
• teplárne, zamerané na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla.  
 

• Turbína tvorí spoločne s elektrickým generátorom jedno sústrojenstvo - turbogenerátor. V 
turbogenerátore sa uskutočňuje premena tepelnej energie na elektrickú. Vzniknutá elektrická 
energia je vedená cez sústavu transformátorov, rozvodnou sieťou až ku konečným 
spotrebiteľom.  
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PRINCIPIÁLNA SCHÉMA TEPELNEJ KONDENZAČNEJ ELEKTRÁRNE 



PODROBNÝ POPIS PRINCÍPU ČINNOSTI TEPELNEJ KONDENZAČNEJ ELEKTRÁRNE. 

1.Do kotla sa privádza uhlie, vzduch a plyn  
2. V parogenerátore sa  ohrieva voda pomocou tepla ktoré vznikne horením uhlia v kotli. 
3. Horúca voda  sa pomocou parogenerátora mení na paru pod vysokým tlakom. 
4.Tlakom tejto pary  na lopatky turbíny sa turbína roztáča. 
5.Turbína je mechanicky (hriadeľom) spojená s generátorom. 
6.Otáčaním hriadeľa generátora sa v  jeho statore(čas generátora ktorá sa neotáča) vytvára   
    striedavé elektrické napätie. Toto napätie sa potom transformuje na vysoké napätie 
    ktoré sa potom prenáša pomocou  distribučnej siete(stožiare a vedenia). 
7.Horúca para s turbíny potom postupuje do kondenzátora kde sa mení na horúcu voda. 
   Horúca voda sa pomocou chladiacej veže mení na chladnejšiu vodu. 
8. Táto voda sa potom pomocou čerpadiel privádza naspäť do parogenerátora kde sa ohrieva 
    a celý proces sa opakuje.  
9.Zvyšok po spaľovaní v kotle, tvorí škvára(struska) ,ktorá sa od kotla dopravuje dopravnými 
    pásmi na skládku(ekolog.A čo potom s ňou?) 
10.Plyny ,ktoré vznikli pri spaľovaní uhlia , sa privádzajú do komína a vypúšťajú do vzduchu. 
11.Plyny zamorujú  životné prostredie . 
12. Riešenie: Na komínoch namontovať filtre na čistenie plynu od uhlíka. 
                        Zakázať výrobu elektrickej energie pomocou Tepelných kondenzačných 
                        elektrární. 
 



Jadrové elektrárne 
• V princípe sa jedná o klasické tepelné elektrárne s tým rozdielom, že na výrobu 

pary používajú parogenerátor a nie kotol.  

 

• Teplo získavajú štiepnou reakciou atómov ťažkých prvkov (urán 235, 238), alebo 
termonukleárnou reakciou.  

 

• Keď do atómu narazí neutrón, atóm sa rozpadne na dve časti. Tieto majú výslednú 
hmotnosť menšiu ako pôvodný atóm.  

 

• Rozdiel týchto hmotností sa premieňa na čistú energiu.  

 

• Jadrová  elektráreň sa skladá z dvoch okruhov a to: 

• primárny okruh (aktívna zóna), 

• sekundárny okruh. 
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Jadrové elektrárne 

Primárny okruh: 

• V ňom sa teplo vzniknuté štiepnou reakciou odovzdáva chladiacemu médiu do 
parogenerátora.  

• Nutnou podmienkou pre udržanie reťazovej reakcie je, aby každé rozštiepené jadro 
poskytlo aspoň jeden neutrón pre ďalšie štiepenie.  

 

Sekundárny okruh: 

• Sekundárna voda, ktorá neustále zaplavuje trubky uložené v parogenerátore sa 
mení na sýtu paru o teplote 256 ºC a tlaku zhruba 4,7 MPa. 

•  Potom je vedená cez stredotlakovú časť turbíny, kde chladne a zvyšuje svoju 
vlhkosť. Vlhkosť je tu nežiaduca, preto prechádza ešte cez separátor pary v ktorom 
sa zbaví vlhkosti.  

• Zo separátora pary postupuje do dvoch nízkotlakých častí turbíny. Na turbínu je 
mechanicky pripojený generátor.  
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PRINCIPIÁLNA SCHÉMA JADROVEJ ELEKTRÁRNE 
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Vplyv činnosti  jadrových elektrární na životné 
prostredie  

 1.Devastujúci vplyv ťažby  uránovej rudy na okolité prostredie. Asi len  sedem desatín   
percenta z vyťaženej rudy je čistý štiepny urán 235. Čo s tým ostatným bordelom ? 

2.Radiačné znečistenie: 

Ako bolo už povedané, JE sa skladá z primárneho a sekundárneho okruhu. Jedine 
primárny okruh je vystavený radiačnému žiareniu, preto boli vyvinuté také opatrenia, 
ktoré zabraňujú úniku tohto žiarenia.  

Medzi prvú ochranu patrí palivová tyč, ktorá ma hermetický obal a je pokrytá zirkónovou 
zliatinou.  

Poruchy sa tu môžu vyskytnúť napríklad pri zaobchádzaní s palivom. Ale ak nie sú 
poškodené ďalšie bariéry, tak táto porucha nemá vplyv na bezpečný chod JE.  

3. Tepelné znečistenie: 

• Prietokový chladiaci systém: zvýšenie teploty vodných zdrojov, vypúšťanie teplej  

       vody. 

• Systém s chladiacimi vežami: zvýšenie teploty okolitého prostredia, únik pár 

•      z chladiacich veží. 
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Nakladanie s vyhoreným palivom.  
 

• Obrovský problém predstavuje hlavne nakladanie s vyhoreným palivom.  

 

• Tento odpad, ktorý vyprodukuje JE počas svojej prevádzky, je obzvlášť životu 
nebezpečný. Následky ožiarenia majú veľké fyziologické účinky na všetok živí 
organizmus na zemi.  

• Preto sa vedci pokúšajú nájsť čo najlepší spôsob, ako takéto palivo buď bezpečne 
uložiť, alebo ho opätovne využívať.  

 

• Poznáme tri cykly skladovania vyhoreného paliva: 

 

• krátkodobé skladovanie, 

• strednodobé skladovanie, 

• definitívne uloženie. 
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Nakladanie s vyhoreným palivom.  
 

Krátkodobé skladovanie: 

 Palivo je skladované minimálne po dobu 3 rokov v bazéne vyhoreného paliva. Je 
obklopené vodou, ktorá zabezpečuje odvod zvyškového tepla vzniknutého pri utlmovaní sa 
jadrových procesov.  

 

Strednodobé skladovanie: 

 

Použité palivo sa môže skladovať dvoma spôsobmi: 

• mokré skladovanie, 

• suché skladovanie. 

• Mokré: využíva ako chladiace médium demineralizovanú (DEMI) vodu. Palivo sa nachádza 
na dne bazéna obklopené vodou. Tento spôsob spolu s konštrukciou bazéna dostatočne 
chráni okolité prostredie pred účinkom radiácie. Bazén musí byť navrhnutý tak, aby vydržal 
približne 50 rokov, kým sa palivo nepresunie.  

• Suché skladovanie: palivo je umiestnené v kontajneroch, ktoré sú vyrobené zo špeciálne 
tlmiacich materiálov aby bol únik radiačného žiarenia minimálny. Ako chladiace médium 
sa používa vzduch, alebo iná plynná látka. 
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Nakladanie s vyhoreným palivom.  
 

Definitívne uloženie: 

 

• Hádam najviac pozornosti sa venuje práve otázke, čo s použitým palivom. Najviac 
používaná metóda je vybudovanie hlbinného skladu.  

• Rádioaktívny odpad sa tu ukladá do hĺbky niekoľkých stoviek metrov pod zemský 
povrch.  

• Odborníci musia najskôr preskúmať daný terén, aby nebol sklad vystavený okolitým 
vplyvom ako sú napríklad zemetrasenia.  

• Jednou z metód blízkej budúcnosti bude hlavne opätovné využitie vyhoreného 
paliva. 

•  Aj dnes sa tento proces dá úspešne dosiahnuť, ale je to finančne a technicky veľmi 
náročné.   
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PREHĽAD JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ NA 
SLOVENSKU 

Atómové elektrárne Bohunice 

 

 

 

 

 

 

 

Atómové elektrárne Mochovce 
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Vodné elektrárne 

• Vodné elektrárne fungujú na princípe premeny mechanickej energie vody 
na elektrickú energiu. Vodný prúd prechádza nepohyblivými rozvádzacími 
kanálmi turbíny a takto usmernený vodný prúd vteká do opačne 
zakrivených lopatiek obežného kolesa vodnej turbíny, roztáča tieto lopatky 
a odovzdáva im svoju mechanickú energiu. Mechanická energia vody sa 
mení na mechanická energiu hriadeľa, tá sa následne mení pomocou 
elektrických generátorov na energiu elektrickú.  

• Vodné elektrárne sa delia podľa pracovného režimu na: 

• prietočné,  

• akumulačné 

• prečerpávacie akumulačné elektrárne. 
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PRINCÍP  VODNEJ ELEKTRÁRNE S POUŽITÍM KAPLANOVEJ TURBÍNY 

 Kaplanová turbína  je najpoužívanejšou nízkotlakovou turbínou. 
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PREČERPÁVACIA VODNÁ ELEKTRÁREŇ 

Vyrábajú elektrinu, keď prúdi voda cez turbínu do dolnej nádrže z vysoko 
položenej zásobnej nádrže. Pri prebytku elektrického výkonu v energetickej 
sústave (v nočných hodinách), je voda prečerpávaná späť z dolnej nádrže do 
hornej zásobnej nádrže. Ústrojenstvo prečerpávacej elektrárne sa skladá z vodnej 
turbíny, elektromotora/generátora a čerpadla. 
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