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Okruh otázok  pre „Štátnu skúšku“ z predmetu 
 

 „ Aplikácia poznatkov z tepelnej techniky a plynárenstva “  
 

 

1. Paliva, biomasa a iné obnoviteľné zdroje energie. 

2. Statika a kinetika spaľovania palív. 

3. Spôsoby spaľovania tuhých , kvapalných a plynných palív. 

4. Materiálová a energetická bilancia v procesoch spaľovania, zámennosť palív. 

5. Zariadenia na spaľovanie palív a biomasy. 

6. Emisie v procesoch spaľovania a metódy ich eliminácie. 

7. Prenosy tepla - vedenie, konvekcia, radiácia. Vonkajšia a vnútorná výmena tepla. 

8. Numerické metódy  riešenia nestacionárneho  prenosu  tepla vedením . 

9. Vonkajšia výmena tepla - žiarivý režim, konvektívny režim. 

10. Výmena tepla vo vrstve vsádzky - súdržnej, fluidnej, vznose. 

11. Proces sušenia. 

12. Aplikácia výmeny tepla v tepelných agregátoch pre tenkú a masívnu vsádzku. 

13. Výmenníky tepla. 

14. Pecné agregáty hutníckom, strojárskom priemysle  a pri výrobe žiaruvzdorných 

materiálov.    

15. Energetické bilancovanie a jeho aplikácia v  tepelných agregátoch hutníckeho, 

strojárenského,  energetického priemyslu  a pri výrobe žiaruvzdorných materiálov.    

16. Výroba tepla a zariadenia na výrobu tepla. 

17. Centralizované a decentralizované zásobovanie teplom (výhody a nevýhody, schéma 

tepelnej sústavy  CZT). 

18. Potreba tepla v CZT (na vykurovanie, ohrev TÚV, vetranie, klimatizáciu, krivka trvania   

teplôt, diagram trvania zaťaženia). 

19. Zdroje tepla. Monovýroba tepla (výhrevňa, okrsková, domová kotolňa, obnoviteľné 

zdroje tepla: slnečná energia,  geotermálna, biomasa, tepelné čerpadlo, iné zdroje tepla: 

spaľovne odpadu).  
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20. Kogenerácia (princíp kogenerácie, výhody, výkonové ukazovatele kogeneračných 

systémov: účinnosť, merná spotreba paliva, teplárenský modul, pomerná úspora paliva) 

Kogeneračné zdroje (teplárne s parnými turbínami,protitlakové, odberové - 

kondenzačné, so spaľovacími  turbínami, paroplynové teplárne). 

21. Druhy a konštrukcie tepelných sietí. Hydraulický výpočet tepelných sietí (výpočet 

množstva  pracovnej látky, priemeru potrubia zo zvolenej tlakovej straty a z rovnice 

kontinuity, určenie optimálneho priemeru potrubia). Tlakový diagram vodných 

tepelných sietí.   

22. Regulácia sústav CZT (parná, vodná - kvalitatívna, kvantitatívna, kvalitatívno-

kvantitatívna).Spôsoby pripojenia odovzdávacích staníc  OST (tlakovo závislé, tlakovo 

nezávislé).     

23. Predizolovaný potrubný systém prenosu a rozvodu tepla. Tepelné straty pri prenose  

a rozvode tepla. Výpočet tepelnej izolácie. Hospodárna hrúbka izolácie.  

24. Vlastnosti  a zákony ideálnych a reálnych  plynov. 

25. Plynárenské siete a doprava a distribúcia vykurovacích plynov (VTL, STL, NTL 

plynovody). 

26. Zariadenia pri doprave a distribúcii plynov ( regulácia, regulátory, regulačné stanice; 

kompresia, kompresory, kompresorové stanice). 

27. Materiály plynovodov , protikorózna ochrana plynovodov, odorizácia plynu.... 

28. Diagnostika plynárenských zariadení. 

29. Hlavné environmentálne  problémy a ekologické aspekty energetiky. 

30. Nástroje environmentálneho manažmentu. 


