
Okruh otázok z predmetu 

„TEPELNÁ TECHNIKA A HUTNÍCKE PECE“  

 

Štátna skúška  - Bc. štúdium 

 

 

Študijný odbor:     Energetika 

Študijný program: Tepelná energetika a plynárenstvo 

 
1. Palivá a ich vlastnosti. 

2. Statika spaľovania: 

 stechiometria spaľovania – prebytok spaľovacieho vzduchu. 

3. Spaľovacie teploty. 

4. Kontrola spaľovania. 

5. Prúdenie tekutín:  

 charakteristiky prúdenia, 

 základné rovnice mechaniky tekutín, Bernoulliho rovnica, tlakové straty pri prúdení 

tekutín, výtokové rýchlosti. 

6. Prenosy tepla – definovanie základných veličín a parametrov pre prenosy tepla, 

charakteristika jednotlivých typov prenosu tepla. 

7. Stacionárny prenos tepla vedením – jednoduchou a zloženou rovinnou a valcovou stenou. 

8. Nestacionárny prenos tepla vedením. 

9. Prenos tepla konvekciou:  

 Newtonova rovnica,  

 prenos tepla voľnou konvekciou,  

 prenos tepla nútenou konvekciou. 

10. Základné charakteristiky a zákony pri prenose tepla žiarením. 

11. Prenos tepla žiarením medzi absolútne čiernymi telesami, šedými telesami. 

12. Žiarenie plynov a výmena tepla medzi plynmi a šedými telesami. 

13. Kombinovaný prenos tepla. 

14. Výmenníky tepla – rozdelenie výmenníkov, charakteristika jednotlivých druhov 

výmenníkov, teplotechnické výpočty výmenníka tepla. 

15. Ohrev a ochladzovanie telies – vonkajšia, vnútorná výmena tepla, symetria ohrevu, ohrev 

tenkých telies, ohrev masívnych telies. 

16. Materiálová a tepelná bilancia procesov. 



Okruh otázok z predmetu 

„PALIVÁ A ALTERNATÍVNE ZDROJE“  

 

Štátna skúška  - Bc. štúdium 

 

Študijný odbor:     Energetika 

Študijný program: Tepelná energetika a plynárenstvo 

 
1. Klasifikácia palív a energií. 

2. Vývoj spotreby palív. 

3. Manažment energetiky a zdrojov (stratégie pre TUR). 

4. Dopady energetiky na ŽP. 

5. Primárne neobnoviteľné zdroje – fosílne zdroje energie – problematika všeobecne. 

6. Primárne neobnoviteľné zdroje – fosílne palivá – zemný plyn. 

7. Primárne neobnoviteľné zdroje – ZP : CNG, LPG, LNG. 

8. Sekundárne zdroje energie :Vedľajšie plynné produkty z technologickej výroby : koksárenský 

plyn, VP,  LDG. 

9. Skládkový plyn, bioplyn. 

10. Technológie výroby plynných palív z tuhých a kvapalných palív.  

11. Sekundárne zdroje energie – vodík : vlastnosti, výroba.  

12. Energetické využitie vodíka. 

13. Spaľovanie plynného paliva – kinetické. 

14. Spaľovanie plynného paliva – difúzne. 

15. Primárne neobnoviteľné zdroje energie : uhlie. 

16. Energetické využitie uhlia.  

17. Technológie spracovania uhlia – účel  

18. Sekundárne zdroje energie – biomasa. 

19. Termochemické procesy využitia biomasy. 

20. Sekundárne zdroje energie – odpady. 

21. Energetické využitie odpadov. 

22. Spaľovanie tuhých palív – charakter spaľovania tuhého paliva (fázy). 

23. Spôsoby spaľovania tuhého paliva.  

24. Primárne neobnoviteľné zdroje – fosílne palivá – ropa. 

25.  Spaľovanie kvapalného paliva. 

26. Štruktúra plameňa pri spaľovaní kvapalného paliva. 

27. Rozbor procesu horenia kvapalných palív – štádiá. 

28. Dopady spaľovania fosílnych palív  na ŽP. 

29. Primárne obnoviteľné zdroje energie – slnečná energia. 

30. Využitie slnečnej energie. 

31. Primárne obnoviteľné zdroje energie – vodná energia. 

32. Hydroelektrárne. 

33. Primárne obnoviteľné zdroje energie – veterná energia. 

34. Veterné elektrárne. 

35. Primárne obnoviteľné zdroje energie – geotermálna energia. 

36. Zdroje geotermálneho tepla a zariadenia na využívanie geotermálnej energie. 

37. Primárne neobnoviteľné zdroje – jadrové palivá. 

38. Výrobe energie z jadra, jadrová bezpečnosť. 

39. Druhotné energetické zdroje. 

 

Doporučená literatúra : 

[1] REPÁŠOVÁ, M.:  Prednášky z predmetu PAaZE, verzia 07/08 

[2] KLEČANOVÁ, A. – IMRIŠ, I. : Zdroje a premeny energie, Prešov 2006 

[3] www stránky 



Okruh otázok z predmetu 

„ZDROJE A PREMENA ENERGIE“  

 

Štátna skúška  - Bc. štúdium 

 

 

Študijný odbor:     Energetika 

Študijný program: Tepelná energetika a plynárenstvo 
 

1. Energetické palivá, výhrevnosť. 

2. Emisie. Trigenerácia, definícia, výhody, účinnosť.  

3. Účinnosť energetických premien, Carnotov, Rankinov, Braytonov cyklus, PPC. 

4. Kombinovaná výroba elektriny a tepla, definícia, výhody. 

5. Spaľovanie tuhého paliva, čisté uhoľné technológie, fluidné spaľovanie. 

6. Integrované splyňovanie uhlia v kombinovanom cykle – IGCC. 

7. Decentralizované zdroje elektriny a tepla, kogeneračná jednotka - časti,    

mikrospaľovacie turbíny. 

8. Palivové články (FC) v kogenerácii, princíp FC, druhy FC, princíp PEM článku. 

9. Jadrové energetické zdroje, štiepna reakcia, moderátor, absorbátor.  

10. Jadrová elektráreň - typy reaktorov, cyklus jadrového paliva, FBR reaktor, jadrová 

fúzia. 

11. Chladiarenské technológie (kompresorové, absorpčné), princíp chladenia, tepelné 

čerpadlo. 

12. Slnečná energia a jej využitie, premena na teplo kolektor, koncentrátom, absorbér), 

premena na elektrinu (fotovoltaika, termoelektrika, termoemisia, MHD). 

13. Energia vetra: typy veterných turbín, energia vetra. 

14. Energia vody: potenciál vodnej energie vodné elektrárne, typy vodných turbín, MVE, 

mikro VE, energia morí. 

15. Geotermálna energia, geotermálne elektrárne, priame využitie geotermálneho tepla. 

16. Biomasa, spôsoby energetického využitia biomasy. 

 



Okruh otázok z predmetu 

„PLYNÁRENSKÉ SYSTÉMY A POUŽITIE PLYNOV“  

 

Štátna skúška  - Bc. štúdium 

 

 

Študijný odbor:     Energetika 

Študijný program: Tepelná energetika a plynárenstvo 
 

 

1. Charakteristika plynárenskej sústavy. 

2. Vlastnosti plynov. 

3. Hydraulické výpočty plynovodov. 

4. Kompresia plynov. Zariadenia pri preprave plynov. 

5. Regulačné stanice. Zariadenia pri distribúcii plynov. 

6. Korózia a protikorózna ochrana plynovodov. 

7. Odberné plynárenské zariadenia. 

8. Charakteristiky plynových spotrebičov. 

9. Zabezpečenie plynových zariadení pri rozvode a použití plynu.  

10. Použitie plynu na pohon motorových vozidiel. 



Okruh otázok z predmetu 

„VÝMENA TEPLA A HMOTY“  

 

Štátna skúška  - Bc. štúdium 

 

 

Študijný odbor:     Energetika 

Študijný program: Tepelná energetika a plynárenstvo 

 

 
1. Prenos tepla  kondukciou – stacionárny. 

2. Nestacionárny prenos tepla - metóda konečných rozdielov, sieťová metóda, metóda    

  elementárnych bilancií. 

3. Prenos tepla konvekciou. 

4. Prenos tepla žiarením. 

5. Kombinovaný prenos tepla. 

6. Prenos tepla vo vrstve. 

7. Materiálová a energetická bilancia  tepelných procesov. 

8. Bilancie tepelných agregátov. 

9. Výmenníky tepla – charakteristiky výmenníkov tepla,  materiálová  a tepelná bilancia    

výmenníka. 

 

 

 



Okruh otázok z predmetu 

„TERMOMECHANIKA“ 

 

Štátna skúška - Bc. štúdium 

 

Študijný odbor :  Energetika 

Študijný program: Tepelná energetika a plynárenstvo 

 
 

1. Základné pojmy a veličiny v termomechanike. 

2. Prvý zákon termodynamiky: tepelný ekvivalent mechanickej práce, vnútorná energia, 

entalpia, fyzikálna podstata energie, práce a tepla. 

3. Termodynamické zmeny stavu. 

4. Druhý zákon termodynamiky: termodynamické obehy a termodynamická účinnosť 

obehu, vratné a nevratné obehy, entrópia. 

5. Entropické diagramy, exergia. 

6. Reálne plyny: základné charakteristiky reálnych plynov, rovnice reálnych plynov, 

   Andrewsov diagram, vnútorná energia reálnych plynov - Joul-Thomsonov efekt. 

7. Termodynamika pár, tepelné diagramy. Vlhký vzduch: základné pojmy, stavové 

veličiny vlhkého vzduchu. 

8. Moillierov i-x diagram, zmeny stavu vlhkého vzduchu. 

9. Prúdenie plynov a pár: termodynamické charakteristiky prúdiacej látky, rýchlosti  

zvuku, zákony prúdiacich plynov a pár. 

10. Adiabatický výtok, kritický tlak, výtok plynov z dýz, nevratnosť a exergetická analýza 

prúdenia. 

11. Porovnávacie cykly tepelných motorov: termodynamická účinnosť - Ericssonov- 

   Braytonov porovnávací cyklus. 

12. Porovnávacie cykly tepelných motorov: termodynamická účinnosť - Clausius-Rankinov 

parný obeh. 

13. Porovnávací cyklus kompresora, obeh chladiaceho stroja. 

14. Exergetická a energetická analýza cyklov. 

 

 

 

 

 

 

 



Okruh otázok z predmetu 

„TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO HUTÍ“ 

 

Štátna skúška - Bc. štúdium 

 

Študijný odbor :  Energetika 

Študijný program: Tepelná energetika a plynárenstvo 

 
 

1. Spotreba palív a energie v hutníctve, energetické zdroje hutí. 

2. Palivá – definícia, rozdelenie podľa skupenstva, pôvodu, zloženie. 

3. Palivá – tuhé, rozdelenie podľa pôvodu, zloženie, výhrevnosť. 

4. Palivá – kvapalné, rozdelenie podľa pôvodu, zloženie, výhrevnosť, doprava kvapalných 

palív. 

5. Palivá – plynné, rozdelenie podľa pôvodu, zloženie, výhrevnosť. 

6. Splyňovanie tuhých palív nízkotlakové. 

7. Splyňovanie tuhých palív vysokotlakové. 

8. Skladovanie plynných palív. 

9. Doprava plynných palív.  

10. Karburácia vykurovacích plynov. 

11. Zámennosť plynných palív – definícia, metódy zámennosti, Wobbeho číslo. 

12. Zámennosť plynných palív – Delbourgova metóda zámennosti, diagram zámennosti. 

13. Oceňovanie palív. Vplyv množstva a teploty odchádzajúcich spalín. 

14. Dynamická cena paliva.  

15. Voľba optimálneho paliva. Normovanie spotreby energie. 

16. Energetický audit hutníckeho podniku. 

17. Výroba elektriny a tepla. 

18. Druhotné energetické zdroje. 

19. Odpadné palivá. 

20. Odpadné teplo a jeho využitie. 

21. Využitie citelného tepla spalín. 

22. Využitie citelného tepla chladiacej vody. 

23. Využitie citelného tepla kovu. 

24. Využitie citelného tepla koksu. 

25. Využitie citelného tepla trosky. 

26. Výroba a rozvod stlačeného vzduchu. 

27. Výroba a využitie kyslíka. 

28. Voda, vlastnosti vody, úprava vody. 

29. Požiadavky na kvalitu vody, spotreba vody v hutníctve. 

30. Emisie oxidov dusíka a ich odstraňovanie. 

31. Emisie oxidov síry a ich odstraňovanie. 

 


