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NOVA ENERGIA  - ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
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Spoločnosť NOVA ENERGIA a.s., člen private equity skupiny SKYSIDE je skúseným developerom projektov 
obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a v regióne strednej a východnej Európy. NOVA ENERGIA a.s. 
v súčasnosti spravuje aktíva prostredníctvom svojich aktivít a aktivít realizovaných so svojimi partnermi vo 
výške viac ako 66,6 mil. EUR. Už dnes NOVA ENERGIA a.s. a jej dcérske spoločnosti prevádzkujú energetické 
zdroje na báze obnoviteľných zdrojov energie s celkovým inštalovaným výkonom 27 300 kWp.   
 
NOVA ENERGIA V ČÍSLACH 

 realizovaných 14,2 MW fotovoltaických elektrární na Slovensku 
 spustený 8,0 MW fotovoltaický park v Bulharsku 
 vo výstavbe 5,1 MW organický renkinov cyklus (KVET) na Slovensku 
 v pláne zahraničná expanzia a výstavba  fotovoltaických parkov v Rumunsku a na Ukrajine 

 
STRATÉGIA NA SLOVENSKU  

 výstavbu energetických celkov na báze biomasy 
 akvizície a kooperácie s tepelnými hospodárstvami miest a obcí na Slovensku 



PÔSOBENIE NOVA ENERGIA V RÁMCI SR 
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NOVA ENERGIA, a.s. spravuje aktíva so svojimi partnermi vo výške viac ako 66,6 mil. EUR. Na Slovensku v 
súčasnosti prevádzkuje 14,2 MW fotovoltaických elektrární a realizuje výstavbu projektu TOP PELET 5,15 
MW - organický rankinov cyklus. 



UMIESTNENIE PROJEKTU TOP PELET 5,15 MW 
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Umiestnenie zámeru TOP PELET 5,15 MW je v rámci areálu drevospracujúcej výroby spoločnosti TOPHOLZ 
s.r.o. v obci Krnča, Družstevná 501 necelých 10 km od okresného mesta Topoľčany. 



PALIVO  - LESNÁ A ODPADOVÁ BIOMASA 
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Ako palivo do systému spaľovacieho kotla a ORC jednotky bude použitý nekontaminovaný drevný odpad. 
Jedna sa o odpad z drevospracujúceho priemyslu (drevná hmota s väčším obsahom vody). 

Palivo Kôra Piliny Hobliny, štiepky 

Obsah vody W 30% až 50% W 10% až 50% W 10% až 50% 

Veľkosť  prierez do 25 cm2 
dĺžka do 800 mm 

1 mm až 10 mm 30 mm až 100 mm 

Sypná hmotnosť S 160 až 320 kg/m3 S 160 až 300 kg/m3 S 160 až 250 kg/m3 

Obsah popola A 1% až 10% A 1% až 5% A 1% až 5% 

W = 50% znamená, že v 10 kg paliva je 5 kg vody = tzv. absolútnej vlhkosti.  
Absolútna vlhkosť 50% zodpovedá relatívnej vlhkosti 100%. 



PREDSTAVENIE PROJEKTU 
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Názov projektu  TOP PELET 5,14 MW 

Nominálny výkon - elektrický     999 kWe 

Nominálny výkon - tepelný  4 100 kWt 

Technológia:  KOHLBACH K8 – Biomasový termoolejový kotol– 5 140 KW 

   TURBODEN 10 CHP SPLIT – ORC turbína 
 

Umiestnenie :  Drevospracujúca výroba  spoločnosti – TOPHOLZ s.r.o., Krnča – okres Topoľčany  

 

Podpora v zmysle zákona č. 309/2009: 123,24 EUR/MWh (znížená cena na 113,38 EUR/MWh)*  

      zníženie ceny o 8% nakoľko je projekt financovaný zo 40% časti z NFP 

      Garancia výkupnej ceny 15 rokov 

 

Súčasný stav:  Marec 2010 – podpísaná zmluva so SIEA na nenávratný finančný príspevok 

   December 2011 – vstup finančného investora spoločnosti NOVA ENERGIA a.s. kúpou 
   51% podielov na spoločnosti TOP PELET s.r.o.  

   Marec 2012 – záväzný prísľub financovania od VUB a.s.  

   Marec 2013 – spustenie projektu do skúšobnej prevádzky 

* Vyhláška č. 184/2012 URSO z 22.6.2012 §11b odsek 2 e) v Rankinovom organickom cykle 123,24 eura/MWh  



TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO TOPHOLZ  
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Kotol na biomasu dnes Kotol na biomasu po realizácii zámeru 

Súčasnosť: 

 Kotol na drevný odpad 

 Tepelný výkon  2,1 MWt 

 Elektrický výkon 0,0 MWe 

 Palivo  drevný odpad 

 Teplo na vykurovanie  a na sušenie reziva 

Po realizácii zámeru: 

 Biomasový kotol KOHLBACH + Turbína TURBODEN 

 Tepelný výkon  4,1 MWt / 118 000 GJ ročne 

 Elektrický výkon 1,0 Mwe /  7 372 MWh 

 Palivo  drevný odpad  + drevná štiepka 

 Teplo na vykurovanie, na sušenie reziva, sušenie drevnej štiepky 



ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE  
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Predpoklady vstupov   
 
Nominálny  výkon- tepelný  4 100 kWt 

Nominálny výkon - elektrický    950 kWe   (očistený o vlastnú spotrebu turbíny) 

Ročná prevádzková doba  8 000 h /ročne  (91,3% z ročného časového fondu) 

Spotreba paliva (biomasa)  18 280 t /ročne  ( 2,28 t/hodina) 

   
Predpoklady výstupov      
 

Vyrobená elektrická energia 7 372 MWh / ročne 
Cena elektrickej energie  113,38 EUR /MWh 

Výnosy – elektrická energia   835 843 EUR 
 
Vyrobené teplo   118 000 GJ / ročne 
Dodávka tepla pre TOPHOLZ s.r.o.  50% s rastom na  80% 
Cena tepla   10, 96 EUR / GJ 

Výnosy – teplo    647 078 EUR 
 
EBITDA (prevádzkový výnos)  738 445 EUR 
Návratnosť zdrojov   8 rokov 
IRR    13% p.a. 



ČO TOMU PREDCHÁDZALO? 
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 Vypracovanie energetického auditu a bilancie výroby elektrickej energie a tepla 
 

 Vyhodnotenie konceptu využitia obnoviteľných zdrojov energie na výrobu 
elektrickej energie a tepla   
 

 Vypracovanie právnej DUE DILLIGENCE – hĺbková analýza zmlúv 
 

 Vypracovanie technickej DUE DILLIGENCE 
 

 Rokovanie s EPC (Engineering, Procurement and Construction) dodávateľom diela 
na kľúč 
 

 Rokovanie s finančnými inštitúciami a získanie bankového financovania 
 

 Samotná výstavba a koordinácia krokov 
 

Tento postup 
vyžaduje  

predovšetkým 
financujúca banka, 

pričom je to aj 
predpoklad pre 

správne 
rozhodnutie 

investora v tomto 
sektore.  



MOŽNÉ APLIKÁCIE 
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Vypracovaním 
koncepcie 
tepelného 

hospodárstva a 
následnou 

aplikáciou ORC 
jednotiek 

dosiahneme 
efektívne 

využívanie 
obnoviteľných 

zdrojov energie vo 
vašom meste či 
priemyselnom 

parku.  

Oblasti použitia 
 Teplárne na výrobu tepla 

pre obytné sídliská, verejné 
a priemyselné budovy  

 Stredné až veľké píly, teplo 
využívané k sušeniu dreva  

 Výrobcovia peliet, ktorí 
teplo používajú k sušeniu 
pilín  

Koncept bez ORC 

Koncept z ORC 

BIOMASA, 
PLYN 

KOTOL 

SPOTEREBITEĽ 
TEPLA 

BIOMASA 
KOTOL NA 
BIOMASU 

SPOTEREBITEĽ 
TEPLA Teplá voda 

Studená voda 

Studená voda 

Teplá voda 

 termolej 

Elektrická energia 



FOTO Z REALIZÁCIE PROJEKTU TOP PELET 
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PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ 
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PARTNERI PROJEKTU 

13| strana 

  

Spoločníci 

Finančná podpora 

Dodávatelia technológie a stavebnej časti 

Konzultačné organizácie 
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Kontaktné údaje  

ROBERT PALDIA 
Chief executive officer 

 

Email: paldia@novaenergia.sk 

Phone:  00421 905 257 933 

MATEJ DANÓCI 
Konateľ TOP PELET s.r.o. 

 

Email: danoci@novaenergia.sk  

Phone: 00421 917 858 104 

AUPARK TOWER 8. podlažie 
Einsteinova 24  

851 01 Bratislava 
Slovensko 

 
www.novaenergia.sk 

mailto:paldia@novaenergia.sk
mailto:danoci@novaenergia.sk
mailto:danoci@novaenergia.sk


www.novaenergia.sk 
info@novaenergia.sk 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 



ČO JE ORGANICKÝ RENKINOV CYKLUS?  
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 Štandardná veľkosť turbogerátorov pre kotle na biomasu a pre teplo spaľovní na 
komunálny odpad: od 500 kWe do 4 MWe 

ORC je unikátna 
technológia 

kombinovanej 
výroby elektrickej 

energie a tepla 
(KVET) z rôznych 

obnoviteľných 
zdrojov energie 



AKO APLIKUJEME ORC DO KVET?  
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Vďaka ORC 

zariadeniu, je 

možné pokrytie 

vlastnej spotreby 

potrebnej na 

chod celého 

zariadenia spolu 

s ďalšou výrobou 

el. energie a 

tepla z 

obnoviteľných 

zdrojov  

(drevná štiepka, 

piliny, kôra). 

Technické výhody ORC modulov 
 vysoká účinnosť cyklu  
 vyššia účinnosť turbíny (až do 90%)  
 nízka mechanická záťaž turbíny vďaka nízkej obvodovej rýchlosti  
 vysoká spoľahlivosť 
 jednoduché spustenie a odstavenie zariadenia  
 automatický a plynulý chod s nízkou hlučnosťou  
 nízke prevádzkové a údržbové nároky  
 nízke špecifické technické znalosti  
 dlhá životnosť zariadenia 



AKO ORC JEDNOTKA VYZERÁ?  
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ORC technológia 
kombinovanej 
výroby tepla a 

elektrickej energie 
z obnoviteľných 

zdrojov  
je výhodná 

predovšetkým pre 
jej možnosť 

decentralizovanej 
výroby elektrickej 

energie a tepla. 

Vstup tepla do ORC (TERMOOLEJ) celkový tepelný výkon 5,14 MW  

Výstup tepla z ORC (TEPLÁ VODA) tepelný výkon 4,1 MW  



PRINCÍP ORC CYKLU  
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ORC cyklus je 
podobný 

cyklu zariadenia s 
parnou turbínou. 

Hlavný rozdiel 
spočíva v 
použitom 

pracovnom médiu. 
Namiesto vodnej 
pary, ORC systém 

používa ako 
pracovné médium 

organickú 
kvapalinu 
s vysokou 

molekulovou 
hmotnosťou. 

Pri ORC cykle sa používa termoolej k predohrevu a k vyparovaniu vhodnej organickej 
pracovnej kvapaliny vo výparníku (7-3-4). Pary pracovného média poháňajú turbínu (4-
5), ktorá je priamo spojená cez pružné spojenie s elektrickým generátorom. Výfuková 
para prúdi cez regenerátor (5-8), kde predhrieva pracovné médium -  kvapalinu. Para 
kondenzuje v kondenzátore, kde je chladená a skvapalnená spiatočkou vykurovacej 
vody (8-6-1). Pracovné médium - kvapalina je napokon čerpaná pomocou  čerpadla 
pracovného média (1-2) do regenerátora a odtiaľ do výparníka, čím je 
skompletizovaný uzavretý okruh cyklu. 



AKÁ JE ÚČINNOSŤ ORC CYKLOV?  
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Elektrický stupeň 
účinnosti 20% 

 
Tepelný stupeň 

účinnosti 78% 
 

Tepelné straty 
sálaním a straty na 

generátore 2%. 

ORC zariadenia majú vysokú celkovú energetickú účinnosť: 20% tepelnej energie prichádzajúcej z 
termooleja je transformovaných do elektrickej  energie, zatiaľ čo 78% ostáva k dispozícií pri 
relatívne vysokej teplote k ďalšiemu tepelnému použitiu. 
 
Teplotná špecifikácia ORC TURBODEN  

 Menovitá teplota termoolejový okruhu (vstup/výstup)  310/250 °C 
 Teplota vody (vstup/výstup)     60/  80 °C 


