Zelená energie

Předvídat směry vývoje společnosti ve stále
více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství.
Při uplatnění takových předpovědí v reálném
životě nesmí pak chybět odvaha.
Že bude vývoj energetiky alespoň částečně
ukazovat „zeleným“ směrem se předpokládat
dalo, jak intenzivní ale trend bude, to vytušil
na přelomu tisíciletí jen málokdo.
Společnost Plzeňská teplárenská, a.s. ano.
A našla i nezbytnou odvahu.
Ekologický význam takového kroku jistě netřeba zdůrazňovat.
Jak to všechno začalo
Myšlenka využívat biomasu pro výrobu tepla a elektřiny se ve
společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. zrodila v roce 2002.
V tomto roce také proběhly první zkoušky spalování biomasy.
Klíčový okamžik ovšem přišel o něco déle, a to přesně 24. června 2003, v den, kdy se ve fluidním kotli K6 na centrálním teplárenském zdroji spálilo společně s uhlím prvních 30 tun dřevní
štěpky.
V současnosti se pálí ročně až 90 000 tun biomasy díky čemuž
vyrábí společnost téměř pětinu elektřiny z obnovitelných zdrojů.
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Podíl na celkové výrobě elektrické energie v %
Poznámka: od roku 2007 jsou uváděny spotřeby vysušené biomasy

Všichni ovšem víme, že výhody jdou ruku v ruce s nevýhodami.
Takovou základní nevýhodou biomasy je, že je podstatně lehčí
než uhlí. K výrobě stejného množství energie je jí třeba podstatně větší objem a s tím souvisí větší nároky na skladování. Další
nevýhodou biomasy je její nižší výhřevnost a nezanedbatelný
obsah vody, standardně to bývá až 40 %.
Doprava biomasy do kotle byla další překážka, se kterou si museli technici poradit. Rostoucí objemy spálené biomasy si vynutily vybudování nových dopravních cest a unikátního zařízení
pro sušení biomasy. Úkolem tohoto, v republice ojedinělého zařízení, je zbavit dřevní štěpku přebytečné vody, a tím zvýšit
efektivnost vlastního spalování a usnadnit dopravu štěpky do
kotle. Energie k sušení se přitom získává z jinak nevyužitelného
odpadního tepla ze spalin kotlů K4 a K5.
Nutno podotknout, že za toto technické řešení získala společnost ocenění „Projekt roku 2007“ vyhlašované Teplárenským
sdružením České republiky.
V roce 2005 padlo definitivní rozhodnutí o přípravě výstavby
zcela nového „zeleného“ energetického výrobního bloku sestávajícího se z kotle K7 a turbosoustrojí TG3. Nový blok může dodávat na výstupu z blokového transformátoru elektrický výkon
10,3 MWe nebo tepelný výkon až do výše 15 MWt. Vlastní výstavba ekologického zdroje byla započata na podzim roku 2008
a zahájení provozu je plánováno na jaro roku 2010.

Základní technické parametry nového
zařízení
Kotel K7
Jmenovitý parní výkon
Jmenovitý tlak páry před TG3
Jmenovitá teplota páry před TG3

45 t/h
6,7 MPa
485°C

Turbosoustrojí TG3
Elektrický výkon měřený na výstupu z blokového transformátoru při čistě kondenzačním provozu min. 10,3 MWe
Jeden regulovaný odběr páry pro špičkový ohřívák (ŠO4)

Špičkový ohřívák topné vody ŠO4
Maximální tepelný výkon

15 MWt

Schéma nového bloku

10,3 MWe d

dodávka

Palivo
Základním palivem pro nový blok bude nekontaminovaná biomasa splňující veškerá legislativní nařízení.
Cíleně pěstované energetické plodiny a dřeviny
Zbytková hmota z těžby dřeva
Dřevní hmota z údržby veřejné i soukromé zeleně
(včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod.), biopaliva
z této zbytkové hmoty vyrobená (tvz. zelená štěpka apod.)
Jinak nevyužitelné dřevo a biopaliva z něj vyrobená
a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování
Sláma olejnin - řepka
Nekontaminovaná biomasa bude dodávána v podobě dřevní
štěpky z lesní těžby a z odpadního dřeva z provozů zpracování
dřeva. Další složkou biomasy bude cíleně pěstovaná biomasa,
tj. energetické plodiny a rychle rostoucí dřeviny.
Biomasa bude dodávána drcená na frakci přibližně 10 cm
o parametrech:
Výhřevnost v MJ/kg v rozsahu 7,5 až 13
Vlhkost v % v rozsahu 30 až 50 krátkodobě 55
Dodávky biomasy nebudou obsahovat žádné chemické látky
(nátěry, impregnace apod.).
Jedním z možných druhů biomasy jsou pelety EKOVER
s výhřevností v rozsahu 13 až 16 MJ/kg a vlhkostí v rozsahu
7,5 až 16 % složené z nadzemní části žitovce (triticale), ze sena,
obilné a olejnicové slámy.
Celková roční spotřeba biomasy se předpokládá v objemu cca
110 000 tun.

Slavnostní start
Slavnostnímu poklepání základního kamene nové ekologické
výrobní jednotky „zeleného bloku“ s datem 23. září 2008 byl
přítomen ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, ministr
spravedlnosti Jiří Pospíšil, generální ředitel ČKD Group, a.s. Jan
Musil, primátor Pavel Rödl a vrcholový management společnosti.
S ohledem na akcionářskou strukturu společnosti je hlavním
patronem tohoto odvážného projektu primátor města Plzně
Pavel Rödl.
Účast jmenovaných potvrzuje skutečnost, že událost svým významem přesahuje hranice regionu.

Hlavní cíl projektu
Hlavním cílem tohoto smělého projektu je bezesporu zlepšení
životního prostředí v regionu. Díky novému zařízení se v Plzeňské teplárenské ročně ušetří 80 tisíc tun uhlí i s tím související
emise, a spolu se spoluspalováním by to mělo být až 150 tisíc
tun uhlí.

Víte, že...
V České republice je aktuální součet výkonů všech dosavadních, alespoň trochu souměřitelých ekologických energetických
zařízení jen 3,5 MW. Realizací tohoto projektu zvýšíme tuto
hodnotu téměř pětinásobně.
Fakultní nemocnice v Plzni spotřebuje ročně 18 tisíc MWh elektřiny. Nový ekologický blok by tedy nasytil elektrickou energií
pět takových nemocnic. A počítáme-li, že průměrná domácnost
spotřebuje ročně přibližně 1,5 MWh elektřiny, nový ekologický
blok pokryje roční spotřebu 65 tisíc takových domácností, tedy
téměř celou Plzeň.

zařízení pro sušení biomasy
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