
Základní technické parametry nového
zařízení

Předvídat směry vývoje společnosti ve stále
více globalizované společnosti vyžaduje ne-
jen  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 ne-
třeba zdůrazňovat.
 

Kotel K7

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. červ-
na 2003, v den, kdy se ve fluidním kotli K6 na centrálním teplá-
renském 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.

Jak to všechno začalo

3 619

 2003       2004         2005        2006        2007        2008

 28 260  24 703  32 852  59 247 85 454 

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 podstat-
ně 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 mu-
seli technici poradit. Rostoucí objemy spálené biomasy si vynu-
tily vybudování nových dopravních cest a unikátního zařízení 
pro sušení biomasy. Úkolem tohoto, v republice ojedinělého za-
řízení, 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 společ-
nost ocenění „Projekt roku 2007“ vyhlašované Teplárenským 
sdružením České republiky.

V roce 2005 padlo definitivní rozhodnutí o přípravě výstavby 
zcela nového „zeleného“ energetického výrobního bloku sestá-
vajícího se z kotle K7 a turbosoustrojí TG3. Nový blok může do-
dávat na výstupu z blokového transformátoru elektrický výkon
10,3 MW  nebo tepelný výkon až do výše 15 MW . Vlastní výs-e t
tavba ekologického zdroje byla započata na podzim roku 2008 
a zahájení provozu je plánováno na jaro roku 2010.   

Jmenovitý parní výkon                                                         45 t/h
Jmenovitý tlak páry před TG3                                            6,7 MPa
Jmenovitá teplota páry před TG3                                      485°C   

Turbosoustrojí TG3

Špičkový ohřívák topné vody ŠO4

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

Maximální tepelný výkon                                                      15 MW    t

Schéma nového bloku

Podíl na celkové výrobě elektrické energie v %

Spotřeba biomasy v tunách

Výroba elektřiny z biomasy
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Poznámka: od roku 2007 jsou uváděny spotřeby vysušené biomasy


