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Za vodou?
Pokud slyšeli občané
našeho města někdy
na přelomu letošního října a listopadu
opravdu velikou ránu,
tak to byl kámen, kterým nám v Plzeňské teplárenské spadl ze srdce. Díky
zásahu našeho akcionáře, města Plzeň,
se po tříletém úsilí podařilo dojednat
dodávky uhlí na dalších deset let.
Naším strategickým partnerem tak
zůstává ten dosavadní – Sokolovská
uhelná, a.s. Bude nám dodávat uhlí za
obvyklé ceny. Jejich případný nárůst
bude dán dohodnutým vzorcem, který
obsahuje např. hodnotu inflace, kterou
nemůže Sokolovská uhelná ani Plzeňská teplárenská nijak ovlivnit, a další
parametry. Tento postup schválilo jednohlasně zastupitelstvo našeho města.
I když jsme si oddechli a opravdu se
nám ulevilo, neznamená to, že si te
můžeme dát nohy na stůl a v klidu točit
palci mlýnek s myšlenou: „A te jsme
za vodou“. Celkový vývoj na energetickém trhu, včetně trhu s uhlím
a dalšími palivy, se jeví jako stále
méně odhadnutelný a vypočitatelný.
Naší jistotou tak do určité míry, i přes
nově podepsané dohody o dodávkách
uhlí ze Sokolova, zůstává naše nejistota. Existuje totiž celá řada faktorů, které budou hospodaření teplárny ovlivňovat, a které zatím přesně neznáme.
Budeme například mít tzv. emisní
povolenky na vypouštění CO2 jako
dosud bezplatně, abychom mohli za
ušetřené peníze investovat do modernizace technologií? Nebo je budeme
platit? Bude zavedena uhlíková daň,
která postihne jen velké výrobce energie, zatímco ty malé mine a tudíž
zvýhodní? Jak bude vypadat trh
s elektřinou, jejíž úspěšný prodej nám
umožňuje udržovat dole ceny tepla?
Plzeňská teplárenská se navíc chystá na výstavbu spalovny komunálního
odpadu, což není laciná záležitost. Získáme na ni dotaci z evropských fondů? Te, při současných finančních
potížích celé EU a navíc nedobré pověsti ČR z dosavadního čerpání evropských peněz?
Takových otázek je mnoho a odpovědí málo. Zajištění uhlí pro příštích
deset let je velkým úspěchem. Poskytuje to velkou šanci na udržení nízkých
cen tepla v Plzni. Ale je to splnění
pouze podmínky nutné, nikoliv postačující. Usnout na vavřínech si nemůžeme dovolit.
Tomáš Drápela
generální ředitel
Plzeňská teplárenská a.s.

Poslední mohykán
Lokální výtopny v Plzni přestaly existovat. Letos na podzim zmizela
i poslední z nich, výtopna na Doubravce. Jak to s nimi vlastně bylo?
Plzeňská teplárenská je kdysi dostala do
vínku od bývalého státního podniku Tepelné zásobování města Plzně (TEZA). S omezováním výroby tepla v nich se začalo, jakmile došlo ke zvýšení účinnosti na centrálním zdroji teplárny v souvislosti s kogenerační výrobou energie. Kotelní jednotky na
výtopnách měly tepelnou účinnost přibližně
80 %, zatímco centrální zdroj má kotle

výtopny v jednotlivých městských obvodech
jsou zapotřebí jako záložní zdroje pro
případ poruchy na centrálním zdroji nebo
na horkovodním rozvodném systému.

Borská výtopna ve stádiu likvidace. Letopočet 2008.

Plzeňská teplárenská tedy nejdříve provedla celou
řadu úprav jak na centrálTady dnes stojí supermarket.
ním zdroji, tak na rozvodech, aby jejich spolehlivost
s účinností překračující 90 %.
byla co největší. Až 30. 9.
Výtopny byly odstavovány
2002 byla jako první zlikvia likvidovány postupně, ale
dována výtopna Letná.
nebylo to vždy jednoduché.
„Hned v zápětí 30.10.
„Například před odstave2002 jsme zastavili výtopnu
ním výtopny na Borech, která
na Košutce, která spalovala
kromě tepla ve formě horké
topný olej. Tamní obyvatelé
vody vyráběla a dodávala pro
to velice ocenili,“ vzpomíná
některé zákazníky i páru, bylo
Poslední veterán Z. Dongres. “Dodnes lidé
nutné předělat parovody na
Doubravecká výtopna.
vzpomínají na to, jak jim
horkovodní potrubí. Také pardokázala kouřem znepříjemnit život. Dnes
ní výměníkové stanice byly nahrazeny
už tam ten problém samozřejmě neznají.“
novým systémem,“ říká výrobní ředitel
Likvidace uhelné výtopny na Borech
Plzeňské teplárenské Zdeněk Dongres.
8. 7. 2008 byla poměrně populární, protože
Z ekologického pohledu je náhrada výtose u ní postupně ubourával komín a to byla
pen dodávkou tepelné energie z centrálního
zajímavá podívaná. Spíše poněkud „utazdroje samozřejmě pokrokem. Povolené
jeně“, protože za zdí, proběhla v loňském
emisní limity ve výtopnách (SO2, Nox, CO,
roce likvidace výtopny Světovar.
prach) byly podstatně mírnější oproti centrálVyvrcholením celého procesu likvidace
nímu zdroji. Limity se určují mj. v závislosti
výtopen bylo letošní podzimní zbourání
na instalovaném tepelném výkonu – zpravýtopny na Doubravce. Demolici provedl
vidla čím větší zdroj, tím přísnější limity.
Metrostav. VrVýtopny se likvidovaly
cholek komína
postupně po zprovoznění
byl odbouráván
moderního fluidního kotle
ručně směrem
na centrálním zdroji v roce
dovnitř, od výš1999 a neobešlo se to bez
ky dvaceti metrů
diskusí. Někteří energetici
pak strojově.
zastávají názor, že takové
„Všechny staré výtopny byly
kdysi provozovány s nižší tepelnou účinností
a vyššími emisDoubravecká výtopna patřila
ními ukazateli
k těm menším, ale ruin je
oproti provozu
z ní hromada.
současného
centrálního zdroje. Byly také nákladné na
údržbu a revize v době, kdy byly odstaveny
v tak zvané studené záloze,“ uzavírá výrobní ředitel Plzeňské teplárenské Z. Dongres.
Opravdový poslední mohykán. Výtopny už v Plzni nejsou.
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Teplárenský letec
Ne, Plzeňská teplárenská si nepořizuje leteckou flotilu a její vedení
dál bude jezdit jen automobily značky Škoda. Ale mezi jejími zaměstnanci se najdou lidé se zajímavými koníčky. Například správce měření a regulace Radka Černého „vzala“ letadla.
„Odmala má člověk nějaký sen. Já jsem
chtěl létat a dostal jsem se k tomu až v roce
2005, kdy jsem si udělal pilotní průkaz“,
usmívá se Radek. Před tím ovšem létal
s leteckými modely těch největších rozměrů
s rozpětím křídla až tři metry. Postupoval
s nimi od spodních míst výsledkových listin,
až nakonec vyhrál celý seriál závodů
a nebylo už kam pokračovat. Modelařina
ale byla dobrým základem pro skutečné
létání. A tak si pořídil ultralehké letadlo,
„second hand“ z Kanady. Není sice o mnoho větší než největší model (má rozpětí

Dnes už historický pohled na plzeňskou teplárnu
z roku 2009“
Foto: Radek Černý
osm metrů), ale má vzletovou hmotnost
450 kg, uveze dvě osoby a vydrží ve vzduchu čtyři a půl hodiny. Motor, čtyřválcový
boxer o 80 HP, mu dává rychlost až 240
km/hod. Přistává se ve 110 kilometrech.
„Dá se s ním přeletět tam a zpátky republika. Ze vzduchu jsem zjistil, že máme docela hezkou zemi a bezvadné je, že se nedá
zabloudit. Jak narazíte na hory, je třeba oto-

čit a letět zpátky“, vysvětluje humorně
R. Černý své pojetí letecké navigace.
Létá se obvykle v letové hladině 300 až
600 metrů nad zemí, do 1700 metrů se létá
bez velkých administrativních náležitostí
a byrokratických povolení.
„Na létání je nejnebezpečnější cesta
autem na letiště a zpátky z letiště“, vtipkuje
Radek dále. „Je docela zábavné zaletět si
na oběd do Klatov nebo na kávu do Mostu.
Člověk si takovým létáním vytvoří sí docela dobrých kamarádů, kteří mají stejného
koníčka.“
A právě kamarádi přispěli
k jedné poněkud extravagantní
dovolené R. Černého. V Žatci
provozují nadšenci dvojmístný
vojenský cvičný proudový letoun
L-29 Delfín. Legendární letadlo
ze zlaté éry československého
leteckého průmyslu. V kategorii
cvičných proudových letounů ho

Instruktor Jiří Janíček (vpravo) gratuluje Radkovi
Černému po první pilotáži L 29 Delfín.

byla vyrobena největší série na světě. Žatecký Delfín byl vyroben v roce 1969, ale létá
stále jako nový a proto se stal pro našeho
teplárenského pilota dalším vzdušným
lákadlem. Absolvoval na něm kurz a během
dovolené ho poprvé pilotoval.
“Byl to samozřejmě zážitek nového
druhu, byla zapotřebí trochu větší příprava,
protože pilotáž na stíhačce je přece jen trochu jiná. Například osm vteřin trvá, než se
proudový motor Delfína rozběhne z volnoběhu na plný výkon. Je třeba velká předvídavost.“
K létání patří také fotografování a v hledáčku Radkova fotoaparátu se často ocitá i Plzeňská
teplárenská, nad kterou prý létá
poměrně často. Je pravda, že
plzeňská teplárna se rychle
mění, protože přibývají stále
nové a další technologické noviny. V loňském roce to byl například tzv. „Zelený blok“ – kotel
s turbinou na výrobu energie
z biomasy, letos přibyla nová
správní budova, staví se i nové
trasy na dopravu paliva ke kotlům, lidově přezdívané „tobogány“. A díky Radkovi Černému
Aktuální vzhled Plzeňské teplárenské. Rychlý vývoj pošle i tento jsou všechny tyto změny zaznaobrázek zanedlouho do archivu.
menány i z ptačí perspektivy.

Policie na rouře

Rozsáhlé investice do rozvoje horkovodní sítě v Plzni pokračují.
Te je asi nejvíc na očích II. etapa výstavba ve Veleslavínově ulici
a v sousední Perlovce.
„Celková délka tohoto horkovodního řadu je 166 metrů a je
navrženo celkem třináct odboček pro připojení objektů na systém
Cetnrálního zásobování teplem. Vzhledem k tomu, že lokalita leží
v historické části Plzně, probíhají všechny práce pod dohledem
památkářů,“ vysvětluje Daniel Walter z Plzeňské teplárenské. Horkovod bude zprovozněn ještě letos, povrchy ulice budou upraveny
do dubna příštího roku. Teplem z teplárny by se tak už tuto sezónu
měli ohřát např. nejen policisté na služebně v Perlové ulici, ale také
hosté restaurace Bílý lev a odborníci z Ústavu termomechaniky
Akademie věd.
Tepelná sít v Plzni dosahuje celkové délky 260 kilometrů a je na
ni napojeno 2200 odběrních míst. Z nich odebírá teplo přes 40 tisíc
domácností a řada škol, školek a úřadů, nemocnice, Prazdroj
a spousta dalších komerčních i nekomerčních objektů.
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Teplo plzeňsk

Kočka na radiátoru a vysoký komí
Plzeňská teplárenská a. s. tradičně podporuje celou škálu činností
zejména ve sportu a kultuře. V loňském roce vznikl společný a ojedinělý projekt 1. české galerie dětského výtvarného projevu v Plzni,
Galerie Paletka a Plzeňské teplárenské pod názvem ´Teplo plzeňského domova.´

Drápela, který ocenil umění a snahu všech
dětí, předal hlavní cenu a cenu primátora
města Plzně. Cenu poroty a Galerie Paletka
předal ředitel Základní umělecké školy
a galerie v Jagellonské ulici v Plzni Karel
Syka. Podle něho bylo organizování výstavy náročné, ale krásné.
Výtvarná soutěž, jeVzhledem k předpokládanému
jímž hlavním cílem bylo
vysokému počtu účastníků soupodnítit výtvarnou tvořitěže bylo nutné vše připravit
vost plzeňských dětí
s předstihem tak, aby se projekt
a podpořit inspiraci nestal součástí plánu výuky ve škoobvyklým tématem prolách a byl dán prostor i pro indistředí teplárny a tepla.
viduální práci dětí. Plzeňskou
Hlavní výstava se ko´výtvarku´, navštěvuje 750 žáků.
nala v Galerii Paletka
„Naše škola má padesátiletou
a záštitu nad ní převzal
tradicí a velkou zkušenost s poprimátor města Plzně
řádáním místních, regionálních
Martin Baxa.
i celostátních akcí. Dá se ale říci,
„Projekt měl za cíl ve
že i přes organizační náročnost je
spolupráci s Plzeňskou
to vždy pro děti i pro výtvarné
teplárenskou realizovat
pedagogy radost, když vzniká
výtvarnou soutěž, inspiněco nového a pěkného. Tentorovat děti a mládež při
krát bylo téma soutěže hodně
Karel Syka, ředitel Základní umělecké školy a galerie
individuální i skupinové
motivační. Řekne-li se teplo domov Jagellonské ulici v Plzni, to s dětmi umí
práci k tvůrčí činnosti,“
va, vybaví se nám pohoda v kruhu
zentováno 380 děl. Nejoriginálnější a nejpřiblížila Jaroslava Spěváčková, zástupblízkých, klid a bezpečí. Teplo může dát
výtvarnější práce byly oceněny ve čtyřech
kyně ředitele Základní umělecké školy
stisk dlaně, pohlazení, úsměv. To je ono
kategoriích a nejvíce uspěly práce žáků
v Jagellonské ulici v Plzni, která soutěž
teplo do duše. Ale potřebujeme samoZUŠ, 20. ZŠ Plzeň Brojova a 15. ZŠ
organizovala. Do projektu se zapojili předzřejmě i teplo takové, které nám dává v létě
Plzeň.,“ uvedla Jaroslava Spěváčková.
školáci, školáci a středoškoláci. Motivací
slunce. No a v zimě, kdy je sluníčka pomalu, otočíme knoflíkem u radiátoru a on
začne hřát. Bereme to tak samozřejmě, ale
Nejlepší byli
než k nám to teplo doběhne, dějí se nejoceněni
různější věci, o kterých nemáme ani tušení.
Vernisáž a předáA tím jsme se právě inspirovali, když jsme si
vání cen se uskuo tom s dětmi povídali a ukazovali jim, kde
tečnilo těsně před
a jak se takové teplo bere a jak se k nám
začátkem prázdnin
domů dostane. Inspirovali jsme se tedy
23. června v plzeňnejen tím, co nás doma obklopuje a z čeho

Ještě s před Galerií Paletka v Husově ulici č. 2 v Plzni pořídit
obrázek na památku – a hurááááá – začínají prázdniny
byly především vlastní prožitky. Celkem
1200 dětí tvořilo různými technikami, jako je
například malba, kresba, keramika, kombinovaná technika, grafika či prostorové
vytváření. Porota vybrala 460 děl, ze kterých byly vytvořeny čtyři výstavy, které jsme
mohli realizovat právě díky podpoře Plzeňské teplárenské. „Na výstavách bylo pre-

ské Galerii Paletka
a zájem dětí i rodičů byl obrovský.
Nadšený z výtvarných prací byl především generální
ředitel
Plzeňské
teplárenské Tomáš

Dětské kresby dnes zdobí vestibul nové správní budovy
Plzeňské teplárenské, který na oplátku „proteplují“.
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kého domova

ín teplárenské - i to je teplo domova
Fantazie
a malířská
dovednost
Děti zapojené do
výtvarné soutěže
na téma teplo domova
pracovaly
s námětem ve velké
šíři. „U těch mladších jsme obdivovali jejich fantazii,
u těch starších zase
vyspělou kreslířskou a malířskou
dovednost,“ navázal Karel Syka.
Komín je pro spoustu dětí samozřejmým symbolem teplárny
Určitě na tom má
je nám dobře a teplo u srdíčka, ale i tím co
velký podíl 1. čs. Galerie dětského výtvarjsme zatím o tom teple pro naše domovy
ného projevu v Plzni - Galerie Paletka. Ta
nevěděli, že většina toho tepla se vyrábí
je jediná v Česku a ojedinělá v mezinárodv Plzeňské teplárenské a složitě se rozvádí
ním měřítku. Systematicky a dlouhodobě se
po celé Plzni,“ říká K. Syka.
věnuje výtvarné tvorbě dětí a mládeže
Na výstavě bylo pak patrné, kolik zajímaa rozšiřuje rozsah nabídky kulturních služeb
vých souvislostí se dalo vysledovat pro
pro občany města Plzně. Galerie pořádá
výtvarnou inspiraci. Zajímavé byly postřehy
výstavy představující tvorbu místní, regionejen z protepleného domova, ale i technicnální, celostátní i mezinárodní. Nejprve sídké prvky. Nejen u domácích rozvodů, ale i zalila na plzeňském výstavišti a nyní již deset
jímavá a různorodá tvarovostí technologií
let naproti divadlu J. K. Tyla v Husově ulici
i exteriérů teplárny. „Nicméně, dominanta,
v Plzni. „Naše galerie oslavila loni třicetiny
kterou je vysoký komín teplárny, zaujala neja má na svém kontě stovky výstav a desítvíc. Ovšem ty mladší třeba upoutalo, jak kočky dětských výtvarných soutěží regionálka leží na radiátoru nebo jak v teple rostou
ního a městského rozsahu. Hostila i řadu
květiny,“ dodal ředitel ZUŠ, která je v Plzni
akcí celostátních i mezinárodních,“ uzavírá
jediným samostatným výtvarným oborem.
ředitel Karel Syka.

Komín je samozřejmě duševně blízký
objekt i pro generálního ředitele Plzeňské
teplárenské Tomáše Drápelu.
Na dětských kresbách se jako symbol
vyskytoval nejčastěji

Hlavní ceny získali:
Cena primátora města Plzně:

Lucie Kordíková, 7 let
Cena poroty:

Adéla Siková, 6 let

Cena generálního ředitele Plzeňské
teplárenské:
Sára Vůchová, 12

let

Cena Galerie Paletka:

Jana Koukolíková, 18 let

Takový nával, jako 23. června letošního roku, asi Galerie Paletka ještě nezažila

Zpravodaj Plzeňské teplo vydává:
Plzeňská teplárenská, a.s.,
Doubravecká 1, 304 10 Plzeň,
e-mail: inbox@pltep.cz, tel.: 377 180 111
Plzeňské služby, a. s.,
Edwarda Beneše 23, 301 00 Plzeň,
e-mail: info@plzenskesluzby.cz,
tel.: 377 499 206
Bezplatná infolinka 800 505 505
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Na tři a půl procenta
O poruše horkovodního potrubí o průměru 500 mm, které zásobuje
celé Severní předměstí Plzně, se vědělo už nějakou dobu. Závada
neměla havarijní charakter a tak se čekalo na letní měsíce, aby ji
technici odstranili. A jejich srpnová akce by měla vstoupit do plzeňských análů, protože při ní splnili plán na 3,5 %! Ale pozor – to je
dobře!
Bývaly časy, že dodávky teplé vody byly
v jednotlivých plzeňských lokalitách v létě
přerušovány na dva až tři týdny. To je
dávno historií. Ale přece jen se může stát,
že z důvodu složitějších oprav se odstávka
naplánuje. Letos připadla na dobu od 7. do
21.srpna. Taková vyhlídka nikomu radost
neudělala a týkala se navíc skoro celého
Severního předměstí s výjimkou sídliště

desítek metrů sklouzlo z podpor, které ho
nesou, opírá se o zem a boční ze. Úkolem
tedy bylo nejen zavařit netěsnosti, ale také
vrátit roury do původní polohy, což předpokládalo dosti rozsáhlý stavební zásah. Jen
pro představu – půlmetrové potrubí plné
vody váží skoro dvě tuny na každých deset
metrů. Proto se obvykle musí vypustit, protože naplněné je zdrojem velkého pnutí.

Chytré hlavy
Ve spolupráci s projekčními firmami Kačer & Seer a INP se nakonec přistoupilo k nekonvenčnímu
řešení – provést velkou část opravy za provozu. To není žádná
legrace, protože voda má teplotu
hodně přes 100 stupňů a tlak
16 barů. Zvolený technologický
postup se ukázal jako správný
a tak realizační firma PREKOV
nakonec zkrátila odstávku v dodávce teplé vody pro Severní předměstí na necelý den.

Majstrštyk
„Za šestadvacet let, co dělám
tuhle práci v teplárenství jsem něco
podobného ještě neorganizoval,”

Rozsah opravy napovídá i tento pohled
na odhalené potrubí
říká Tomáš Čihák z Plzeňské teplárenské,
který za opravy horkovodů odpovídá. „Když
to bylo dokončeno, dost se mi ulevilo, protože podobnou opravu takového rozsahu
jsem ještě nezažil.“
Odstávka měla původně trvat celkem 342
hodiny, ve skutečnosti to bylo hodin jen
dvanáct. Jednoduchý výpočet tedy říká, že
její dobu využili opraváři a montéři jen na
3,5 procenta. Určitě tu platí přísloví, že
někdy méně znamená více.

Velká technika se při opravě využít nedala. Ve stísněném prostoru a vzhledem
k citlivosti potrubí plného vody se muselo pracovat jako v rukavičkách.
Vinice - tedy desítek tisíc lidí. Důvodem přerušení dodávky teplé vody byla porucha na
hlavním horkovodním potrubí o průměru
500 mm u telekomunikační ústředny nedaleko křižovatky Lidické ulice a aleje Svobody.

Nejen netěsnosti
Že došlo k nějaké poruše potrubí a že
z něj uniká teplo se zpravidla pozná tak, že
ze země stoupá pára. Samotný rozsah
poruchy je ale obtížné diagnostikovat, protože potrubí je uloženo v kanále, kam se
člověk neprotáhne. V tomto případě se ale
podařilo zjistit, že potrubí v délce několika

Poškozený byl i tzv. kompenzátor, jehož tvar přinášel další komplikace
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U nás hity neplatí
„Neopouštěj staré věci pro nové….“, zpívá se v jednom z hitů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Jenže to v Plzeňské teplárenské platit
nemůže. Heslem je naopak trvalá a kontinuální modernizace. Nejvíce
práce na revizích a opravách se logicky vykoná v letních měsících,
aby byla připravená správná odpově na legendární otázku paní
Zimy: “Co jsi dělal v létě?“
„V letošním roce byly kontrole a preventivnímu ošetření podrobeny všechny technologické celky,“ vysvětluje správce zařízení
Plzeňské teplárenské Petr Seidl a vypočítává: „Kotle od K4 po K7 a turbosoustrojí TG1 až TG 3. Na kotli
K4 jsme instalovali systém
suchého odškvárování MAGALDI včetně nového společného sila pro kotle K4
a K5 pro ukládání škváry
(viz foto).“ Tento nový systém umožňuje lepší průběh
spalovacího procesu s vyšší
účinností, což má samozřejmě vliv na ekonomiku
provozu – ze stejného
množství paliva se získá
více energie.

Seznam by až unavil
Celý výčet opravených a zkontrolovaných
zařízení by byl únavný, tak další jen tak
namátkou: nová elektronapáječka ve stro-

Tento poněkud „odporný válec“, jak říká správce zařízení
P. Seidl, je staré napájecí čerpadlo. Léta provozu jsou na
něm opravdu znát.
jovně II., nový turbokompresor,
kontrola odsíření, nová DEMI
linka v chemické úpravně vody,
kontrola chladicích stanic mimo
areál Plzeňské teplárenské,
atd….

Nové silo na škváru pro kotle K4 a K5. Je
dopravována pneumaticky od nového
suchého oškvárování MAGALDI. Silo
ještě září novotou.

V předstihu
Všem revizím a opravám předchází půlroční příprava – technická i obchodní, uzavírání smluv s dodavateli, zajiš ování náhradních dílů apod.
„Opravy a revize nás letos podobně jako
v jiných letech přišly na 45 miliónů korun,“
uzavírá Petr Seidl. „Ale rozsah prací zaručuje další roční bezporuchový provoz,“ říká
na rozloučenou po prohlídce provozu.

Starou hydrospojku, která náležela
k vysloužilému čerpadlu, nazval náš průvodce teplárenským provozem „maslostrojem“. Jak je uvedeno v úvodu – pro
staré věci už v Plzeňské teplárenské
místo není.

Mouru se nelekejte
Úplnou novinkou je pak výstavba nové
trasy dávkování mourových kalů do kotle
K6. Výrazu „kaly“ se, prosím, nelekejte.
Kolem tohoto slova je velký povyk v severních Čechách, ale to jsou kaly ropné. Ty
„naše“ jsou uhelné. Technické hlavy prostě
vymyslely, že i uhelný mour, dosud ležící
ladem v povrchových dolech, se nechá využít pro výrobu energie. Je to uhlí jako jiné,
jen má jinou konzistenci, pro využití poněkud složitější. V plzeňské teplárně te probíhají zkoušky celého zařízení, které má
přispět k dalšímu rozšíření spektra paliv,
které může pro výrobu tepla a elektřiny využívat – mourové kaly tak doplní klasické uhlí
a biomasu v podobě štěpky i peletek.

Nové moderní napájecí čerpadlo s vyšší účinností a frekvenčně řízeným pohonem
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KŘÍŽOVKA S PLZEŇSKOU TEPLÁRENSKOU

