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ÚDAJE VŠEOBECNÉ

Provozovatel
Název: Teplárenská společnost Hlinsko s.r.o.
Adresa: 539 01  Hlinsko
Vedoucí provozu Jiří Cempírek
Telefon: 0454/23822

NÁKLADY

Investiční náklady

Investiční náklady na dodávku a instalaci kogeneračních jednotek činily 5,9 mil. Kč

z toho:
dodávka kog. jednotek  t.j. soustrojí, výměníky a řízení 3,6 mil. Kč

  montáž, stavební úpravy, vyvedení el. a tep. výkonu   2,3 mil. Kč
 včetně akumulačních nádrží

Provozní náklady

Pro běžnou kontrolu a údržbu v následujících lhůtách:

800 hodin výměna oleje
           800 hodin výměna svíček
        5 000 hodin výměna hlavy

tyto činnosti zajišťuje firma TEDOM v nákladové sazbě 300 Kč/MWh vyrobené el.
energie (za tyto náklady zajistí v budoucnu i střední a generální opravy).

D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  1 9 9 7

H l i n s k o

CZT Hlinsko - kogenerační jednotka TEDOM MT 132 A



OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU

Dvě kogenerační jednotky TEDOM MT 132 A jsou instalovány v teplárně města
Hlinsko, kterou provozuje Teplárenská společnost Hlinsko s.r.o.

Teplárna dodává teplo do CZT a el. energii pro vlastní spotřebu  a do sítě. CZT
zajišťuje vytápění a  přípravu TUV pro bytové a komunální objekty pomocí
čtyřtrubkové soustavy.

Teplárna je kromě dvou kogeneračních jednotek osazena ještě pěti uhelnými kotli
SLATINA H 2500 U o výkonu 5 x 2,9 MW.

Maximální tepelný příkon soustavy CZT je cca 9,5 MW, minimální letní kolísá
od cca 0,2 do 0,4 MW dle odběru TUV během dne.

Tepelný výkon ze dvou kogeneračních jednotek je přednostně využit pro ohřev
TUV v pěti akumulačních nádržích (5 x 10m3), přebytek pro vytápění.

Vzhledem k harmonogramu spotřeby TUV je jedna jednotka provozována
celoročně 24 hodin denně (jednotky se po 24 hodinách střídají), druhá jednotka
v zimním období od 6.00 - 22.00 a v letním období cca 6 - 8 hodin denně podle
odběru TUV.

El. energie vyrobená v kogenerační jednotce kryje jednak vlastní spotřebu
teplárny a větší část je dodávána do sítě VČE a.s..
Řízení provozu jednotky a průběžná kontrola sledovaných provozních veličin

jednotek je zajištěna pomocí programovatelného automatu, který též zajišťuje
automatické najetí a přifázování k síti, jakož i odstavení jednotek z provozu.

Základní technické údaje zařízení:

Kogenerační jednotka TEDOM MT 132 A sestává z plynového pístového motoru,
el. generátoru a výměníků pro využití odp. tepla motoru. Plynový motor, generátor
i všechny výměníky jsou umístěny v hlukově izolované skříni

plynový motor: LIAZ
elektrická účinnost :          34 %
tepelná účinnost : 51 %
elektrický výkon : 132 kW
tepelný výkon : 200 kW (teplá voda 90/70°C)





HODNOCENÍ

Kogenerační jednotky jsou v provozu od 11/96. Do data zpracování tohoto
informačního listu (6/98) byly provozovány každá celkem 10 100 hodin a vyrobily
celkem 2 430 MWh el. energie a 13 250 GJ tepla při spotřebě 790 000 m3 zemního
plynu.

Těmto hodnotám odpovídá průměrná provozní elektrická účinnost jednotek 32,6%
a tepelná účinnost 49,3%.

Kontrolní měření emisí ve spalinách z kogeneračních jednotek provedla
fa TERMOOPTIMAL Hradec Králové s tímto výsledkem :

naměřená koncentrace (mg/Nm3) emisní limit (mg/Nm3)
jednotka č.1 Jednotka č.2

CO 367 323 650

NOx 162 272 500

Výkon kogeneračních jednotek je dimenzován tak, že zajistí vzhledem k ročnímu
harmonogramu spotřeby tepla jejich vysoké časové využití, což má pozitivní vliv na
ekonomii provozu.



ÚDAJE VŠEOBECNÉ

Provozovatel
Název: SATT a.s.  Žďár nad Sázavou
Adresa: Okružní 11,   591 01 Žďár nad Sázavou
Vedoucí provozu Ing. Josef Žák
Telefon: 0616/23947

NÁKLADY

Investiční náklady

Investiční náklady na dodávku a instalaci kogenerační jednotky činily 2,45 mil. Kč
z toho:

dodávka kog. jednotky  t.j. soustrojí, výměníky a řízení 2,0   mil. Kč
  montáž, stavební úpravy, vyvedení el. a tep. výkonu 0,45 mil. Kč

Provozní náklady

Pro běžnou kontrolu a údržbu v následujících lhůtách:

800 hodin výměna oleje
           800 hodin výměna svíček

jsou průměrné náklady 250 Kč/MWh vyrobené elektrické energie.

D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  1 9 9 7

Ž ď á r   n a d   S á z a v o u

SATT a.s. - kogenerační jednotka TEDOM MT 140 SP



OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU

Kogenerační jednotka TEDOM MT 140 SP je instalována v teplárně obce Dolní
Rožínka, kterou provozuje SATT a.s. Žďár n. Sáz.

Teplárna dodává teplo do systému CZT a el. energii pro vlastní spotřebu a do sítě.
CZT zajišťuje vytápění a  přípravu TUV pro vybrané bytové objekty v obci pomocí
předávacích stanic.

Teplárna je kromě této kogenerační jednotky osazena ještě kogenerační
jednotkou o nižším výkonu a třemi plynovými kotli o výkonech :

1 x kogenerační jednotka TEDOM MT 22, el. / tep. výkon 22 / 43 kW
3 x plynový teplovodní kotel ČKD DUKLA, typ KDVE 160, 3 x 1,7 MW

Maximální tepelný příkon soustavy CZT je cca 1,7 MW, minimální letní kolísá
od cca 0,1 do 0,2 MW dle odběru TUV během dne.

Tepelný výkon z jednotky TEDOM MT 140 SP je dodáván do soustavy CZT
paralelně s menší kogenerační jednotkou a plynovými kotli přes rozdělovač a sběrač
(viz schéma).

El. energie vyrobená v kogenerační jednotce kryje jednak vlastní spotřebu
teplárny a větší část je dodávána do sítě JME a.s.

Jednotka je provozována pouze ve špičkách odběru el. energie vzhledem k velmi
výhodné výkupní ceně - 2,9 Kč/kWh.
Řízení provozu jednotky a průběžná kontrola sledovaných provozních veličin

jednotky je zajištěna pomocí programovatelného automatu, který též zajišťuje
automatické najetí a přifázování k síti a odstavení jednotky z provozu.



Základní technické údaje zařízení:

Kogenerační jednotka TEDOM MT 140 SP sestává z plynového pístového motoru,
el. generátoru a výměníků pro využití odp. tepla motoru, plynový motor, generátor
i všechny výměníky jsou umístěny v hlukově izolované skříni

plynový motor: LIAZ
elektrická účinnost :34 %
tepelná účinnost : 51 %
elektrický výkon : 140 kW
tepelný výkon : 200 kW (teplá voda 90/70°C)

HODNOCENÍ

Kogenerační jednotka je v provozu od 8/97. Do data zpracování tohoto
informačního listu (6/98) byla provozována celkem 1860 hodin a vyrobila 209 MWh
el. energie a 1128 GJ tepla při spotřebě 63 600 m3 zemního plynu.

Těmto hodnotám odpovídá průměrná provozní elektrická účinnost jednotky 34,8%
a průměrná provozní tepelná účinnost jednotky 52,1%.

Instalovaná kogenerační jednotka TEDOM MT 140 SP by vzhledem
k harmonogramu odběru tepla mohla být provozována s vyšším časovým využitím,
poměr výkupní ceny el. energie ve špičkách 2,9 Kč/kWh a mimo špiček 0,7 Kč/kWh
je však zdůvodněním jejího provozu pouze ve špičkách.



ÚDAJE VŠEOBECNÉ

Provozovatel
Název: Desenská teplárenská s. r . o.
Adresa: 468 61  Desná 1/295
Vedoucí provozu Filip Lhota
Telefon: 0428/394814

NÁKLADY

Investiční náklady

Investiční náklady na dodávku a instalaci kogenerační jednotky činily    15,1  mil. Kč

z toho :
dodávka kog. jednotky  t.j. soustrojí, výměníky a řízení 12,6  mil. Kč
montáž, stavební úpravy, vyvedení el. a tep. výkonu           2,5  mil. Kč

Provozní náklady

Pro běžnou kontrolu a údržbu v následujících lhůtách :

  900 hodin výměna oleje (MOBIL)
          4000 hodin výměna svíček (CATERPILLAR)

dosavadní měrné náklady na tuto údržbu představují cca 140 Kč/MWh vyrobené el.
energie.

D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  1 9 9 7

D e s n á   u  T a n v a l d u

CZT Desná II - kogenerační jednotka TEDOM 1000 CAT



OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU

Kogenerační jednotka TEDOM 1000 CAT je instalována v teplárně města Desná,
kterou provozuje Desenská teplárenská s.r.o..

Teplárna dodává teplo do soustavy CZT Desná II a el. energii pro vlastní spotřebu
a do sítě. CZT zajišťuje vytápění a  přípravu TUV pro bytové a komunální objekty a
tři průmyslové závody pomocí předávacích stanic.

Teplárna je kromě této kogenerační jednotky osazena ještě kogenerační
jednotkou o nižším výkonu a dvěma plynovými kotli o výkonech :

1 x kogenerační jednotka TEDOM MT 132 A, el. / tep. výkon 132 / 200 kW
2 x teplovodní kotel LOOS, tepelný výkon 2 x 4,5 MW

Maximální tepelný příkon soustavy CZT je cca 7 MW, minimální letní kolísá od cca
0,2 do 0,6 MW dle odběru TUV během dne.

Tepelný výkon z jednotky TEDOM 1000 CAT je dodáván do soustavy CZT
paralelně s menší kogenerační jednotkou a plynovými kotli přes vyrovnávač
hydraulických tlaků a rozdělovač a sběrač (viz schéma). Není instalován dodatkový
chladič, veškeré teplo vyrobené v jednotce je tedy využito. Vzhledem
k harmonogramu spotřeby tepla v soustavě CZT je jednotka provozována prakticky
nepřetržitě (výměna oleje a svíček) v topném období.

El. energie vyrobená v kogenerační jednotce kryje jednak vlastní spotřebu
teplárny (pouze cca 3%) a větší část je dodávána do sítě SČE a.s.
Řízení provozu jednotky a průběžná kontrola sledovaných provozních veličin

jednotky je zajištěna pomocí programovatelného automatu, který též zajišťuje
automatické najetí a přifázování k síti a odstavení jednotky z provozu.

Kogenerační jednotka je v provozu od 1/97. Do data zpracování tohoto
informačního listu (6/98) byla provozována celkem 8 800 hodin a vyrobila
7 800 MWh el. energie a 42 500 GJ tepla při spotřebě 2,4 mil. m3 zemního plynu.

Těmto hodnotám odpovídá průměrná provozní elektrická účinnost 34,4%
a tepelná účinnost 52,1%.

Základní technické údaje zařízení:

Kogenerační jednotka TEDOM CAT 1000 sestává z plynového pístového motoru,
el. generátoru a výměníků pro využití odp. tepla motoru, plynový motor, generátor
i  všechny výměníky jsou umístěny v hlukově izolované skříni

plynový motor: CATERPILLAR, typ 3516
elektrická účinnost :35 %
tepelná účinnost : 53 %
elektrický výkon : 920 kW
tepelný výkon : 1390 kW (teplá voda 90/70°C)





HODNOCENÍ

Během dosavadního provozu kogenerační jednotky se nevyskytly žádné závady,
je pouze prováděna běžná kontrola a údržba a výměna oleje a svíček.

Kontrolní měření emisí ve spalinách z kogenerační jednotky provedla fa
TERMOOPTIMAL Hradec Králové s tímto výsledkem (provozovatel jednotky již při
výběru dodavatele jednotky požadoval nepřekročení polovičních emisních limitů):

naměřená koncentrace (mg/Nm3) emisní limit (mg/Nm3)

CO 295 650

NOx   91 500

Výkon kogenerační jednotky TEDOM 1000 CAT je dimenzován tak (s přihlédnutím
k výkonu již dříve instalované menší kogenerační jednotky), že zajistí vzhledem
k ročnímu harmonogramu spotřeby tepla její dobré časové využití (cca 6 000
hod/rok) a tím i uspokojivou ekonomii provozu jednotky.



ÚDAJE VŠEOBECNÉ

Provozovatel
Název: Desenská teplárenská s. r . o.
Adresa: 468 61  Desná 1/295
Vedoucí provozu Filip Lhota
Telefon: 0428/394814

NÁKLADY

Investiční náklady

Investiční náklady na dodávku a instalaci kogenerační jednotky činily 2,6 mil. Kč

z toho :
dodávka kog. jednotky  t.j. soustrojí, výměníky a řízení            2,0 mil. Kč
montáž, stavební úpravy, vyvedení el. a tep. výkonu 0,6 mil. Kč

Provozní náklady

Pro běžnou kontrolu a údržbu v následujících lhůtách :

400 hodin výměna oleje (MOBIL)
         400 hodin výměna svíček (BRISK, později BOSCH)
         6 000 hodin výměna hlavy

dosavadní provozní náklady představují cca 120 Kč/MWh vyrobené elektrické
energie.

OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU

Kogenerační jednotka TEDOM MT 132 A je instalována v teplárně města Desná,
kterou provozuje Desenská teplárenská s.r.o.

Teplárna dodává teplo do soustavy CZT Desná II a el. energii pro vlastní spotřebu
a do sítě. CZT zajišťuje vytápění a  přípravu TUV pro bytové a komunální objekty
a tři průmyslové závody pomocí předávacích stanic v těchto objektech.

D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  1 9 9 7

D e s n á   u  T a n v a l d u

CZT Desná II - kogenerační jednotka TEDOM MT 132 A



Teplárna je kromě této kogenerační jednotky osazena ještě kogenerační
jednotkou o vyšším výkonu a dvěma plynovými kotli o výkonech :

1 x kogenerační jednotka TEDOM 1000 CAT, el. / tep. výkon 920 / 1390 kW
2 x teplovodní kotel LOOS, tepelný výkon 2 x 4,5 MW

Maximální tepelný příkon soustavy CZT je cca 7 MW, minimální letní kolísá
od cca 0,2 do 0,6 MW dle odběru TUV během dne.

Tepelný výkon z jednotky TEDOM MT 132 A je dodáván do soustavy CZT
paralelně s větší kogenerační jednotkou a plynovými kotli přes vyrovnávač
hydraulických tlaků a rozdělovač a sběrač (viz schéma). Není instalován dodatkový
chladič, veškeré teplo vyrobené v jednotce je tedy využito. Vzhledem
k harmonogramu spotřeby tepla v soustavě CZT je jednotka provozována celoročně.

El. energie vyrobená v kogenerační jednotce kryje jednak vlastní spotřebu
teplárny a větší část je dodávána do sítě SČE a.s.
Řízení provozu jednotky a průběžná kontrola sledovaných provozních veličin

jednotky je zajištěna pomocí programovatelného automatu, který též zajišťuje
automatické najetí a přifázování a naopak odfázování a odstavení jednotky
z provozu.

Základní technické údaje zařízení:

Kogenerační jednotka TEDOM MT 132 A sestává z plynového pístového
motoru, el. asynchronního generátoru a výměníků pro využití odp. tepla motoru,
plynový motor, generátor i všechny výměníky jsou umístěny v hlukově izolované
skříni

plynový motor LIAZ
elektrická účinnost 34 %
tepelná účinnost 51 %
elektrický výkon 132 kW
tepelný výkon 200 kW (teplá voda 90/70°C)



HODNOCENÍ

Kogenerační jednotka je v teplárně provozu od 9/96, předtím (v období 11/95 -
 9/96) byla však kogenerační jednotka již provozována v místní výměníkové stanici .
Do data zpracování tohoto informačního listu (6/98) byla provozována celkem 15 500
hodin a vyrobila 2 000 MWh el. energie a 11 100 GJ tepla při spotřebě 640 tis. m3
zemního plynu.

Během dosavadního provozu kogenerační jednotky se nevyskytly žádné závady,
je pouze prováděna běžná kontrola a údržba

Výkon kogenerační jednotky TEDOM MT 132 A umožňuje jeho velmi vysoké
časové využití (7000 - 8000 hod/rok) což se projevuje v příznivé ekonomii provozu
jednotky.

Kontrolní měření emisí ve spalinách z kogenerační jednotky provedla
fa TERMOOPTIMAL Hradec Králové s tímto výsledkem :

naměřená koncentrace (mg/Nm3) emisní limit (mg/Nm3)

CO 137 650

NOx   120 500



ÚDAJE VŠEOBECNÉ

Provozovatel
Název: TEPLO Ivančice s.r.o.
Adresa: Palackého nám. 6,   664 91 Ivančice
Telefon: 0502 - 921907

Projektové práce :
Název: Třebíčská tepelná s.r.o.,
Adresa: Kubišova 1230,   674 01 Třebíč
Jednatel: Ing. Richard Horký
Telefon: 0618/848633-4

Dodavatel KGJ :
Název: TEDOM s.r.o.
Adresa: Výčapy 195,   674 01 Třebíč
Ředitel: Ing. J. Jeleček
Telefon: 0618/935681-3

Montážní organizace :
Název: TERMOGAS-JOCH v.o.s.
Adresa: Za bankou 1,   690 02 Břeclav

NÁKLADY

Investiční náklady
Celkové investiční náklady na realizaci :    11 200 000,- Kč

z toho:
stavební           200 000,- Kč
vlastní náklady       200 000.- Kč
technologie                                                          10 800 000,- Kč
leasing KGJ                                                  8  000 000,- Kč
projekt,l icence       200 000,- Kč

Výše státní podpory prostřednictvím ČEA:               3 000 000,- Kč

D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  1 9 9 7

I v a n č i c e

CZT Ivančice - kogenerační jednotka TEDOM 500 CAT TA 70



OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU

Jako náhrada za dálkovou dodávku tepla středotlakou parou z elektrárny
Oslavany byla pro zásobování starého a nového sídliště v Ivančicích vybudována
plynová teplovodní kotelna. Stavebně byly pro tuto kotelnu využity prostory bývalé
předávací stanice VS2 v ulici majora Nováka.
V  prvé  etapě byly v kotelně instalovány dva teplovodní kotle Slatina VVP 2 500
(2 910 kW každý) s plynovými hořáky PBS Třebíč, typu APH - M 45 PZ a jedna
kogenerační jednotka TEDOM typu 500 CAT TA 32 s elektrickým výkonem 510 kWe
a výkonem tepelným 722kWt (místní označení KGJ1).

Tato první etapa byla dokončena v roce 1996 a od ledna 1997 je úspěšně
v trvalém provozu. Financováno bylo vlastními prostředky firmy TEDOM.

Z důvodů připojování dalších objektů, zejména nemocnice a tím vzniklých
schodků v tepelné bilanci zdroje, byla provedena další přístavba kotelny
a instalována KGJ2, TEDOM typ 500 CAT TA 70, s elektrickým výkonem 458 kWe
a výkonem tepelným 744 kWt.

Tato  přístavba byla předmětem státní podpory v programu VII ČEA, pro rok 1997.
Obě KGJ jsou provozovány především v době špiček, 6 hod/den, z toho
KGJ1 do sítě NN s výkupní cenou 2,60 Kč/kWh a KGJ2 do sítě VN s výkupní cenou
2,20 Kč/kWh.
Dodávka tepla ze zdroje je řízena řídícím systémem Sauter s prioritou dodávek tepla
z KGJ.

Teplo ze zdroje se prodává :

pro bytové domy za  340,02 Kč/GJ na patě objektů
pro nemocnici  za  239,40 Kč/GJ na patě objektu

Servisní poplatek u KGJ se účtuje ve výši 0,22 Kč/vyrobenou kWh.

Instalace KGJ2 byla dokončena v únoru 1998 a od března 1998 probíhá úspěšně
zkušební provoz zařízení. Kolaudace byla zahájena dne 4. 8. 1998.

Základní technické údaje zařízení

Kogenerační jednotka (KGJ2) TEDOM 500 CAT TA 70 je sestavena z plynového
pístového motoru Caterpillar, synchronního generátoru Stamfort a zařízení na odvod
vyrobeného tepla.

Základním palivem je zemní plyn.
Provoz jednotky je plně automatický v bezobslužném provedení.

Maximálmí elektrický výkon 458,0 kW

Maximální tepelný výkon 744,0 kW

Příkon v palivu 1 377 kW

Účinnost elektrická 33,3 %



Účinnost tepelná 54,0 %

Celková účinnost využití paliva 87,3 %

Spotřeba plynu při 100 % výkonu 145,8 m3/h

Vybrané provozní údaje:

měsíc Provozní
hodiny
(hod)

Spotřeba
plynu
(m3)

Výroba
el. energie

(kWh)

Výroba
tepla
(GJ)

Účinnost
celková

(%)
Březen 53 7 312 23 363 131 88,1

Duben 191 27 005 84 304 510 88,4

Květen 201 28 991 88 810 533 88,0

Provozní údaje celého zdroje za období leden-květen 1998:

Celková spotřeba plynu 1 115 647 m3
z toho - kotle 889 547 m3
                               - KGJ 1 162 792 m3
                               - KGJ 2 63 308 m3
průměrná výhřevnost plynu 33,84 MJ/m3

Výroba tepla celkem 28 068 GJ
z toho - kotle 24 320 Gj
                               - KGJ 1 2 574 GJ
                               - KGJ 2 1 174 GJ
Spotřeba tepla celkem 23 546 GJ

Výroba el. energie celkem 713 114 kWh
z toho                     - KGJ 1 516 636 kWh
                               - KGJ 2 196 478 kWh
Účinnost kotlů a rozvodů kotelny 80,8%
Celková účinnost dodávky tepla 83,9%
tepelná účinnost     - KGJ 1 46,7%
                               - KGJ 2 54,8%
účinnost elektrická - KGJ 1 33,8%
- KGJ 2            33,1%



HODNOCENÍ

Dosavadní provoz prokázal spolehlivost zařízení bez podstatných závad. Provoz
zařízení je monitorován  na centrálním dispečinku a dispečer provádí pravidelné
denní kontroly instalovaného zařízení.

Celkově je možno konstatovat, že se jedná o zdařilou demonstraci instalace
kogenerační jednotky v soustavě zásobování teplem.



ÚDAJE VŠEOBECNÉ

Provozovatel
Název: Třebíčská tepelná s.r.o.
Adresa: Kubišova 1230,   674 01 Třebíč
Jednatel: Ing. Richard Horký
Telefon: 0618/848633-4

Projektové práce :
Název: HS projekt s.r.o
Adresa: Vrchlického ul., 674 01 Třebíč
Jednatel: Vladislav Svoboda

Dodavatel KGJ :
Název: TEDOM s.r.o.
Adresa: Výčapy 195,   674 01 Třebíč
Ředitel: Ing. J. Jeleček
Telefon: 0618/935681-3

Montážní organizace :
Název: Třebíčská tepelná s.r.o.
Adresa: Kubišova 1230,   674 01 Třebíč
Jednatel: Ing. Richard Horký
Telefon: 0618/848633-4

NÁKLADY

Investiční náklady
Celkové investiční náklady:                   27 741 182,- Kč

z toho:
kogenerace   11 300 487,- Kč
ostatní technologie      7 361 036,- Kč
teplovod      3 634 205,- Kč
stavební      5 445 454,- Kč

Výše státní podpory prostřednictvím ČEA:  2 990 000,- Kč

D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  1 9 9 7

T ř e b í č   -   S t a r á   B o r o v i n a

CZT Třebíč - kogenerační jednotka TEDOM 500 CAT TA 70



OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU

Pro zásobování sídliště Stará Borovina - Třebíč teplem byla vybudována nová
plynová kotelna s místním označením B1, kde mimo teplovodních kotlů (2x VVP-
2500, 2910 kW a 1x PBS 1200, 1200 kW, s hořáky PBS Třebíč, typu APH), byla
instalována jedna kogenerační jednotka TEDOM 500 CAT TA 70. Tento nový zdroj
tepla je moderní, hospodárnou náhradou za dálkovou dodávku tepla středotlakou
parou ze sousedního závodu na výrobu obuvi. Teplo je dodáváno pro byty, základní
školu a dvě mateřské školky s maximálním tepelným příkonem 5,2 MW a v letním
období max. 1,4 MW. Mimo zdroje byly nově provedeny i rozvody tepla
předizolovaným potrubím ABB a aplikován řídící systém Sauter-Control Panel
s dálkovým radiovým přenosem na centr. dispečink.

Kogenerační jednotka je jako špičkový zdroj výroby el. energie s výkonem
500 kWe provozován pouze 6h/den především v době špiček, do soustavy VN, kdy
je na základě smluvního vztahu s JME el. energie vykupována za 2,20 Kč/kWh, jinak
0,65 Kč/kWh. Vzhledem k instalovaným kotlům představuje KGJ další paralelní zdroj
tepla pro zásobování sídlištního celku teplem s parametry 90/70°C a výkonem
740 kWt. Při provozu KGJ je dodávka tepla prioritní před dodávkou z kotlů.

Cena tepla na patě objektů : do června 1998 243,-Kč/GJ + DPH
od července 1998 258,-Kč/GJ + DPH

Zkušební provoz zařízení:  říjen 1997
Kolaudace a trvalý provoz:  leden 1998

Z iniciativy provozovatele byly následně instalovány ještě dvě KGJ TEDOM MT 22A,
které zásobují elektrickou energií vlastní kotelnu a domovní předávací stanice.
Tyto jednotky jsou v provozu od dubna 1998.

Základní technické údaje zařízení

Kogenerační jednotka TEDOM 500 CAT TA 70 je sestavena z plynového
pístového motoru Caterpillar, synchronního generátoru Stamfort a zařízení na odvod
vyrobeného tepla.

Základním palivem je zemní plyn.
Provoz jednotky je plně automatický v bezobslužném provedení.

Maximální elektrický výkon 458,0 kW

Maximální tepelný výkon 744,0 kW

Příkon v palivu 1 377 kW

Účinnost elektrická 33,3 %

Účinnost tepelná 54,0 %

Celková účinnost využití paliva 87,3 %

Spotřeba plynu při 100 % výkonu 145,8 m3/h
Vybrané provozní údaje:



Dodávka tepla je měřena měřiči tepla ABB - SVM. Měřeny jsou výstupní větve
kotelny, dodávka tepla od KGJ CAT 500 TA 70 a dodávka tepla od KGJ MT 22 A. 

Fakturační měření zemního plynu je rozděleno na dvě měření. Fakturační měření
s automatickou korekcí je společné pro kotle a KGJ CAT 500 TA 70, pro KGJ
MT 22A je měření plynoměrem se stálým přepočítávacím koeficientem.

Naměřené hodnoty leden - červen 1998

Celková spotřeba zemního plynu na kotelně 670 845 m3

Spotřeba plynu MT 22A 10 092 m3

Průměrná výhřevnost zemního plynu 33,84 MJ/m3

Prodej el. energie z CAT 500 TA70 441 170 kWh

Výroba el. energie z MT 22A 25 613 kWh

Celková výroba tepla 17 710 GJ

Celkový prodej tepla na patách objektů 16 850 GJ

Výroba tepla  CAT 500 TA70 2 652 GJ

Výroba tepla MT 22A 181 GJ

Účinnost kotlů a rozvodů kotelny 84,49%

Ztráty v rozvodech   4,8  %

Účinnost CAT 500 TA70   - tepelná

                                         - elektrická

55,80%

33,42%

Účinnost MT 22A              - tepelná

                                         - elektrická

53,00%

27,00%

HODNOCENÍ

Dosavadní provoz prokázal spolehlivost zařízení bez podstatných závad. Provoz
zařízení je monitorován  na centrálním dispečinku a dispečer provádí pravidelné
denní kontroly instalovaného zařízení.

Celkově je možno konstatovat, že se jedná o zdařilou demonstraci instalace
kogenerační jednotky v soustavě zásobování teplem.





ÚDAJE VŠEOBECNÉ

Provozovatel
Název: TEDOM s.r.o.
Adresa: Výčapy 195, 674 01 Třebíč
Ředitel: Ing. J. Jeleček
Telefon: 0618 - 935681-3

Provozovatel bazénu :

Název: FORTUNAX s.r.o.
Adresa: Mládežnická 22,   674 01 Třebíč - Hájek
Jednatel: Dr. Zdena Vaňková

Projektové práce :

Název: HS projekt s.r.o.
Adresa: Vrchlického ul.   674 01 Třebíč
Jednatel: Vladislav Svoboda

Dodavatel KGJ :
Název: TEDOM s.r.o.
Adresa: Výčapy 195,   674 01 Třebíč
Ředitel: Ing. J. Jeleček
Telefon: 0618/935681-3

Montážní organizace :
Název: Třebíčská tepelná s.r.o.,
Adresa: Kubišova 1230,   674 01 Třebíč
Jednatel: Ing. Richard Horký
Telefon: 0618/848633-4

D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  1 9 9 7

T ř e b í č - H á j e k

Plavecký areál Třebíč - kogenerační jednotka TEDOM MT 140 S



NÁKLADY

Investiční náklady
Náklady na realizaci představují dodávku KGJ MT 140 S, potrubní propojení
mezichladiče plnící směsi a ohřevu bazénové vody, vyvedení el. výkonu a úprava
rozvodny, ventilačního vzduchu, potrubí a úpravu technologie v kotelně, vyvedení
spalin a plynovou přípojku.

Celkové investiční náklady 3 430 000,- Kč
z toho :

KGJ TEDOM MT 140 S 2 100 000,- Kč
souvisící technologie a potrub. úpravy 400 000,- Kč
plynová přípojka 200 000,- Kč
odtah spalin 100 000,- Kč
instalace elektro a MaR 510 000,- Kč
uvedení do provozu 120 000,- Kč

Výše státní podpory prostřednictvím ČEA 1 200 000,- Kč

OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU

V třebíčské městské části Hájek byla instalována jedna kogenerační jednotka
Tedom MT 140 S pro ohřev bazénové vody v plaveckém areálu Třebíč - Hájek. Bez
stavebních úprav byla KGJ umístěna v kotelně areálu vedle tří stávajících plynových
kotlů a připojena na stávající rozvody tepla. Spolu s kotli je jednotka zapojena
paralelně a do systému dodává teplo o parametrech 90/70°C k ohřevu bazénové
vody s maximálním výkonem 210 kW. V případě, že tepelný výkon KGJ není
schopen pokrýt celou potřebu tepla, je potřebné teplo vyráběno a dodáváno
z plynových kotlů. Stejně platí i v případech, kdy KGJ je mimo provoz. K ohřevu
bazénové vody je prioritně využíváno teplo vyráběné kogenerační jednotkou.
Zařízení je v bezobslužném provedení, provozováno je celoročně a pouze v době
letní odstávky je KGJ mimo provoz.

Tepelný výkon KGJ je proti obvyklým případům zvýšen o cca 11 kW tím, že
ohřívanou vodou je chlazena spalovací směs za turbodmychadlem.

Z důvodů výroby elektrické energie je kogenerační jednotka provozována pouze
v denním tarifu v období špiček, t.j. 6hod. za den. Výkupní cena el. energie je v této
době smluvně s JME stanovena na 2,60 Kč/kWh bez DPH.

Vyrobené teplo je prodáváno za 120,- Kč/GJ + DPH.
Servisní poplatek, který zahrnuje periodicky se opakující výměny filtrů, svíček,

oleje a drobné opravy je účtován ve výši 0,28 Kč/kWh vyrobené el. energie.

Trvalý provoz: od května 1998
Kolaudace zařízení: 16. 4. 1998
Zkušební provoz: duben 1998

Akce byla dokončena v březnu 1997 a na základě kolaudačního rozhodnutí ze
4.4.1998 bylo zařízení KGJ od května 1998 uvedeno do trvalého provozu.



Základní technické údaje zařízení:

Kogenerační jednotka TEDOM MT 140S je sestavena z plynového pístového
motoru (Liaz M1.2G, 6 válců, 11 940 ccm, max. výkon 152 kW), synchronního
generátoru a zařízení na odvod vyrobeného tepla.

Základním palivem je zemní plyn.
Provoz jednotky je plně automatický v bezobslužném provedení.

Maximální elektrický výkon 140,0 kW

Maximální tepelný výkon 200,0 kW

Příkon v palivu 401,4 kW

Účinnost elektrická 34,8 %

Účinnost tepelná 49,8 %

Celková účinnost využití paliva 84,6 %

Spotřeba plynu při 100 % výkonu 42,5 m3/h

Vybrané provozní údaje:

Naměřené hodnoty květen - prosinec 1997 leden - květen 1998

Spotřeba zemního plynu 33 000 m3 31 690 m3

Průměrná vyhřevnost ZP 33,45 MJ/m3 33,84 MJ/m3

Výroba tepla 543 GJ 535 GJ

Výroba el. energie 94 813 kWh 95 642 kWh

Účinnost tepelná 49,2% 49,9%

Účinnost elektrická 30,9% 32,1%

HODNOCENÍ

Dosavadní provoz prokázal spolehlivost zařízení bez podstatných závad. Provoz
zařízení je monitorován  na centrálním dispečinku a dispečer provádí pravidelné
denní kontroly instalovaného zařízení.

Celkově je možno konstatovat, že se jedná o zdařilou demonstraci a provozní
výhodnost instalace kogenerační jednotky pro ohřev bazénové vody .





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ÚDAJE VŠEOBECNÉ 

 
 
Provozovatel 
Název:  CERVANTES  
   - společný podnik pro živočišnou výrobu, spol. s.r.o. 
Adresa:  Hlavňovice - Pích 49  341 83 Velhartice    
Jednatel:  Jan Chroust 
Telefon:   0187/588 291 
 
Projektová a dodavatelská organizace:  
Název:          GAL Sušice s.r.o. 
Adresa:  Alšova 285   Sušice 
Řešitelé:  Vladimír Galuška 
Tel./fax:  0187/ 52 83 66 
 
 
NÁKLADY 
 
Investiční náklady 
Celkové investiční náklady:    3 760 000,- Kč 

z toho stavba      2 100 000,- Kč 
Výše státní podpory prostřednictvím ČEA:   1 500 000,- Kč 
 
 
Provozní náklady 
spotřeba el. energie  průměrná cena 1,80 Kč/kWh 
kotelna výkon 3   kW  provoz 2280 h/rok  spotřeba 6840 kWh/rok  
drtiče  výkon 15 kW  provoz   140 h/rok  spotřeba 2100 kWh/rok 
náklady na el. energii  16 092 Kč/rok 
oprava a údržba    10 000 Kč/rok 
mzdové náklady   35 000 Kč/rok 
palivo cizí      8 000 Kč/rok 
odpisy stavba   42 200 Kč/rok 
odpisy kotelna           110 000 Kč/rok 
náklady celkem           221 292 Kč/rok 

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  1 9 9 7 

 
V e l h a r t i c e  

 
CERVANTES - společný podnik pro živočišnou výrobu, spol. s r.o. 

 
spalování dřevního odpadu s energetickým využitím 

 



 
STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Truhlářská dílna na výrobu Euro - oken byla vytápěna kotlem na spalování koksu. 
Vytápění je řešeno jako teplovodní konvekční. V dílnách je kromě stříkací linky 
na povrchovou úpravu výrobků řada dřevoobráběcích strojů, které jsou vybaveny 
odsáváním pilin a hoblin.  
 
 
 
 
OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 
 
Využití dřevního odpadu 
 

Nad dílnami bylo vybudováno silo o obsahu 300 m3 na drobný dřevní odpad, 
do kterého jsou zavedena odsávání od dřevoobráběcích strojů. Piliny jsou odváděny 
pozinkovanými vzduchovody kruhového průřezu pod stropem výrobních hal. 
Odsávání je řešeno třemi větvemi, se samostatnými odsávacími radiálními 
ventilátory. Vzniklý přetlak v silu je v topném období odsáván přes tkaninový filtr zpět 
do provozu pomocí axiálních ventilátorů, v letním období je dveřmi vypouštěn 
do ovzduší.  

V kotelně byl vyměněn stávající kotel za válcový třítahový kotel typu MAWERA 
FR-160. Kotel vytápí dílny a  komorovou sušárnu řeziva o obsahu 135 m3 s kapacitou 
60 m3 řeziva, která je umístěna na dvoře závodu. Větší kusový odpad je drcen na 
dvou drtičích KLÖCKNER s příkonem elektromotorů 15 a 30 kW. Drtiče jsou v 
provozu cca 3 hod./týden a připravuje se jimi max. 1/4 odpadu pro kotel.  

Kromě vlastního zdroje odpadu bylo za rok odebráno 200 m3 odpadu od cizího 
dodavatele za cenu odvozu (2000 Kč za automobilovou soupravu na kterou lze 
naložit 50 m3).  
 
Popis funkce zařízení 
 

Piliny, hobliny a nadrcený dřevní odpad jsou ze sila vyhrnovány šikmým rotačním 
šnekovým podavačem k podávacímu zařízení, které sestává ze dvou šnekových 
dopravníků oddělených bezpečnostním turniketem, který zabraňuje průniku plamene 
do prostoru zásobníku. Celý bezpečnostní systém je několikastupňový a pracuje 
zcela automaticky. V případě nárůstu teploty v kterémkoliv místě podávacího 
zařízení nad 90° C, dojde k jeho zaplavení vodou. Palivo je přiváděno z boku kotle 
do spodní části topeniště. Primární vzduch strhává zčásti odhořelé částečky paliva 
do přední části kotle k výsypným dvířkům. Do této části kotle je přiváděn další 
spalovací vzduch. Výsypná dvířka jsou opatřena uzavíracím čidlem. V okamžiku 
jejich otevření se automaticky vypíná podávací dopravník paliva i vzduchové 
ventilátory. Horké spaliny jsou vedeny třemi tahy kotle do cyklónového odlučovače. 
Popílek  ze spalovací komory, zachycený v odlučovači je 1 x za 14 dní vynášen do 
popelnic. Zapalování kotle je prováděno ručně, další provoz je řízen automaticky.   
 
 



Základní technické údaje kotle: 
 
typ:    MAWERA FR-160 
výrobce:   Hard-Voralberg 
výkon:    160 kW 
rok výroby:   1989 
obsah vody:   1180 l 
teplota vody výstupní: 95°C 
 
 

 
 
 
HODNOCENÍ 
 
••••  roční výroba tepla      6 300 GJ/rok 
••••  cena vyrobené energie           35 Kč/GJ 
 
  Provoz  kotle je bezobslužný a z dosavadních provozních zkušeností 

bezporuchový. Několikastupňový bezpečnostní systém je zárukou protipožární 
ochrany. Takto bezpečný kotel je tedy vhodný i do truhlářských a dřevoobráběcích 
provozů. V energetickém systémů těchto provozů může dřevní odpad plně 
nahradit fosilní paliva (uhlí, koks, zemní plyn). 

 
 
 



  
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ÚDAJE VŠEOBECNÉ 

 
 
Provozovatel 
Název:  OSTAX, spol. s.r.o. 
Adresa:  Jarcová 71  757 01   Valašské Meziříčí    
Jednatel:  Ing. Petr Bolek, Ing. Vít Gorej 
Telefon:   0651/631 099, 631 072 
 
 
Projektová a dodavatelská organizace:  
Název:          BIOMAC Trade spol. s.r.o. 
Adresa:  Šumperská 9   783 91   Uničov 
Tel./fax:  0643/451 559 
 
 
NÁKLADY 
 
Investiční náklady 
Celkové investiční náklady:    17 000 000,- Kč 
Výše státní podpory prostřednictvím ČEA:     2 500 000,- Kč 
 
 
Provozní náklady 
spotřeba el. energie  250 Kč/tunu briket  sazba B4 - 1,9 Kč/kWh 
spotřeba ZP na sušení  250 Kč/tunu briket 
 
opravy a údržba 
1 x ročně     seřízení hořáku 
     výměna třecího těsnění sušícího bubnu 
2 x měsíčně    výměna lisovací vložky 
     výměna pracovního pístu 
     výměna pracovního trnu 
     nový pilový kotouč, mezitím 6 x broušen 
4 x ročně    výměna svěrného pouzdra 
___________________________________________________________________ 
opravy a údržba celkem  250 000 Kč/rok to je 41 Kč/tunu briket 
roční produkce   6000 t/rok 
 

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  1 9 9 7 

 
V a l a š s k é   M e z i ř í c í  

 
OSTAX spol. s r.o. - výroba briket z dřevního odpadu 

 



OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 
 

Předmětem projektu je výroba dřevěných briket. Výchozí surovinou je odpad 
z dřevovýroby a pil - směs měkkých a tvrdých pilin, drobné štěpky, hoblin a kůry do 
max. obsahu 5 %. 

Surový dřevní odpad je přihrnován k šnekovým dopravníkům, které plní silo 
vlhkých pilin. Jejich obsah vody je v původním stavu vysoký a je třeba jej sušením 
snížit na max. 12%. Proto jsou vlhké piliny dalšími šnekovými dopravníku podávány 
do bubnové sušárny BS-6, která je vytápěna spalinami z plynového kotle, jehož 
výrobcem je Teplotechna Olomouc. Kotel je vybaven hořákem na zemní plyn PHZ 
z ČKD Dukla o výkonu 2,3 MW. Hořák je podle skutečné potřeby seřízen na snížený 
jmenovitý výkon 1,1 MW. Suché piliny jsou dopravovány přes multicyklónový 
odlučovač do pracovního zásobníku s kapacitou 7m3. Odtud jsou již vedeny 
k vlastnímu briketovacímu lisu BL-3. V lisu dochází k obrovskému stlačení (1,8 MPa) 
až na hustotu 1,1-1,3 g/cm3. Z lisu vychází briketa kruhového průřezu o průměru 
90 mm s vnitřním otvorem 20 mm ve formě nekonečného profilu. Ten prochází 
chladící dráhou na jejímž konci se řeže automatickou pilou na jednotlivé brikety 
s délkou 26-28 cm. Nařezané brikety jsou po pěti kusech baleny do smšťovací 
PE fólie. Jeden takový balíček váží 10 kg. Sto takových balíčků je uloženo na jedné 
paletě a ta je opět obalena smršťovací PE fólií.  
 
Základní technické údaje : 
 
sušení pilin 
plynový kotel   Teplotechna Olomouc 
plynový hořák   PZH 2,3 MW - seřízen na 1,1 MW 
sušička    BS-6    
  výkon  1000-1400 kg/hod dle vstupní vlhkosti (max. 50%) 
  výst. vlhkost 10-12% (řízeno automaticky) 
 
lisování briket  
briketovací lis   BL-3  
  výkon   800-1400 kg/hod 
  lisovací tlak 1,8 MPa 
  princip mechanický klikový 
  el. příkon 85 kW 
 
balení a expedice 
délka briket   nastavitelná v rozmezí 240-300 mm  
hmotnost balíčku (5 ks) 10 kg 
hmotnost palety  1000kg 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
HODNOCENÍ 
 
mzdové náklady   
celý provoz zajišťuje celkem 13 osob 
vlastní výrobní provoz je třísměnný s tříčlennou obsluhou 
mzdové náklady (měrné)    400 Kč/tunu briket 
materiálové náklady    300 Kč/tunu briket 
ostatní výrobní náklady  1600 Kč/tunu briket 
 

Piliny, štěpky a ostatní dřevní odpad je svážen z velkého množství zdrojů. Jejich 
nákupní cena je různá v rozmezí od 0 do 300 Kč/tunu. Další náklady jsou tvořeny 
cenou za dopravu, která v průměru činí 300 Kč/tunu. Při 40-50% vstupní  vlhkosti je 
třeba ročně cca 8400 - 9000 tun dřevního odpadu. 
 
Kalkulovaná  ••••  cena výrobní   2300 Kč/tunu briket 
   ••••  cena prodejní  2500 Kč/tunu briket 
 

Vysoký tlak lisu briketovací linky zajišťuje velmi vysoké zhuštění vstupní suroviny. 
Povrch brikety je sklovitě černý a pevný. Brikety se při manipulaci nelámou 
a při spalování nerozpadají. 

Nízký obsah síry, chlóru a dusíku je zárukou nízké tvorby plynných emisí 
při spalování. Výhřevnost  15 - 20 MJ/kg je srovnatelné z kvalitním uhlím. Popel 
vzniklý spalováním lze užít jako minerální hnojivo. 



 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ÚDAJE VŠEOBECNÉ 

 
 
Provozovatel 
 Název:   RABBIT a.s. 
 Adresa:   257 63  Trhový Štěpánov 
 Vedoucí provozu  Josef Zíka        
 Telefon:    0303 / 512 46, 512 95 
 
Projektová organizace: 
 Název:   EKZA, spol. s.r.o. 
 Adresa:   Areál VUT , budova 10/V,  Kraví Hora 602 00 Brno 
 Řešitelé:   ing. Míchal a Pěček 
 Tel./fax:   05/75 00 42 
 
 
NÁKLADY 
 
Investiční náklady 
investiční náklady:      17 740 000,- Kč 
z toho stavba        4 487 837,- Kč 
           technologie      12 697 177,- Kč 
 
 
Provozní náklady 

Zařízení bylo dokončeno v listopadu 1994 a po ukončení zkušebního provozu je 
v běžném provozu od roku 1995.  

Vyrobená elektrická energie je kromě vlastní spotřeby dodávána ZD Trhový 
Štěpánov za cenu 2,20 Kč/kWh. 
 
 
 1995 1996 1997 

výroba elektrické energie (kWh)  499122 540198 609 276 

vlastní spotřeba el. energie (kWh) 113265 114008 146 408 

dodávka ZD Trhový Štěpánov (kWh) 385 857 426 190 462 868 

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  1 9 9 7 

 
T r h o v ý   Š t ě p á n o v  

 
RABBIT, a.s. - linka na výrobu elektrické energie z bioplynu 

 



Teplo z motoru je kromě vlastního procesu metanizace od července 1997 
využíváno pro vytápění odchovu drůbeže. Ročně je zde v šesti turnusech odchováno 
po 13ti tisících kusech drůbeže průměrné váhy 2 kg, přičemž náklady na otop jsou 
1,5 Kč/kg živé váhy. Další využití tepla je v sušárně kůží, kde ročně ušetří 
120 000 Kč za energii. 
 
 
OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 
 

Technologická linka na výrobu bioplynu z kejdy a jatečních odpadů o celkové 
kapacitě zpracovávaných odpadů cca 28 m3 /den. Uvedená technologická linka 
sestává z následujícího zařízení: 
 
 -betonová jímka na kejdu o obsahu 72 m3, s příslušenstvím 
 -kovového reaktoru na anaerobní zpracování kejdy o objemu 700 m3 
 -plynojemu o objemu 500 m3 
 -dvou ocelových nadzemních nádrží na fermentovanou kejdu `a 1250 m3. 
 

Kromě uvedených základních celků toto zařízení doplňují čerpadla, výměníky, 
potrubní rozvody kapalin a plynu. Celé schéma zařízení je na přiloženém obrázku. 

Energoblok je umístěn v samostatné místnosti, která je situována v přilehlé 
ocelové kolně vedle stávajícího plynojemu. 

Zpracování kejdy a odpadů probíhá v nepřetržitém provozu, výroba elektrické 
energie trvá 18 hod. denně. 

Důvodem výstavby celého zařízení je možnost zpracování vzniklé kejdy 
a následně možnost výroby stabilizovaného hnojiva. Dále je tímto způsobem vyřešen 
problém likvidace zápachu při dalším zpracování  kejdy. 
 
Popis funkce zařízení 
 

Kejda je společně s jatečnými odpady akumulována v betonové jímce, odkud je 
kalovým čerpadlem přečerpávána do reaktoru. Potřebná reakční teplota je v reaktoru 
udržována odpadním teplem odebíraným z chladicí vody plynového motoru 
a chlazením výstupních spalin z motoru. Vzniklý plyn je shromažďován v plynojemu, 
odkud je odebírán k pohonu plynového motoru GEB-160, který pohání generátor 
na výrobu el. energie. Fermentovaná kejda se poté ukládá do dvou zásobních 
nádrží, odkud se vyváží podle potřeby na pole. 
 
Základní technické údaje zařízení: 
 

- denní produkce bioplynu     980-1020 m3  
-výhřevnost plynu       22 MJ/ m3  
-výstupní tlak plynu z reaktoru     2 kPa 
-objem H2S       1-2 % 

 
Energetický blok  GEB-160 

-typ  plynového motoru       6 S 160 GK 
-svorkový výkon při 1000 ot./min.    142 kW 
-spotřeba plynu       ≈ 68 m3 /h 
-typ připojeného generátoru    synchronní, MEZ Frenštát 



-výkon při otáčkách 1000 ot./min.    168 kW, 400 V 
-celkový využitelný tepelný výkon    80-85 kW 
- hmotnost soustrojí      2200 kg 
 

 
 
HODNOCENÍ 
 
 Financování celé akce bylo provedeno z vlastních zdrojů, Česká energetická  
agentura přispěla částkou 2 mil. Kč formou návratné půjčky na 4 roky. 
 
••••  tržby celkem     1 552 310,- Kč/rok 
••••  náklady včetně odpisů     1 387 586,- Kč/rok 
_________________________________________________________ 
••••  hospodářský výsledek       164 724,- Kč/rok 

 
 
Do budoucna se počítá s dalším využitím tepla z chlazení motoru, kterého je 

nadále přebytek pro odchovnu drůbeže na 40 tisíc kuřat a pro vytápěním sušárny 
řeziva. 

Tato dostavba podmiňuje optimální využití instalovaného výkonu energobloku 
především v oblasti spotřeby vyrobeného tepla. 

Kromě energetického využití bioplynu při výrobě tepla a elektrické energie je 
dalším významným efektem přeměna biologického odpadu na stabilizované hnojivo. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚDAJE VŠEOBECNÉ 

 
 
Majitel: 
 Název:   Obecní úřad Roztoky u Křivoklátu 
 Adresa:   Roztoky u Křivoklátu 128 270 23 Křivoklát 
 Telefon:    0313/558113 
 
 
Provozovatel: 
 Název:   ENES s.r.o. 
 Adresa:   Křivoklátská 1137 271 01 Nové Strašecí 
 Řešitelé:   Oto Krejčíř 
 Tel./fax:   0603/235 405 
 
 
Dodavatel: 
 Název:   LIBERECKÉ KOTLÁRNY - HÖLTER, s.r.o. 
 Adresa:   Tovární 500 486 02 Rychnov u Jablonce n.N. 
 Projektový manažer: Ing. Jan Díl 
 Telefon:   0428/388041 
 Fax:    0428/388295 
 
 
 

LIBERECKÉ KOTLÁRNY - HÖLTER, s.r.o provádí a zajišťuje komplexní služby 
v oblasti energetického hospodářství. Jejich hlavní činnosti jsou výstavba kotelen, 
rekonstrukce kotlů pro zvýšení účinnosti a dosažení předepsaných emisních limitů, 
rekonstrukce kotlů na fluidní spalování a výstavba nových fluidních kotlů. 
 

 
D e m o n s t r a č n í   p r o j e k t  1 9 9 7 

 
Roztoky u Křivoklátu  

 
ENES s.r.o. - FLUIDNÍ KOTEL  FK1 - 2 MW 

 



 
 
NÁKLADY 
 
 
Ekonomické údaje 
 

Investiční náklady na výstavbu kotle činily 5,8 mil. Kč 
 Cena spalovaného hnědého uhlí HP2 AD (aditivovaný) je včetně dopravy cca 
600 Kč/t. 
   
Náklady zahrnuté do ceny vyrobeného tepla 
 

1. odpisy  572150 Kč 

2. palivové  1326910 Kč 

3. el. energie  208000 Kč 

4. údržba  60000 Kč 

5. odvoz popílku 55000 Kč 

6. uložení popílku 386200 Kč 

7. najíždění kotle (nafta) 35000 Kč 

8. ostatní  1100750 Kč 

 CELKEM  3744010 Kč 

     

Předpokládaná roční dodávka tepla 15000 GJ/rok 

     

Průměrná výrobní cena tepla  249,6 Kč/GJ 

 
Předpokládaná cena pro odběratele 316 Kč/GJ 
 
 
OBSAH DEMONSTRAČNÍHO PROJEKTU 
 
 

Fluidní, teplovodní, nízkotlaký kotel o výkonu 2 MW je prototypovým zařízením. 
Fluidní kotel je instalován v kotelně OÚ Roztoky u Křivoklátu, ve které je ještě 
instalován ještě jeden kotel spalující hnědé uhlí ARK 830 a z kotelny je zásobováno 
teplem přilehlé sídliště.  
 Ve fluidním kotli je spalováno hnědé aditivované uhlí (HR-2 aditivovaný) 
o výhřevnosti 9,1 - 15 MJ/kg. Na kotelnu je napojeno vytápění cca 200 bytů, 
mateřské školky a obchodního střediska, s požadovaným celkovým tepelným 
příkonem 1,32 MW.  
 



Hlavní technická data fluidního kotle a jeho příslušenství: 
 
Typ kotle  teplovodní, nízkotlaký, fluidní FK1 - 2 MW 
Výkon   jmenovitý   2 MW 
   minimální   0,8 MW 
   maximální   2,2 MW 
Tlak vody      0,4 MPa 
Teplota výstupní vody    112°C 
Teplota vstupní vody    65 - 90°C 
Teplota ve fluidní vrstvě    830 - 850 °C 
Přebytek vzduchu     1,2 - 1,4 
Tepelná účinnost     cca 84 % 
Účinnost odsíření spalin  při Ca/S = 1,5  cca 75 % 
    při Ca/S = 2  vyšší než 75 % 
Palivo - Hnědé uhlí   HP2 - aditivovaný  min. výhřevnost 7 MJ/kg 
    zrnitost  0 - 20 mm 
    voda, popel  bez omezení 
Aditivum      vápenec, nebo dolomit 
Spotřeba vápence na 1 kg síry (Ca/S - 2,5)  7,9 kg CaCO3/ 1 kg 
Odlučovač   tkaninový filtr FTO 4/130 + mech. odlučovač SVK 630 
Spalinový ventilátor  RVK 800 
 
 
Popis fluidního kotle 
 

Samonosná konstrukce s vertikálním uspořádáním teplosměnných ploch 
tvořených membránovými stěnami. Spalovací prostor tvoří dvě fluidní ohniště typu 
EFDM. Kotel je dvoutahový, 1. a 2. tah jsou odděleny membránovou stěnou. 
Vychlazované ohniště je obezděno šamotovým zdivem. Oběh vody nucený, 
zajišťovaný oběhovým čerpadlem. 
 
Popis fluidního ohniště 
 

Fluidní ohniště typu EFDM s vnitřní cirkulací částic ve fluidní vrstvě je 
charakterizováno fluidní vrstvou tvořenou částicemi paliva, popela a aditiva, které se 

mimo nejjemnějších částic, dlouhodobě zdržují ve fluidní vrstvě a tak jsou 
vytvořeny podmínky pro dobré vyhoření hořlaviny v palivu i pro tepelnou přípravu 
aditiva, která je nutná pro odsiřovací reakce ve fluidní vrstvě. 

Ohniště fluidního kotle se skládá ze dvou paralelně uspořádaných modulů. 
Uspořádání modulu je takové, že uprostřed je „spalovací a odsiřovací prostor“ 
a po obou stranách dva tzv. „vychlazovací prostory“. Jednotlivé prostory jsou od sebe 
odděleny svislými stěnami ze žáruvzdorné litiny tak, aby byl umožněn průtok částic 
mezi prostory jak nad stěnami, tak i mezi nimi. 

Palivo s aditivem je přiváděno šnekovými dopravníky do středu výšky každého 
modulu ohniště. Ve spodní části ohniště je rošt a pod ním žlab, kterým se přes 
uzávěr vypouštějí těžší částice, které se neudrží ve fluidní vrstvě. Pod rošt je 
přiváděn spalovací vzduch („S“vzduch) v takovém množství, aby zajistil spolehlivou 
fluidizaci částic v celém ohništi. 

Pod vychlazovací prostory je přiváděn cirkulační vzduch („C“vzduch), který 
zajišťuje cirkulaci částic fluidní vrstvy mezi spalovacím a vychlazovacím prostorem. 



Ve vychlazovacím prostoru jsou vloženy teplosměnné plochy, na kterých se spaliny a 
částice z fluidní vrstvy vychladí a vrací se zpět do spalovacího prostoru. Změnou 
průtoku „C“ vzduchu lze měnit intenzitu cirkulace částic přes teplosměnné plochy 
ve vychlazovacím prostoru a tím i výkon kotle.  

Na rozhraní 1. a 2. tahu jsou instalovány vertikální odlučovače , které zachycují 
odletující částice z fluidní vrstvy a hrubší úletovou frakci vrací zpět do ohniště. 
V druhém tahu a na dně popelové výsypky jsou horizontálně uspořádané svazky 
ohřevu vody. Z kotle odchází spaliny do cyklonového odlučovače popílku a dále jsou 
vedeny na tkaninový čtyřkomorový odlučovač popílku. Za odlučovači je spalinový 
ventilátor, kterým jsou spaliny odváděny do komína. 
 

Kotel byl uveden do zkušebního provozu v létě 1998 a do konce roku 1998 nebyl 
kotel předán do trvalého provozu. Proto není dostatek provozních zkušeností a údajů 
o provozu kotle. Z dosavadního provozu je možno konstatovat, že kotel plně 
postačuje pro krytí potřeby tepla, ale jeho provozní výkon dosahuje 0,8 až 1,3 MW 
při průměrné účinnosti 85%. Provozní ověření jmenovitého výkonu zatím nebylo 
provedeno, protože není dostatečný odběr tepla - doposud napojené odběry mají 
max. potřebný příkon 1,32 MW.  

 
Emise 
 

V dubnu 1998 provedla firma TESO měření emisí plynných a tuhých 
znečišťujících látek vznikajících při spalování aditivovaného hnědého uhlí v kotelně 
obecního úřadu v Roztokách u Křivoklátu. V průběhu měření byl kotel provozován 
obvyklým způsobem podle  potřeby odběru tepla a jeho průměrný výkon byl 980 kW.  

Naměřené hmotnostní koncentrace tuhých  a  plynných znečišťujících látek 
v suchém plynu za normálních podmínek, přepočtené na referenční obsah 6 % O2, 
byly: 
 
 
 Tuhé látky          7 mg.m3  
 SO2      2103 mg.m3 
 NO2        307 mg.m3 
 CO        498 mg.m3 

 O2       15,1 % 
 
 
Z výsledků měření emisí plynných a tuhých znečišťujících látek vyplývá, že kotel 

splňuje při svém provozu požadavky zákona o ochraně ovzduší. 



 
SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ TOPENIŠTĚ FLUIDNÍHO KOTLE  FK1 - 2 MW 

 
 

                         
 
 
 

 
HODNOCENÍ 
 
 Během zkušebního provozu prokázal fluidní kotel FK1 - 2 MW projektované 
parametry a jeho provoz byl spolehlivý, bez závažných závad. Pro konečné 
posouzení demonstračního projektu by bylo vhodné zajistit odběr tepla na úrovni 
jmenovitého výkonu kotle, aby bylo možné ověřit vlastnosti kotle při dlouhodobém 
provozu při plném zatížení. 
 Celkově lze konstatovat, že demonstrační projekt splnil očekávané vlastnosti a lze 
jej doporučit pro další aplikace v podobných případech. 


