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Vývoj emisií a ročnej produkcie SO2
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Zmena palivovej základne na nízkosírne hnedé energetické uhlie
s výhrevnosťou 13,5 MJ/kg si vyžiadala výmenu spaľovacích
zariadení, hlavných a stabilizačných horákov, tlakového celku
kotla. Spaľovacie zariadenia boli doplnené o pásový rošt
umožňujúci spaľovanie drevnej štiepky. Boli zrekonštruované

Nemenej významným cieľom rekonštrukcie bolo zabezpečenie
dlhodobo udržateľnej konkurencieschopnosti na otvorenom
trhu s teplom v lokalite mesta Zvolen . Dosiahnuté výsledky
potvrdzujú, že aj tento cieľ sa podarilo naplniť.

Porovnanie cien tepelného obsahu palív
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Mesto Zvolen patrí k tým mestám, kde sa dlhodobo rozvíja
sústava centrálneho zásobovania teplom (SCZT). Zásobovanie
teplom z SCZT prináša odberateľom istotu, bezpečnosť a
spoľahlivosť dodávok, komfort, pravidelnú údržbu, servis a
obnovu zariadení v cene tepla a nižšie zaťaženie životného
prostredia. V posledných rokoch bola často opakovaná otázka
výhodnosti tohto spôsobu vykurovania a prípravy teplej úžitkovej
vody pre domácnosti, rovnako aj dodávok technologického
tepla pre priemyselných odberateľov. Na tieto otázky dala
odpoveď komunálna energetická koncepcia mesta Zvolen.
Koncepcia vyhodnotila teplo z SCZT ako najefektívnejšie
a najvýhodnejšie pre konečného odberateľa. Prax z posledných
rokov to potvrdzuje. Zvolen patrí k mestám s najnižšou cenou
tepla a najmenšou spotrebou tepla na ekvivalentnú bytovú
jednotku, to znamená, že obyvatelia Zvolena patria k tým, čo
platia za teplo najmenej. Náklady na teplo v rozhodujúcej miere
ovplyvňuje cena paliva, resp. energonosičov (65%). Konkurenčné
porovnávanie komplikuje aj používanie rôznych jednotiek,
v ktorých sa obsiahnutá tepelná energia meria. Cena plynu
sa po novom určuje za dodané kilowatthodiny (kWh) energie,
rozvodné závody udávajú spotrebu elektriny priamo v kWh,
dodávka tepla je určovaná v GJ a pevné palivo sa nakupuje
v tonách. Pre lepšiu orientáciu a porovnanie sú v nasledovnom
grafe ceny jednotlivých energonosičov prepočítané na rovnakú
jednotku kWh a rovnakú úroveň dodávky, t.j. na výstupe
z primárnych rozvodov :
Z grafu je zrejmé, že cena tepla z SCZT Zvolenskej teplárenskej,

Sk/kWh

všetky periférie kotla a kotol bol
vybavený moderným riadiacim
systémom
Siemens-Simatic.
Emisie spalín sú kontinuálne
monitorované AMS s väzbou
na
riadiaci
systém
kotla
a diaľkovým prenosom údajov
na web. V rámci rekonštrukcie
zdrojov sa vyriešila aj potreba
kotla s nižším výkonom. Kotol
K-02 bol zrekonštruovaný na
znížený výkon 65 MW. Tento
kotol bude nasadzovaný do
prevádzky hlavne počas zimných
špičiek a v období mimo hlavnej vykurovacej sezóny.
Základným cieľom projektu bolo zabezpečiť splnenie sprísnených
emisných limitov platných v EÚ a SR po 1.1.2008, čo bolo
preukázané komplexnými skúškami, úplnou funkčnou skúškou
AMS a jednorázovými meraniami emisných znečisťujúcich látok
v zmysle platnej legislatívy.

Ročná produkcia emisií SO2 (t)

Zvolenská teplárenská a.s. je najväčším výrobcom a dodávateľom
tepla v lokalite mesta Zvolen. Zdroj pôvodne používal ako palivo
slovenské hnedé uhlie, jeho inštalovaný tepelný výkon bol 216
MW v dvoch kotloch K-01 a K-02 po 108 MW. Elektrický výkon
zdroja je realizovaný v 25 MW-vom protitlakom turbogenerátore
(TG-01) a 9 MW-vom v kondenzačnom turbogenerátore (TG-5).
Slovenské hnedé uhlie neumožňovalo plniť predpísané limity
pre znečisťujúce látky. Hlavným problémom boli prekračované
koncentrácie oxidov síry v spalinách. Spoločnosť sa rozhodla
vyriešiť tento ekologický problém realizáciou projektu
„Ekologizácie tepelného zdroja s využitím spoluspaľovania
biomasy vo Zvolenskej teplárenskej, a.s.“ (ďalej Projekt) a
podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na jeho
financovanie. Poskytovateľ pomoci MŽP-SR schválil v roku 2005
NFP z prostriedkov EU a štátneho rozpočtu SR vo výške 470
mil.Sk, čo pôvodne predstavovalo 95% investičných nákladov
projektu. Dňa 24.4.2006 uzavrela spoločnosť zmluvu o dielo
s vybraným zhotoviteľom Slovenské energetické strojárne, a.s.
Tlmače (ďalej SES). Výstavba začala ihneď po podpise zmluvy
realizáciou I. etapy Projektu v rámci ktorej bol zrekonštruovaný
kotol K-01, zariadenie na príjem, skladovanie a vnútornú
dopravu drevnej štiepky do spaľovacích zariadení kotlov,
riadiaci systém, a automatický monitoring spalín (AMS). I. etapa
bola ukončená komplexnými skúškami v marci 2007. Po tomto
termíne sa začala realizovať II. etapa projektu rekonštrukciou
kotla K-02. II. Etapa bola ukončená komplexnými skúškami
kotla K-02, ktoré prebehli v máji 2008.
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a.s. je konkurencieschopná, hlavným dôvodom priaznivej ceny
je skutočnosť, že ZT využíva palivo z nižšou obstarávacou cenou
(uhlie, drevná štiepka) a vie ho na svojom zariadení efektívne
premeniť na koncové produkty, t.j. teplo a elektrinu.
Na záver mi dovoľte, aby som sa poďakoval všetkým tým, ktorí
prispeli k úspešnému priebehu a zavŕšeniu realizácie diela.
Sú to jednak naši projektanti z Banských projektov Bratislava,
generálny dodávateľ SES Tlmače a všetci ostatní dodávatelia
stavebnej a technologickej časti diela, ale v rovnakej miere aj
naši zamestnanci, ktorí svojou prácou a aktívnym prístupom pri
plnení povinnosti prispeli k zdarnému priebehu prác. Rád by som
vyjadril nádej, že dielo bude slúžiť bez poruchových výpadkov
v prospech obchodných partnerov Zvolenskej teplárenskej, a.s. a
obyvateľov mesta Zvolen a dúfam tiež, že sa naplnia očakávania
prevádzkovateľa a poskytovateľa finančnej pomoci.
Ing. Július Jankovský
generálny riaditeľ
zvloenská Teplárenská a s.

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (SES Tlmače) patrí
medzi významných dodávateľov kotlov pre elektrárne, teplárne
a spaľovne. Spoločnosť zabezpečuje komplexný systém služieb v
energetike: vývoj, projektovanie, výrobu, montáž a uvedenie do
prevádzky. Je firmou s 57-ročnou tradíciou.
Naša spoločnosť vyrába a dodáva parné kotly na spaľovanie
uhlia, oleja, plynu a biomasy, ktoré spĺňajú najnáročnejšie
požiadavky ochrany životného prostredia pri dosahovaní vysokej
účinnosti a dlhodobej prevádzkyschopnosti.
Projekt ekologizácie Zvolenskej teplárenskej akciovej spoločnosti
zahŕňal rekonštrukciu kotlov K1 a K2 súvisiacu so zmenou
palivovej základne na spaľovanie nízkosírnatého hnedého uhlia
a drevnej štiepky s cieľom znížiť hodnotu dosahovaných emisií
pod úroveň emisných limitov platných v SR a EÚ po 1.1.2008.
V prvej etape projektu ekologizácie
bola realizovaná
modernizácia kotla K1 výmenou klasickej spaľovacej komory za
novú, tvorenú membránovými stenami. Technológia spaľovania
bola doplnená o práškové horáky, stabilizačné plynové horáky
a ventilátorové mlyny pre spracovanie hnedého uhlia na uhoľný
prach. Súčasťou je spaľovací rošt na spaľovanie drevnej štiepky
s cieľom znížiť hodnoty dosahovaných emisií pod úroveň
legislatívnych limitov. Súčasťou dodanej technológie je riadiaci
systém a silnoprúdové rozvody. Výsledkom prestavby kotla K2 v
druhej etape ekologizácie je kotol modernej koncepcie, tiež so
spoluspaľovaním drevoštiepky s výkonom 90 t/h.
Spoločnosť SES projektuje a dodáva kompletné energetické diela.
Vyvíja, vyrába, montuje rozhodujúce zariadenia a poskytuje
komplexné servisné služby svojim zákazníkom. Progresívne

technológie zabezpečujúce
vysokú účinnosť výroby
elektrickej
a
tepelnej
energie pri rešpektovaní
prísnych zásad ochrany
životného
prostredia
aplikované v dodávaných
energetických zariadeniach
sú výsledkom vlastného
vývoja a medzinárodnej
spolupráce.
Zrealizovaním projektu v
Zvolenskej teplárenskej SES
Tlmače potvrdzujú pripravenosť možnej účasti na prípadných
energetických projektoch v oblasti tak nových zdrojov ako aj
rekonštrukcií a modernizácií elektrární a teplární.

Ing. Martin Paštika, MBA
generálny riaditeľ
Slovenské energetické strojárne a.s.

Skládka uhlia pred rekonštrukciou

Rozdelenie skládky – výstavba

Schéma kotla K01 160t/h

Schéma technologického zapojenia teplárne po rekonštrukcii

Tepláreň pred rekonštrukciou

Tepláreň po rekonštrukcii

Zadrevovanie - doprava drevnej štiepky

Vonkajšia doprava drevnej štiepky

Technologický velín zdroja

Operatívne zásobníky drevnej štiepky pred kotolňou

Skládka drevnej štiepky

Vývoj projektu
máj 2008
- kolaudácia diela

máj 2008
- odovzdanie do prevádzky K02

marec 2007
- odovzdanie do prevádzky K01

24.4.2006
- podpísaná Zmluva o dielo
so zhotoviteľom SES, a.s. Tlmače

20.10.2005
- podpísaná Zmluva o pridelení NFP

6.9.2005
- schválenie žiadosti o NFP

23.5.2005
- žiadosť o poskytnutie NFP MŽP SR

2005
- Štúdia realizovateľnosti

2003–2004
- spracovaná nezávislá Štúdia

Spaľovanie drevnej štiepky na rošte

