
21AUTOMA  11/2009

téma

cipován tak, že umožňuje přenos dat i po me-
talických nebo optických kabelech. Cílem je 
řídit zdroje tepla podle informací o spotře-
bě tak, aby byl provoz celé soustavy co nej-
efektivnější. 

Z centrálního dispečinku je možné nejen 
sledovat činnost kotle a souvisejících zaříze-
ní, ale také je ovládat. Kromě toho lze kotel 
ovládat také lokálně, pomocí operátorského 
panelu systému Simatic v kotelně.

Do centrálního dispečinku jsou přenášeny 
veškeré informace o provozu připojených ko-
telen, včetně poruchových hlášení. Význam-
ným provozněbezpečnostním prvkem je to, že 
systém Promotic odesílá důležitá poruchová 

hlášení v podobě SMS na vybraná telefonní 
čísla pracovníků technické údržby.

Vlastislav Ševčík z firmy MAR-Complex 
oceňuje na systémech Amiris a Promotic pře-
devším jejich poměr ceny a výkonu. Podstat-
nou výhodou jsou také standardní rozhraní, 
umožňující vzájemnou spolupráci obou sys-
témů i systému Simatic. Amiris i Promotic 
jsou dílem českých firem a je pro ně posky-
tován komplexní technický servis.

Závěr

Kotelna na dřevěnou štěpku představu-
je ekonomicky výhodný způsob, jak dopl-

nit existující systém vytápění v Novém Ji-
číně a omezit výhradní závislost města na 
vytápění plynem. V současné době bioko-
telna pokrývá zhruba 10 % spotřeby tepla. 
Současně jde také o řešení šetrné k životní-
mu prostředí, protože dřevěná štěpka patří 
mezi obnovitelná paliva a její zdroje jsou 
v místě k dispozici.

Z hlediska řízení zde byl uplatněn mo-
derní systém dálkového ovládání s perspek-
tivou přechodu na optimální regulaci zdro-
jů tepla podle okamžité a predikované spo-
třeby.

Petr Bartošík

Siemens dodal kogenerační jednotku  
na jemnou biomasu

Biomasa se stává stále důležitějším zdro-
jem primární energie pro výrobu elektřiny 
a tepla k lokálnímu využití a významně při-
spívá nejenom k omezování spotřeby fosil-
ních paliv, ale i ke snižování emisí CO

2
 [1]. 

V poslední době je preferována výstavba za-
řízení spalujících biomasu přímo v centru 
oblastí, kde se biomasa produkuje, přičemž 
cílem je minimalizovat náklady na její svoz 
a skladování. Příkladem takového přístupu je 
nová tepelná elektrárna v městě Böblingen 
ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, 
která v běžném provozu používá jako palivo 
jemnou řezanku ze zbytků biomasy vznika-
jící jako výrobní odpad u místních výrobců 
palivové štěpky. Dosud se tento odpad likvi-
doval bez užitku.

Tepelná elektrárna spalující odpadní bi-
omasu je postavena v areálu již existující 
spalovny komunálního odpadu a účelně vy-
užívá její infrastrukturu. Ročně může spálit 
asi 20 000 tun jemné řezanky, kterou v kon-
venční spalovně komunálního odpadu nelze 
ekologicky zpracovat (obr. 1). Jemná řezan-
ka se skládá ze zbytků biomasy (lesního dře-
va, odpadu vznikajícího při údržbě městské 
zeleně, zbytků zemědělských plodin apod.), 
které propadnou pod síto při výrobě palivové 
štěpky. Úplné technologické zařízení tepel-
né elektrárny na spalování odpadní biomasy 
dodala divize Industry Solutions společnosti 
Siemens. Jeho základem je systém s názvem 
Reject-Power, který tvoří spalovací komora 
a parního kotel, parní turbosoustrojí, tepelný 
výměník napájený odpadní párou, zařízení 
pro čištění kouřových plynů a komín. Součás-
tí komplexní dodávky byla také elektrotech-
nická výstroj včetně PLC řady Simatic S7, 
systém pro řízení technologických procesů 

PCS7 i další software a dále motorů s ma-
lou spotřebou energie ve třídě účinnosti 1. 
Jádrem spalovacího zařízení je lopatkové 
metací kolo, které velkou rychlostí vhazuje 
jemně zrněnou biomasu do spalovací komo-

ry tak, aby heterogenní palivo bylo ve spalo-
vacím prostoru co možná rovnoměrně rozlo-
ženo a při teplotě asi 950 °C dokonale vyho-
řelo. Díky systému s lopatkovým kolem lze 
používat i biomasu s větším obsahem vody.

Systém Reject-Power je dimenzován na 
tepelný výkon až 6 MWt a za hodinu dokáže 
vyrobit asi 6,4 tuny ostré páry o tlaku 4 MPa 
a teplotě 390 °C. Pára se využívá k výrobě 
elektrické energie v parním turbosoustrojí 
a také jako primární zdroj tepla v systému dál-
kového vytápění. Generátor o výkonu 700 kW 
dodává elektrický proud do veřejné rozvod-
né sítě a může celoročně zásobovat elektři-

nou asi 5 200 osob. Prodej vyrobené elektřiny 
za ceny podle zákona o obnovitelných energi-
ích vylepšuje hospodářské výsledky spalovny. 
Vznikající odpadní teplo se dodává přes výmě-
ník tepla do rozvodné sítě dálkového vytápě-

ní. Díky kombinované výrobě 
elektřiny a tepla se palivo vyu-
žívá s účinností větší než 80 %. 
V porovnání s výrobou stejné-
ho množství elektřiny a tep-
la z fosilních paliv se takto 
za rok emituje o 10 200 tun 
méně CO

2
.

Společnos t  S iemens 
v rámci kontraktu za 3,5 mi-
lionu eur vypracovala pro-
jekt, zajistila dodávku, mon-
táž i uvedení celého zařízení 
do provozu, včetně naprogra-
mování řídicího systému, vy-
hodnocení zkušebního pro-
vozu a vyškolení pracovníků 
provozovatele. Zkušební pro-
voz elektrárny, zahájený letos 
v únoru, byl počátkem května 

úspěšně zakončen závěrečným testem a elek-
trárna byla po převedení na plný výkon pře-
dána do běžného používání.
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Obr. 1. Spalovací komora jednotky pro výrobu elektřiny a tepla 
z jemné biomasy instalované v Böblingenu (foto: Siemens)


