O společnosti
20 let ŠKO-ENERGO
Vlastníci společnosti
Příloha k tiskové zprávě

ŠKO‑ENERGO je projektem, při
kterém bylo vyčleněno energetické
hospodářství jedné z největších
a nejúspěšnějších firem České
republiky – ŠKODA AUTO.
Na projektu se podílely významné
tuzemské a zahraniční firmy.
ŠKODA AUTO se spojila se společnostmi
VW Kraftwerk, RWE, OBAG a STE
a v roce 1995 založily provozní společnost
ŠKO‑ENERGO, s.r.o. a financují společnost
ŠKO‑ENERGO FIN, s.r.o. Jejich úkolem
je zajištění spolehlivého ekonomického
a ekologického zásobování energiemi závodu
ŠKODA AUTO. Část svého výkonu společnost
ŠKO‑ENERGO nabízí k využití městu
Mladá Boleslav.

Provozní společnost

22,5 %

Finanční společnost

VW Kraftwerk GmbH

21,25 %

CEZ, a.s., Praha
44,5 %

E.ON Czech Holding AG, Mnichov, Nmecko
31,25 %

5,0 %

Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav

12 %

21 %

42,5 %

Dodávané energie pro ŠKODA AUTO a město Mladá Boleslav
Pitná voda

Teplo

Průmyslová voda

Elektrická energie

Chladící voda

Stlačený vzduch
Mladá Boleslav

Vrchlabí

Kvasiny

Čištění odpadních vod

Zemní plyn

Provoz a údržba vnitropodnikových sítí ŠKODA AUTO

VÝROBA TEPLA A ELEKTŘINY
Teplárna ŠKO‑ENERGO v Mladé Boleslavi je
spolehlivým energetickým jádrem, které dodává
elektřinu a teplo do automobilky. Kromě toho
společnost teplem zásobuje i město Mladá
Boleslav, kde ho odebírá 12 tisíc domácností a více
než 200 podnikatelských subjektů a institucí
prostřednictvím distribuční sítě Centrotherm.
ŠKO‑ENERGO vyrábí elektřinu a teplo i v závodě
Kvasiny a Vrchlabí v kogeneračních plynových
jednotkách.

Město

Mladá Boleslav

VÝROBA STLAČENÉHO VZDUCHU,
PRŮMYSLOVÉ, CHLADICÍ
A DEMINERALIZOVANÉ VODY
Energetika zahrnuje nejen teplárenství, ale zároveň
i rozsáhlou oblast energetické infrastruktury.
V současné době ŠKO‑ENERGO provozuje
kompresorové stanice pro výrobu stlačeného
vzduchu, několik stanic chladicí vody pro výrobní
technologie, úpravnu průmyslové vody Bradlec,
čistírny odpadních vod a regulační stanice
zemního plynu.

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Velmi důležitou součástí zařízení společnosti,
která přímo navazuje na provozy ŠKODA AUTO,
je neutralizační stanice. Zde se čistí odpadní
vody z lakovny karoserií. Vody bez přítomnosti
organických látek zbavené těžkých kovů se
vypouštějí do lagun. Laguny jsou součástí stanice
na dočištění vody z dešťové kanalizace.
Zajímavým technologickým řešením, které
spojuje ochranu vod s teplárnou, je stanice čištění
odpadních vod z mechanického opracování kovů
(zaolejované vody a emulze).

Objekty ŠKO‑ENERGO na území ŠKODA AUTO

Teplo

ENERGETICKÉ SLUŽBY,
PROVOZ A ÚDRŽBA SÍTÍ
Společnost provozuje a udržuje veškeré
energetické sítě v areálech ŠKODA AUTO. Má
na starosti také distribuci a měření. K tomu, aby
byla schopná zajistit veškeré uvedené služby,
využívá nejmodernější zařízení.

Fakta a čísla
Popis stávajících aktivit
Vyrábíme, nakupujeme
a dodáváme veškeré energie pro
ŠKODA AUTO, a to jak v hlavním
závodě Mladá Boleslav, závodě
Česana, tak v pobočných závodech
Vrchlabí a Kvasiny. Kromě ŠKODA
AUTO zásobujeme teplem 12 tisíc
domácností v Mladé Boleslavi.
Zajištujeme dodávky energií pro
ŠKODA AUTO a město 24 hodin
denně a zaměstnanci pracují
v jednosměnném, dvousměnném
a nepřetržitém provozu.

PŘEHLED ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI ŠKO-ENERGO:
• Výroba elektrické energie a tepla pro
ŠKODU AUTO v teplárně v Mladé
Boleslavi a v plynových kogeneračních
jednotkách v závodech Vrchlabí
a Kvasiny
• Teplo je dodáváno i obyvatelům firmám
v Mladé Boleslavi
• Výroba průmyslové vody na Bradleci –
voda se čerpá z řeky Jizery a po úpravě
dodává potrubím do hlavního závodu
• Výroba chladicí a demineralizované vody
• Výroba stlačeného vzduchu
v kompresorových stanicích
• Čištění odpadních vod ve speciálních
čističkách a jejich odvádění ze závodu

• Zajištění dodávek zemního plynu
i dalších potřebných médií pro výrobu
• Zajištění dodávek pitné vody
• Provozování, opravy a údržba všech
energetických sítí v areálech všech
závodů ŠKODA AUTO
• Provoz a údržba veškerých
energetických zařízení v halách
a budovách ŠKODA AUTO
• Při výrobě používáme nejmodernější
technologie, abychom co nejvíce
chránili životní prostředí. Naše
společnost se řadí mezi nejspolehlivější
a nejekologičtější v Evropě
• V současné době má naše společnost
330 zaměstnanců v závodech
Mladá Boleslav, Vrchlabí a Kvasiny

Významné tři milníky provozu včetně data
1995

2000

2005

Společnost ŠKO-ENERGO byla založena
1. 7. 1995 a hned v tomto roce byla
zahájena výstavba nové teplárny a dalších
infrastrukturních zařízení. ŠKO-ENERGO
se stala prvním mezinárodním projektem
v oblasti energetiky v ČR a zároveň
pilotním projektem Kjótského protokolu.

Nová teplárna zahájila svůj provoz
v roce 2 000 a postupně byla uváděna
do provozu i další nová zařízení a stavby,
jako např. čističky odpadních vod, čerpací
stanice, kompresorová stanice, laguny
na dočišťování vod a nové horkovody
pro zásobování průmyslových podniků
v nově budovaných průmyslových zónách
v okrajových částech Mladé Boleslavi.

V roce 2005 zahájila společnost spalování
biomasy, tzv. peletek, aby tak přispěla
k ochraně klimatu a životního prostředí

Vývoj energetiky v mladoboleslavské automobilce
Energie byla potřeba od počátku existence
firmy Laurin a Klement. Ve strojovně
hučely parní stroje – největší o výkonu
650 k poháněl mohutné dynamo, další
o výkonu 300 k poháněl transmise, také
třetí stroj záložní, o výkonu 120 k běžel
od rána do večera. V roce 1919 byla
vybudována nová elektrárna s kotelnou
a 40 m komínem o výkonu 100 HP, sloužící
k výrobě třífázového střídavého proudu
o napětí 500 W.

V 70. letech 20. století byla postavena
nová teplárna a v teplárně byly 3 práškové
kotle na jemný uhelný prach, každý
o výkonu 50 tun páry za hodinu. Teplárna
měla 2 turbíny, každá o výkonu 6 MGW el.
energie, což byla čtvrtina potřeby závodu.
Dlouhá léta patřila energetika Škodě.
Po spojení Škody s Volkswagenem
v r. 1991 se začalo uvažovat o stavbě
nové teplárny. Byl připraven model,
v němž se energetika v roce 1995 vyčlenila
ze Škody a spojila s velkými tuzemskými

i zahraničními energetickými společnostmi,
které pomohly se stavbou nové moderní
teplárny nejen finančně, ale i odborně
(VW Kraftwerk, E.ON, ČEZ).
V současné době jsou základním zdrojem
2 parní fluidní kotle o výkonu 2×140 tun
páry za hodinu a plynový parní kotel
o výkonu 60 tun páry za hodinu. Pára
je distribuována do 2 parních turbín
firmy Siemens, kde výkon každé turbíny
je v kondenzačním provozu 35 MGWel.
a 70 MGWtep.

Na co jsme pyšní
Jsme pyšní na to, že máme moderní
zařízení a technologie a díky tomu jsou
dodávky energií bezporuchové, spolehlivé,
bezpečné, ekologické a pro zákazníky
cenově výhodné.

v ochraně ovzduší, vody a likvidaci odpadů.
Nejdůležitější je snižování emisí CO², které
započalo změnou technologie při výstavbě
teplárny a pokračuje nahrazením 1/3 uhlí
biomasou.

Máme výrazně ekologické chování
ve všech oblastech činnosti, spočívající

Těší nás pozitivní vnímání společnosti
v celém mladoboleslavském regionu,

Podrobné informace o společnosti:

www.sko-energo.cz

které je výsledkem dobré cenové politiky
dodávek tepla, ekologickým chováním
a podporou sportu a mládeže.
Jsme tým kvalifikovaných stabilizovaných
zaměstnanců, který má kompetence
a motivaci firmu dále společně rozvíjet
a zvyšovat její konkurenceschopnost.

Dodávané energie pro ŠKODA AUTO a město Mladá Boleslav

O společnosti

Pitná voda

Teplo

Průmyslová voda

Elektrická energie

Chladící voda

Stlačený vzduch

Vlastníci
společnosti
Zemní plyn

Vrchlabí

Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

Čištění odpadních vod

ŠKO-ENERGO je projektem, při
sítí ŠKODA AUTO
Provozní společnost
kterém bylo vyčleněno energetické Provoz a údržba vnitropodnikových
hospodářství jedné z největších
22,5 %
21,25 %
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VÝROBA STLAČENÉHO VZDUCHU,
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
republiky – ŠKODA AUTO.
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Teplárna ŠKO-ENERGO v Mladé Boleslavi je
Velmi důležitou součástí zařízení společnosti,
Na projektu
se podílely
významné
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spolehlivým
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jádrem, které
dodává
která přímo navazuje na provozy ŠKODA AUTO,
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a
teplo
do
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Kromě
toho
je neutralizační stanice. Zde se čistí odpadní
Energetika zahrnuje nejen teplárenství, ale zároveň
tuzemské a zahraniční firmy.
společnost teplem zásobuje i město Mladá
Boleslav, kde ho odebírá 12 tisíc domácností a více
ŠKODA AUTO se spojila se společnostmi
než 200 podnikatelských subjektů a institucí
VW Kraftwerk,
RWE, OBAG
a STE
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a
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ŠKO-ENERGO, s.r.o. a financují
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i rozsáhlou oblast energetické infrastruktury.
V současné době ŠKO-ENERGO provozuje
kompresorové stanice pro výrobu stlačeného
12 %
vzduchu, několik stanic chladicí vody pro výrobní
technologie, úpravnu průmyslové vody Bradlec,
čistírny odpadních vod a regulační stanice
zemního plynu.

ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. Jejich úkolem
je zajištění spolehlivého ekonomického
a ekologického zásobování energiemi závodu
ŠKODA AUTO. Část svého výkonu společnost
ŠKO-ENERGO nabízí k využití městu
Mladá Boleslav.

Město

Kvasiny

Teplo

Finanční společnost

VW Kraftwerk GmbH
ENERGETICKÉ SLUŽBY,

CEZ, a.s., PROVOZ
Praha A ÚDRŽBA SÍTÍ

Společnost provozuje a udržuje veškeré
energetické sítě v areálech ŠKODA AUTO. Má

vody z lakovny karoserií. Vody bez přítomnosti
organických látek
kovů
44,5zbavené
% těžkých
5,0
%se
vypouštějí do lagun. Laguny jsou součástí stanice
na dočištění vody z dešťové kanalizace.

E.ON Czech
Holding
AG,
Mnichov,
na starosti
také distribuci
a měření.
K tomu, aby Nmecko
31,25
byla schopná zajistit veškeré uvedené služby,

%

využívá nejmodernější zařízení.
Škoda Auto
a.s., Mladá Boleslav

Zajímavým technologickým řešením, které
spojuje ochranu vod s teplárnou, je stanice čištění
odpadních vod z mechanického opracování kovů
(zaolejované vody a emulze).

21 %

42,5 %

Objekty ŠKO-ENERGO na území ŠKODA AUTO
Dodávané energie pro ŠKODA AUTO a město Mladá Boleslav
ZÁVOD MLADÁ BOLESLAV

ZÁVOD VRCHLABÍ

LEGENDA
Majetek:
E1 – stará teplárna
E1A – nová teplárna
E3 – administrativní budova a dílny
E5 – kompresorová stanice
E13 – regulační stanice ZP pro E1
E14 – kompresorová stanice 0,6 MPa
E14A – chladící stanice (uvnitř E14)
E18 – sklad
E20 – bet. ochranná vana
E24 – komín
E25 – venkovní rozvodna 110 kV
Z5 – čerpací stanice dešť. vod
Z6 – chladící věž, čerpací stanice
Z7 – chladící věž u E14
Z10 – demistanice
Z17 – neutralizační stanice stará
Z17A – neutralizační stanice nová
Z19 – vodojem u E14
Z22 – čerpací stanice dešť. vod
Z23 – měř. obj. odpadních vod
Z24 – stanice chladící vody

LKW

Teplo
Elektrická energie
Stlačený vzduch

Vrchlabí

E1
Z4

Služby:
E25 – rozvodna 22 kV
E30 – regulační stanice zem. plynu
E31 – rozvodna 22 kV
Z9 – čerpací stanice splaškových vod
Z30 – chladící stanice pro M6

E6

Pitná voda

E2

E5
E3

Z2

Průmyslová voda
Z1

Chladící voda

Město

LEGENDA

Kvasiny

Majetek:
E1 – teplárna
E6 – regulační stanice ZP
Služby:
E2 – rozvodna 35 kV
E3 – kompresorová stanice 6 bar

S

Mladá Boleslav

Z25 – neutralizační stanice zaolej. vod
Z26 – měř. obj. odpadních vod
Z29 – dočišťovací laguna dešť. vod
Z32 – nová chladící věž teplárny
U1 – zauhlování

Zemní plyn

Čištění odpadních vod
0

50 100

200 m

Mladá Boleslav
E5 – kompresorová stanice 9 bar
Z1 – čerpací stanice prům. vody
Z2 – měrný objekt odpadních vod
Z4 – chladící věže

Z7
Z24

Z17

Z10 Z9

Z5

LEGENDA

E13
E18

E1A

Z32

E25

Z25

VÝROBA
STLAČENÉHO VZDUCHU,
E1
PRŮMYSLOVÉ,
CHLADICÍ
E8
U1
A DEMINERALIZOVANÉ VODY
E21

E5

Teplárna ŠKO-ENERGO v Mladé Boleslavi je
Z6
E4
spolehlivým energetickým jádrem, které dodává E31
elektřinu a teplo do automobilky. Kromě toho
společnost teplem zásobuje i město Mladá
Boleslav, kde ho odebírá 12 tisíc domácností a více
než 200 podnikatelských subjektů a institucí
prostřednictvím distribuční sítě Centrotherm.
ŠKO-ENERGO vyrábí elektřinu a teplo i v závodě
Kvasiny a Vrchlabí v kogeneračních plynových
jednotkách.

Teplo

Z29

E3

VÝROBA TEPLA A ELEKTŘINY

ZÁVOD KVASINY

Provoz a údržba vnitropodnikových sítí ŠKODA AUTO

E14

E20

E9

Energetika zahrnuje nejen teplárenství, ale zároveň
i rozsáhlou oblast energetické infrastruktury.
V současné době ŠKO-ENERGO provozuje
kompresorové stanice pro výrobu stlačeného
vzduchu, několik stanic chladicí vody pro výrobní
technologie, úpravnu průmyslové vody Bradlec,
čistírny odpadních vod a regulační stanice
zemního plynu.
Z29

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Z4
Z5 E2
Z1
Z1A
Z5B
Z7

Z9

Z5A
Z3B
Z3A
Z4

Z3
Z4A

2

Společnost provozuje a udržuje veškeré
energetické sítě v areálech ŠKODA AUTO. Má
na starosti také distribuci a měření. K tomu, aby
E1B
byla schopná zajistit veškeré uvedené služby,
E1A
využívá nejmodernější zařízení.
1

Z6

Zajímavým technologickým řešením, které
spojuje ochranu vod s Steplárnou, je stanice čištění
odpadních vod z mechanického opracování kovů
(zaolejované vody a emulze).
0
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E1A – venkovní rozvodna 110
kV
E1B – rozvodna 6,3 kV
E2 – kompresorová stanice
E6 – centrální měření ZP
E8 – kotelna pro chlad. stanici
E9 – trafostanice pro Z9, Z9A,
Z10
E10 – kogenerace
Z1 – ČS pitné vody
Z1A – vodojem
Z3 – PČOV
Z3A – retenční stanice PČOV
Z3B – kalová pole PČOV
Z4 – BČOV
Z4A – přečerpávací stanice
BČOV
Z5 – úpravna a čerpací stanice
prům. vody
Z5A – vodojem prům. vody
Z5B – vodojem prům. vody
Z5C – vodojem prům. vody
Z6 – jímací objekt prům. vody
Z7 – dešťová zdrž I
Z8 – dešťová zdrž II
Z9 – čerpací stanice chl. vody
Z9A – čerpací stanice chl. vody
Z10 – čerpací stanice požární
vody

ENERGETICKÉ SLUŽBY,
Z9A
PROVOZZ10 AE8 ÚDRŽBA
SÍTÍ
E9

E6

Velmi důležitou součástí zařízení společnosti,
která přímo navazuje na provozy ŠKODA AUTO,
je neutralizační stanice. Zde se čistí odpadní
vody z lakovny karoserií. Vody bez přítomnosti
organických látek zbavené těžkých kovů se
vypouštějí do lagun. Laguny jsou součástí stanice
na dočištění vody z dešťové kanalizace.

S

Z17A

200 m

Objekty ŠKO-ENERGO

Objekty ŠKO-ENERGO na území ŠKODA AUTO
ZÁVOD MLADÁ BOLESLAV

ZÁVOD VRCHLABÍ
LEGENDA
Majetek:
E1 – stará teplárna
E1A – nová teplárna
E3 – administrativní budova a dílny
E5 – kompresorová stanice
E13 – regulační stanice ZP pro E1
E14 – kompresorová stanice 0,6 MPa
E14A – chladící stanice (uvnitř E14)
E18 – sklad
E20 – bet. ochranná vana
E24 – komín
E25 – venkovní rozvodna 110 kV
Z5 – čerpací stanice dešť. vod
Z6 – chladící věž, čerpací stanice
Z7 – chladící věž u E14
Z10 – demistanice
Z17 – neutralizační stanice stará
Z17A – neutralizační stanice nová
Z19 – vodojem u E14
Z22 – čerpací stanice dešť. vod
Z23 – měř. obj. odpadních vod
Z24 – stanice chladící vody

LKW

ŠKODA AUTO závod Kvasiny

E1
Z4

Služby:
E25 – rozvodna 22 kV
E30 – regulační stanice zem. plynu
E31 – rozvodna 22 kV
Z9 – čerpací stanice splaškových vod
Z30 – chladící stanice pro M6

E6

E2

E5
E3

Z2

Z1

ŠKODA AUTO závod Vrchlabí
LEGENDA
S

ŠKODA AUTO závod Mladá Boleslav

Z25 – neutralizační stanice zaolej. vod
Z26 – měř. obj. odpadních vod
Z29 – dočišťovací laguna dešť. vod
Z32 – nová chladící věž teplárny
U1 – zauhlování
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Majetek:
E1 – teplárna
E6 – regulační stanice ZP
Služby:
E2 – rozvodna 35 kV
E3 – kompresorová stanice 6 bar

E5 – kompresorová stanice 9 bar
Z1 – čerpací stanice prům. vody
Z2 – měrný objekt odpadních vod
Z4 – chladící věže

Z7
Z24

Z17
Z17A

ZÁVOD KVASINY

E14
Z10 Z9

Z5
E3

Z29
E13

LEGENDA

Objekty ŠKO-ENERGO

Z24

Z17A

Z17

Z6

E31

E4

E5

E14

Z7

LKW

E1

E1A

Z10 Z9

E21

E18

E8

Z25

E3

E9

U1

E20

Z32

Z5

E25

E13

Z29

Z29

Majetek:
E1 – stará teplárna
E1A – nová teplárna
E3 – administrativní budova a dílny
E5 – kompresorová stanice
E13 – regulační stanice ZP pro E1
E14 – kompresorová stanice 0,6 MPa
E14A – chladící stanice (uvnitř E14)
E18 – sklad
E20 – bet. ochranná vana
E24 – komín
E25 – venkovní rozvodna 110 kV
Z5 – čerpací stanice dešť. vod
Z6 – chladící věž, čerpací stanice
Z7 – chladící věž u E14
Z10 – demistanice
Z17 – neutralizační stanice stará
Z17A – neutralizační stanice nová
Z19 – vodojem u E14
Z22 – čerpací stanice dešť. vod
Z23 – měř. obj. odpadních vod
Z24 – stanice chladící vody

LEGENDA
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S

200 m

Služby:
E25 – rozvodna 22 kV
E30 – regulační stanice zem. plynu
E31 – rozvodna 22 kV
Z9 – čerpací stanice splaškových vod
Z30 – chladící stanice pro M6

Z25 – neutralizační stanice zaolej. vod
Z26 – měř. obj. odpadních vod
Z29 – dočišťovací laguna dešť. vod
Z32 – nová chladící věž teplárny
U1 – zauhlování
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ZÁVOD VRCHLABÍ
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ZÁVOD MLADÁ BOLESLAV

Objekty ŠKO-ENERGO na území ŠKODA AUTO

(zaolejované vody a emulze).

S

Z2

E6

Z10

E1B

Z9 E9

E1A

E8 Z9A

1

Majetek:
E1 – teplárna
E6 – regulační stanice ZP
Služby:
E2 – rozvodna 35 kV
E3 – kompresorová stanice 6 bar

LEGENDA

E1

E1A – venkovní rozvodna 110
kV
E1B – rozvodna 6,3 kV
E2 – kompresorová stanice
E6 – centrální měření ZP
E8 – kotelna pro chlad. stanici
E9 – trafostanice pro Z9, Z9A,
Z10
E10 – kogenerace
Z1 – ČS pitné vody
Z1A – vodojem
Z3 – PČOV
Z3A – retenční stanice PČOV
Z3B – kalová pole PČOV
Z4 – BČOV
Z4A – přečerpávací stanice
BČOV
Z5 – úpravna a čerpací stanice
prům. vody
Z5A – vodojem prům. vody
Z5B – vodojem prům. vody
Z5C – vodojem prům. vody
Z6 – jímací objekt prům. vody
Z7 – dešťová zdrž I
Z8 – dešťová zdrž II
Z9 – čerpací stanice chl. vody
Z9A – čerpací stanice chl. vody
Z10 – čerpací stanice požární
vody

LEGENDA

E5 – kompresorová stanice 9 bar
Z1 – čerpací stanice prům. vody
Z2 – měrný objekt odpadních vod
Z4 – chladící věže

Hlavními výrobními jednotkami
teplárny jsou dva fluidní kotle K80
a K90 o parním výkonu 2 × 140 t/h.
spalující hnědé uhlí a biomasu.

Fluidní kotle

Teplárna
Rezerva při výpadku fluidních kotlů je zajištěna
parním kotlem K70 o výkonu 60 t/h. se základním
palivem zemní plyn. Součástí zařízení jsou
dvě odběrové kondenzační turbíny o výkonu
2 × 35 MW. Zásobování teplárny chladící vodou
je zajištěno z chladicího systému s chladicí věží
s ventilátorovým chlazením. Fluidní kotle, které
dodalo česko-německé konsorcium EVT-Vítkovice,
zajišťují spolehlivou výrobu při dodržení emisních
limitů platných v České republice od roku 1999.

2 × 140 t/h
125 bar
535 °C

uhlí

uhlí

K90

biomasa

biomasa

Parní kotel
zemní plyn

K80

60 t/h
125 bar
535 °C

K70

Turbogenerátory

G

T90

G

T80

2 × 45 MW kond / 35 MW odb

Schéma zapojení kotlů a turbogenerátorů
Z původních zařízení teplárny se nadále využívají
dva horkovodní kotle K50 a K60, u nichž
Hlavními
výrobními jednotkami
byla v oblasti strojní, elektro a řídicí techniky
teplárny
jsou dva flauidní
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K80
provedena modernizace
napojení
na nová
zařízení.
instalován
horkovodní
zemní
a
K90 Byl
o parním
výkonu
2 ×kotel
140nat/h.
plyn K40 od firmy ABB Brno.

teplo

Horkovodní výměníky tepla
Fluidní kotle

zemní plyn

spalující hnědé uhlí a biomasu.

2 × 140 t/h
125 bar
535 °C

Od roku 2006 se na fluidních kotlích K80 a K90
Rezerva
při výpadku fluidních kotlů je zajištěna
spaluje i biomasa.
parním kotlem K70 o výkonu 60 t/h. se základním
palivem zemní plyn. Součástí zařízení jsou
dvě odběrové kondenzační turbíny o výkonu
2 × 35 MW. Zásobování teplárny chladící vodou
je zajištěno z chladicího systému s chladicí věží
s ventilátorovým chlazením. Fluidní kotle, které
dodalo česko-německé konsorcium EVT-Vítkovice,
zajišťují spolehlivou výrobu při dodržení emisních
limitů platných v České republice od roku 1999.

zemní plyn

K60

uhlí

uhlí

K90

biomasa

biomasa

zemní plyn

K50

zemní plyn

K80

Parní kotel

K40
60 t/h
125 bar
535 °C

K70

Horkovodní kotle
3 × 58 MW

Turbogenerátory

G

T90

Z původních zařízení teplárny se nadále využívají
dva horkovodní kotle K50 a K60, u nichž
byla v oblasti strojní, elektro a řídicí techniky
provedena modernizace a napojení na nová
zařízení. Byl instalován horkovodní kotel na zemní
plyn K40 od firmy ABB Brno.

G

T80

2 × 45 MW kond / 35 MW odb

teplo

Horkovodní výměníky tepla

zemní plyn

zemní plyn

K60

Od roku 2006 se na fluidních kotlích K80 a K90
spaluje i biomasa.

K50

zemní plyn

K40

Horkovodní kotle
velín teplárny

zimní vykládka uhlí

strojovna turbín

3 × 58 MW

Schéma teplárny
uhlí
biomasa
zemní plyn
vápenec
fluidní kotel
spalovací komora
cyklon
ventilátor primárního vzduchu
ventilátor čerstvého vzduchu
ohřívák vzduchu
přehřívák páry
ložový popel
plynový kotel
parní turbína
generátor
prachový filtr
uhlí
kouřový ventilátor
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komín
zemní
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věž
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VSTUPNÍ SUROVINY
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na vápno CaO, to pak následně reaguje s SO²
na CaSO4.

VSTUPNÍ SUROVINY
Základním palivem pro fluidní kotle je
uhlí. V současné době se spaluje hnědé
tříděné uhlí z dolu Bílina a biomasa
ve formě lisovaných peletek z rostlin účelově
pěstovaných pro energetiku.

4

velín teplárny

strojovna turbín
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Schéma teplárny
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zimní vykládka uhlí
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FLUIDNÍ KOTLE
Základním zdrojem teplárny jsou dva parní
6
fluidní kotle o výkonech 2 × 140 tun páry
za hodinu,2s parametry 535 stupňů přehřátí
a 125 bar tlaku. Základní součástí fluidního
kotle je spalovací komora a cyklon .
Ve spalovací komoře drcené uhlí ve směsi
s primárním vzduchem nad fluidním roštem
nabývá vlastnosti tekutin (odtud
3 název kotle).
Primární vzduch je do kotle přiváděn dvojicí
ventilátorů, primárního a čerstvého vzduchu
přes ohřívák vzduchu .

7

PLYNOVÝ KOTEL
A HORKOVODNÍ KOTLE

přičemž tepelný výkon je současně 70 MW
tepelných.
13

19

9
Dalším kotlem je parní plynový
o výkonu
60 tun za hodinu. Společně s fluidními kotli
16
může pracovat současně a tím tak dosáhnout
11
maximálního výkonu turbíny.

3
17 Spaliny s minimem zplodin, které se nepodaří
zachytit, odchází přes prachový filtr
do komína .
a kouřový ventilátor

Na doplnění tepelného výkonu při extrémních
klimatických podmínkách jsou využívány tři
10 každý o tepelném
horkovodní plynové kotle,
5 výkonu zhruba 60 MW (nejsou zakresleny
20
ve schématu).

8

TURBÍNY

Uhlí rychle a stejnoměrně shoří12
na jemný
popel, který je odváděn do cyklonu a vrací
se zpět do spalovací komory. Popílek slouží
jako teplonosné médium, ohřívá vodu
v ekonomizéru a výparníku a rovněž páru
FLUIDNÍ
KOTLE
. Vzniklý popel
slouží jako
v přehříváku
stavební
Základnímmateriál.
zdrojem teplárny jsou dva parní

Pára z fluidního a plynového kotle je
distribuovaná do dvou parních turbín ,
přičemž výkon každé turbíny na svorkách
je v plném kondenzačním
generátoru
provozu
44 MW
a v kombinovaném
PLYNOVÝ
KOTEL
teplárenském
provozu
35 MW elektrických,
A HORKOVODNÍ
KOTLE

fluidní kotle o výkonech 2 × 140 tun páry
za hodinu, s parametry 535 stupňů přehřátí
a 125 bar tlaku. Základní součástí fluidního
kotle je spalovací komora a cyklon .

Dalším kotlem je parní plynový
o výkonu
60 tun za hodinu. Společně s fluidními kotli
může pracovat současně a tím tak dosáhnout
maximálního výkonu turbíny.
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CHLADICÍ
VĚŽE, KOMÍN
A TEPELNÝ VÝMĚNÍK

dochází k ochlazování
V chladicí věži
použité chladicí vody.
Součástí teplárny je i rezervní tepelný výměník
, který v případě problémů s jednou z turbín
dokáže dodávat až 100 MW tepelných
do horkovodní sítě.

přičemž tepelný výkon je současně 70 MW
tepelných.

CHLADICÍ VĚŽE, KOMÍN
A TEPELNÝ VÝMĚNÍK
Spaliny s minimem zplodin, které se nepodaří
zachytit, odchází přes prachový filtr

spaluje i biomasa.

VSTUPNÍ SUROVINY

FLUIDNÍ KOTLE

Základním palivem pro fluidní kotle je
uhlí. V současné době se spaluje hnědé
tříděné uhlí z dolu Bílina a biomasa
ve formě lisovaných peletek z rostlin účelově
pěstovaných pro energetiku.

Základním zdrojem teplárny jsou dva parní
fluidní kotle o výkonech 2 × 140 tun páry
za hodinu, s parametry 535 stupňů přehřátí
a 125 bar tlaku. Základní součástí fluidního
kotle je spalovací komora a cyklon .
Ve spalovací komoře drcené uhlí ve směsi
s primárním vzduchem nad fluidním roštem
nabývá vlastnosti tekutin (odtud název kotle).
Primární vzduch je do kotle přiváděn dvojicí
ventilátorů, primárního a čerstvého vzduchu
přes ohřívák vzduchu .

Pro plynový kotel a horkovodní kotle je
palivem zemní plyn . Ten se používá i při
zapalování a stabilizaci fluidních kotlů.
Vedle uhlí a biomasy se do fluidního kotle
dávkuje vápenec , který slouží k odsíření
zplodin. CaCO³ za teploty 850 °C kalcinuje
na vápno CaO, to pak následně reaguje s SO²
na CaSO4.

PLYNOVÝ KOTEL
Horkovodní kotle
A HORKOVODNÍ KOTLE
3 × 58 MW

přičemž tepelný výkon je současně 70 MW
tepelných.

Dalším kotlem je parní plynový
o výkonu
60 tun za hodinu. Společně s fluidními kotli
může pracovat současně a tím tak dosáhnout
maximálního výkonu turbíny.

CHLADICÍ VĚŽE, KOMÍN
A TEPELNÝ VÝMĚNÍK
Spaliny s minimem zplodin, které se nepodaří
zachytit, odchází přes prachový filtr
do komína .
a kouřový ventilátor

Na doplnění tepelného výkonu při extrémních
klimatických podmínkách jsou využívány tři
horkovodní plynové kotle, každý o tepelném
výkonu zhruba 60 MW (nejsou zakresleny
ve schématu).

dochází k ochlazování
V chladicí věži
použité chladicí vody.
Součástí teplárny je i rezervní tepelný výměník
, který v případě problémů s jednou z turbín
dokáže dodávat až 100 MW tepelných
do horkovodní sítě.

TURBÍNY

Uhlí rychle a stejnoměrně shoří na jemný
popel, který je odváděn do cyklonu a vrací
se zpět do spalovací komory. Popílek slouží
jako teplonosné médium, ohřívá vodu
v ekonomizéru a výparníku a rovněž páru
slouží jako
v přehříváku . Vzniklý popel
velín
teplárny
stavební
materiál.

Pára z fluidního a plynového kotle je
distribuovaná do dvou parních turbín ,
přičemž výkon každé turbíny na svorkách
je v plném kondenzačním
generátoru
provozu 44 MW a v kombinovaném
teplárenském strojovna
provozu 35
MW elektrických,
turbín

zimní vykládka uhlí

Schéma teplárny
uhlí
biomasa
zemní plyn
vápenec
fluidní kotel
spalovací komora
cyklon
ventilátor primárního vzduchu
ventilátor čerstvého vzduchu
ohřívák vzduchu
přehřívák páry
ložový popel
plynový kotel
parní turbína
generátor
prachový filtr
kouřový ventilátor
komín
chladicí věž
výměník tepla
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spalovací komora fluidního kotle
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FLUIDNÍ KOTLE

Základním palivem pro fluidní kotle je
uhlí. V současné době se spaluje hnědé
tříděné uhlí z dolu Bílina a biomasa
ve formě lisovaných peletek z rostlin účelově
pěstovaných pro energetiku.

Základním zdrojem teplárny jsou dva parní
fluidní kotle o výkonech 2 × 140 tun páry
za hodinu, s parametry 535 stupňů přehřátí
a 125 bar tlaku. Základní součástí fluidního
kotle je spalovací komora a cyklon .
Ve spalovací komoře drcené uhlí ve směsi
s primárním vzduchem nad fluidním roštem
nabývá vlastnosti tekutin (odtud název kotle).
Primární vzduch je do kotle přiváděn dvojicí
ventilátorů, primárního a čerstvého vzduchu
přes ohřívák vzduchu .

Vedle uhlí a biomasy se do fluidního kotle
dávkuje vápenec , který slouží k odsíření
zplodin. CaCO³ za teploty 850 °C kalcinuje
na vápno CaO, to pak následně reaguje s SO²
na CaSO4.

7

2

VSTUPNÍ SUROVINY

Pro plynový kotel a horkovodní kotle je
palivem zemní plyn . Ten se používá i při
zapalování a stabilizaci fluidních kotlů.
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Uhlí rychle a stejnoměrně shoří na jemný
popel, který je odváděn do cyklonu a vrací
se zpět do spalovací komory. Popílek slouží
jako teplonosné médium, ohřívá vodu
v ekonomizéru a výparníku a rovněž páru
slouží jako
v přehříváku . Vzniklý popel
stavební materiál.

PLYNOVÝ KOTEL
A HORKOVODNÍ KOTLE

přičemž tepelný výkon je současně 70 MW
tepelných.

Dalším kotlem je parní plynový
o výkonu
60 tun za hodinu. Společně s fluidními kotli
může pracovat současně a tím tak dosáhnout
maximálního výkonu turbíny.

CHLADICÍ VĚŽE, KOMÍN
A TEPELNÝ VÝMĚNÍK

Na doplnění tepelného výkonu při extrémních
klimatických podmínkách jsou využívány tři
horkovodní plynové kotle, každý o tepelném
výkonu zhruba 60 MW (nejsou zakresleny
ve schématu).

TURBÍNY
Pára z fluidního a plynového kotle je
distribuovaná do dvou parních turbín ,
přičemž výkon každé turbíny na svorkách
je v plném kondenzačním
generátoru
provozu 44 MW a v kombinovaném
teplárenském provozu 35 MW elektrických,

Spaliny s minimem zplodin, které se nepodaří
zachytit, odchází přes prachový filtr
do komína .
a kouřový ventilátor
dochází k ochlazování
V chladicí věži
použité chladicí vody.
Součástí teplárny je i rezervní tepelný výměník
, který v případě problémů s jednou z turbín
dokáže dodávat až 100 MW tepelných
do horkovodní sítě.

spalovací komora fluidního kotle

Rozvody elektrické
energie a tepla
Rozvody elektřiny a tepla
jsou zásadním předpokladem
bezpečných dodávek pro
ŠKODA AUTO. Jakýkoli výpadek
elektrické energie znamená
přerušení výroby vozů a velké
ekonomické ztráty. Rozvody tepla
a horkovodní sítě jsou důležité
pro vysokou účinnost teplárny a její
efektivnost.

ROZVODNA VELMI VYSOKÉHO
NAPĚTÍ 110 KV
Elektřina je před branami závodu
ŠKODA AUTO transformována v rozvodně
110 kV na úroveň nízkého napětí 22 kV.
Na rozvodnu velmi vysokého napětí 110 kV
je napojena jednak teplárna přes dva blokové
transformátory a všeobecný transformátor,
ale slouží i k propojení firmy ŠKO-ENERGO
a ŠKODA AUTO s veřejnou sítí. Pro vysokou
důležitost zásobování firmy ŠKODA AUTO
byly vybudovány tři nezávislé přívody ze
soustavy ČEZ.
Tři transformátory 110/22 kV o výkonu
63 MVA jsou dále připojeny na rozvodnou
soustavu firmy ŠKODA AUTO o napětí 22 kV.

ROZVODNA VYSOKÉHO NAPĚTÍ 22 KV

ROZVODY TEPLA

Kabelová soustava 22 kV zásobuje
prostřednictvím 57 rozvoden 22/0,4 kV
výrobní objekty ŠKODA AUTO i některé
provozy ŠKO-ENERGO. V rozvodně byl
nainstalován odpojovací program, který
umožňuje bezpečný ostrovní provoz
teplárny a závodu ŠKODA AUTO při výpadku
venkovní sítě. Technická zařízení rozvodny
zajišťují vysokou jistotu zásobování firmy
ŠKODA AUTO elektřinou.

Rozvody tepla tvoří po objektech
ŠKODA AUTO i města Mladá Boleslav
rozsáhlou sít výměníkových stanic, primárních
a sekundárních rozvodů, tzv. centrální
zásobování teplem (CZT). Tato sít je budována
a opravována systematicky od 60. let
minulého století. V uplynulých 10 letech se
tuto síť podařilo rozšířit do průmyslových
zón a závodu Česana. Rovněž městská
společnost CENTROTHERM, která distribuuje
teplo na území města, získala mnoho
nových zákazníků.

Rozvody elektrické energie
ČEZ

ČEZ

Bezděčín

vlastnická hranice
připojovací praporce
odpojovačů

přípojnice 110 kV

A

Milovice

V 191

V 194

ČEZ
Dražice

V 1994

Mladá
Boleslav

V 1993

V 1996

V 1995

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

13

14

B
C

fakturační měření ČEZ

provozní měření

T102

T101

110/22
kV

110/22
kV

vlastnická hranice
sekundární svorky traf

T103
110/22
kV

T 80

T 90

provozní měření

E1A
TG80

31

37

přípojnice 22 kV A
přípojnice 22 kV B

Schéma rozvodny 110 kV

Rozvodna 110 kV je napojena distribuční síť ČEZ několika nezávislými vedeními
Blokové schema el. rozvodné sítě

Hlavní rozvodna

27

TG90

Vypínače 110 kV

Blokové schéma elektrické rozvodné sítě

Vypínače 110 kV

Blokové schéma elektrické rozvodné sítě

Velín rozvodny 110/22 kV

Rozvody tepla
PLÁN PRIMÁRNÍCH HORKOVODNÍCH SÍTÍ VE ŠKODA AUTO A MĚSTĚ
MLADÁ BOLESLAV A NOVĚ PŘIPOJENÉ OBJEKTY OD ROKU 2005

ŠKO-ENERGO
Nová připojení od roku 2005
1 D+D Real
2 Dopravní podnik
3 Faurecia
4 Bondy Centrum
5 Promus
6 Technologické centrum Česana
7 VGP I
8 Unimills
9 ŠPC II
10 Proseat
11 Havex
12 D+D Park PZ Kosmonosy

Servis Kosmonosy
Zóna
Kosmonosy

8

PŘÍKLADY NOVĚ PŘIPOJENÝCH OBJEKTŮ

12
11

5
2

Plánovaná připojení 2013–2014
1 Zkušebna agregátů
2 VGP III
3 Recticel
CENTROTHERM
Nová připojení od roku 2005
1 Karmel VŠ
2 Bytové objekty Na Vandrovce
3 ÚPZS (bývalé kino Svět)
4 Zahrada DOM
5 Sokolovna
6 Prodejna PLUS
7 Městské divadlo
8 Bytové domy Na Radouči
9 Koupaliště

4
2

Česana

4

2

5

1

7

Česana

divadlo

Bondy centrum

Vzdělávací centrum ŠKODA AUTO Na Karmeli

1

Škoda Parts Centrum

3

7
9

6

3

10

6

8

3
1
9

filtrace

filtrace
externí likvidace
BČOV II VaK MB přes Z26

Zalužanská vodoteč přes Z29

Ochrana
vod
Laguny na dočištění dešťových vod

Řídicí systém čistírny

ČISTICÍ STANICE ODPADNÍCH VOD
LAGUNY
Významnou součástí ochrany
SCHÉMA ČISTICÍ STANICE DEŠŤOVÝCH VOD
Velmi důležitou součástí zařízení společnosti,
Laguny jsou součástí stanice na dočištění
životního prostředí je ochrana
přímo navazuje na provozy ŠKODA
vody z dešťové kanalizace, které vznikly
3 × 1která
360 l/s
komunikace
vod.
ŠKO-ENERGO považuje
AUTO, jsou čisticí stanice. Zde se čistí
souběžně s výstavbou nové části závodu
chladící okruhy
vodu
za vzácnost, a proto
odpadní vody z lakovny karoserií s použitím
ŠKODA AUTO. Čerpací stanice sem
se
Z17Ak ní takto chová. Součástí
technologie
koagulace železitými solemi
přečerpávají dešťovou vodu z větší části
700
l/s
Z5
a alkalickým srážením kovů. Vody s obsahem
závodu. Laguny mají objem 19 000 m³
zařízení
ŠKO-ENERGO jsou proto
Z10
biologicky odbouratelných organických
a dochází v nich k biologickému dočištění
účinné moderní čisticí stanice
látek jsou vedeny kanalizací k dočištění
vypouštěných vod vlivem intenzivního
odpadníchlapák
vod.písku
vírový separátor
do městské čističky odpadních vod, kde
dochází k biologickému dočištění. Vody
bez přítomnosti organických látek zbavené
těžkých kovů se vypouštějí do lagun.

max. 120 l/s
regulátor
průtoku

Usazovací nádrže

ČISTICÍ STANICE ZAOLEJOVANÝCH VOD
Zajímavým technologickým řešením, které
spojuje ochranu vod s teplárnou, je stanice
čištění odpadních vod z mechanického
opracování kovů (zaolejované vody
a emulze). Odpařováním pomocí vakua
a několikastupňovým mechanickým
předčištěním zde dochází k oddělení vody
a olejové emulze.

provzdušňování těchto lagun. Laguny slouží
zároveň jako havarijní pojistka proti znečištění
zalužanské vodoteče a následně potoku
Klenice a řeky Jizery.

Laguna č. 1

Čisticí stanice odpadních vod

provzdušňovaná laguna

sedimentace

SCHÉMA DOČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Anorganické odpadní vody

Organické odpadní vody

akumulace
sedimentace

zahušťovák
Fe2 (SO4)3

Ryby v lagunách – důkaz čistoty vypouštěných vod

2 × 50 m³/h

I. stupeň

provzdušňovaná laguna

akumulace

FeCl3

I. stupeň

II. stupeň

Ca (OH)

II. stupeň

flokulace

flokulace

sedimentace

Praestol

Koncové pískové filtry

sedimentace
kalolis

filtrace

filtrace

externí likvidace
BČOV II VaK MB přes Z26

Zalužanská vodoteč přes Z29

Řídicí systém čistírny

Usazovací nádrže
Laguna č. 2

Laguny na dočištění dešťových vod
Čisticí stanice zaolejovaných vod
SCHÉMA ČISTICÍ STANICE DEŠŤOVÝCH VOD
3 × 1 360 l/s

komunikace

SCHÉMA ČIŠTĚNÍ ZAOLEJOVANÝCH VOD Z MECHANICKÝCH PROVOZŮ

chladící okruhy
Z17A
Z10

700 l/s

Z5

vírový separátor

lapák písku
max. 120 l/s
regulátor
průtoku

Odpadní
voda

provozy
ŠKODA
AUTO

Laguna č. 1

Vakuová odparka

provzdušňovaná laguna
sedimentace

zahušťovák

sedimentace

Třífázové separátory

provzdušňovaná laguna

Ryby v lagunách – důkaz čistoty vypouštěných vod

Laguna č. 2
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Laguny na dočištění dešťových vod
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3 × 1 360 l/s

komunikace
chladící okruhy
Z17A
Z10

700 l/s

Z5

vírový separátor

lapák písku
max. 120 l/s
regulátor
průtoku

Laguna č. 1

provzdušňovaná laguna
sedimentace

zahušťovák

sedimentace

provzdušňovaná laguna

Ryby v lagunách – důkaz čistoty vypouštěných vod

Laguna č. 2

Čisticí stanice zaolejovaných vod
SCHÉMA ČIŠTĚNÍ ZAOLEJOVANÝCH VOD Z MECHANICKÝCH PROVOZŮ

Odpadní
voda

provozy
ŠKODA
AUTO
Vakuová odparka

Třífázové separátory
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EMISE ŠKODLIVÝCH LÁTEK V REGIONU
Nová teplárna ŠKO-ENERGO výrazně snížila emise škodlivých látek v regionu
[ koncentrace (mg/m³) ]

Snižování emisí CO² spalováním biomasy

4 000

Biomasa [ t ]

Biomasa

Ochrana ovzduší
1 000

[t CO² ]

Emise CO²

100 000

100 %

900
800

80 000

700

95 %

653

600
513

500

500
400

90 %

60 000

Společnost
se snaží v maximální
400
356
304
Teplárna byla projektována tak, aby co nejvíce
možné
míře ochránit ovzduší
300
227
220
zlepšila
ovzduší v regionu Mladá Boleslav.
v regionu
a snižovat emise
200
Nová moderní technologie snížila především
CO100
.
A
cíle
se
jí
daří
plnit.
²
množství popílku vypouštěného do ovzduší.
50
28
15 odměnu
ŠKO-ENERGO sklízí
Stejně významným bylo snížení emisí
0
NOx
CO siřičitého SO , který
SO² v minulosti
kysličníku
za prozíravé Popílek
plánování výstavby
²
ničil okolní lesy. Nízké teploty spalování
teplárny v minulosti.
Všechna
průměrné naměřené
hodnoty
zákonem dané limity
průměrné naměřené hodnoty
starých hnědouhelných kotlů
pro fluidní kotleumožnily snížení
ŠKO-ENERGO
zdraví škodlivého oxidu
zařízení teplárny ŠKO-ENERGO
dusíku NOx. V Mladé Boleslavi proběhl v roce
byla projektována tak, aby byla
2013 průzkum, jehož účelem bylo měření
znečištění ovzduší a při něm se zjistilo, že
co nejekologičtější, a tím se
většinu nadlimitních částic vyprodukovala
stále řadí mezi nejmodernější
lokální topeniště a doprava, nikoliv teplárna.
zařízení v Evropě.

SNIŽOVÁNÍ CO²

Snižování emisí

Snižování CO²

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Spalování peletek

Teplárna ŠKO-ENERGO dokáže díky své
moderní technologii jako jedna z mála v České
republice splnit přísné limity Evropské unie
pro průmyslové podniky, které budou platit
od roku 2016.

NOVÁ TEPLÁRNA ŠKO-ENERGO VÝRAZNĚ SNÍŽILA
EMISE ŠKODLIVÝCH LÁTEK V REGIONU

85 %
Již 40
při000
výstavbě byla ekologie na prvním
Se spalováním biomasy započala společnost
místě a výstavba teplárny byla vzorovým
v roce 2005, když vybudovala zařízení
mezinárodním projektem, který měl zajistit
na pneumatické dávkování biomasy do kotle.
80 %
20 000 emisí skleníkových plynů v souladu
snižování
Kamiony, které svážejí biomasu převážně
s Kjótským protokolem s úsporou 5 000 000
z okolí Mladé Boleslavi, vyklápějí náklad
tun CO² za 20 let provozu teplárny.
do výsypky, která je umístěná v budově před
75 %
0
Společnost
se nespokojila s úsporou emisí
kotelnou. Od té je biomasa transportována
2011 jejich dalšího
2012
2013speciální pneumatickou
2014
2015–2020která
CO² a přijala strategii
snižování
dopravou,
spalováním biomasy ve formě peletek.
funguje podobně jako potrubní pošta, do sila
Množství spalované biomasy se postupně
v kotelně. Ze sila je biomasa dopravována
navyšovalo až na 80 tis. tun v roce 2015.
čtyřmi trasami pomocí sofistikovaného
Tím dochází ročně k úspoře 120 000 tun CO²
systému šneků, turniketů a pneudopravy
oproti obvyklé produkci spalování uhlí a plynu.
přímo do fluidních kotlů K80 a K90. V průběhu
roku 2013 byla linka na dopravu biomasy
do kotle upravena tak, že umožňuje spalovat
i méně kvalitní biomasu a kapacita spalování
biomasy se tím navýšila dvojnásobně.

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO² SPALOVÁNÍM BIOMASY zásobník

[ koncentrace (mg/m³) ]

Snižování emisí CO² spalováním biomasy

4 000

• Peletky jsou granulát rostlinného původu.

Biomasa [ t]

1 000

80 000

• Řadí
kategorie obnovitelných zdrojů
700 se do
653
energie šetrných k životnímu prostředí.

[t CO² ]

Emise CO²

100 %

sekundární vzduch
200 °C
2×

sekundární vzduch
200 °C
2×

600

500

vzduch

K 80

356
304

90 %

60 000

strojní zařízení

400

30–40 m³

40 000

NOx

hrablo

sekundární vzdu
200 °C

2×
80 %

pelety

CO

vzduch

SO²

0
zákonem dané limity
pro fluidní kotle

85 %

sekundární vzduch
200 °C
2×

20 000

28

zásobník

K 90

doprava
vzduchu

220

100
• Mohou
mít výhřevnost
až 18 MJ/kg a předčí
50
15
tak i některé druhy uhlí.

95 %

100 m³

pneudoprava

pelety

• Většinou jsou vyráběny z místních
513 zdrojů
500
lokálními
výrobci.

průměrné naměřené hodnoty
starých hnědouhelných kotlů

hrablo

100 000

• Neobsahují
žádné znečišťující látky.
800

Popílek

Biomasa

30–40 m³

• Lisují se pod vysokým tlakem bez dalších
900
přídavných
směsí, pojiv nebo lepidel.

0

100 m³

pneudoprava

Nová teplárna ŠKO-ENERGO výrazně snížila emise škodlivých látek v regionu

BIOMASA VE FORMĚ PELETEK

• Vyrábějí
se z cíleně pěstovaných rostlin
400
a dřevin pro energetiku nebo z rostlinných
300
227
zbytků, ze slámy, sena, z odpadu
200
dřevozpracujícího
průmyslu apod.

SPALOVÁNÍ PELETEK

průměrné naměřené hodnoty
ŠKO-ENERGO

2012

75 %

K 80

strojní zařízení
2011

2013

doprava
vzduchu

2014

2015–2020

Spalování
peletekpro ŠKODA AUTO
Zelená elektřina
PRODEJ DOProdej
ŠKODA
CELKEM
DLE PŮVODU
V GWH
2011
doAUTO
ŠKODA
AUTO celkem
dle původu
v GWhOD
odROKU
roku 2011

Prodej
Prodej
do ŠKODA
do ŠKODA
AUTO
AUTO
celkem
celkem
dle dle
původu
původu
v GWh
v GWh
od roku
od roku
2011
2011

700
Zelená elektřina od ŠKO-ENERGO (Biomasa)

Zelená elektřina od ostatních výrobců

ŠKO-ENERGO (Uhlí a ZP)

Kromě vlastní výroby zelené elektřiny
nakupuje společnost další chybějící
elektřinu pro výrobu automobilů též
ve formě zelené elektřiny. Ta pochází
z obnovitelných zdrojů po celé České
republice. Je vyráběna v bioplynových
stanicích a v solárních elektrárnách.

Nákup elektřiny (Mix ČEZ)

600

500

108,3
166,4
283,2

400

300

279,6

311,6
331,2

• Peletky jsou granulát rostlinného původu.
• 100
Lisují se pod vysokým tlakem bez dalších
76,4
přídavných směsí, pojiv nebo lepidel.
25,5

41,1

0
• Neobsahují
žádné znečišťující látky.
2012 zdrojů
• Řadí se do 2011
kategorie obnovitelných
energie šetrných k životnímu prostředí.

• Většinou jsou vyráběny z místních zdrojů
lokálními výrobci.
• Vyrábějí se z cíleně pěstovaných rostlin
a dřevin pro energetiku nebo z rostlinných
zbytků, ze slámy, sena, z odpadu
dřevozpracujícího průmyslu apod.
• Mohou mít výhřevnost až 18 MJ/kg a předčí
tak i některé druhy uhlí.

38 %
49 %
100 m³

pneudoprava

BIOMASA VE FORMĚ PELETEK
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průměrné naměřené hodnoty
starých hnědouhelných kotlů

zákonem dané limity
pro fluidní kotle

průměrné naměřené hodnoty
ŠKO-ENERGO

2011
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2013

2014
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Spalování biomasy ve formě peletek

zásobník
100 m³

pneudoprava

BIOMASA VE FORMĚ PELETEK
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• Peletky jsou granulát rostlinného původu.

30–40 m³

• Lisují se pod vysokým tlakem bez dalších
přídavných směsí, pojiv nebo lepidel.
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200 °C
2×

• Neobsahují žádné znečišťující látky.
• Řadí se do kategorie obnovitelných zdrojů
energie šetrných k životnímu prostředí.
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Zelená elektřina od ŠKO-ENERGO (Biomasa)

Zelená elektřina od ostatních výrobců

ŠKO-ENERGO (Uhlí a ZP)

Kromě vlastní výroby zelené elektřiny
nakupuje společnost další chybějící
elektřinu pro výrobu automobilů též
ve formě zelené elektřiny. Ta pochází
z obnovitelných zdrojů po celé České
republice. Je vyráběna v bioplynových
stanicích a v solárních elektrárnách.

Nákup elektřiny (Mix ČEZ)
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Energetické služby
a management
Od roku 2012 zajišťuje společnost ŠKO-ENERGO, pro svého největšího
odběratele a zákazníka, tj. společnost ŠKODA AUTO, služby v oblasti
provozu a údržby energetických zařízení v objektech a areálech závodů
Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí. V roce 2014 k nim pak přibyl také areál
Technického vývoje v Česaně.

Činnosti jsou poskytovány na základě jednotného konceptu a rozdělení
kompetencí a zahrnují také poradenství v oblasti úspor energií
a energetického managementu.

Mladá Boleslav – výměníková stanice

Kvasiny – rozvodna VVN 110/6,3 kV

uch

Mladá Boleslav – komora ventilátoru

Kvasiny – biologická čistírna odpadních vod

K 90

Provoz a údržba energetických
zařízení ve výrobních objektech
závod Ml. Boleslav

Technický vývoj – osvětlení

Kvasiny – úpravna průmyslové vody

Provoz a údržba energetických
zařízení
Technický vývoj Česana

Provoz a údržba energetických
zařízení ve výrobních objektech
závod Kvasiny

Plánování spotřeb a nákladů
na energie pro jednotlivé odběratele

Provoz a údržba vodního
hospodářství a čistírny odpadních vod
závod Kvasiny

Provoz a údržba Výtopny
a kogenerační jednotky
závod Vrchlabí

Provoz kogeneračních jednotek
závod Kvasiny
Provoz a údržba energetických
zařízení ve výrobních objektech
závod Vrchlabí

Vrchlabí – plynová výtopna

Vrchlabí – kogenerační jednotka

Vrchlabí – rekonstrukce horkovodního vytápění

Kvasiny – kogenerační jednotky

Úspory energií
Společnost ŠKO-ENERGO se v rámci stanovených cílů úspor energií
zaměřuje na dvě oblasti. První oblastí jsou energetická zařízení a zdroje,

součástí pracovních týmů ŠKODA AUTO, které se zaměřují na hledání
potenciálu k úsporám energií při výrobě vozů a komponentů. Tím se

Vrchlabí – plynová výtopna

Vrchlabí – kogenerační jednotka

Vrchlabí – rekonstrukce horkovodního vytápění

Kvasiny – kogenerační jednotky

Úspory energií
Společnost ŠKO-ENERGO se v rámci stanovených cílů úspor energií
zaměřuje na dvě oblasti. První oblastí jsou energetická zařízení a zdroje,
u kterých se snaží optimalizací provozu dosahovat nižších nákladů
na výrobu energie. Druhou oblastí je poradenství v oblasti úspor energií
a energetického managementu pro ŠKODA AUTO. Naši pracovníci jsou

součástí pracovních týmů ŠKODA AUTO, které se zaměřují na hledání
potenciálu k úsporám energií při výrobě vozů a komponentů. Tím se
ŠKO-ENERGO podílí na dosažení cílů, které si společnost ŠKODA AUTO
vytyčila a které pravidelně sleduje a vyhodnocuje.

Příklad úspory energií: Úspory průmyslové vody v závodě ŠKODA AUTO Mladá Boleslav
OPATŘENÍ K IDENTIFIKACI ÚNIKŮ

PŘEHLED ODSTRANĚNÝCH ÚNIKŮ

1. Identifikace netěsnosti potrubí měřícím vozem
– vybrané úseky (stáří, poruchovost, …)

4.12.2013

27.1.2014

4.3.2014

250

2. Rozdělení rozvodů průmyslové vody na dvě části a uzavírání jednotlivých úseků rozvodů
– identifikace netěsnosti dle spotřeby ve vybrané části závodu – vyhodnocení spotřeby

200

DOSAŽENÉ ÚSPORY:
Nalezené úniky
Objekt

Termín odstranění

150

Úspory v roce 2014
m³/h

m³/rok

Kč/rok

Hlavní přívod

€/rok

1.

Z18

04.12.2013

12

105 000

5 821 200

233 000

2.

M1

27.01.2014

18

146 000

8 095 100

323 800

3.

D1

04.03.2014

6

43 500

2 411 000

96 400

36

294 500

16 327 300

653 200

100

50

Celkem:

Záložní přívod

Úspora
12 m³/hod

Úspora
18 m³/hod

Úspora
6 m³/hod

0

Kurz 25 Kč/€
cca 6 m³/h doplňování chladicího
okruhu Z6 – neměřeno

20letá historie společnosti
Prvních pět let existence společnosti ŠKO-ENERGO bylo obdobím výstavby.
Dalších deset let bylo především obdobím optimalizace provozu, mimo jiné i v rámci
environmentální politiky společnosti a zajišťování dodávek tepla do města. V posledních
pěti letech společnost upevňovala pozici na trhu a zkvalitňovala poskytované služby
pro společnost ŠKODA AUTO i pro Mladou Boleslav.
1995

2004

1995

V teplárně byl po příslušných zkouškách zahájen trvalý provoz na směs hnědého a černého uhlí
v poměru 60 : 40. K tomu byla získána potřebná oprávnění. Byly zahájeny zkoušky pro spalování
biomasy
v podobě peletek.
Byly vybudovány
horkovodní
přípojky pro
objekt Bondy Centra
Po kolaudaci
teplárny
i dalšíchnové
zařízení
v oblasti
infrastruktury
byl
a oblast ve východní průmyslové zóně. Pro zvýšení provozní jistoty v zásobování ŠKODA AUTO
zahájen trvalý provoz. Chladicí stanice vody E14A byla rozšířena
elektrickou energií byl realizován nový rezervní přívod 22 kV z rozvodny STE Mladá Boleslav
pro
nové provozy ŠKODA AUTO. V rozvodně 110 kV E25 byl
do
E25.

ŠKODA AUTO se spojila se společnostmi VW Kraftwerk, OBAG, RWE a STE a v 1995 založila
provozní společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o. a financují společnost ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. Úkolem
těchto
firemAUTO
je zajištění
ekonomického
a ekologického
energiemi závodu
ŠKODA
sespolehlivého
spojila se
společnostmi
VW zásobování
Kraftwerk,
ŠKODA AUTO a část svého výkonu společnost nabízí k využití městu Mladá Boleslav.

OBAG, RWE a STE a v 1995 založila provozní společnost
ŠKO‑ENERGO, s.r.o. a financují společnost ŠKO‑ENERGO
1996
FIN, s.r.o. Úkolem těchto firem je zajištění spolehlivého
Byl položen základní kámen nové teplárny. Jako první byl postaven horkovodní kotel K40,
ekonomického
a zajišťoval
ekologického
zásobování
energiemi
závodu
který
po dobu výstavby
jistotu dodávek
tepla pro závod
i město Mladá
Boleslav.
Byla
zahájena
výstavba
čističeksvého
odpadních
vod z provozů
lakoven, zaolejovaných
a emulzí
ŠKODA
AUTO
a část
výkonu
společnost
nabízí k vod
využití
z mechanických provozů závodu ŠKODA AUTO. V centrální kompresorové stanici byl instalován
městu Mladá Boleslav.
turbokompresor o výkonu 10 000 m³/h.

1996

2000

nainstalován odpojovací program, který chrání teplárnu i provozy
AUTO při výpadku venkovní sítě. V oblasti stlačeného
Zahájeno
obchodování
s emisemi CO²rekonstrukce
. Převzetí provozu vysokého
napětí
v hutních provozech.
vzduchu
byla provedena
řídicího
systému
Připojení nových odběratelů tepla, tentokrát ve východní průmyslové zóně a v oblasti Kosmonos.
u turbokompresoru TK4.
Úspěšné zkoušky spalování peletek v rámci příprav nového projektu.
2005
ŠKODA

2001

1997

2006

V lednu byly zahájeny zemní práce a betonáže základů nové teplárny. V závodech firem Alstom
Byl položen základní kámen nové teplárny. Jako první byl
a Vítkovice (konsorcium EVT) začala výroba fluidních kotlů a firma Siemens zahájila výrobu
postaven
horkovodní
kotelodK40,
po dobu
výstavby
parních
turbín. ŠKO-ENERGO
převzalo
ŠKODAkterý
AUTO vybraná
energetická
zařízení. Byl zahájen
zkušební
provozjistotu
čisticí stanice
odpadních
vod z pro
lakovny
Z17A aiměrných
odpadních vod
zajišťoval
dodávek
tepla
závod
městoobjektů
Mladá
Z23 a Z26. Do provozu byla uvedena i nová zařízení chladicí vody pro výrobní provozy ŠKODA
Boleslav.
Byla
zahájena
výstavba
čističek
odpadních
vod
AUTO Z24 a E14A. V závodě Česana byl zahájen provoz bezobslužné plynové výtopny a v závodě
z provozů
lakoven,
zaolejovaných
Vrchlabí
byla zahájena
výstavba
parního plynovéhovod
kotle.a emulzí z mechanických

Úprava třídiče na jednom z fluidních kotlů zlepšila možnost pro další zvýšení mixu hnědého
Pro zásobování teplárny černým uhlím byla uzavřena
a černého uhlí. Realizace stavby na příjem, dopravu a dávkování peletek (biomasy) do kotlů.
dlouhodobá
smlouva
dodavatelem
Ostrava.
Pro zlepšení
Rekonstrukce
rozvodny
vysokéhos napětí.
Navázání lepšíOKD
spolupráce
s magistrátem
města
ahospodárnosti
společností Centrotherm
v oblasti teplárny
zásobování obyvatelstva
teplem. chladicí věž
provozu
byla doplněna

provozů závodu ŠKODA AUTO. V centrální kompresorové stanici
turbokompresor o výkonu 10 000 m³/h.

1998
byl instalován

V teplárně byly dokončeny tlakové celky parních kotlů. Postupně byla dokončována celá
technologie nově budované teplárny. Byly zprovozněny a do zkušebního provozu uvedeny fluidní
parní kotle K80 a K90 o výkonu 140 t/h, parní plynový kotel K70, obě parní turbíny a další zařízení
teplárny.

1997

V lednu byly zahájeny zemní práce a betonáže základů nové
EVT)
začala výroba fluidních kotlů a firma Siemens zahájila výrobu
1999
parních turbín. ŠKO‑ENERGO převzalo od ŠKODA AUTO vybraná
Po dostavbě ventilátorové chladicí věže byla celá teplárna uvedena do zkušebního provozu.
energetická
zařízení.
Byl
zahájen
zkušební
provoz
čisticí
stanice
Byla
dokončena výstavba
chladicí
věže
Z6 a přestavba
demineralizační
stanice
Z10 jako
zdroje
upravené
vody pro
teplárnu
i pro provoz
lakoven
v závodě ŠKODA
AUTO. Dokončena
byla vod
odpadních
vod
z lakovny
Z17A
a měrných
objektů
odpadních
i čerpací stanice dešťových vod Z22. V hlavní rozvodně vysokého napětí E25, která propojuje
Z23 a Z26. Do provozu byla uvedena i nová zařízení chladicí vody
přívodní linky 110 kV z STE se ŠKO-ENERGO a dále se ŠKODA AUTO, byla pro zlepšení jistoty
výrobní
provozy
AUTO Z24
a E14A. V závodě Česana
vpro
zásobování
zahájena
výměnaŠKODA
vypínačů, odpojovačů
a ochran.
byl zahájen provoz bezobslužné plynové výtopny a v závodě
2000
Vrchlabí byla zahájena výstavba parního plynového kotle.
Ve
Vrchlabí bylVdozávodech
provozu uveden
nový Alstom
parní plynový
o výkonu(konsorcium
10 t/h.
teplárny.
firem
a kotel
Vítkovice

Po kolaudaci teplárny i dalších zařízení v oblasti infrastruktury byl zahájen trvalý provoz. Chladicí
stanice vody E14A byla rozšířena pro nové provozy ŠKODA AUTO. V rozvodně 110 kV E25 byl
nainstalován odpojovací program, který chrání teplárnu i provozy ŠKODA AUTO při výpadku
venkovní sítě. V oblasti stlačeného vzduchu byla provedena rekonstrukce řídicího systému
V teplárně byly dokončeny tlakové celky parních kotlů. Postupně
u turbokompresoru TK4 .

1998

byla dokončována celá technologie nově budované teplárny. Byly
a do zkušebního provozu uvedeny fluidní parní kotle
K80
a K90 teplárny
o výkonu
140
parní plynový
obě parní
Pro
zásobování
černým
uhlímt/h,
byla uzavřena
dlouhodobákotel
smlouvaK70,
s dodavatelem
OKD
Ostrava.
Pro zlepšení
hospodárnosti
provozu teplárny byla doplněna chladicí věž o třetí
turbíny
a další
zařízení
teplárny.
buňku. V kompresorové stanici E14 byly nainstalovány nové turbokompresory TK6 a TK7
Ve Vrchlabí byl do provozu uveden nový parní plynový kotel
o výkonu 2 × 16 000 m³/h. Do provozu byl postupně uveden informační systém pro sběr
výkonutechnických
10 t/h. dat ENERGIS. Pro čističku zaolejovaných vod Z25 byl vybudován nový
aozpracování
zprovozněny
2001

chladicí systém. V demineralizační stanici Z10 byla doplněna technologie na úpravu kondenzátu.

1999

2002

Pospolupráci
dostavbě
ventilátorové
chladicí
věže byla
celá
Ve
s VW Kraftwerk
a firmou Alstom
byla zpracována
studie
na teplárna
zvýšení výkonu
fluvedena
uidních kotlůdo
na 105
% a na spalování
směsi černého
a hnědého
uhlí. Jakovýstavba
dodatečné opatření
zkušebního
provozu.
Byla
dokončena
byla provedena instalace zkrápění uhelné skládky. Pro možné spalování odpadních olejů
chladicí věže Z6 a přestavba demineralizační stanice Z10 jako
v teplárně byly zahájeny projekční práce. Byla dokončena rekonstrukce řídicího systému pro
zdroje upravené
vody
pro teplárnu
proZ7provoz
lakoven
závodě
turbokompresory
TK1 a TK2
a rekonstrukce
chladicí ivěže
u E14. Byla
provedenavrekonstrukce
rozvodny
stanici E5 v rámci
na převod
soustavy
VN ŠKODAvod
AUTO ze
ŠKODAv kompresorové
AUTO. Dokončena
bylanávaznosti
i čerpací
stanice
dešťových
6 kV na 22 kV.
Z22. V hlavní rozvodně vysokého napětí E25, která propojuje
přívodní linky 110 kV z STE se ŠKO‑ENERGO a dále se ŠKODA
2003
AUTO,
pro zlepšení
jistoty
v flzásobování
zahájena
V
teplárně byla
byla provedena
optimalizace
provozu
uidních kotlů na směs
černého avýměna
hnědého
uhlí
v poměru 50
: 50. Byly zahájeny
zkoušky na využití energetického obsahu separovaných
vypínačů,
odpojovačů
a ochran.

olejů. Výsledkem zkoušek bylo získání certifikátu pro technologické palivo „olejová emulze
ŠKO-ENERGO“. Byl nainstalován vibrační monitorovací systém ADASH pro zlepšení prevence
v oblasti údržby důležitých točivých zařízení. V objektu E14 byla zprovozněna nová stanice
chladicí vody E14B pro novou svařovnu ŠKODA AUTO. V úpravně vody Bradlec byl rekonstruován
topný systém s přechodem na plynový s výraznou energetickou úsporou.

o třetí buňku. V kompresorové stanici E14 byly nainstalovány
nové turbokompresory TK6 a TK7 o výkonu 2 × 16 000 m³/h.
V teplárně úspěšně proběhl garanční provoz na biomasu. Představení prvního záměru na řešení
Docitu
provozu
byl postupně
uveden
informační
systém
pro
defi
ve výrobě elektrické
energie v podobě
nového
bloku na hnědé
uhlí.
sběr a zpracování technických dat ENERGIS. Pro čističku
2008
zaolejovaných vod Z25 byl vybudován nový chladicí systém.
Zahájení
cementování vodovodního
vody z Bradlece
pro zvýšení životnosti.
V demineralizační
stanicipotrubí
Z10průmyslové
byla doplněna
technologie
Zahájení stavby šroubových kompresorů 12 bar namísto dožité kompresorové stanice. Ukončení
na úpravu kondenzátu.
2007

certifikace ISO 9001 a ISO 14 001. Zahájení prací na novém zdroji pro závod Vrchlabí.

2002

2009

Zahájení provozu nového horkovodního napáječe pro Technologické centrum ŠKODA AUTO
Ve spolupráci s VW Kraftwerk a firmou Alstom byla zpracována
o výkonu 2,6 MWt. Realizací této investice byl vytvořen předpoklad pro připojení dalších objektů
na zvýšení
výkonuspalování
fluidních
kotlů
na 105
% a nadřeva
spalování
vstudie
centru města.
Zahájení zkušebního
peletek
vyrobených
z odpadního
z provozů
automobilky.
směsi černého a hnědého uhlí. Jako dodatečné opatření byla

provedena instalace zkrápění uhelné skládky. Pro možné
spalování odpadních olejů v teplárně byly zahájeny projekční
Dokončení zkoušek palivového mixu. Ověření provozu kotlů na 100 procent hnědého uhlí.
práce. Byla dokončena rekonstrukce řídicího systému pro
Zahájeno peletizování a spalování odpadního dřeva z automobilky. Dokončení cementace
turbokompresory
TK1
a TK2
chladicí
věže Z7
přívodních
potrubí z bradlecké
úpravny
vodyadorekonstrukce
závodu. Změna vlastnické
struktury.
u E14. Byla provedena rekonstrukce rozvodny v kompresorové
2011
stanici E5 v rámci návaznosti na převod soustavy VN ŠKODA
Další rozšíření horkovodní sítě. Modernizace řídicích systémů v oblasti infrastruktury.
AUTO ze 6 kV na 22 kV.
2010

2012

2003

Převzetí provozů energetického hospodářství závodu Mladá Boleslav, Vrchlabí, Kvasiny.
Od
doby společnost
kompletní energetiku
automobilky.
Zahájena
V té
teplárně
byla ŠKO-ENERGO
provedenaspravuje
optimalizace
provozu
fluidních
kotlů
rekonstrukce výtopny a projektu horkovodních rozvodů ve Vrchlabí.

na směs černého a hnědého uhlí v poměru 50 : 50. Byly zahájeny
na využití energetického obsahu separovaných olejů.
Výsledkem
zkoušek
certifikátu
provývojového
technologické
Rozšiřování
horkovodních
sítí vbylo
oblastizískání
průmyslové
zóny a do areálu
oddělení
Česana
Posílení vnitřních
páteřních
horkovodů na výstupu
automobilky do města.
palivojih.„olejová
emulze
ŠKO-ENERGO“.
Bylz areálu
nainstalován
Zdvojnásobení kapacity trasy pro dopravu peletek do kotlů. Zahájení výstavby nové kogenerační
vibrační monitorovací systém ADASH pro zlepšení prevence
jednotky pro výrobu tepla a elektrické energie ve vrchlabském závodu.
v oblasti údržby důležitých točivých zařízení. V objektu
E14 byla zprovozněna nová stanice chladicí vody E14B pro
2014
novourevize
svařovnu
ŠKODA
AUTO.
V úpravně
vodyUvedení
Bradlec
byl
Rozsáhlá
turbín v teplárně.
Převzetí
provozu
a údržby Česana.
kogenerační
jednotky
ve Vrchlabí dotopný
trvalého systém
provozu. Dokončena
certifikace na
OHSAS
18001. s výraznou
rekonstruován
s přechodem
plynový
energetickou úsporou.
zkoušky
2013

2015

ŠKO-ENERGO je stabilním, konkurenceschopným a regionálně významným podnikem, který
zajišťuje komplexní energetické dodávky pro společnost ŠKODA AUTO i teplo pro potřeby
mladoboleslavských firem i obyvatel.

2004

2010

V teplárně byl po příslušných zkouškách zahájen trvalý provoz
na směs hnědého a černého uhlí v poměru 60 : 40. K tomu byla
získána potřebná oprávnění. Byly zahájeny zkoušky pro spalování
biomasy v podobě peletek. Byly vybudovány nové horkovodní
přípojky pro objekt Bondy Centra a oblast ve východní
průmyslové zóně. Pro zvýšení provozní jistoty v zásobování
ŠKODA AUTO elektrickou energií byl realizován nový rezervní
přívod 22 kV z rozvodny STE Mladá Boleslav do E25.

Dokončení zkoušek palivového mixu. Ověření provozu kotlů
na 100 procent hnědého uhlí. Zahájeno peletizování a spalování
odpadního dřeva z automobilky. Dokončení cementace přívodních
potrubí z bradlecké úpravny vody do závodu. Změna vlastnické
struktury.

2005
Zahájeno obchodování s emisemi CO . Převzetí provozu
²
vysokého napětí v hutních provozech. Připojení nových
odběratelů tepla, tentokrát ve východní průmyslové zóně
a v oblasti Kosmonos. Úspěšné zkoušky spalování peletek
v rámci příprav nového projektu.

2006
Úprava třídiče na jednom z fluidních kotlů zlepšila možnost pro
další zvýšení mixu hnědého a černého uhlí. Realizace stavby
na příjem, dopravu a dávkování peletek (biomasy) do kotlů.
Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí. Navázání lepší
spolupráce s magistrátem města a společností Centrotherm
v oblasti zásobování obyvatelstva teplem.

2007
V teplárně úspěšně proběhl garanční provoz na biomasu.
Představení prvního záměru na řešení deficitu ve výrobě
elektrické energie v podobě nového bloku na hnědé uhlí.

2008
Zahájení cementování vodovodního potrubí průmyslové vody
z Bradlece pro zvýšení životnosti. Zahájení stavby šroubových
kompresorů 12 bar namísto dožité kompresorové stanice.
Ukončení certifikace ISO 9001 a ISO 14 001. Zahájení prací
na novém zdroji pro závod Vrchlabí.

2009
Zahájení provozu nového horkovodního napáječe pro
Technologické centrum ŠKODA AUTO o výkonu 2,6 MWt.
Realizací této investice byl vytvořen předpoklad pro připojení
dalších objektů v centru města. Zahájení zkušebního spalování
peletek vyrobených z odpadního dřeva z provozů automobilky.

2011
Další rozšíření horkovodní sítě. Modernizace řídicích systémů
v oblasti infrastruktury.

2012
Převzetí provozů energetického hospodářství závodu
Mladá Boleslav, Vrchlabí, Kvasiny. Od té doby společnost
ŠKO‑ENERGO spravuje kompletní energetiku automobilky.
Zahájena rekonstrukce výtopny a projektu horkovodních rozvodů
ve Vrchlabí.

2013
Rozšiřování horkovodních sítí v oblasti průmyslové zóny
a do areálu vývojového oddělení Česana jih. Posílení vnitřních
páteřních horkovodů na výstupu z areálu automobilky do města.
Zdvojnásobení kapacity trasy pro dopravu peletek do kotlů.
Zahájení výstavby nové kogenerační jednotky pro výrobu tepla
a elektrické energie ve vrchlabském závodu.

2014
Rozsáhlá revize turbín v teplárně. Převzetí provozu a údržby
Česana. Uvedení kogenerační jednotky ve Vrchlabí do trvalého
provozu. Dokončena certifikace OHSAS 18001.

2015
ŠKO‑ENERGO je stabilním, konkurenceschopným a regionálně
významným podnikem, který zajišťuje komplexní energetické
dodávky pro společnost ŠKODA AUTO i teplo pro potřeby
mladoboleslavských firem i obyvatel.

Podpora regionu

Podpora regionu

Společnost ŠKO-ENERGO chápe z pozice velkého průmyslového podniku svoji sociální
odpovědnost vůči regionu. Zaměřuje se především na aktivity dětí a mládeže a jejich
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florbalu, basketbalu a hokeje. V těchto oblastech je po firmě ŠKODA AUTO největším

ŠKO-ENERGO je generálním partnerem sportovních akademií mládežnického fotbalu,
sponzorem prvoligového fotbalového klubu FK Mladá Boleslav, extraligového hokejového
florbalu, basketbalu a hokeje. V těchto oblastech je po firmě ŠKODA AUTO největším
klubu BK Mladá Boleslav, extraligového basketbalového klubu Slovanka a extraligového
sponzorem prvoligového fotbalového klubu FK Mladá Boleslav, extraligového hokejového
florbalového
Mladá
Boleslav. basketbalového klubu Slovanka a extraligového
klubu
BK Mladátýmu
Boleslav,
extraligového
florbalového týmu Mladá Boleslav.
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Technické údaje
k zařízení a surovinám

Komín

Komín teplárny je dominantou Mladé Boleslavi. Slouží k odvádění
a rozptylu zplodin ze spalování.
Technické parametry komínu
Rok výstavby: 1976
Dodavatelé: Teplotechna Praha a jugoslávští partneři
Způsob výstavby: technologie posuvného bednění
Denní značení: červené a bílé pruhy
Noční značení: červené světelné výbojky
Výška: 200 m
Ochozy: celkem 6 o šířce 1 metru
Žebříky: 2 vnitřní a 2 vnější s ochranným roštem
Počet šprušlí (příček): 500 od výšky +3 m do +200 m
Vnější dřík je v hloubce 2 m zakotven do kruhového základu. V patě komína je jeho
vnější průměr 15,78 m a tloušťka stěny 60 cm. Až do výšky +20 m, tedy nad vstupní
otvory kouřovodů, se tloušťka stěny nemění, potom se do výšky +60 m zužuje
na 39 cm, dále se až do výšky +165 m zeslabuje na 21 cm, odtud až po hlavu +200 m
je tloušťka stěny konstantní 18 cm.
Hlava komína má vnější průměr 7,1 m a je osazena kyselině odolným
kovovým věncem.

Víte, že?
• Komín je uvnitř vyzděn pálenými kyselinovzdornými cihlami, aby nedocházelo
k poškození betonu od kouřových plynů.
• Na komín jsme instalovali hnízda pro sokola stěhovavého. Schválně, jestli
ho na obloze najdete.
• Při silném větru se koruna komína vychyluje až o půl metru.
• Výstup na komín trvá průměrně trénovanému člověku 45 minut.
• Komín teplárny je za velmi dobrých rozptylových podmínek vidět až z Krkonoš,
z Řípu nebo z Petřínské rozhledny.

Velín – pracoviště operátorů

Z velína je řízen chod celé teplárny. K obsluze zařízení stačí
6 kvalifikovaných operátorů na směně.
Technické parametry velína
Rok výroby: 1998
Dodavatel: ABB
Řídicí systém: Procontrol – P
Podružné systémy: zařízení Simatic řady S5 a S7 plně spolupracující s hlavním ŘS
Rychlost zpracování signálu: 5–250 ms
Počet signálů: 20 000 rozdělených do skupin pro zajištění přehledného řízení provozu
Počet měřidel: 3 000
Počet ovládaných armatur: 1 000
Způsob obsluhy:
• plná automatizace nebo ruční provoz
• možnost sledování trendů, historie analogových hodnot i historie chování zařízení
• možnost sledování povelů a výstrah

Víte, že?
• Mozek řídicího systému je umístěn ve třech klimatizovaných místnostech větších
než třípokojový byt.
• Celková délka kabelů je větší než vzdálenost z Mladé Boleslavi do Prahy.
• Operátor ŠKO-ENERGO sleduje údaje na osmi velkoplošných obrazovkách o celkové
úhlopříčce 4,3 m.

Turbíny

Strojovna

Demontáž turbíny při generální opravě

Detail turbíny

V teplárně jsou instalovány dvě shodné kondenzační odběrové
parní turbíny Siemens typu EHNK 71/2,8.
Technické parametry turbíny
Rok výroby: 1997
Dodavatel: Siemens
Tlak vstupní páry: 120 bar
Teplota vstupní páry: 530 °C
Jmenovité otáčky: 3 000 ot/min
Elektrický výkon v kondenzačním režimu: 43,594 MWe
Elektrický výkon/topný výkon v protitlakém provozu: 35 MWe/75 MWt
V letech 2013 a 2014 prošly turbíny generální opravou.

Víte, že?
• Rotor turbíny, i když váží 26 tun a je rozpálen na více než 450 °C, se při provozu
otočí za každou vteřinu 50 krát.
• Obě turbíny společně vyrobí v každém okamžiku tolik energie, že by stačila
pro stotisícové město.
• Rotor turbíny je dlouhý přes 8 metrů a s lopatkami má největší průměr více
než 2 metry.
• Obvodová rychlost na koncích nejdelších lopatek turbíny je 1140 km/h, což se blíží
rychlosti zvuku a je o 200 km/h rychlejší než bojový proudový letoun L159 Alca.

Řez turbínou

Kotle

V teplárně ŠKO-ENERGO jsou instalovány 2 parní fluidní kotle
s cirkulující fluidní vrstvou, 1 parní plynový kotel a 3 horkovodní
plynové kotle.
Technické parametry fluidních kotlů
Rok výroby: 1998
Dodavatel: konsorcium Alstom, EVT Vítkovice
Provozní přetlak: 125 bar
Výroba páry: 140 t/h
Teplota přehřáté páry: 535 °C
Objem vody: 69 000 l
Hmotnost: 1 000 t
Spotřeba hnědého uhlí bez spalování biomasy: 19,5 t/h
Spotřeba hnědého uhlí při spalování biomasy: 13,7 t/h
Spotřeba hnědého uhlí za rok 2014: 223 305 tun
Spotřeba biomasy za rok 2014: 68 797 tun
Výhřevnost uhlí: 19 MJ/kg
Výhřevnost biomasy: 15 MJ/kg
Celkový výkon elektromotorů: 2 100 kW
Průtok spalin: 61 m³/s
Spotřeba vápence pro 2 kotle za rok 2014: 8 812 tun

Víte, že?
• Tlak páry v kotli je 62,5 krát vyšší než v pneumatikách osobních automobilů.
• Hmotnost 1 fluidního kotle je stejná jako hmotnost 18 amerických tanků
M1A1 Abrams.
• Spotřeba uhlí na jednom kotli za hodinu je stejná jako spotřeba 4 domácností
za 1 rok.
• Celkový výkon elektromotorů na kotli je stejný jako výkon 7 nákladních
automobilů Tatra.

Hnědé uhlí
Použití: Hlavní palivo
Lokalita: SD Bílina
Spotřeba: 223 000 t/rok (2014) ≈ 160 vlaků ≈ 4 460 vagónů
Výhřevnost: 17,6 MJ/kg
Popelnatost: Ad 9,8 %
Složení: Uhlík 71,5 %, Vodík 5,5 %, Dusík 0,89 %, Síra 0,77 %

Víte, že?
• Uhlí spotřebované v teplárně za jeden rok by naplnilo vlak, který by začínal na hlavním
nádraží v Mladé Boleslavi a jeho konec by byl v Kolíně.
• Stáří hnědého uhlí, které spalujeme, se odhaduje na 10 milionů let.

Severočeské doly Bílina

Skládka uhlí ŠKO-ENERGO

Peletizovaná biomasa
Použití: Hlavní palivo
Spotřeba: 80 000 t/rok ≈ 3 200 nákladních automobilů/rok
Výhřevnost: ≈ 15 MJ/kg
Obsah uhlíku: ≈ 40 %
Popelnatost: Ar 6,7 %
Velikost peletek: průměr 8–12 mm, délka 20–30 mm
Sypná hmotnost: 0,3–0,7 t/m³
Granulometrie: 0–12 mm

Víte, že?
• Plodiny pěstované k výrobě biomasy spotřebované teplárnou za jeden rok vyrostou
na polích o rozloze velké jako 10 000 fotbalových hřišť.
• Spotřebovaná biomasa v teplárně za jeden rok by stačila k vytopení 10 000 rodinných
domů za stejné období.

Sklizeň účelně pěstovaných rostlin

Lisované peletky

Popílek
Využití: Ve stavebnictví pro provádění hutněných násypů a zásypů,
popřípadě likvidace na skládce

Víte, že?
• Popílek ze spalování je velmi jemný, a proto se pro přepravu zvlhčuje, což omezuje jeho
prašnost.
• Po zvlhčení se musí okamžitě dopravit na místo využití ve stavebnictví nebo na skládku,
neboť po 6 hodinách ztvrdne – obsahuje sádru z odsíření spalin.
• V současné době se používá jako materiál na výstavbu sáňkovacího návrší nedaleko
Bělé pod Bezdězem.

Území sanovaná certifikovaným popílkem

Vápenec (CaCO³)
Použití: Odsíření fluidních kotlů
Způsob: Dávkování do spalovací komory, zde vápenec CaCO³ za teploty
850 °C kalcinuje na vápno CaO, to pak následně reaguje s SO² na CaSO4
Spotřeba: 9 000 t/rok (2014)
Složení: CaCO³ 95 %; MgCO³ 1 %; SiO² 1,2 %

Víte, že?
• Teplárna ročně spotřebuje tolik vápence, kolik je ho potřeba na rafinaci cukru
obsaženého v 617 miliónech půllitrového balení Coca-Coly.
• Vápenec je obsažen i v ulitě hlemýždě zahradního – latinsky Helix Pomatia.
• Stáří vápence používaného k odsíření kotlů je 300 milionů let.

ŠKO‑ENERGO, s. r. o.
Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
tel.: 326 819 027, e-mail: info@sko‑energo.cz

www.sko‑energo.cz

