Zaručené úspory energie v průmyslu
Máme zkušenosti se zaváděním úsporných energetických opatření
v průmyslové sféře. Naší konkurenční výhodou je znalost moderních
technologií i jejich komponent a schopnost sestavovat je do efektivně
fungujících celků „šitých přesně na míru“. Vypracováváme i studie
proveditelnosti a energetické audity a pomáháme se zaváděním
systémů energetického managementu.

www.enesa.cz

Saint-Gobain Construction
Products CZ a. s., Divize Isover

Úsporná opatření se zaměřila na zpětné získávání tepla z chlazení
plášťů kupolových pecí a jeho využití pro vytápění výrobních hal
a výrobu chladu na absorpčních chladících strojích.
Saint-Gobain Construction Products CZ a. s., Divize Isover (dříve
Sain-Gobain Orsil s. r. o. Častolovice) vyrábí energeticky náročným
procesem tepelné, protipožární a zvukové izolace. Nejprve
se taví čedič smísený s koksem v dvouplášťových kupolových
pecích. Tavenina je následně rozvlákňována a prudce ochlazena,
čímž vzniká čedičová vata. Ta se dále tvaruje, lisuje do potřebné
tloušťky a vytvrzuje. Při chlazení pláště pecí bylo původně odpadní
teplo o výkonu 3 MW odváděno chladicími věžemi. V roce 2007
jsme vypracovali projekt na využití tohoto tepla k vytápění
hal a zpracovali jsme studii na výrobu chladu na absorpčních
strojích. Dodavatelsky jsme realizovali v části areálu rekonstrukci
vytápění, kdy jsme nahradili původní parní systém za teplovodní
napojený na odpadní teplo z kupolových pecí.

Úsporná opatření rozpracovaná ve
spolupráci se společností ENESA a. s. nám
pomohla využívat část odpadního tepla
z chlazení kupolových pecí k vytápění
a výrobě chladu. Díky nim dosahujeme
významných úspor provozních nákladů
a dále jsme omezili vliv našich provozů na
životní prostředí.

Roční dosahovaná úspora dosahuje kolem
12 mil. Kč při celkové investici do úsporných
opatření ve výši cca 56 mil. Kč, z toho dodávky
ENESA a. s. byly celkem za 8,5 mil. Kč.

Ing. Luboš Derner,
specialista investic a energetik, Saint-Gobain Isover CZ s. r. o.:
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Nutricia Deva a. s.

Celková prostá návratnost projektu pro Nutricia
Deva a. s. dosahuje 2,93 roku. Roční úspory
představují kolem 1,215 mil. Kč při celkových
investičních nákladech 3,558 mil. Kč. Úsporná
opatření se zaměřila na snížení provozních
nákladů souvisejících s chlazením deaerátoru,
studené části pasteru a využitím odpadního tepla
z odpadní vody myčky sklenic.

Prostá návratnost úsporných opatření
navržených společností ENESA a. s. dosáhla
v našem případě necelých tří let. Získali
jsme nové moderní technologie, snížili
své provozní náklady a částečně zlepšili
ekonomiku energetického provozu.
Ing. Zdeněk Janata, generální ředitel, Nutricia Deva a. s.:

Nutricia Deva a. s. Nové Město nad Metují patří k nejstarším
výrobcům kojenecké a dětské výživy ovocného typu ve východní
a střední Evropě. Produkt je potřeba v různém stádiu výroby
ohřívat i chladit.
V r. 2009 jsme zavedli úsporná opatření na deaerátoru, pasteru
a myčce sklenic.
	Paroplynovou směs v deaerátoru (zařízení, jímž se odvádějí
plyny z výrobku) je třeba rychle zchladit, aby přírodní
aróma v páře kondenzovalo a mohlo být do produktu
vráceno. Původní průtočné chlazení pitnou vodou nahradil
nový uzavřený okruh strojního chlazení s kompresorovým
chladícím strojem o výkonu 74 kW.
	Studenou část průběžného pasteru ochlazoval dříve
uzavřený věžový okruh s nedostatečným výkonem,
dochlazování zajišťovala průtočně změkčená pitná voda.
Nyní zvyšuje chladící výkon nové strojní chlazení o výkonu
55 kW ve věžovém okruhu.
	Dopouštění myčky sklenic bylo zajišťováno ohřátou
změkčenou vodou z kotelny. Nyní je voda ohřívána přímo
v místě spotřeby v novém deskovém rekuperativním
výměníku pomocí odpadního tepla zachyceného z odpadní
vody myčky. Ochlazená odpadní voda je využívána ve
studené části pasteru.

Na úsporná opatření navázal další projekt, jehož strategickým
cílem bylo zajistit provozuschopnost centrálního zdroje tepla
i v případě výpadku dodávek zemního plynu. Proto byl původní
centrální parní plynový kotel přestavěn na dvoupalivový
s možností provozu na lehký topný olej. Opatření umožnilo snížit
odběry plynu ve špičkách. Investiční náklady dosáhly 5 mil. Kč.

Hotel Jalta, Praha

Roční smluvně garantovaná finanční úspora
představuje 0,344 mil. Kč. Celková investice
dosáhla 8,3 mil. Kč.

Příklady další spolupráce s průmyslovými podniky:
	AVIA a. s. – energetický audit, studie proveditelnosti
modernizace energetického hospodářství,
	Českolipská Teplárenská – aktualizace podnikatelského
záměru „Špičkový a záložní zdroj tepla pro horkovodní
soustavu systému CZT v České Lípě“,
	Českolipská Teplárenská – technicko-ekonomické řešení
zdroje na spalování tuhých paliv,
	ESAB Vamberk, s. r. o. – studie proveditelnosti
decentralizace výroby tepla s využitím spalování zemního
plynu,
	LVZ a. s. – studie proveditelnosti modernizace tepelného
hospodářství,
	M&T Sochorová válcovna Kladno – zavedení
energetického managementu M&T,
	Nutricia Deva, a. s. Nové Město nad Metují – energetický
audit,
	Cukrovary TTD, a. s. Dobrovice – studie uhelného zdroje
o výkonu 100 MW,
	Teplárna Náchod – investiční audit, oponentura projektu
výměníkové stanice.

Prioritou pětiletého projektu energetických úspor v Hotelu Jalta
na Václavském náměstí v Praze bylo zejména předejít hrozícímu
havarijnímu stavu energetických provozů. Zákazník požadoval
projekt s co nejlepším poměrem mezi investicí a budoucí
dosaženou úsporou.
Hlavní opatření se zaměřila na systém zásobování teplem
a vzduchotechniku a zahrnovala:
	vybudování nové kotelny se třemi v kaskádě zapojenými
kondenzačními kotli pro vytápění hotelových pokojů
a kanceláří,
	rekonstrukci stávající kotelny sloužící pro kongresový
sál, restauraci a recepci a centrální přípravu TUV pro celý
hotelový komplex,
	instalaci systému individuální regulace teploty
v jednotlivých místnostech (IRC) s ovládáním pomocí
řídícího počítače (vytápění hotelových pokojů podle jejich
obsazenosti),
	rekonstrukci vzduchotechnických rozvodů v restauraci pomocí
čtyř nových kazetových vnitřních jednotek systému VRF.
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