Deza vyrábí teplo pro město
Žádná velká chemická firma se neobejde
bez značného
množství tepla.

Společnost Deza si ho
vyrábí ve vlastní teplárně.
Většinu tepla využívá pro
své chemické výroby, část
vyrobeného tepla však
slouží i k vytápění města
Valašské Meziříčí a dalších podniků. V poslední
době, kdy neustále stoupá
cena energetických zdrojů, je kladen velký důraz
na efektivní získávání
a využívání vyrobených
energií. Efektivní výroba
tepla má v konečném
důsledku vliv na celkové
hospodaření společnosti.
Teplárna patřila mezi
první provozy, které se
v novém závodě založeném ve Valašském
Meziříčí v roce 1960 začaly stavět. Jedním z cílů
bylo zajištění dodávek
tepla pro město Valašské
Meziříčí.
Současný maximální
výkon je 300 MW, což
představuje 418 tun páry
za hodinu. Devadesát
procent vyrobeného tepla
je přímo spotřebováno
chemickými výrobami.
Zbylých 10 % je dodáváno externím odběratelům.
V roce 1964 byla
zahájena dodávka tepla do
Masokombinátu Krásno.
První teplo začalo do
města proudit již v roce
1965 a Deza dodává do
soustavy společnosti CZT
(Centrální zásobování
teplem) teplo dodnes. Do
roku 1999 bylo vytápění
města zajišťováno parními
rozvody. V roce 2000
proběhla úspěšná rekonstrukce rozvodné soustavy, při které byly zastaralé
parní rozvody nahrazeny
horkovodními.
Jaké jsou zdroje tepla?
Z čeho se teplo vyrábí
a jak se teplo do soustavy
CZT dopravuje?
V současné době
má Deza šest parních
kotlů o různém výkonu. Tři z těchto kotlů
jsou umístěny v objek-

tu teplárny v centrální
části výrobního areálu.
Významnou dominantou
tohoto místa je 160 m
vysoký komín. Další
tři kotle jsou umístěny
v zadní části areálu vedle
společnosti CS Cabot.
Tyto kotle využívají jako
palivo především procesní plyn, který vzniká při
výrobě sazí. Naopak kotle
umístěné na teplárně jsou
konstruované na topné
oleje s nízkým obsahem

síry, dehtové oleje a zemní plyn. V posledních
letech je upřednostňován
především zemní plyn.
Vyrobené teplo je do
města dodáváno dvěma
parovody o průměru
350 a 700 mm.
Šest kotlů o různém výkonu, čtyři možná paliva
a dva nezávislé parovody
vytvářejí soustavu, která
je odolná proti působení
vnějších vlivů. Robustnost
celého systému se ukázala

začátkem roku 2009 při
energetické krizi, kdy
došlo k přerušení dodávek
zemního plynu z Ruska.
Tato nepříjemná situace
se nijak neprojevila na
výrobě tepla v Deze.
Velkou výhodou
možného využití několika
paliv je také možnost je
vzájemně kombinovat
a na základě aktuálních
cen vyrábět teplo co nejlevněji. Deza v současné
době prodává společnosti

160 m vysoký komín je dominantou provozu Energetika a celé Dezy.

CZT teplo za 279 Kč/GJ.
Tato cena patří bezkonkurenčně k nejnižším cenám
v České republice. Konečná cena pro odběratele
vedle této částky obsahuje
zejména splátku investice
do rozvodné soustavy
a provozní náklady společnosti CZT, především
náklady na opravy a údržbu. Jedná se o 194 odběrových míst, více než
16 km předizolovaného potrubí a dvě hlavní
výměníkové stanice
pára – horká voda. I tak
konečná cena pravděpodobně nepřesáhne v roce
2012 částku 600 Kč/GJ,
a je tedy výrazně nižší než
průměrná cena v regionu
pohybující se okolo 650
Kč/GJ.
V průběhu své existence Deza pravidelně
investuje do obnovy
a ekologizace teplárny. V roce 1996 byly
postupně rekonstruovány
všechny tři kotle. Instalovány byly především
hořáky na paliva s nízkým obsahem síry. Tato
rekonstrukce přispěla
k významnému snížení
emisí oxidů síry a dusíku. Úspěšnost této akce
je dokladována pravidelným měřením těchto
oxidů v lokalitě Vysoká.
Další výhodou výroby
tepla pro obyvatele města
Valašské Meziříčí ve společnosti Deza je také ekologičnost této výroby. Není
potřeba příliš zdůrazňovat,
že jeden regulovaný emisní
zdroj umístěný mimo
město je méně škodlivý než
bezpočet možných lokálních topenišť spalujících
pevná paliva.
Teplo z Dezy dodávané
do města není odpadní teplo, jak je možné
někdy zaslechnout. Je
to teplo, které je nutné
vyrobit - vyrobit spálením
některého paliva. Deza ho
vyrábí pro vlastní potřebu
a pro občany Valašského
Meziříčí.

www.deza.cz

