Teplárna
zahájila
na
Františkově
výstavbu nového zdroje a rekonstrukci
teplárenských sítí
Změna systému zásobování teplem na tomto
libereckém sídlišti přinese zkrácení parních rozvodů,
snížení ztrát a společnou výrobou elektřiny a tepla se
nejlépe využije energie obsažená v zemním plynu.
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V areálu bývalé výměníkové stanice Diamo (vedle Státního
okresního archivu) postaví Teplárna Liberec v období
následujících deseti měsíců (6/2012-4/2013) nový zdroj
s kogenerační jednotkou, která bude zásobovat Františkov
teplem namísto dosavadní dodávky z parovodu. „Moderní
technologie s akumulací tepla a plynovými kotli budou s ohledem
na efektivitu umístěny co nejblíže oblastem spotřeby. Kotelna
podléhá přísné kontrole a její provoz bude mít minimální vliv na
imisní situaci ve Františkově,“ upřesnil projekt místopředseda
představenstva Tomáš Balcar.
Parní rozvody, které v současné době zásobují tři výměníkové
stanice, nahradí efektivnější horkovodní vedení. Tato změna
zásobování přinese v letních měsících obyvatelům Františkova
mírné komplikace. Z důvodu výměny rozvodů bude totiž
nezbytné krátkodobě omezit provoz na některých silnicích a
chodnících.
Projekt Františkov je pilotním projektem třífázové revitalizace
teplárenské sítě ve městě Liberec. „Kompletní a rozsáhlý projekt
revitalizace znamená investice do modernizace systému
zásobování teplem ve městě především snížením ztrát,
zkrácením parních rozvodů a zavedením moderní kogenerační
výroby elektřiny a tepla. Cílem celého projektu revitalizace je
modernizace jednotlivých částí systému zásobování teplem a
zachování ekologické výroby tepla,“ dodal Balcar.
Realizace zbylých dvou fází projektu revitalizace bude
pravděpodobně zahájena v příštích letech po dalších přípravách
a jednáních akcionářů společnosti. Do centra města a přilehlých
sídlišť by poté měla Teplárna Liberec i nadále dodávat teplo
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vyrobené z odpadů společnosti TERMIZO a nejvzdálenější
sídliště by měly být zásobeny ze samostatných kogeneračních
jednotek. Emise v celém Liberci zůstanou nadále pod kontrolou a
bude tak zabezpečen trvale udržitelný rozvoj města s ohledem
na životní prostředí.
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Teplárna spustila v souvislosti s modernizací dodávek tepla projekt
Zelená pro Františkov (www.zelenaprofrantiskov.cz), který chce
zkvalitnit životní prostor na tomto libereckém sídlišti. Na úspěšnou
úklidovou akci, které se koncem května zúčastnilo osmdesát
dobrovolníků, by měla v průběhu léta navázat rekonstrukce
zanedbaného hřiště.
Společnost Teplárna Liberec, a.s. zásobuje tepelnou energií Statutární
město Liberec a jeho městský obvod Vratislavice nad Nisou a je také
výrobcem elektrické energie. Od ledna 2007 je Teplárna Liberec, a.s.
součástí skupiny MVV Energie CZ. Teplárna Liberec dodává teplo a
teplou vodu pro téměř 19 tisíc domácností, dvacítku průmyslových
areálů a 150 zákazníků z terciární sféry.

Teplárna Liberec, a.s.
Dr. Milady Horákové 641/34a
460 01 Liberec 4
tel.: +420 485 386 111
fax: +420 482 710 441
tlib@tlib.mvv.cz
www.tlib.mvv.cz

