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Světový dodavatel služeb a technologií pro 
průmysl papíru a celulózy a energetiku.  

Servisní činnosti 

 

• Zvyšování výkonnosti 

stávajících instalací 

• Náhradní díly  

• Outsourcing údržby 

• Servisní činnosti po dobu 

životnosti zařízení 

Celulózky a Energetika 

 

Dodávky technologiíí pro 

• výrobu celulózy 

• výrobu energií 

• přeměnu biomasy na 

biopaliva a další produkty 

Papírenský průmysl 

 

Dodávky technologií pro 

• výrobu papíru, kartonu a 

lepenek 

• výrobu hygienického 

papíru  
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Společnost Valmet má roční obrat 2,6 miliardy EUR, 10 500 

zaměstnanců a byla znovuvytvořena odštěpením ze 

skupiny Metso  31. prosince 2013. 



27% 
Energy  

efficiency 

           Rámec (40-27-27) vs. Balíček (20-20-20) 

40%  

greenhouse gas 

reduction 

20%  
greenhouse gas 

reduction 

20% 
renewable energy 

20%  
energy savings 

≥27% 
renewable energy 

2020 

Cíle Summitu  
EU 10/2014 

    2030 

Správa 

Národní plány 

Společné indikátory 

Monitoring 

300 miliard 

EUR 
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Tiskové zprávy dne 7.11.2014 

Zdroj Valmet Intelligence Plaza 4 

• Aarhus city started construction of Denmark’s largest straw-fired power plant that 

will produce 30MWe and 80MWth. The plant will process up to 237,000 tonnes of 

locally-produced straw annually. 

• Kaunans Lithuania has begun construction of EUR 20 million biomass-fired CHP 

plant. The facility will use locally-sourced wood chips to produce up to 20MWth 

and 5MWe; an annual output of 160,000MWh of heat and up to 40,000MWh of 

electricity. It will come online in June 2016 

• Estonian Graanul Invest completed the biomass power plant in Inculkans, Latvia. 

The power plant with a performance of 11 MWth and 3.99 MWel has entered into 

regular operation.  

• Belgian Eco Energy (Bee), to develop the largest commercial plant in the world of 

new construction in Ghent, Belgium, which will produce 215 MW of electricity, 

being one hundred percent of the raw material biomass (wood chips and agro-

residues). The amount of the project will exceed EUR 315 million. 

• Teal Energy to set up a 20MWe biomass CHP plant in Swanscombe, Kent. The 

plant is near the planned location of the London Paramount Development theme 

park. 

• Eidsiva Energi has begun commissioning of Gjøvik Energisentral district heating  

plant in Oppland county. The plant conducted the first firing of its 30MW bio-oil 

fired boiler and commissioning of a separate 12MW waste wood-fired boiler will 

start next week. The plant will be fully operational in November 2014.  

• Germany is considering a program to increase energy efficiency and reduce 

energy generation from coal power plants in order to meet its GHG emission 

targets – by 40 % by 2020. The decision is said to be made on 3 December 2014.  

 

 



Technologie a služby pro přeměnu biomasy, odpadů a fosilních paliv na 

hodnotné formy energie a bio produktů  

Valmet Power Oy, Lentokentänkatu 11, PO Box 109, FI-33101 Tampere, Finland     www.valmet.com 
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Valmet – řešení pro zákazníky energetického sektoru  



Technologie spalování ve fluidním loži s cirkulací(CFB) 

 Ovědčená technologie, přesvědčivé dosavadní 

výsledky 

– Více než 70 jednotek v provozu, včetně 7 instalací pro 

odpady (WtE) 

 Vynikající flexibilita paliva  

– TAP, demoliční dřevo, biomasa, agro, kaly a uhlí , to vše 

může být spalováno v jednom kotli vrůzném poměru 

 Osvědčená vysoká spolehlivost 

– Vyšší než 99% 

 Vysoká účinnost kotle 

– 92% 

 Vysoké parametry páry  

– 175 bar/565 ºC (75 bar / 520 ºC pro odpady)  

 Velice nízké emise 

– NOx < 70 mg/Nm3 bez SCR 

– Odstranění SOx přímo v kotli 

– Velmi dobré vyhoření popela 
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Vysoká elektrická 

účinnost  



Řešení kotelny pro různá paliva 

    7    



Poslední reference v teplárenství či průmyslu EU 

Hamburger 

Hungaria  

Dunaujvaros  

Maďarsko 

ČKD Praha DIZ 

Lovochemie 

Lovosice   

Česká republika 

ArcelorMittal 

Ostrava 

Česká republika 

Turun Seudun 

Energiantuotanto 

Naantali 

Finsko 

158 MW th,  

113 bar, 520 °C 

90 MW th 

99 bar, 535 °C 

248 MW th 

105 bar, 525 °C 

390 MW th  

164 bar, 565 °C 

Biomasa, uhlí, technol. 

odpady, komunální 

sběr 

Uhlí, biomasa (opce) Uhlí Dřevní biomasa, 

agrobiomasa, rašelina, 

uhlí, tříděný odpad 

Nájezd      2015 Nájezd 2015 Nájezd 2016 Nájezd 2017 
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Kotel CFB pro odpady 
 Hlavní reference 

EON  

Norrköping,  

Sweden 

 

Stora Enso 

Langerbrugge,   

Belgium 

 

SAICA 

El Burgo de 

Ebro, Spain 

Mälarenergi 

Västerås, 

Sweden  

75 MWth,  

65 bar, 470 °C 

125 MW th 

60 bar, 475 °C 

140 MWth 

75 bar, 520 °C 

155 MWth  

75 bar, 470 °C 

Komunální sběr, 

průmyslový odpad, 

recyklované dřevo, 

čistírenské kaly 

TAP, neošetřené a 

upravené dřevo, uhlí, 

plyn 

Papírenské výplivy 

(plasty), tovární kaly 

Komunální sběr, 

průmyslový odpad, 

recyklované dřevo, 

dřevo, rašelina 

Start-up 2002 Start-up 2010 Start-up 2011 Start-up 2014 
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Zplyňování biomasy a odpadů  
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Zplyňování odpadů společnosti Valmet  
Spoluspalování odpadů ve stávající kotelně ? 

 Spoluspalování ”čistého” plynu ze 

zplyňování odpadu ve stávajícím 

energetickém kotli 

 Čištění horkého plynu odstraní korozivní a 

škodlivé látky z plynu 

 Minimální vliv na provoz kotle, korozi, 

kvalitu popele a emisí 

 Je udržována plná kapacita na hlavní 

tuhá paliva 

 Potřebné minimální úpravy kotle včetně 

nových plynových hořáků 

 Využití stávající, efektivní infrastruktury 

elektrárny minimalizuje  investice a 

maximalizuje využití energie  
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Valmet může poskytnout vše 

na základě EPC včetně 

modifikací kotle 

Přídavný zplyňovač  

a čištění horkého 

plynu 

Stávající kotle 



Nejvyšší účinnost výroby energie z odpadu 
Zplyňovací zařízení společnosti Valmet pro komunální odpady Lahti Energy 

 
 Největší světová teplárna a 

elektrárna na zplyňování odpadu 

 Zplyňovací zařízení CFB 

přeměňuje odpad na čistý 

palivový plyn pro spalování v 

parním kotli 

 Zpracovává 250 kt/rok paliva 

získaného z odpadu na výrobu: 

 50 MW elektřiny  

 90 MW dálkového tepla 

 Čistá účinnost elektrické energie 

je 32 % 

 

Lahti Energia, Lahti, Finland 

Start-up 2012 

15 November, 2014 © Valmet   |   Author / Title 12 

Emise 

CO2 

sníženy  

o 30 %  



Zplyňování biomasy – náhrada fosilních paliv 
obnovitelnými zdroji energie 
 
  
CFB zplyňovací zařízení přeměňuje  

biomasu na produkční plyn, který je 

spalován ve stávajícím práškovém kotli. 

140 MWth  zplyňovač byl přistavěn ke 

stávající teplárně a nahradil 40% roční 

spotřeby uhlí  

Zplyňovací jednotka v teplárně  

Vaskiluodon Voima, Finland 
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