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Studijní cesta Dánskem a SRN
Zaèátkem záøí 2009 uskuteènili pedagogové a doktorandi z oddìlení technické ekologie katedry elektroenergetiky a ekologie Fakulty elektrotechnické studijní cestu do Dánska
a SRN.
Cílem studijní cesty byla prezentace
aktivit v souvislosti s realizovanými
projekty v oblasti využívání obnovitelných zdrojù energie (OZE) a dále získání
nových informací o systémech a zaøízeních pro využívání OZE, zejména pak
zaøízeních na energetické využívání
biomasy. Dùležitou souèástí studijní
cesty bylo také navázání nových odborných kontaktù.
Skandinávské zemì a zejména Dánsko je vhodným pøíkladem šetrného
chování k životnímu prostøedí i energetického využívání biomasy i ostatních
obnovitelných zdrojù energie vùbec.
Systémová a efektivní státní podpora
využívání OZE vytvoøila silný motivaèní
nástroj pro produkci a energetické využívání OZE (biomasy, vìtru, slunce,
ale i akumulace energie do vodíku
apod.). Tato podpora vycházela zejména
ze závislosti Dánska na dovozu fosilních paliv a byla zamìøena na snižování
objemu této závislosti, na zajištìní energetické sobìstaènosti a bezpeènosti
zejména v podobì výstavby energetických zaøízení, vývoje energetických
technologií, zakládání ploch cílenì
pìstovaných energetických plodin
i nastavení motivaèní cenové i daòové
politiky.
Významnou oblastí nasmìrování podpory byla také oblast výzkumu, vzdìlávání a osvìty.
Názorným pøíkladem tìchto aktivit je
vybudované Národní centrum pro obnovitelné zdroje energie v Hurupu (Folkcenter Hurup), ale i další instituce, univerzity a odborná pracovištì, která se
problematikou využívání OZE zaèala
intenzivnì zabývat a dnes dosahují
vynikajících výsledkù.
Biomasa se v Dánsku tradiènì využívá jak ve formì pøímého spalování
(sláma, døevní štìpka, pelety, odpady
z potravináøské výroby apod.), tak také
ve formì spoluspalování s uhlím èi využitelnými složkami odpadù, které je
v Dánsku na vysoké technologické
úrovni.
Velmi tradièní je využívání biomasy

ve formì bioplynu pro kogeneraèní
výrobu tepla a elektøiny. Souèasným
trendem je také úprava bioplynu na kvalitu zemního plynu èi jeho použití jako
biometanu pro pohon automobilù, autobusù a další dopravní techniky.
Nejvìtší podíl energetického využití
biomasy v Dánsku pøedstavuje centrální
zásobování obyvatel vìtších mìst teplem. Napøíklad na poloostrovì Jylland
ve mìstech Holstebro a Herminy fungují
komunální teplárny se spalováním biomasy a odpadù, nejvìtší bioplynová stanice se nachází u mìsta Lemvig. Na
centrálním zásobování teplem se podílí
také øada dalších menších provozù,

které využívají lokální zdroje pevné
biomasy i bioplynu.
Souèástí studijní cesty akademikù
z FEL byla i návštìva míst s nejvìtší
koncentrací vìtrných farem v Nìmecku
na ostrovì Fehmarn v Baltském moøi.
Úèastníci získali øadu nových informací, poznatkù i odborných kontaktù,
kterých využijí ve výuce, výzkumu
i realizovaných projektech.
Studijní cesta byla podpoøena
z Fondu Zelené energie Skupiny ÈEZ
v rámci realizace Projektu Forum pro
bioenergetiku (FoBiE).
Eduard Šèerba

Folkcenter Hurup – nahoøe areál výzkumu využívání energie vìtru, dole vchod do
kongresového centra.
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