Expert na zelenou energii
• Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně
• Zaměřená na
• dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů
• dodávku a servis technologických celků a zařízení v oblasti energetiky
• dodávku a servis technologických celků zaměřených na úsporu energií napříč pro
soukromý i podnikatelský sektor
• výzkum a vývoj pyrolýzních a depolymerizačních jednotek

• Disponuje
• zkušeným týmem inženýrů s mnohaletou praxí v daném oboru
• unikátním řešením každého technologického celku

V čem jsme výjimeční
• Nabízíme soubor technologických celků, který svým rozsahem pokryje
veškeré energetické potřeby klienta
• Vlastní vyvinuté technologie unikátní na trhu s energiemi
• Vlastní výzkum a vývoj v oblastech, které nabízíme
• Komplexnost řešení – na míru pro zákazníka
• Synergický efekt se sesterskými společnostmi v rámci holdingu LBG
ELVOSOLAR a.s.

www.elvosolar.sk

WIZACO NDT, s.r.o.

www.wizaco.eu

PR Krajné, s.r.o.

www.stered.sk

• Vysoce kvalifikovaný mezinárodní tým odborníků
• Otevřenost, kreativita a ochota dát šanci novým řešením

Dodávka technologií a technologických celků
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linky pro třídění komunálního odpadu
zplyňování komunálního odpadu a biomasy
systémy pro čištění a chlazení bioplynu
depolymerizace odpadních plastů a pneumatik
jednotky ORC pro využití odpadního tepla
chladící absorpční jednotky
jednotky Energy Saver pro úsporu elektrické energie
technologie ochrany ovzduší
kogenerační jednotky, kotle na biomasu, klimatizační jednotky

Technologie třídění komunálního odpadu
• Nejnovější technologie v daném oboru
• Maximální automatizace celého procesu
• Vysoká efektivnost procesu třídění
• Minimální nároky na počet zaměstnanců
• Moderní automatické separátory
• Vysoká kapacita třídění a počtu provozních hodin

Pro Vaše projekty Vám nabízíme
• analýzy Vašich energetických potřeb
• odborné poradenství
• technické a ekonomické studie
• pomoc s financováním projektu
• kompletní projektové práce
• dodávku technologie na klíč
• servisní práce
• zaškolení obsluhy

Technologie třídění komunálního odpadu
• Vysoké materiálové využití odpadů
• Kvalitní výstupní suroviny pro recyklaci
• Minimální zatížení skládek
• Ekonomicky soběstačná technologie
• Příprava suroviny pro depolymerizaci plastů a zplyňování SKO
• Kapacita od 10.000 do 300.000 tun SKO/rok

Technologie třídění komunálního odpadu
Diagram třídění komunálního odpadu

Technologie zplyňování komunálního odpadu
• Nabízíme unikátní řešení, jehož výsledkem je maximální materiálové využití
komunálního odpadu a energetické zhodnocení nerecyklovatelného zbytku, který
dnes končí na skládce, nebo ve spalovně.
• Dodáváme technologii, ve které nedochází k procesu hoření. Celý systém je uzavřený
od okamžiku dávkování materiálu až po výsledný produkt – syntetický plyn.

• Nabízíme řešení pro města, obce, odpadářské i průmyslové společnosti.
• Dodáváme modulové řešení již od 20.000 tun SKO/rok, při velmi zajímavé ekonomické
návratnosti celého projektu.

Technologie zplyňování komunálního odpadu
• Disponujeme jedinečným konceptem pro zpracování směsného komunálního odpadu.
• Jedním z výsledků procesu třídění je homogenizovaná směs, která neobsahuje
nežádoucí složky, nevhodné pro proces zplyňování (inertní materiály, sklo, železo atd.).
• Vytříděná homogenní část komunálního odpadu je poté zbavena přebytečné vlhkosti a
ve zplyňovacím reaktoru transformována na plynné palivo - syntetický plyn, vhodný k
dalšímu energetickému využití, např. pro výrobu elektrické energie a tepla.
• Zplyňování je proces, při kterém dochází k přeměně organického materiálu na hořlavý
plyn, převážně tvořen oxidem uhelnatým (CO), vodíkem (H2) a metanem (CH4).

Technologie zplyňování komunálního odpadu
Ve srovnání s klasickými spalovnami:
• Nejedná se o proces hoření
• Nedochází k poškození životního prostředí
• Poloviční investiční náklady

• Poloviční provozní náklady
• Dosahujeme až trojnásobné produkce
elektrické energie

Technologie zplyňování biomasy
• Technologie pro využití přebytečných (odpadních) materiálů ze zemědělské produkce a
dřevozpracujícího průmyslu.
• Přeměna pevného organického materiálu - biomasy na plynné palivo prostřednictvím
tepla a zplyňovacího média.
• Plynný produkt slouží jako palivo pro kogenerační jednotku na výrobu tepla a elektrické
energie, popřípadě jako spalovací médium pro kotel.
• Kapacita jednotek od 30 kW do 2.000 kW.
• Energetická nezávislost, výroba elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu.

Technologie zplyňování biomasy
Typy zplyňovacích generátorů:
Protiproudý

Souproudý

Křížový proud

Technologie depolymerizace plastů
• Technologie nízkoteplotní katalytické depolymerizace pracuje na principu
depolymerizace (pyrolýzy) polymeru na uhlovodíkové produkty.
• Produkty jsou syntetický olej, syntetický plyn a tuhý zbytek - uhlík.
• Termický rozklad materiálů obsahujících organický uhlík při zamezení přístupu kyslíku.
• Nedochází k procesu hoření a nejsou do ovzduší vypouštěny škodlivé látky.
• Katalyzátor snižuje reakční teplotu transformace z 800°C na 400° - 500°C.
• Nemá negativní dopad
na životní prostředí.

Technologie depolymerizace plastů
Nabízíme materiálové a energetické zhodnocení plastových odpadů, které není možné
dosáhnout jinými dostupnými technologiemi.
Výstupními produkty procesu depolymerizace:
• pyrolýzní olej - kapalný produkt je cennou surovinou určenou pro další využití v
petrochemii, energetice, jako komponent při výrobě paliv a podobně.
• pyrolýzní plyn - plynný produkt může být využit v procesu ohřevu vstupní suroviny jako
palivo nebo lze použít k výrobě elektrické energie v kogenerační jednotce.
• tuhý zbytek – uhlík lze použít v chemickém průmyslu, nebo jako palivo.

Technologie depolymerizace plastů
Blokové schéma zařízení

Technologie ORC
• Výroba elektrické energie z nevyužitelného (odpadního) tepla.
• Využití tepla s nízkým potenciálem 80oC až 150oC ve formě horké vody, páry, termálního
oleje nebo spalin.
• Žádné požadavky na palivo – využívají odpadní nebo technologické teplo
• Nulové emise, šetří životní prostředí a produkci CO2
• Atraktivní návratnost investice
• Zvyšují účinnost výroby elektrické energie a šetří náklady za chlazení a maření tepla
• Nízké náklady na údržbu
• Projektovaná životnost 20 let

Technologie ORC
ORC E-Rational typ 1000 pro využití až 1 MW tepelné energie.
• Výkonová řada generátorů 55 – 132 kW.
• Vnitřní i venkovní provedení
ORC E-Rational typ 2000 pro využití až 2 MW tepelné energie.
• Výkonová řada generátorů 160 – 220 kW.
• Vnitřní i venkovní provedení

ORC E-Rational typ 4000 pro využití až 4 MW tepelné energie.
• Výkonová řada generátorů 250 – 500 kW.
• Venkovní provedení
ORC E-Rational typ 7000 pro využití až 7 MW tepelné energie.
• Výkonová řada generátorů až 1000 kW.
• Venkovní provedení

Technologie ORC
Možnosti využití technologie ORC
• Kogenerační jednotky: dieselové, plynové, bio-plynové…
• Nízkotlaká pára: za turbínou, z výrobních procesů…
• Průmyslové procesy: chemické podniky, rafinérie, sklárny, hutě, slévárny…
• Spalovací procesy: elektrárny, kotelny, spalovny, cementárny…
• Geotermální zdroje a solární zdroje tepla

Technologie Energy Saver
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zvýšení kvality elektrické energie a optimalizace pro potřeby daných elektrospotřebičů.
Snížení spotřeby elektrické energie a prodloužení životnosti daných spotřebičů.
Návrh a sestavení dle podrobné analýzy elektrické energie daného objektu.
Každá jednotka je zkonstruována a vyrobena na míru přímo pro konkrétní spotřebiče.
Patentovaný, ručně vinutý transformátor s několika odbočkami. Přepínání odboček
pomocí tyristorového řízení.
Na výstupu ze zařízení trvale stejné napětí v rozmezí +/- 1 % na každé fázi.
Vyrovnání fázové nesouměrnosti a na výstupu ze zařízení.
Kompenzace jalové energie a filtr harmonického zkreslení, kompenzaci v 5-20 ms.
Součástí technologie analyzátor sítě a přepěťová ochrana.

Technologie Energy Saver
Nežádoucí vlivy elektrické energie:
• Přepětí v elektrické síti
• Fázová nesouměrnost napětí

Technologie Energy Saver
Nežádoucí vlivy elektrické energie:
• Nízký účiník
• Harmonické zkreslení
• Přechodové jevy v elektrické síti

Technologie Energy Saver
Výše úspory elektrické energie:
• motorová zátěž
6 – 12 %
• kombinovaná zátěž
8 – 18 %
• světelná zátěž
10 – 22 %

Životnost technologie více než 20 let.

Technologie Energy Saver
Možnosti využití technologie Energy Saver
• Osvětlení - výrobní haly, stadiony, parkoviště, veřejné osvětlení, letiště, komunikace
• Průmyslový sektor - průmyslové podniky, výrobní a chemické závody
• Veřejný sektor - budovy státní správy, městské úřady, školy, školky, nemocnice
• Cestovní ruch - hotely, penziony, restaurace, kavárny, cukrárny
• Zemědělství - bioplynové stanice, zemědělská družstva, chlévy, stáje, drůbežárny
• Komerční prostory - wellness centra, aquaparky, nákupní centra
• Domácnosti - rodinné domy, bytové jednotky, developerské projekty

Absorpční chladící jednotky
Pracovní princip absorpčních chladičů
• Absorpční systémy využívají tepelné energie k výrobě chladicího efektu, to znamená, že
z nevyužitelného (odpadního) tepla vyrobí chlad.
• V těchto systémech chladivo, tj. voda, absorbuje teplo v nižší teplotě a nižším tlaku
během odpařování a uvolňuje teplo ve vyšší teplotě a vyšším tlaku během kondenzace.
• Zředěný roztok, který obsahuje vstřebávané chladící páry, se zahřívá na vyšší tlak. To
vede k vypařování chladiva, a tak si roztok zachová svou původní koncentraci.
• Chladivo prochází sérií procesů k dokončení chladicího cyklu. Jedná se zejména o
odpařování, absorpci, proces tlaku, kondenzaci, škrcení a expanzi.
• Během tohoto cyklu chladivo absorbuje teplo z nízkoteplotního zdroje tepla, uvolní jej
na vysokou teplotu a klesne.

Absorpční chladící jednotky
Přednosti a výhody absorpčních chladičů
• Hlavní zdroj energie – teplá voda, pára, spaliny výfukových plynů, odpadní plyn, nebo
odpadní teplo jako takové.
• Využívají pro svůj chod pouze 5 % elektrické energie ve srovnání s klasickými
kompresorovými chladiči, protože elektřinou jsou poháněná pouze oběhová čerpadla.
• Velmi tichý provoz, systémem konstrukce velice spolehlivé a bezúdržbové zařízení.
• Zařízení jsou ekologická – mají zanedbatelnou spotřebu elektřiny.
• Zařízení disponuje vysokou účinností pro rekuperaci tepla k dalšímu vytápění.

Děkujeme za pozornost
LBG Moravia, a.s.
Šmahova 1244/112
627 00, Brno
Česká republika
www.lbgmoravia.cz
+420 513 036 350
info@lbgmoravia.cz

