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Anotace 
  

V předložené práci jsou zpracovány možnosti optimalizace systému 

zauhlování provozu teplárny se zaměřením na el. výkon systému, bezpečnost a 

ekonomické úspory systému. V první části je uveden popis stavu systému 

zauhlování před jeho optimalizací. V další části jsou pak popsány návrhy 

optimalizace a intenzifikace systému zauhlování. Další část posuzuje rozdíly 

navrhovaného a stávajícího systému. Závěr práce pak vyhodnocuje poznatky 

ohledně navrhovaného systému optimalizace. 

 

Klíčová slova: optimalizace, intenzifikace, zauhlování, teplárna 

 

Summary 
  

Choices of optimization of heating plant coal handling operation is written 

up within the submitted document.  Choices are written up with focusing on electric 

power, safety and economic savings of systém. The first part contains description 

of the coal handling system before optimization. The next part contains 

suggestions of optimization and intenzification of coal handling system. The next 

section judge differences between current and proposed system. The conclusion 

assesses knowledges about proposed systém of optimization. 

 

Keywords: optimization, intensification, coal handling, heating plant 
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Úvod 

Zauhlování teplárny je jedním z nejdůležitějších míst provozů těchto 

průmyslových závodů. 

Uhlí, které se v teplárnách spaluje a ze kterého se vyrábí teplo či elektřina, 

se ke spalovacím kotlům musí nějak dopravit. K tomuto účelu slouží právě systém 

zauhlování teplárny.  

Provozní úsek zauhlování v sobě zahrnuje několik, vzájemně na sebe 

navazujících, částí. 

Celý technologický celek začíná výklopem uhlí, pokračuje přes drtírnu do 

zásobníku a do třídírny. Odtud už se uhlí dopravuje přímo ke spalovacím kotlům. 

Propojení mezi provozy zajišťují pásové dopravníky a dopravníkové mosty. 

Proces zauhlování teplárny se samozřejmě neobejde bez napájení 

elektrickou energií. Pohony pasových dopravníků, drtičů, vyhrnovacích vozů, 

osvětlení technologických celků, systémy zabezpečení a ochrany před zahořením 

a požárem, to vše je nutné napájet elektrickým proudem. 

Provozy tepláren v České republice jsou z větší části několik desítek let 

staré. Používání zastaralých typů rozběhů elektrických pohonů, žárovkového 

osvětlení atd. vede k nemalým finančním ztrátám. Taktéž používání starších 

bezpečnostních prvků hrozí rizikem velkých nákladů při odstraňování škod a 

havárií. 

Z těchto a jiných důvodů je potřeba neustále provádět obnovu a 

vylepšování zařízení technologických celků, jedním slovem – optimalizaci. 

Cílem této práce je zhodnotit stávající stav zauhlování teplárny a navrhnout 

nové možnosti řešení z hlediska el.výkonu systému, bezpečnosti a úspor 

el.energie. 
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1 Popis stavu před optimalizací 

Provozy tepláren v české republice jsou z větší části staršího data výstavby. 

Nejinak je tomu u provozů zauhlování. Pokud se zaměříme na stránku spotřeby 

elektrické anergie a věcí s tím souvisejících, zjistíme, že v této oblasti lze 

dosáhnout nemalých úspor jak materiálních, tak finančních. 

Nejviditelnějších výsledků můžeme dosáhnout v problematice řešení 

spouštění elektrických pohonů, osvětlení provozů a technologických celků a dále 

v oblasti zabezpečení provozů proti možným rizikům požáru. 

V následujících odstavcích si popíšeme jednotlivé části systému zauhlování, 

které lze nejsnadněji optimalizovat. 

1.1 Spouštění elektropohonů pasových dopravníků 

V drtivé většině případů se ke spouštění pohonů pasových dopravníků 

v provozu zauhlování teplárny používá dvou typů elektrických zapojení. 

1.1.1 Spouštění přímým připojením na síť (DOL) 

Toto je zdaleka nejběžnější metoda spouštění používaná 

v průmyslových aplikacích. Motorová odbočka se skládá z hlavního stykače a 

tepelného relé. Nevýhodou tohoto řešení je, že nedokáže omezit vysoký 

záběrový proud. Obvyklá hodnota záběrového proudu se pohybuje kolem 6 

až 7 násobku jmenovitého proudu, u těžkých rozběhů může být i 9 až 10-ti 

násobek. Další nevýhodou je vysoká proudová špička (Diracův impuls) 

vznikající při připojení zatíženého motoru na síť, která se může pohybovat až 

v hodnotě 14-ti násobku jmenovitého proudu. [3] 

Dopravní pásy často potřebují počáteční záběrový moment motoru 

téměř shodným se jmenovitým momentem motoru. Přímým připojením 

motoru s kotvou nakrátko dosahujeme 1,5-2,5 násobku jmenovitého 

momentu motoru v závislosti na velikosti motoru, konstrukčním typu motoru 

atd. 

Při přímém připojení motoru dopravníkového pásu k síti je vysoká 

pravděpodobnost prokluzu (vyzutí) pásu v závislosti na velikosti záběrného 

momentu motoru dopravníkového pásu. 

Velkým mechanickým namáháním jsou taktéž vystaveny převodovky a 

spojky. Důsledkem těchto mechanických namáhání jsou zvýšené nároky na 

údržbu a provoz dopravníkových pásů. 
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Vše se dá vyřešit přidáním hydraulické spojky, která efektivně přenese 

daný moment. Tento způsob je dosti nákladný a vyžaduje zvýšenou údržbu 

daného zařízení. [3] 

 

 

1.1.2 Spouštění kombinací hvězda / trojúhelník (Y/D) 

Tato metoda spouštění omezuje jak záběrový proud, tak i záběrový 

moment. Kombinace spouštění motoru se skládá ze tří stykačů, 

mechanického blokování, časovače přepnutí Y/D a tepelného relé. Motor 

musí být schopen zapojení tzv. uvnitř trojúhelníku (6 svorek na svorkovnici 

motoru). K motoru vedou dva 3-žilové kabely. 

Obrázek č. 1: Porovnání momentových a proudových charakteristik při DOL startu [3] 
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Záběrový proud motoru je omezen na 30% rozběhového proudu, 

záběrový moment na 25% záběrového momentu a to ve srovnání s metodou 

přímého připojení na síť (DOL). 

Tuto metodu spouštění můžeme využít jen pro lehké starty motorů 

(motor je částečně zatížen). V případě těžkých startů je možné, že 25% 

záběrového momentu nestačí k „utržení“ motoru. [3] 

 

Tato metoda připojení na síť se u dopravníkových pásů využívá 

minimálně. Není totiž možné ji použít, když je hodnota momentu zátěže 

blízko jmenovité hodnotě momentu motoru při spouštění (viz Vysoký 

záběrový moment). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Porovnání momentových a proudových charakteristik při Y/D startu [3] 
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1.2 Osvětlení technologických provozů zauhlování 

V současné době je většina technologických provozů zauhlování 

tepláren osvětlena žárovkovými svítidly 150W nebo 200W. Menší část 

provozů je osvětlena svítidly výbojkovými (taktéž 150W nebo 200W). 

Světelné okruhy jsou vyvedeny ze světelných rozváděčů RS, a sice 

kabely AYKY ve dvojžilovém, respektive čtyřkilovém provedení. 

Svítidla jsou vyrobena v Ex nevýbušném provedení s krytím IP65. 

 

V provozech zauhlování je též instalováno nouzové osvětlení. To je 

spouštěno při výpadku napájecího napětí pro provozní osvětlení pomocí 

reléové a stykačové logiky. 

Nouzové osvětlení je tvořeno žárovkovými svítidly, která jsou 

rozmístěna v hlavních únikových cestách z technologických provozů. 

 

1.3 Bezpečnostní prvky provozů zauhlování 

V současné době je u většiny zastaralých provozů zauhlování tepláren 

jen minimum bezpečnostních prvků. 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je jedním 

z nejdůležitějších prvků bezpečnostní lanko pro nouzové vypnutí (zastavení) 

pásového dopravníku. 

 

Z dalších bezpečnostních prvků můžeme zmínit jednoduché hlásiče 

požáru, detektory kouře apod. 

 

Z důvodů omezení nahromadění uhelného prachu na zařízeních a 

v provozních prostorech zauhlování, jsou v provozech drtírny, třídírny a 

zásobníku uhlí instalovány centrální průmyslové vysavače. V pravidelných 

intervalech pak dochází k úklidu uhelného prachu. Intervaly jsou ošetřeny 

provozním předpisem teplárny. 
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2 Návrh optimalizace a intenzifikace 

V této části mé diplomové práce bych se chtěl zaměřit na optimalizaci 

technologie zauhlování teplárny z hlediska spouštění pohonů pásových 

dopravníků, osvětlení technologických celků a bezpečnostních prvků zauhlování 

v oblasti prevence proti požáru a zahoření. 

2.1 Optimalizace spouštění elektropohonů pasových dopravníků 

V první částí diplomové práce jsem popsal dva typy spouštění elektropohonů 

pásových dopravníků, a sice přímým připojením do sítě (DOL) a spouštěním 

kombinací hvězda/trojúhelník. 

 

Další možností spouštění elektropohonů je jejich spouštění pomocí 

softstartéru. 

Softstartér má ve fázi instalované dva anti-paralelně řazené tyristory, které 

jsou ovládány řídící deskou. 

Samotná regulace je napěťová, tj. řídící deska softstartéru postupně 

zvyšuje/snižuje nastavenou efektivní hodnotu napětí ve fázích a to po obsluhou 

nastavenou dobu. 

Využívá se principu, že napětí na svorkách motoru během startu je nízké a 

tudíž i rozběhový proud a moment. Postupným zvyšováním/snižováním napětí 

dochází k postupnému zvětšení/snížení momentu na hřídeli motoru a postupnému 

zvýšení/snížení proudu motoru a jeho otáček. Rozběh a doběh motoru je plynulý. 

[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Schéma zapojení vývodu se softstartérem [3] 
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Při použití softstartéru pro rozběh dopravníkového pásu omezíme záběrový 

moment motoru dostatečně tak, aby stále mohlo dojít k jeho rozjezdu. Možnost 

nastavení softstartéru umožní přesně nastavit moment tak, aby nedocházelo 

k žádným prokluzům, či jiným mechanickým namáháním. 

Tato skutečnost zajistí bezproblémový chod a minimalizuje náklady na 

údržbu dopravníkového pásu. Při použití softstartéru je proud omezen na 3-4 

násobek jmenovitého proudu motoru během startu. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.4: Porovnání momentových a proudových charakteristik při spouštění pomocí      

softstartéru [3] 
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2.1.1 Návrh softstartéru pro spouštění dopravníkového pásu 

Provoz zauhlování čítá velké množství pásových dopravníků o různých 

délkách a s různými typy elektrických pohonů, co se týče jejich výkonu, proudu, 

otáček apod. 

V softwarovém programu ABB prosoft 5.6.0.0 si můžeme nasimulovat výběr 

softstartéru pro rozběh elektrického pohonu pásového dopravníku o délce cca 

100m. Zde se pohybuje elektrický výkon motoru cca 100kW a jeho elektrický 

jmenovitý proud cca 160A. 

 

Výpis ze softwaru ABB prosoft 5.6.0.0       

Verze databáze (motory): 2.0.0 

Verze databáze softstartérů (PS S): 2.0.0  

 

Hlavní data  

Napájecí napětí 500 V 
Frekvence 50 Hz 
Okolní teplota 40 °C 
Maximální nadmořská výška 1000 m 
By-passový stykač NE 
Počet startů za hodinu (max) 27 

 

Data motoru  

Výrobce ABB 
Typ motoru M3BP 315 SMA 4 
Jmenovitý proud 154,4 A 
Násobek rozběhového proudu (DOL) 7,2 
Jmenovité otáčky 1487 ot./min 
Jmenovitý výkon 110 kW 
Počet pólů 4 
Jmenovitý točivý moment 706 Nm 
Násobek rozběhového momentu (DOL) 2,0 
Násobek maximálního momentu (DOL) 2,5 
Moment setrvačnosti 2,3 kg/m2 

 

Použití pohonu  

Typ použití Pásový dopravník 
Moment setrvačnosti převedený na otáčky motoru 23 kg/m2 

Moment setrvačnosti nákladu 23 kg/m2 
Jmenovité otáčky při naloženém pásu 1487 ot./min 
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Výsledky výpočtu  

Násobky rozběhového proudu 5,4 
Absolutní rozběhový proud 834 A 

Rozběhový čas 61,6 s 
Rozběhový moment 787 Nm 
Násobek rozběhového momentu 1,1 

 

 

Typ softstartéru  

Typ PS S250/430-500L 
Jmenovitý proud 250,0 A 

Typ připojení In line 
Elektronické relé přetížení NE 
Pomocné ovládací napětí 220-240 V, 50/60 Hz 

 

 

Objednací kód 1SFA 892 013 R1002 

 

 

 

Obrázek č. 5: Křivka závislosti momentu na otáčkách [4] 
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Z výše uvedených diagramů vyplývá, že spouštění elektrických motorů 

pomocí softstartérů (zelená křivka) má pozvolnější průběh momentu a nižší 

záběrový proud v závislosti na otáčkách pohonu, než při přímém připojení na síť 

(modrá čárkovaná křivka). 

 

Obecně potom platí, že softstartéry lze vhodně navrhovat z hlediska rozběhu 

elektrického pohonu. Rozeznáváme dva druhy rozběhu. 

 

Normální rozběh 

 

Pro krátké nebo lehce naložené dopravníkové pásy s malým nebo středním 

momentem setrvačnosti se softstartéry dimenzují na jmenovitý proud (výkon) 

motoru. Toto doporučení platí, když je čas rozběhu motoru dopravníkového pásu u 

přímého připojení motoru na síť menší než 5s. [3] 

 

Těžký rozběh 

 

Pro dlouhé nebo těžce naložené dopravníkové pásy s velkým momentem 

setrvačnosti se vybírá softstartér z kategorie těžkých startů. Obecně platí, že je 

možné dimenzovat podle jmenovitého proudu (výkonu) motoru a ten následně 

Obrázek č. 6: Křivka závislosti proudu na otáčkách [4] 
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předimenzovat o jednu řadu. V tomto případě je nezbytné použít tepelné relé třídy 

20 (30). [3] 

 

Doporučená základní nastavení pro dopravníkový pás: 

 

 čas rozběhové rampy 10 sec. 

 čas doběhové rampy 0 sec. 

 počáteční napětí  40 % [3] 

 

 

Srovnání výhod a nevýhod spouštění elektrických motorů dopravníkových 

pásů výše uvedenými třemi metodami, bude uvedeno v kapitole č. 3 „Posouzení 

rozdílů navrhovaného a stávajícího systému“. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Elektrický pohon pásového dopravníku [5]  
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2.2 Optimalizace osvětlení technologických provozů zauhlování 

Při osvětlování technologických celků žárovkovými svítidly nutně dochází 

k vyšším nákladům na provoz osvětlení a spotřebu elektrické energie. V současné 

době, kdy nařízením EK z roku 2009 došlo k ukončení výroby žárovkových zdrojů, 

se nabízí výměna stávajících žárovkových svítidel za svítidla s alternativními 

zdroji. 

Svítidla do provozu zauhlování musí splňovat určité podmínky, co se týče 

stupně krytí proti vniknutí prachových částic, ochrany proti korozivním nebo 

znečisťujícím látkám a proti mechanickým rázům. [6] 

Ze široké nabídky můžeme vybrat LED svítidla, úsporné zářivky nebo 

klasická zářivková svítidla. 

Uvažujeme nepřetržitý provoz osvětlení, 24 hodin denně, 365 dní v roce. 

Z hlediska simulace osvětlení jsem vybral technologický provoz zásobníku 

uhlí, kde bývá největší počet svítidel na jeden provoz. 
 

Tabulka č. 1: Počty svítidel v provozu zásobníku uhlí a průměrná spotřeba a cena za 1 rok 
(Bc. O. Novotný 2015) 

  

Cena 1 kWhod je stanovena na 4,80 Kč. 

2.2.1 Osvětlení pomocí LED svítidel 

 

Pro osvětlení technologických provozů se LED svítidel používá pouze zřídka. 

Důvodem je jejich relativně nízké ověření z hlediska životnosti zdrojových čipů, 

výdrže svítivosti, odolnosti proti prachu, otřesům apod. 

Jako nejvhodnější LED průmyslové svítidlo jsem vybral svítidlo Turtle LED od 

firmy Elektrosvit. 

 

Svítidlo je určeno pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních, pod 
přístřeškem a venkovních. 

 

Svítidlo ks příkon 
[W] 

celkový příkon/svítidlo 
[kW] 

cena za el.energii [Kč/rok] 

žárovkové 80 200 16 

1 266 065,28 Kč 

výbojkové 110 125 13,75 

zářivkové 5 72 0,36 

  

Celkový příkon objektu [kW] 30,11 
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Technický popis 
 

 Těleso a příruba jsou odlitky ze slitiny AlSi povrchově upraveny 

polyesterovou práškovou barvou. K tělesu je připevněn elektromodul se 

světelnými zdroji 20 x LED CREE XP-G (světelný tok je 4000 lm, teplota 

chromatičnosti 3700-5000K, index barevného podání 80, životnost 50 000 hod.), 

dva proudové napájecí zdroje 700 mA a chladicí jednotka. Příkon svítidla je možno 

regulovat (45W/22,5W) změnou výstupního proudu 700 mA/350 mA u napájecích 

zdrojů. Ochranný koš z pozinkovaného ocelového drátu je k přírubě připevněn 

příchytkami z termoplastu. Ochranný skleněný kryt je s přírubou spojen ocelovými 

příchytkami. Těleso svítidla a příruba jsou sešroubovány. Max. průřez 

připojovacích vodičů je 4 mm2. Svítidlo má dvě vnitřní zemnící svorky pro vodivé 

pospojování. Svítidlo se vyrábí jako průchozí. Je vybaveno dvěma vývodkami 

M20x1,5 pro připojovací kabel ø 6-10 mm. Krytí svítidla je IP65. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet svítidel Turtle LED potřebných k osvětlení provozu zásobníku uhlí 

získáme pomocí výpočtu programem Dialux 4.12. Při dosazení vstupních hodnot, 

jako jsou rozměry místnosti, v našem případě zásobníku uhlí, technických 

parametrů svítidla (křivky svítivosti) a požadované osvětlenosti dle ČSN EN 

12 464-1, tabulka 5.20, ref.č. 5.20.1, získáme výsledek. 

Obrázek č. 8: Svítidlo Turtle LED od firmy Elektrosvit Svatobořice, a.s.[7] 
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Pro dostatečné osvětlení prostoru zásobníku uhlí bude potřeba 99 ks svítidel 

Turtle LED. Podrobný výpočet osvětlení je uveden v příloze č. 1 této diplomové 

práce. 

 

2.2.2 Osvětlení pomocí svítidel s úspornou žárovkou 

 

Při osvětlení technologických provozů svítidly s úspornými žárovkami se 

nabízejí dvě varianty. Variantou č. 1 je pouze výměna stávajících žárovkových 

zdrojů ve stávajících svítidlech. Variantou č. 2 je potom kompletní demontáž všech 

svítidel (žárovkových, výbojkových apod.) a jejich nahrazení příslušným počtem 

svítidel s úspornými žárovkami jako zdroji. 

Já jsem při své simulaci výpočtu zvolil variantu č. 2, a sice z jediného 

prostého důvodu. Ve stávajících provozech zauhlování jsou zpravidla svítidla 

staršího data výroby. Ve většině případů již není jejich prachotěsnost odpovídající, 

skla bývají popraskaná a svorkovnice přívodů do svítidel vyhřáté, což bývá častou 

příčinou praskání zdrojů a tím nefunkčnosti osvětlení. Proto jsem ve svém výpočtu 

volil kompletní náhradu všech svítidel. 

 

Obrázek č. 9: Osvětlení pomocí svítidel Turtle LED – renderování nepravými barvami (Bc. 
O.Novotný 2015) 
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Jako nejvhodnější průmyslové svítidlo pro osvětlení prostoru zásobníku jsem 

vybral svítidlo Orion s úspornými zdroji Philips 30W (náhrada za žárovkový zdroj 

150W) od firmy Elektrosvit. 

 

Svítidlo je určeno pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních, pod 
přístřeškem a venkovních, jiných než důlních. 

 
Technický popis 
. 
Svítidlo se skládá z tělesa, základové desky a příruby s ochranným 

skleněným krytem. Těleso a příruba jsou odlitky ze slitiny AlSi. K horní části tělesa 

je připevněn ocelový závěs s oky ø 18 mm. V boční části tělesa je připojovací 

prostor (v nevýbušném provedení „e") s připojovacími svorkami, dvěma 

kabelovými vývodkami HSK-K-Ex M25x1,5 pro kabely ø 9-16 mm (u verze F typ 

HSK-M-Ex pro kabely ø 10-16 mm). Prostor je uzavřen víkem a utěsněn 

silikonovým těsněním. V tělese svítidla je upevněna ocelová základová deska 

s elektrovýzbrojí a reflektorem. Příruba se skleněným krytem je zašroubována do 

tělesa a zajištěna pojistným šroubem; závit tvoří spáru závěru „d". Ochranný 

tvrzený skleněný kryt odolný proti mechanickému rázu min 7 J je do příruby 

zatmelen polyuretanovým tmelem. V přírubě je pohyblivě připevněn ocelový 

závěs, který umožňuje při demontáži volné zavěšení příruby pod těleso. Svítidlo je 

povrchově upraveno polyesterovou práškovou barvou, ocelové součásti jsou 

povrchově upraveny galvanickým zinkováním a chromátováním. 

Max. průřez připojovacích vodičů je 4 mm2. Třípólová připojovací svorkovnice 

umožňuje vystřídání dvou fází. Svítidlo má dvě vnitřní zemnící svorky a jednu 

vnější pro vodivé pospojování. Svítidlo je konstruováno jako průchozí pro 

čtyřžilový kabel, při úpravě na koncové se jedna kabelová vývodka nahradí 

zaslepovacím šroubem V-Ex nebo do nepoužité vývodky se vloží zaslepovací 

zátka HSK-V-Ex (u verze F při úpravě na koncové se nahradí jedna kabelová 

vývodka zaslepovacím šroubem V-Ms-VMQEx). [7] 
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Počet svítidel Orion s úspornými žárovkovými zdroji, která jsou potřebná 

k osvětlení provozu zásobníku uhlí, jsem opět získal pomocí výpočtu programem 

Dialux 4.12. Při dosazení vstupních hodnot, jako jsou rozměry místnosti, v našem 

případě zásobníku uhlí, technických parametrů svítidla (křivky svítivosti) a 

požadované osvětlenosti dle ČSN EN 12 464-1, tabulka 5.20, ref.č. 5.20.1, jsem 

dospěl k závěru, že pro dostatečné osvětlení prostoru zásobníku uhlí bude 

potřeba 156 ks svítidel Orion s úspornými zdroji Philips 30W. Podrobný výpočet 

osvětlení je uveden v příloze č. 2 této diplomové práce. 

Obrázek č. 10: Svítidlo Orion od firmy Elektrosvit Svatobořice, a.s.[7] 
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2.2.3 Osvětlení pomocí zářivkových svítidel 2x36W 

 

Pro osvětlení technologických provozů se zářivkových svítidel používá 

nejčastěji. Důvodem je jejich dostatečně velký světelný výkon, nízká spotřeba a 

nízká cena. 

Zářivkových svítidel je na trhu nepřeberné množství. Já jsem si pro svůj 

výpočet vybral svítidlo OMS Tornado PC 2x36W od firmy OMS. 

 

Technický popis 

 

Svítidlo je určené pro přisazenou či závěsnou montáž, nebo pro montáž na 

stěnu. Je vybaveno lineární fluorescentní zářivkou FD (T8) o příkonu 2x36W. 

Optický systém tvoří symetrický vrchní reflektor s průhledným difuzorem. Světelný 

tok je distribuován přímo. Svítidlo je vybeveno elektronickým předřadníkem FIX / 

1-10 V / DSI / DALI (ECG / E10 / EDS / EDA) s průběžným vinutím. Jako materiál 

je použit ocelový plech spolu s transparentním vstřikovaným PC difúzorem. 

Napájecí napětí je 220-240 V, 50-60 Hz. Stupeň krytí je IP65. [8] 

 

 

 

Obrázek č. 11: Osvětlení pomocí svítidel Orion – renderování nepravými barvami (Bc. 
O.Novotný 2015) 
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Počet zářivkových svítidel Tornado PC 2x36W, která jsou potřebná 

k osvětlení provozu zásobníku uhlí, jsem opět získal pomocí výpočtu programem 

Dialux 4.12. Při dosazení vstupních hodnot, jako jsou rozměry místnosti, v našem 

případě zásobníku uhlí, technických parametrů svítidla (křivky svítivosti) a 

požadované osvětlenosti dle ČSN EN 12 464-1, tabulka 5.20, ref.č. 5.20.1, jsem 

dospěl k závěru, že pro dostatečné osvětlení prostoru zásobníku uhlí bude 

potřeba 50 ks zářivkových svítidel. Podrobný výpočet osvětlení je uveden v příloze 

č. 3 této diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12: Svítidlo OMS Tornado PC 2x36W od firmy OMS [8] 

Obrázek č. 13: Osvětlení pomocí svítidel Tornado – renderování nepravými barvami 

(Bc. O.Novotný 2015) 
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2.3 Lineární systém měření teploty Fibrolaser 

Lineární systém měření teploty se na zauhlování tepláren instaluje z několika 

důvodů. Hlavním hlediskem instalace těchto systémů je zabezpečení požadavku 

normy ČSN 73 0804 (Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty) odstavec 

12.2.6.3b: 

„Dopravní zařízení mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi, pokud 

se zařízení samočinně zastaví v okamžiku, kdy teplota prostředí dosáhne 80 °C, 

nebo se zvýší o 70 °C oproti ustálené teplotě prostředí, v němž se zařízení 

nachází; nebo vstoupí v činnost požárně bezpečnostní zařízení v kterémkoliv 

úseku, jímž dopravní zařízení prochází apod.“ [9] 

Systémy Fibrolaser také z preventivních důvodů slouží ke kontrole přehřátí 

ložisek válečků pásových dopravníků, jako nejpravděpodobnějšího zdroje požáru 

na provoze zauhlování. Systémy Fibrolaser však nemohou měřit přímo teplotu 

jednotlivých ložisek. 

Princip měření 

Systém FibroLaser využívá laserový paprsek, který je vysílán do kabelu s 

optickým vláknem. Optické vlákno kabelu odráží malou část vyzářeného 

laserového paprsku v libovolném bodě zpět ke zdroji. Kontroler měří odražený 

signál. Vyslané téměř infračervené LED elektromagnetické laserové záření je 

optickým kabelem zpět odráženo na několika různých vlnových délkách: 

 

 Rayleighův rozptyl 

 Stokesův rozptyl 

 Antistokesův rozptyl 

 

Rayleighův rozptyl má stejnou vlnovou délku jako vysílaný laserový paprsek, 

zatímco Stokesův rozptyl má o něco vyšší a Antistokesův rozptyl o něco nižší 

vlnovou délku. Dva druhy Stokesova rozptylu jsou rovněž označovány jako 

Ramanův rozptyl. Zatímco Stokesův rozptyl je teplotně nezávislý, Antistokesův 

rozptyl je ovlivňován teplotní energií optického vlákna kabelu v dané lokalitě. 

Velikost signálu pak narůstá společně s teplotou. Teplota optického vlákna kabelu 

je dána velikostí poměru mezi Stokesovým a Antistokesovým rozptylem. [10] 

 

Systém byl původně vyvinut zejména pro účely detekce požáru v tunelech. 

Vzhledem ke svým některým specifickým vlastnostem, jako jsou: 

 

 rozsah měření v pásmu od -40 °C do +85 °C 

 rychlé a přesné určení místa změny teploty v okolí měřícího kabelu 

 délka měřícího kabelu až 4 km 
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 odolnost měřícího kabelu proti vlivům elektromagnetického rušení 

všech druhů 

 odolnost měřícího kabelu proti účinkům vlhkosti, nečistoty a změn 

okolní teploty 

 snadná instalace, robustnost a dlouhá životnost měřícího kabelu )více 

než 30 let) 

 

je využitelný i k jiným bezpečnostním nebo měřícím účelům, například 

k monitorování 

 

 rozváděčů, plášťů silových a VN kabelů, případně jiných 

elektrických zařízení nebo instalací 

 v podzemních dopravních systémech 

 v pásových dopravnících nebo eskalátorech apod. [10] 

 

Z výše uvedených vlastností vyplývá, že systém lineárního měření teploty 

najde široká uplatnění v provozech zauhlování teplárny. 

 

2.3.1 Technické parametry a komponenty Fibrolaseru 

Hlavním prvkem systému Fibrolaseru je takzvaný kontroler. Tato jednotka 

obsahuje několik komponentů, které jsou potřeba pro chod systému. 

Vysílač 

 Vysílač obsahuje laser a optický přepínač umožňující přepínání mezi 

dvěma optickými vlákny. [10] 

 

Ex-modul 

 

 Ex-Modul omezuje výkon laseru na úroveň, při které není schopen 

vznítit výbušnou směs v prostředí s nebezpečím výbuchu, a to ani při 

přerušení senzorového kabelu (přerušení optického vlákna). [10] 

 

Přijímač 

 

 Tento modul obsahuje celou optickou část včetně slučovače a 

optického přijímače. 

 Získává laserový signál dodávaný vysílačem do senzorového kabelu. 

 Převádí zpětně odražený paprsek senzorového vlákna z optického 

signálu na elektrický. 
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 Zesiluje a filtruje elektrické signály. [10] 

Digitální modul 

 Digitální modul řídí celé zařízení a proces měření. 

 Počítá, z obdržených dat měření, teplotní profil podél senzorového 

kabelu. 

 4 integrované vstupy (volitelně až 40) se používají pro resetování, 

přenos externích poplachů nebo monitorovací funkce 

 12 výstupů (volitelně až 106) umožňuje předávat hlášení o 

poplachách a poruchách do velínu. 

 USB nebo Ethernet interface se využívá pro uvedení do provozu 

pomocí PC. Jako volbu lze přes interface připojeným PC zobrazovat 

zóny a/nebo teplotní profil (vizualizační software FibroWEB). [10] 

Napájecí zdroj 

 Napájecí zdroj dodává všem komponentům kontroleru potřebné 

provozní napětí. 

 Kontrolery lze vybavit 24 Vss (standardně) nebo 115/230Vstř. 

(volitelně) napájecím zdrojem. [10] 

Aktivační parametry 

Kontroler dokáže v paměti systému uchovávat až 32 různých sestav 

aktivačních parametrů. Každá sestava je přiřazena do jedné z následujících 

skupin: 

 Sestava poplachových parametrů použitá pro spouštění poplachů, 

předpoplachů nebo zkušebních poplachů 

 Sestava ovládacích parametrů použitá pro ovládání jiného zařízení, 

např. indikátorů tvorby námrazy, ventilace, … [10] 

Sestava poplachových parametrů může obsahovat následující parametry:   

 Maximální teplota v rámci zóny 

 Minimální teplota v rámci zóny 

 Teplotní rozdíl místa zahřátí (teplotní rozdíl mezi nejvyšší a 

průměrnou teplotou v rámci zóny) 

 Teplotní rozdíl místa zchlazení (teplotní rozdíl mezi nejnižší a 

průměrnou teplotou v rámci zóny) 

 Až tři různé nárůsty (teplotní gradienty) v rámci zóny 

 Zpoždění poplachu [10] 
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Vyhlášení poplachu při dosažení maximální teploty TMax je standardní 

vlastností systémů detekce požáru. Tato část spolehlivě vyhlašuje poplach nebo 

předpoplachy v případě pomalého zvyšování teploty během několika hodin, což je 

případ pomalých, doutnajících požárů. Parametr minimální teploty lze využít jako 

přídavnou možnost k vyhlašování poplachů u aplikací požadujících např. detekci 

průsaku nebo upozornění na námrazu. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplotní rozdíl místa zahřátí je zejména vhodný pro včasnou detekci 

lokálního zahřívání a v situacích, ve kterých je kabel zahříván jen mírně. Poplach 

je aktivován, pokud teplotní rozdíl mezi nejvyšší teplotou v rámci zóny a 

průměrnou teplotou v zóně překročí nastavenou hodnotu pro místo zahřátí dT. 

Například, přehřívání ložiska pasového dopravníku je omezeno na malý úsek a 

senzorový kabel může být instalován na určitou vzdálenost od ložiska. Potom 

kabel zachytí pouze malé lokální zahřátí. Parametr maximální teploty nelze v 

tomto případě využít pro vyhlášení poplachu, protože zahřívání kabelu je v 

rozsahu běžných teplotních změn prostředí instalace. [10] 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14: Aktivace předpoplachu a poplachu maximální teplotou [10] 
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Nárůstové parametry jsou zejména vhodné pro včasnou detekci rychle se 

rozvíjejících požárů. Poplach je vyhlášen, jakmile teplotní rozdíl dT v časovém 

intervalu dt překročí nastavenou hodnotu. Nárůstové parametry mohou aktivovat 

poplach dříve, než je dosaženo maximální povolené teploty. Rychlé vyhlášení 

poplachu v případě nárůstu teploty je rovněž požadováno ve většině národních 

norem pro detekci požáru. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 15: Aktivace poplachu teplotním rozdílem místa zahřátí [10] 

Obrázek č. 16: Vyhlášení poplachu rychlým nárůstem teploty [10] 
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Parametr zpoždění poplachu určuje, kolik následných poplachová kritéria 

splňujících událostí je požadováno pro vyhlášení poplachu. Pokud není nastaveno 

žádné zpoždění poplachu (0), každá událost ihned aktivuje poplach. Pokud je 

zpoždění poplachu nastaveno na hodnotu 1, poplach v zóně je aktivován pouze 

tehdy, je-li ve dvou po sobě následujících měřeních v zóně detekován alespoň 

jedna událost splňující kritéria vyhlášení poplachu. 

Sestava parametrů pro ovládání zařízení obsahuje parametry: 

 Teplota aktivace 

 Teplota deaktivace 

 

Dvoustavové ovládání lze realizovat pomocí dvou parametrů přepínání 

teploty. Indikátor tvorby námrazy lze ovládat nižší aktivační teplotou než je teplota 

deaktivační. Indikátor je potom aktivován, jakmile alespoň jedna lokalita v rámci 

zóny má nižší teplotu, než je aktivační teplota. Indikátor je deaktivován, jakmile 

všechny lokality v rámci zóny dosáhnou vyšší teploty než je deaktivační teplota. 

Vzduchotechnika může být ovládána stejným způsobem, ale obvykle s vyšší 

teplotou jako aktivační a nižší teplotou jako deaktivační. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 17: Dvoustavové ovládání výstupu pomocí aktivační teploty 
50°C a deaktivační teploty 40°C [10] 
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2.3.2 Charakteristika požáru 

Kontroler vyhodnocuje třídu velikosti a směr šíření požáru. Velikost požáru je 

určována vzdáleností sousedních lokalit vyhlašujících poplach. Každý požár je 

klasifikován do jedné z pěti tříd velikosti. [10] 

Tabulka č. 2: Třídy velikosti požáru [10] 

 

Kotroler analyzuje směr šíření požáru vyhodnocováním pohybu středu 

požáru. Směr šíření požáru je určen dle následující tabulky. 

Tabulka č. 3: Směr šíření požáru [10] 

 

2.3.3 Zásady instalace měřících kabelů Fibrolaser v provozu zauhlování 

Měřící kabely Fibrolaser na pásových dopravnících by měly procházet co 

nejblíže kolem ložisek válečků, aby byly co nejvíce vystaveny účinkům jejich 

teploty. Při použití dvou systémů Fibrolaseru je upřednostněno monitorování více 

namáhaných horních válečků oběma systémy, než monitorování horních válečků 

jedním systémem a spodních válečků druhým systémem. 

Měřící kabely budou vedeny po obou stranách dopravníků pomocí nosných 

lanek natažených pod horními krajními válečky a fixovaných držáky. Případná 

výměna válečků tak nebude instalací Fibrolaseru omezena. Je třeba dodržet 

zásadu, že detekční kabel prvního Fibrolaseru (systém A) bude veden po levých 

stranách dopravníků (při pohledu ve směru dopravy uhlí) a detekční kabel druhého 

Fibrolaseru (systém B) bude veden po pravých stranách pásových dopravníků. 

toto paralelní vedení měřících kabelů zajistí také „nouzový provoz“ při případném 

výpadku jednoho ze systémů, kdy bude teplotní detekce zajištěna alespoň po 

jedné straně dopravníků. Kabely by měly být vedeny v bezpečné vzdálenosti od 

pohybujících se částí dopravníků a měly by být svou polohou chráněny před 

Třída velikosti požáru Maximální velikost 

1 3 m 

2 10 m 

3 30 m 

4 100 m 

5 300 m 

Směr šíření požáru Charakteristika 

Statický Bez významného pohybu. 

Směrem ke konci vlákna Střed požáru se pohybuje směrem ke konci 
kabelu. 

Směrem ke kontroleru Střed požáru se pohybuje směrem ke 
kontroleru. 



Bc. Ondřej Novotný: Optimalizace systému zauhlování teplárny 

 

2015 26 

 

mechanickým poškozením (padající uhlí, lopata apod.) a dle možností i před 

přímým slunečním zářením. 

Vyhodnocovací jednotky (kontroléry) Fibrolaseru budou instalovány 

v rozvodně u velína zauhlování, kde budou umístěny v 19`` skříni s výklopným 

rámem a prosklenými dveřmi. Výstupy z kontroléru budou napojeny do řídícího 

systému zauhlování teplárny. Vizualizace naměřených hodnot bude realizována 

prostřednictvím softwaru FibroVis, který je dodáván současně s kontroléry. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 18: Příklad projektu a zapojení systému Fibrolaseru do řídícího systému zauhlování 
[10] 
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3 Posouzení rozdílů navrhovaného a stávajícího 

systému 

3.1 Spouštění elektropohonů pasových dopravníků 

V této kapitole posoudíme rozdíly mezi stávajícím rozběhem elektromotorů 

pásových dopravníků (rozběh DOL a Y/D) a spouštěním pomocí softstartérů. 

Při spouštění pomocí rozběhu DOL a Y/D vzniká celá řada problémů, které 

nepříznivě ovlivňují mechanické a elektrické vlastnosti systému. Naproti tomu 

rozběh pomocí softstartéru tyto problémy řeší a odstraňuje. Více v následující 

tabulce. 

Tabulka č. 4: Problémy při spouštění a zastavování motorů při použití různých metod 
připojení na síť [3] 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že rozběh pomocí softstartéru je nejvýhodnější 

z hlediska provozního. 

 

3.2 Osvětlení technologických provozů zauhlování 

Srovnání osvětlení technologických celků různými typy svítidel a zdrojů nám 

pomůže při výběru vhodné náhrady žárovkového osvětlení. Díky zpracování 

výpočtů pro LED svítidla, svítidla s úspornými žárovkami a zářivková svítidla víme 

přesný počet svítidel potřebných k osvětlení dané prostoru a můžeme jednotlivé 

typy porovnat i z hlediska ekonomické návratnosti v rozmezí několika let. V mé 

diplomové práci jsem použil horizont 5 let. 

 

 

Příklad problému Spouštěcí metoda 

 Spouštění DOL Rozběh Y/D Softstartér 

Opotřebení ložisek Ano Nízké Ne 

Vysoký záběrový 
proud 

Ano Ne Ne 

Opotřebení 
převodovek 

Ano Ano Ne 

Poškození zboží Ano Ano Ne 

Klepání v potrubí, 
tlakové rázy 

Ano Ano Ne 

Proudové špičky Ano Ano Ne 
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Dle tabulky č. 1 uvedené v kapitole 2.2 je známa spotřeba elektrické energie 

v počítaném provozu zásobníku uhlí a jeho cena. Jedná se cca 30,11 kW za 

celkovou částku 1 266 065 Kč. V následující tabulce je uvedeno srovnání všech 

známých parametrů uvažovaných typů svítidel. 

 
Tabulka č. 5: Srovnání parametrů uvažovaných typů svítidel (Bc. O.Novotný 2015) 

 

Dále je potřeba znát ekonomickou návratnost, či úsporu, v horizontu několika 

let. 

 
Tabulka č. 6: Návratnost investice při použití různých typů svítidel (Bc. O.Novotný 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svítidlo ks 
příkon 

[W] 
Cena 
[Kč] 

celkový 
příkon 
[kW] 

pořizovací 
cena [Kč] 

životnost 
[hod] 

životnost 
[rok] 

cena za 
el.energii 
[Kč/rok] 

návratnost 
[rok] 

návratnost 
[dny] 

Turtle 
LED 

99 45 8 586 4,455 850 014 50000 5,71 187 323,84 0,79 288 

Orion 
classic 

156 30 7 539 4,68 1 176 084 10000 1,14 196 784,64 1,10 401 

PC 
Tornado 
2x36W 

50 72 950 3,6 47 500 20000 2,28 151 372,80 0,04 16 

Turtle LED Orion – úsporná žárovka PC Tornado 2x36W 

Doba 
používání 

[rok] 
Úspora [Kč] 

Doba 
používání 

[rok] 
Úspora [Kč] 

Doba 
používání 

[rok] 
Úspora [Kč] 

1 228 727 1 -106 803 1 1 067 192 

2 1 307 469 2 962 477 2 2 181 885 

3 2 386 210 3 2 031 758 3 3 296 577 

4 3 464 952 4 3 101 039 4 4 411 270 

5 4 543 693 5 4 170 319 5 5 525 962 
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Údaje z výše uvedené tabulky č. 6 si můžeme vyjádřit i graficky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

500000 

1000000 

1500000 

2000000 

2500000 

3000000 

3500000 

4000000 

4500000 

5000000 

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 

Zásobník uhlí 
Grafické znázornění návratnosti investice 

při použití svítidla Turtle LED 

Graf č. 1: Návratnost investice při použití svítidla Turtle LED (Bc. O.Novotný 2015) 
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O.Novotný 2015) 
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Z výše uvedených údajů vyplývá, že v dlouhodobějším horizontu provozu 

svítidel v prostoru zásobníku zauhlování je nejvíce rentabilní použití zářivkových 

svítidel 2x36W. 

 

3.3 Bezpečnostní prvky provozu zauhlování 

Bezpečnostní prvky instalované v provozu zauhlování jako jsou například 

lineární systém měření teploty Fibrolaser vždy pomáhají snížit riziko ztrát ať již 

ekonomických, tak na zdraví a lidských životech. Srovnání navrhovaného stavu 

instalace těchto prvků se stavem základním vždy ukáže až praxe, neboť v tomto 

případě se jedná vždy o teorie a záleží také na chování řídích pracovníků a 

pracovníků obsluhy. 
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4 Závěr 

Cílem práce bylo zhodnotit stávající stav zauhlování teplárny a navrhnout 

nová řešení v oblasti úspor elektrické energie, elektrického výkonu systému a 

bezpečnostních prvků. 

Ve své práci jsem se zaměřil na tři oblasti technologických celků zauhlování. 

Na spouštění elektrických pohonů, osvětlení technologických celků a zabezpečení 

provozů proti možným rizikům vzniku požáru. 

Co se týče spouštění elektrických pohonů, jako nejvýhodnější se jeví systém 

spouštění pomocí softstartérů. Je sice nutná vyšší počáteční investice, která se 

však v budoucnu vrátí na úsporách za menší rozsah oprav mechanických částí 

elektropohonů a na úspoře za elektrickou energii potřebnou k rozběhům 

elektrických motorů. Bližší studie úspor a návratnosti by si vyžádala více času a 

přesné podklady co se týče nákladů na opravy stávajících zařízení při spouštění 

klasickým způsobem. 

V oblasti osvětlení technologických celků zauhlování je optimalizace čím dál 

více potřebnější. Ať již je to z důvodů končící výroby stávajících žárovkových 

zdrojů, či z důvodů úspor elektrické energie. Ve své práci jsem nasimuloval 

výměnu osvětlení technologického celku zásobníku uhlí a je zde vidět úspora 

v rozmezí 4 – 5,5 miliónu Kč za dobu 5 let. Samozřejmě je zde počítáno 

s ideálním stavem, že zdroje svítidel vydrží v provozu po celou dobu své životnosti 

udávané výrobcem a že cena za 1 kWhod zůstane stejná. Přesnější zhodnocení 

stavu osvětlení by si vyžádalo podrobnější sledování a zmapování celého provozu 

zauhlování teplárny, co do počtu svítidel a poruchovosti jejich zdrojů. 

Instalace nových bezpečnostních prvků, monitorování systému z hlediska 

měření teploty a podobně, je vždy krokem kupředu. Zde záleží na ochotě a 

zkušenosti vedoucích a investičních pracovníků, zda správně vyhodnotí možnou 

míru rizika a investují do těchto prvků. 
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