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ABSTRAKT BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

Pro přečerpávání a ohřev oběhové vody v horkovodních sítích přilehlých 

měst a obcí jsou v elektrárnách a teplárnách zapojeny do technologického 

procesu výroby elektrické energie a tepla výměníkové stanice. Tyto výměníkové 

stanice zajišťují řízení horkovodních sítí a udržování hydraulické stability 

v horkovodních sítích tak, aby byly zajištěny dodávky tepla do jednotlivých měst 

a obcí v požadovaném množství a kvalitě. 

Bakalářská práce popisuje automatizaci výměníkové stanice 

pro horkovodní sítě měst Most a Litvínov, provozované akciovou společností 

United Energy právní nástupce. 

 

 

DIE ANOTATION DER BAKKALEURARBEIT 

 

Für das Hochpumpen und die Erwärmung des Zirkulationswassers 

im  Warmwassernetz der anliegenden Städte und Gemeinden sind in den 

Elektrizitäts- und Wärmekraftwerken in den technologischen Prozess 

der  Energie- und Wärmeerzeugung Austauschstationen einbezogen. Diese 

Austauschstationen sichern die Regelung des Warmwassernetzes und die 

Erhaltung der hydraulischen Stabilität im Warmwassernetz so ab, damit die 

Wärmezustellung in die jeweiligen Städte und Gemeinden im gewünschten 

Maße und in gewünschter Qualität gewährleister ist. 

Die Bakkaleurarbeit beschreibt die Automatisation der Austauschstation 

für das Warmwassernetz der Städte Most und Litvínov, in Betrieb gesetzt 

durch die AG United Energy rechtlicher Nachfolger. 
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1. Cíl bakalá řské práce 

Cílem bakalářské práce je na základě pochopení technologie popsat 

stávající automatizaci výměníkové stanice, upozornit na její nedostatky, 

případně navrhnout zlepšení. 

Téma mé práce jsem si nevybral zcela náhodou. Od roku 2004 jsem u této 

společnosti zaměstnán a mojí hlavní pracovní náplní je údržba technologických 

zařízení strojovny. Při své práci mám možnost blíže proniknout 

do technologického procesu výroby tepla. 

Bakalářská práce popisuje technologii a provozní parametry výměníkové 

stanice v systému rozvodu tepla pro města Most a Litvínov. 

Po úvodním seznámení se společností United Energy se zaměřuje 

na základní podmínky pro řízení horkovodních sítí. V další části je popsána  

technologie výměníkové stanice, její princip a využití v technologickém procesu. 

V  závěru seznamuje s řídícím systémem výměníkové stanice a s podrobným  

popisem řízení oběhových čerpadel horkovodu. 
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2. Úvod 

Snaha o regulaci výroby a spotřeby tepla je skoro stejně stará, jako ostatní 

lidské činnosti vedoucí k získávání tepla. Dokud bylo teplo získáváno pouze 

místním spalováním pevných paliv, prováděly se zásahy do regulace ručně 

a  v  omezeném rozsahu. S rozvojem kotlů a ústředního vytápění docházelo 

k postupnému nasazování technických prostředků, které měly za úkol dodávat 

informace obsluze. Nástupem ušlechtilých paliv došlo ke zvýšení možností 

automatického řízení procesu získávání a spotřeby tepla. Dnes je možné 

provozovat tepelná zařízení s občasným dohledem. O tomto způsobu provozu 

se hovoří jako o „bezobslužném“. 

Automatizované řízení má vliv na zvyšování provozní bezpečnosti 

tepelných zařízení a zvyšování účinnosti tepelných soustav jako celku, 

zmenšováním rozdílu mezi okamžitou potřebou tepla a jeho výrobou. 

To   představuje snížení spotřeby energie, což má jak ekonomický, 

tak  i  ekologický význam. Dalším přínosem je zvýšení provozního standartu, 

snížení nároků na lidskou práci a tím i snížení podílu chybujícího faktoru. 

Udává se, že funkční regulace uspoří cca 15 až 25 % tepla. Při dnešním 

trvalém růstu cen paliv to není zanedbatelné množství. Tato úspora způsobí 

zrychlení návratnosti částek vložených do regulace. Podíl nákladů na regulaci 

běžného tepelného zařízení neroste lineárně s instalovaným tepelným 

výkonem. Cena je více závislá na množstvím řízených míst – tedy kotlů, 

výměníků, větví spotřeby – mezi které se instalovaný výkon rozděluje, případně 

velikostí prostoru, který určuje délku kabelových spojů. Oproti teplovodním 

a  nízkotlakým parním provozům, mají provozy se středotlakou parou nebo 

horkou vodou většinou vyšší cenové nároky. Tyto nároky představují hlavně 

použití dražších armatur pro vyšší jmenovitý tlak a teplotu. 

Dnešní tepelné provozy jsou výrazně ovlivněny rychlým vývojem 

automatizačních prostředků směrem k digitalizaci a volně programovatelným 

systémům. Vybavení přístrojů dříve rozdělené na regulační, ukazovací 

a zapisovací přístroje se sjednocuje do společného automatu. Takový automat 

zahrnuje všechny uvedené funkce a ještě stačí zvládnout signalizace 

poruchových nebo provozních stavů a ovládat akční členy. Tyto dříve nezávislé 

obvody vytvářejí jednotný celek, který je neviditelně, ale pevně provázaný 
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softwarem. Tento vývoj se týká i jednoduchých tepelných provozů, protože 

dostatečný výběr tuzemských i zahraničních výrobků číslicové techniky 

na  našem trhu přesvědčuje, že cena několika jednoúčelových regulátorů 

a   oddělené signalizace, nemusí být vždy nižší než cena odpovídajícího 

automatu. 
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3. Seznámení se spole čností United Energy právní 

nástupce, a.s. 

3.1 Představení spole čnosti 

Společnost United Energy patří k předním nezávislým producentům tepla 

a elektrické energie. Provozuje teplárnu Komořany a zásobuje teplem města 

Most a Litvínov a průmyslové objekty (VČSA, MUS-DTS Vrbenský). 

3.2 Historie spole čnosti 

Komořanská elektrárna existuje od 50. let minulého století. Během této 

doby několikrát změnila majitele a stala se součástí různých společností. 

Od  svého vzniku je významným nezávislým producentem tepla a elektrické 

energie na severu Čech. 

 
Obr. 1 elektrárna Komořany v roce 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrárna Komořany se začala stavět během druhé světové války v roce 

1943. První kotle a turbogenerátory byly uvedeny do provozu v padesátých 

letech. Elektrárna byla od počátku zásobována hnědým uhlím přímo 

ze sousední úpravny uhlí. 

Od roku 1967 začala elektrárna přijímat podle tehdejších technických 

možností první opatření na omezení znečišťování ovzduší ve svém okolí. První 
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teplo začalo proudit do Mostu v roce 1964 a o dva roky později byla dokončena 

stavba komínu, který zlepšil ovzduší v těsné blízkosti elektrárny. 

V  sedmdesátých letech byly k elektrárně přičleněny výtopny v Lounech, 

Teplicích a Bílině. 

V roce 1982 začíná převládat teplárenský provoz nad výrobou elektřiny. 

O  devět let později se mění název společnosti na teplárnu. V letech 

1987  až  1992 se uskutečnila stavba nového horkovodu, který zásoboval 

Chomutov nikoliv z Komořan, ale z Prunéřova. Od té doby jsou lokality 

Chomutov, Jirkov a Klášterec nad Ohří zásobovány z prunéřovské elektrárny 

a Kadaň zásobuje elektrárna Tušimice II. 

Přísnější zákony na ochranu ovzduší teplárnu nutí změnit technologii kotlů 

na fluidní spalování s přídavkem vápence metodou tzv. retrofitu. Od 1. ledna 

2000 se mění název společnosti na United Energy, a.s.. Pod jeden celek byla 

spojena výroba elektrické energie a tepla a také rozvody tepla po severních 

Čechách, zásobujících více než sto tisíc obyvatel, průmyslových podniků 

a staveb občanské vybavenosti. 

V prosinci 2006 došlo k rozdělení United Energy, a.s. na dvě nástupnické 

společnosti: United Energy právní nástupce, a.s. nadále provozující elektrárnu 

v  Komořanech a navazující rozvody tepla pro Most a Litvínov 

a Teplárenská, a.s. provozující primární rozvody tepla do dalších měst (Teplice, 

Bílina, Chomutov) [15]. 

 
Obr. 2 teplárna Komořany v současnosti [15] 
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3.3 Hlavní obory podnikatelské činnosti 

 
• Teplo 

• Elekt řina 

• Vedlejší produkty  

                                           
Tepelná energie  je vyráběná ze severočeského hnědého uhlí. Teplem 

z  Komořan jsou prostřednictvím primárních a sekundárních tepelných sítí 

zásobovány průmyslové areály a města Most a Litvínov. 

Elektrická energie  je vyráběna v teplárně Komořany na sedmi 

turbogenerátorech. Společnost United Energy v roce 2005 založila 100% 

dceřinnou společnost United Energy Trading, obchodník s elektřinou,  

prostřednictvím které je realizován prodej elektrické energie zákazníkům.  

Při výrobě tepla a elektrické energie v elektrárně Komořany vznikají 

vedlejší produkty . Jedná se o popílek vzniklý fluidním spalování uhlí, který je 

zachycen látkovými filtry nebo směs popelovin tzv. aditivovaný granulát. 

Tyto původně odpadní látky jsou využity pro výrobu certifikovaných výrobků 

vhodných pro stavebnictví nebo k zahlazování důlních děl. 

3.4 Oblast p ůsobení spole čnosti 

 
• Provozní jednotka Komo řany 

• Provozní jednota CZT MOLI 

 
Provozní jednotka v Komo řanech  je hlavní výrobní celek společnosti. 

Nachází se zde teplárna a elektrárna. Kotelna s deseti kotli, kterou zásobuje 

hnědým uhlím sousední úpravna uhlí, má instalovaný výkon 974 MWt 

pro výrobu páry. Strojovna pak má instalovaný výkon 219 MWe pro výrobu 

elektrické energie a instalovaný výkon 486 MWt pro výrobu tepla [15]. 

Provozní jednotka centralizovaného zásobování teple m MOLI  má 

na  starosti distribuci tepla z teplárny Komořany do průmyslových areálů 

a do měst Mostu a Litvínova. Primární rozvody centrálního zásobování teplem 

měří více než 77 kilometrů. Provozní jednotka zajišťuje zásobování Dolu Jan 

Šverma, školských a zdravotnických zařízení, staveb občanské vybavenosti 

a více než 35 tisíc bytových jednotek v Mostě a Litvínově [15]. 
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4. Základní podmínky pro řízení horkovodní sít ě 

4.1 Technologie úpravy vody v horkovodní síti 

Potřebné dodávky surové vody jsou zajištěny z čerpací stanice Straná  

prostřednictvím průmyslových vodovodů PVN I a PVN II. Z průmyslových 

rozvodů je surová voda vedena Ervěnickým řádem do areálu teplárny. 

Z Ervěnického řádu jsou vyvedeny odbočky do chemické úpravny vody (CHÚV) 

pro výrobu demivody, která se používá pro doplňování kotlů a redukčních stanic 

surové vody z tlaku 0,9 MPa na tlak 0,5 MPa pro rozvod přídavné vody 

strojovny a kotelny. Přídavná voda z těchto redukčních stanic se též používá 

jako hlavní zdroj pro technologii výroby změkčené vody. Změkčená voda je 

doplňována do horkovodů. Dále jsou z Ervěnického řádu vyvedeny odbočky 

pro chlazení technologie kotelny a další odbočka je připojena do redukční 

stanice surové vody, kde je voda redukována z tlaku 0,9 MPa na tlak 250 kPa. 

Voda o tlaku 250 kPa proudí propojenými „A, B“ řády. Ervěnický řád a „A, B“ 

řády slouží jako hlavní zdroj vody pro potřeby technologie výroby elektrické 

energie a tepla. Pro případ krátkodobého přerušení dodávek surové vody 

z čerpací stanice Straná jsou do  „A, B“ řadů zapojeny výtlaky čtyř čerpadel, 

jejichž sání je napojeno do akumulační nádrže o objemu 60 000 m3, která slouží 

jako havarijní zdroj vody [7]. 

Voda použitá v horkovodních sítích Most a Litvínov prochází těmito 

technologickými procesy úpravy: 

 
• Filtrace 

• Změkčování 

• Ohřev 

• Odplyn ění 

• Chemická úprava  

 
Výroba změkčené vody začíná přívodem přídavné chladící vody 

z redukčních stanic na CHÚV nebo ze záložní zdroje, čerpáním surové vody 

z jímky (napájené „A, B“ řádem nebo Ervěnickým řádem) do pískového filtru. 

V pískovém filtru se z vody odloučí organické a pevné látky. Přefiltrovaná voda 
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je vedena na změkčovací filtry, kde se z vody odlučují vápencové a hořečnaté 

soli. Takto upravená voda dále prochází ohříváky, kde se ohřeje na teplotu 

60 až 80 °C a je dále vedena k dopl ňovacím nádržím. V doplňovacích nádržích 

je voda odplyňovacími tryskami rozstřikována na vodní mlhu a je prudce 

ohřívána na teplotu vyšší jak 100 °C parou o tlaku 120  kPa a teplotě 120 °C. 

Tím je zbavována ve vodě rozpuštěných plynů (CO2 ,O2), které způsobují 

koroze. Brýdové páry unikají odvzdušněním do atmosféry. Chemická úprava 

vody spočívá v dávkování 1-2 % roztoku fosforečnanu sodného Na3PO4 (fosfát) 

pro doměkčení a alkalizaci doplňovací vody a 1-2 % roztoku siřičitanu sodného 

Na2SO3 pro chemické vázání kyslíku (chemické odplynění). Chemikálie se 

v  příslušných poměrech dávkují čerpadly do jednotlivých doplňovacích nádrží 

[7].  

Po těchto úpravách je voda zbavena pevných organických 

a neorganických látek, které byly rozpuštěny ve vodě a je také zbavena plynů 

rozpuštěných ve vodě. Takto upravená voda je čerpána doplňovacími čerpadly 

z doplňovacích nádrží do horní nebo spodní doplňovací větve (HDV, SDV), 

které jsou připojeny ve VS MOLI ke společnému sání oběhových čerpadel. 

  

Tab. 1 parametry upravené vody pro horkovodní síť [7] 

Obsah kyslíku 0,1 mg / l 

Přebytek siřičitanu    2 mg / l 

Zbytková tvrdost 0,7 mval / l 

Suspendované látky    5 mg / l 

PH nejméně 8,5 

 

4.2 Teplota a tlak v horkovodní síti 

Pro bezporuchový a bezpečný provoz soustavy centralizovaného 

zásobování teplem je důležité znát průběh tlaků a teplot v tepelné síti. Teplotní 

a tlakové podmínky pro řízení horkovodní sítě ukazuje teplotní a tlakový 

diagram . 
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4.2.1 Teplotní diagram 

Teplotní diagram vyjadřuje závislost teploty topné a vratné vody na teplotě 

venkovního vzduchu. Konstrukce teplotního diagramu je závislá na: 

 
• složení odběratelů tepla, 

• způsobu regulace spotřeby tepla v odběratelských zařízeních, 

• způsobu a technických prostředcích pro regulaci dodávek tepla 

do tepelné sítě. 

 
Obr. 3 teplotní diagram horkovodní sítě [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Tlakový diagram 

Tlakový diagram je důležitý pro správné dimenzování zařízení výměníkové  

stanice ve zdroji tepla, předávacích stanicích a veškerého pomocného zařízení, 

sloužícího k provozu tepelné sítě. 

Tlakový diagram tepelné sítě musí splňovat tyto základní požadavky 

a omezující podmínky [14]: 

 
• ve všech bodech tepelné sítě nesmí být tlak nižší než je tlak na mezi 

sytosti příslušný nejvyšší teplotě kapaliny v daném místě, 



16 

• ve všech místech topných větví na vstupu do předávacích stanic nesmí 

překročit tlak hodnotu pracovního přetlaku zařízení předávacích stanic, 

• hodnoty tlaků ve všech místech tepelné sítě nesmí překročit hodnotu 

pracovního přetlaku instalovaného potrubí, 

• tlak na sání oběhových čerpadel nesmí být nižší než tlak udaný 

výrobcem čerpadla, 

• na všech předávacích stanicích, připojených na tepelnou síť, musí být 

dostatečný dispoziční tlakový spád tedy rozdíl tlaků v topné a vratné 

větvi přípojky. 

 
V tlakovém diagramu je důležitým pojmem tzv. „hladina konstantního 

statického tlaku“  (HKST). Jedná se o tlakovou hladinu, která se ustálí v celé 

délce tepelné sítě v případě zastavení cirkulace vody. Hladina konstantního 

statického tlaku je vymezena terénním profilem trasy tepelné sítě a maximální 

teplotou vody v topné větvi sítě. Při maximální teplotě oběhové vody v topné 

větvi a případném výpadku oběhových čerpadel nedojde díky HKST v žádném 

místě tepelné sítě k odpaření vody. Výpočet hladiny konstantního statického 

tlaku v horkovodní síti Most a Litvínov je uveden v příloze č.1. 

Hladinu konstantního statického tlaku lze v horkovodní síti zajistit těmito 

způsoby [14]: 

 
• instalací otevřené nádrže zapojené do potrubí vratné vody umístěné 

dostatečně vysoko nad rozvodem horké vody, 

• instalací uzavřené nádrže zapojené do potrubí vratné vody. V nádrži je 

udržován potřebný tlak např. pomocí tlakového vzduchu, 

• vytvoření potřebného tlaku pomocí doplňovacího čerpadla zapojeného 

do potrubí vratné vody. 

 
První dva případy se v praxi nevyužívají, neboť by docházelo 

k neustálému okysličování topné vody a následné korozi rozvodného potrubí. 

Druhý důvod, proč se u horkovodů nepoužívají expanzní nádrže, spočívá v tom, 

že voda mění v závislosti na teplotě svojí hustotu. Stejné hmotnostní množství 

vody s vyšší teplotou má větší objem než totéž hmotnostní množství při nižší 
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teplotě. Při značných objemech horkovodních sítí by expanzní nádrže byly 

neúnosně velké [14]. 

Potřebný tlak ve vodní tepelné síti se zpravidla vytváří pomocí 

doplňovacích čerpadel a systému odpouštění tlaku ze sítě. Tento způsob 

regulace HKST se používá i v teplárně Komořany. 

Další pojem je tzv. „neutrální bod “ (NB). V tomto bodě má tlak v síti 

za všech provozních stavů soustavy stálou hodnotu.  

 

Obr. 4 tlakový diagram horkovodní sítě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pz – tlakové ztráty ve zdroji tepla 

Pt – tlakové ztráty v topném (přívodním) potrubím 

Ps – tlakové ztráty v předávací stanici 

Pv – tlakové ztráty ve vratném potrubí 

Hč – dopravní výška čerpadla 

Č – čerpadlo 

S – předávací stanice 

NB – neutrální bod 
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4.3 Regulace tepla 

Množství dodávaného, případně odebíraného tepla nelze zjistit přímo. 

Vždy se zjišťuje z charakteristických hodnot určující vlastnosti topné vody, 

její  hmotnosti a změny teploty. Podle toho, za jakých podmínek dochází 

k přenosu tepla, hovoříme o třech druzích jeho regulace: 

 
• Kvalitativní regulace   

• Kvantitativní regulace  

• Smíšená regulace  

4.3.1 Kvalitativní regulace 

Poměry v tepelné soustavě se vyvíjejí podle odběru tepla z radiátoru 

ve vytápěné místnosti. Topná voda se v radiátoru ochlazuje (předává teplo 

do vytápěné místnosti) a vrací se zpět do výměníkové stanice. Ochlazení vody 

v radiátoru je závislé na teplotě ve vytápěné místnosti. Při poklesu teploty 

v  místnosti se vychlazení vody v radiátoru zvyšuje, při stoupání teploty 

v  místnosti se ochlazení vody v radiátoru snižuje. Ke změnám dodávek 

(odběru) tepla dochází změnou teplot oběhové vody. Tato část tepelné sítě 

pracuje tedy s kvalitativní regulací . Výměníkové stanice jsou vybaveny 

regulací, která snímá teplotu venkovního vzduchu a podle naprogramování 

přiřazují každé venkovní teplotě příslušnou teplotu vody do radiátorů [2]. 

4.3.2 Kvantitativní regulace 

Při změně venkovní teploty se s časovým zpožděním mění potřeba tepla 

na vytápění. Na tento stav reaguje regulace výměníkové stanice. V daný 

moment má výměníková stanice na vstupu z primární strany pouze vodu 

o   určité teplotě, která odpovídala předcházejícímu provoznímu stavu. 

Z  toho  plyne, že není možné změnit množství tepelné energie odebírané 

výměníkovou stanicí jiným způsobem než změnou množství vody, která protéká 

primární částí výměníkové stanice. Regulace výměníkové stanice vyhodnotí 

tento nový provozní stav a prostřednictvím regulačních ventilů změní průtok 

primární vody vstupující do stanice. V tomto případě dochází ke změnám 

přenosu tepla změnou protékajícího množství topné vody. Primární strana 

výměníkové stanice je tedy regulována kvantitativním zp ůsobem  [2]. 
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4.3.3 Smíšená regulace 

Změna průtoku vody primární částí tepelné sítě se přenese do zdroje 

tepla. Tato změna je důležitou informací pro obsluhu tepelného zdroje. Zvýšení 

nebo snížení průtoku ve zdroji tepla určuje další postup pro obsluhu tepelného 

zdroje. Pokud dochází ke zvyšování průtoku vody v primární části tepelné sítě, 

znamená to, že se množství odebíraného tepla ze sítě zvyšuje. Pokud průtok 

klesá, snižuje se odběr tepla ze sítě. Oběhová čerpadla, která zajišťují cirkulaci 

vody primární částí tepelné sítě mohou pracovat pouze v určitém přesně 

definovaném pásmu průtoku vody. Proto se musí včas reagovat na změny 

průtoku vody tepelnou sítí a kompenzovat tyto změny úpravou teploty vody 

na  výstupu ze zdroje. Při zvýšení průtoku vody je nutno zvýšit její teplotu, 

při  snížení průtoku je nutno teplotu vody na výstupu ze zdroje tepla snížit. 

Tepelný zdroj využívá oba způsoby regulace dodávky tepla, hovoříme tedy 

o smíšené regulaci (kvalitativn ě - kvantitativní)  [2]. 

Odezva výměníkových stanic na změnu teploty primární vody má vždy 

časové zpoždění. Je to způsobeno tím, že primární voda s jinou teplotou 

„dorazí“ do výměníkové stanice vždy s určitým dopravním zpožděním. To je 

čas, který potřebuje voda na cestu mezi tepelným zdrojem a výměníkovou 

stanicí. 
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5. Popis technologie vým ěníkové stanice  

Technologie výměníkové stanice je rozdělena na dvě základní části, 

které  jsou od sebe hydraulicky odděleny. Schéma technologie výměníkové 

stanice znázorňuje obrázek č.5. 

Primární část  tvoří tepelný zdroj v teplárně Komořany a rozvody vody 

mezi zdrojem a výměníkovými stanicemi ve městech. Pracuje se 

v ní s vysokými teplotami a tlaky vody. Primární rozvody vody jsou napojeny 

do  VS MOLI a výrobního bloku teplárny Komořany. Zde dochází k úpravě 

a  ohřevu oběhové vody, která je následně čerpána primárním rozvodem 

do předávacích výměníkových stanic ve městech Litvínov a Most. 

Sekundární část  tvoří předávací výměníkové stanice (PVS) ve městech 

a rozvody vody mezi PVS a konečnými odběrateli. Sekundární část již pracuje 

s  teplotami vody do 100 °C a tlaky do 0,6 MPa. Sek undární rozvody slouží 

pro dodávky teplé užitkové vody (TUV) a vody pro ústřední topení (ÚT).  

 

Obr. 5 schéma technologie výměníkové stanice 
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5.1 Primární okruh 

Ochlazená voda v primárním okruhu vstupuje do výrobního bloku a VS 

MOLI třemi větvemi. Jedná se o vratné větve Litvínov, Most A a Most B. 

Ochlazená voda se z jednotlivých větví nejprve spojí do jedné společné větve 

a teprve potom je vedena k ohřevu v základních a špičkových ohřívácích.  

Základní a špičkové ohříváky je možné provozovat v různých 

kombinacích. V závislosti na teplotě venkovního vzduchu se zvyšuje 

nebo snižuje množství a teplota topné vody v horkovodní síti.  

Možné varianty provozu: 

 
• Jeden nebo oba základní oh říváky 

• Jeden nebo oba základní oh říváky + jeden nebo více špi čkových 

ohříváků 

• Jeden nebo více špi čkových oh říváků 

 

5.1.1 Základní oh řívák ZO TG 9 a TG 20 

Základní ohříváky jsou v horizontálním provedení a slouží k ohřevu topné 

vody. K ohřevu využívají páru vystupující z protitlaku parní turbíny o tlaku - 68 – 

150 kPa a teplotě 80 -140 °C, která oh řívá vodu na teplosměnné ploše 1750 m2 

(2427 m2 pro ZO TG 20). Pára v základních ohřívácích kondenzuje. Kondenzát 

je řízeně odváděn z výměníků a následně čerpán kondenzátními čerpadly 

k  opětovnému použití ve výrobním bloku. V základních ohřívacích se vratná 

voda ohřeje z teploty 55 – 75 °C na teplotu 120 °C - 130 °C . Maximální tepelný 

výkon činí 116 MWt (146 MWt)
 při maximálním průtoku oběhové vody 4000 t/h 

(4500 t/h) a dohřevu 50°C p ři maximálním průtoku páry 207 t/h [1]. 

Na vstupu a výstupu oběhové vody do základních ohříváků jsou 

instalovány armatury s elektropohonem. Pro případ provozu soustavy 

bez  základních ohříváků nebo při havarijních stavech je zabudován ochoz 

základních ohříváků s hrazením. Na výstupním potrubí oběhové vody 

ze základních ohříváků lze ručními armaturami regulovat množství protékající 

oběhové vody přes základní ohříváky. 
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Turbosoustrojí TG 9 a TG 20 se základními ohříváky lze provozovat těmito 

způsoby: 

 
• Výkonový provoz 

• Provoz s regulovaným protitlakem 

 
Při výkonovém provozu  je zadáván výkon turbosoustrojí. Výkon 

turbosoustrojí je řízen rychlostním regulátorem. Množství protitlaké páry 

vstupující do základního ohříváku odpovídá nastavenému výkonu 

turbosoustrojí. Při tomto způsobu provozu je teplota ohřáté vody závislá 

na nastaveném výkonu [9]. 

Provoz s regulovaným protitlakem  je možný pouze při paralelním chodu 

turbosoustrojí s elektrickou sítí. Průtok páry odpovídá okamžitým požadavkům 

na ohřívání oběhové vody a elektrický výkon vyplývá z tohoto průtoku páry. 

S rostoucí teplotou ohřáté vody se zvyšuje množství odebírané páry z protitlaku 

a tím i elektrický výkon turbosoustrojí [8]. 

Při provozu obou základních ohříváků je jeden z nich provozován 

výkonově a druhý s regulovaným protitlakem. ZO TG9 je provozován převážně 

ve výkonové regulaci a ZO TG20 v provozu s regulovaným protitlakem. 

5.1.2 Špičkový oh řívák ŠO I – IV 

Ohřátá voda ze základních ohříváků je vedena potrubím na VS MOLI 

a pokračuje přes špičkové ohříváky ŠO I, II, III, IV. Špičkové ohříváky jsou 

rozděleny do dvou sekcí ŠO I, II a ŠO III, IV. Sekce špičkových ohříváků jsou 

uspořádány paralelně. Maximální tepelný výkon jednoho špičkového ohříváku je 

56 MWt. 

Do těchto vertikálních ohříváků je přivedena pára o tlaku 1 MPa, teplotě 

280°C, množství 104 t/h pro ŠO II,IV nebo o tlaku 0 ,5 MPa, teplotě 280 °C, 

množství 88 t/h pro ŠOI, III, která ohřívá oběhovou vodu na teplosměnných 

plochách 850 m2 jednotlivých špičkových ohříváků. Vstupní teplota oběhové 

vody do ŠO je 60 – 130 °C a maximální výstupní tepl ota ohřáté vody je 145 °C. 

Špičkové ohříváky jsou napájeny párou z redukčních stanic páry (RŠ I, II, III, 

IV). ŠO I, III mohou být napájeny také párou z turbogenerátoru TG 21 

nebo z rozdělovačů páry 1 MPa R1 a R5 [1]. 
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Maximální průtok oběhové vody přes jednu sekci špičkových ohříváku je 

2000 t/h. Na vstupu a výstupu oběhové vody jsou instalovány armatury 

s elektropohonem. Pro případ provozu soustavy bez jedné nebo obou sekcí 

špičkových ohříváků je zabudován ochoz špičkových ohříváků s hrazením. 

Na  výstupu oběhové vody ze špičkových ohříváků lze regulovat armaturami  

s ochozem množství protékající oběhové vody přes špičkové ohříváky. 

Špičkové ohříváky se využívají pro dohřátí oběhové vody ze základních 

ohříváků. Pokud nejsou v provozu základní ohříváky lze v každé sekci ohřát 

oběhovou vodu maximálně o 40°C. Regulace teploty topné vody je provád ěna 

pomocí změny množství páry procházející příslušným špičkovým ohřívákem.  

Nejvýhodnější je provozovat špičkové ohříváky ŠO I a ŠO III s variantou 

odběru páry z turbosoustrojí TG 21. Protitlaká turbína TG 21 pracuje v tandemu 

s   kondenzační turbínou TG 22. Pára z TG 21 se využívá hlavně 

pro kondenzační turbínu TG 22 s možností odběru páry pro špičkové ohříváky 

ŠO I a III. 

5.1.3 Čerpání ob ěhové vody 

Ohřátá voda ze základních a špičkových ohříváků je vedena potrubím 

společného sání k jednotlivým oběhovým čerpadlům. Pro napájení 

horkovodních sítí jsou v soustavě použita čtyři oběhová čerpadla. OČL 2, 3 

pro  Litvínov a OČM 2, 3 pro Most. Čerpadla jsou poháněna asynchronním 

elektromotorem s regulací otáček frekvenčním měničem. Hlavní využití výhod 

regulace otáček a výkonu spočívá v možnosti přizpůsobení dodávky topné vody 

v období nižší spotřeby tepla, popřípadě v prvních obdobích nevyužité kapacity 

výměníkové stanice. Ohřátá voda se na výtlaku oběhových čerpadel rozdělí 

do tří topných větví Litvínov, Most A a Most B. Ohřátá voda z VS MOLI předá 

své teplo oběhové vodě v sekundárním rozvodu pro ÚT a TÚV. Ochlazená 

voda proudí vratnou větví primárního okruhu zpět k ohřevu do výrobního bloku 

a VS MOLI [1]. 
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5.2 Sekundární okruh 

Ohřev vody v sekundárním okruhu je zajištěn předáním tepla z primárního 

okruhu v ležatých výměnících tepla v jednotlivých PVS ve městech. 

Na vstupu přívodní i vratné primární větve do PVS jsou ruční uzavírací 

ventily. Před ručními ventily je provedeno propojení ručním ventilem, který 

zajišťuje cirkulaci primárního okruhu v případě odstavení stanice mimo provoz 

nebo v případě havárie na zařízení výměníkové stanice. [10].  

Výměníkové stanice s automatickým řízením zabezpečují provoz ohřevu 

vody pro ÚT a TUV. Regulace je řízena tak, aby zaručila stanovenou teplotu 

topné vody nepřekročením 65 °C u TUV a 70 °C u zp ětné vody primárního 

okruhu.  

5.2.1 Okruh oh řevu topné vody pro ÚT 

Tento okruh je určen pro dodávku topné vody ÚT pro jednotlivé 

odběratele. Ohřev vody je prováděn ve dvojici ohříváků zapojených za sebou. 

První ohřívák plní funkci předehřívače a druhý dohřívače. Z dohřívače je topná 

voda zavedena do rozdělovače a odtud proudí do jednotlivých sekcí rozvodu. 

Cirkulaci topné vody zajišťují cirkulační čerpadla instalované na vratné větvi 

do ohříváků. Doplňování a odpouštění vody v sekundárním rozvodu ÚT je 

zajištěno přepouštěním z vratné větve primárního okruhu. Signálem 

pro doplňování a odpouštění je tlak v topném systému dle nastavených hodnot 

[10]. 

Regulace ohřevu topné vody ÚT je prováděna automaticky v závislosti 

na venkovní teplotě s nočním útlumem o 8 – 10 °C. V p říloze č. 3 jsou uvedeny 

teploty topné a vratné vody v závislosti na venkovní teplotě [10]. 

5.2.2 Okruh oh řevu teplé užitkové vody TUV 

Tento okruh je určen k ohřevu a dodávce teplé užitkové vody k jednotlivým 

odběratelům (byty, školní zařízení, provozovny, nebytové prostory apod.) 

napojeným na okruh dané PVS. 

Ohřev teplé užitkové vody je prováděn ve dvojici ohříváků zapojených 

za sebou (předehřívač + dohřívač) na teplotu 55 °C. V p ředehřívači je TUV 

ohřívána zpětnou vodou z výměníků ÚT společně se zpětnou vodou 

z  dohřívače TUV. Množství topné vody vstupující do předehřívače je 
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regulováno elektroventilem. Dojde-li k ohřátí TUV již v předehřívači, 

elektroventil zavře průtok topného media do předehřívače a elektroventil 

osazený na potrubí zpětné větve z ohříváků ÚT bude přepouštět vratnou vodu 

z ÚT zpět do vratné větve primární horkovodní sítě [10]. 

Při větším nároku na TUV bude voda dohřívána v dohřívači topnou vodou 

primárního okruhu. Cirkulace TUV je zajišťována cirkulačními čerpadly. Oběh 

TUV je závislý na tlaku v přípojce studené vody. Studená voda je spolu 

se zpětnou cirkulací TUV zaústěna přes sedimentační nádobu do předehřívače 

TUV. Odtud je přes dohřívač vedena přes sedimentační nádobu a rozdělovač 

do jednotlivých objektů na okruhu TUV [10]. 

5.3 Řízení dodávek topné vody v primárním okruhu 

Pro řízení dodávek topné vody v primárním okruhu pro města Most 

a  Litvínov se využívá rádiová datová síť. Prostřednictvím rádiové datové sítě 

se přenášejí informace pro dálkové ovládání a dohled nad rozvodem tepla. 

Dodávky tepla do  horkovodních sítí jsou řízeny pomocí šesti 

nejvzdálenějších předávacích výměníkových stanic ve městech Most a Litvínov. 

Pro město Litvínov jsou to stanice VS7 a VS11 a pro Most VS56A, VS29, 

VS805, VS809. Přenos dat v síti je řízen z ústřední stanice MOLI umístěné 

na centrální velínu v teplárně Komořany.  

Na předávacích výměníkových stanicích ve městech se snímá tlak topné 

a vratné vody, teplota topné vody a teplota venkovního vzduchu. Hodnoty jsou 

prostřednictvím rádiové datové sítě vysílány do stanice v Komořanech a odtud 

vstupují do řídícího systému Simatic, který je podrobně popsán v šesté kapitole. 

Hodnoty z jednotlivých předávacích výměníkových stanic jsou v řídícím 

systému zobrazovány a ukládány. Plní důležitou funkci pro správnou regulaci 

dodávek tepla do jednotlivých sítí. 

Na obrázku č.6 je znázorněno komunikační schéma sítě VS MOLI. 

Ústřední stanice v Komořanech je označena červenou barvou. Stanice 

v Litvínově jsou zelené a modrá barva je pro stanice v Mostě. 

Z obrázku je také zřejmé, že přímo s VS MOLI komunikuje pouze VS 7 

a VS 11 v Litvínově. Všechny mostecké stanice komunikují přes VS 11. VS 29 

pak přes VS 56A a VS 805 přes VS 809. Tento způsob komunikace je vyvolán 

rozmístěním jednotlivých stanic v terénu a vzájemnou viditelností. V případě 
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výpadku napájení některé retranslační stanice, nebude komunikovat ani v řadě 

následující stanice. Konkrétně při výpadku VS 11, bude komunikovat pouze 

VS 7. 

 
Obr. 6 komunikační schéma sítě VS MOLI 
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6. Řízení technologie vým ěníkové stanice 

Technologie výměníkové stanice je řízena z centrálního velínu, který je 

situován ve výrobním bloku teplárny Komořany. Centrální velín zajišťuje řízení  

většiny technologických procesů výroby elektrické energie a tepla.  

Obsluha velínu je zajištěna několika operátory v nepřetržitém směnném 

provozu. Provozování technologie je plně automatizované. Při běžném provozu 

je prováděn dohled nad celou technologií. Regulace výroby elektrické energie 

a tepla je prováděna místním ovládáním vybraných akčních členů a příslušných 

provozních manipulací dle platných provozních předpisů.  

6.1 Řídící systém 

Pro ovládání technologie výměníkové stanice MOLI a turbosoustrojí TG 20 

je instalován řídící systém Simatic PCS7 od firmy Siemens. Jeho úkolem je 

ovládat, regulovat a monitorovat chod výměníkové stanice a TG 20, případně 

odstavit technologii tak, aby se zabránilo vzniku škod nebo se omezil jejich 

rozsah. 

Turbosoustrojí TG 9 je řízeno pouze z místního ovládacího panelu tzv. 

turbínového štítu. Do řídícího systémů Simatic PCS7 jsou z turbosoustrojí TG 9 

vyvedeny signály z vybraných snímačů, které slouží pouze pro vizualizaci 

a sběr dat potřebných pro řízení výměníkové stanice. 

Operátor má k dispozici dva řídící terminály se čtyřmi obrazovkami. Tyto 

terminály slouží k monitorování a dle naprogramovaných algoritmů i k řízení 

hlavního a pomocného výrobního zařízení, které přísluší k VS MOLI a TG20. 

Každý operátor se přihlašuje a odhlašuje prostřednictvím svého 

uživatelského jména a hesla. 

 Řídící systém umožňuje operátorovi: 

 
• měnit režim řízení (automatický/ruční), 

• měnit výstupy a nastavené hodnoty, 

• ovládat jednotlivé akční členy nebo technologické celky, 

• potvrdit příchozí alarmy. 
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Administrátor ve spolupráci s příslušným technologem provozu určuje 

celkovou podobu jednotlivých vizualizačních obrazovek technologie, včetně 

nastavení příslušných parametrů snímačů, regulátorů a algoritmů.  

Veškeré vstupy a výstupy, hodnoty vnitřních proměnných jsou archivovány 

systémem Simatic automaticky po dobu nejméně jednoho měsíce, 

přičemž starší data jsou automaticky přepisována. Přes technologickou síť jsou 

dále data ukládána na servery systému PHD (Process History Database) 

od společnosti Honeywell. Ze systému PHD je možné pomocí vnitřního 

výrobního informačního systému VIS zobrazit vybrané technologické údaje 

výroby elektrické energie a tepla. Provozní data z těchto systémů slouží 

kromě  zobrazení základních provozních údajů také pro různé statistiky 

a bilanční vyhodnocení efektivity výroby.   

6.2 Struktura řídícího systému 

Struktura řídícího systému v teplárně Komořany je rozdělena do třech 

základních částí: 

 
• Rozvaděč řídícího systému 

• Rozvaděč server ů 

• Rozvaděč počítačů 

 
Jednotlivé rozvaděče jsou vzájemné propojeny a komunikují mezi sebou 

prostřednictví terminálové a systémové sběrnice. Schéma zapojení jednotlivých 

částí je znázorněno na obrázku č.7  

6.2.1 Rozvaděč řídícího systému 

Výměníková stanice MOLI a turbosoustrojí TG 20 má každý svůj rozvaděč 

řídícího sytému, který obsahuje: 

 
• řídící a monitorovací systém 

• pomocné obvody 

• sběr dat 

• komunikační a serverové prostředky 
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Rozvaděč řídícího systému výměníkové stanice MOLI se skládá ze šesti 

polí. První dvě pole tvoří jednu automatizační stanici A1, která slouží k ovládání 

oběhových čerpadel. Zbývající čtyři pole tvoří druhou automatizační stanici A2, 

která slouží k ovládání technologie výměníkové stanice. 

Rozvaděč řídícího systému turbosoustrojí TG 20 tvoří pět polí. Rozvaděč 

obsahuje dvě automatizační stanice. Stanice A1 slouží k ovládání regulátorů 

a   strojních ochran. Stanice A2 obsahuje pomocné obvody pro řízení. 

Pro  rychlou polohovou regulaci vysokotlakých regulačních ventilů je použita 

automatizační stanice A3, která obsahuje speciální regulátor polohy.  

Automatizační stanice zpracovávají data ze vstupních jednotek. Výstupy 

zpracování jsou vyvedeny pomocí výstupních jednotek do serverů a dále 

na operátorská pracoviště [3]. 

6.2.2 Rozvaděč server ů 

Rozvaděč serverů je sestaven z jednoho pole. Obsahuje dva servery 

a čtyři switche. V serverech jsou ukládána data z provozních systémů, důležitá 

pro řízení a vyhodnocování provozu technologie. Dva switche slouží pro spojení 

serverů s automatizačními stanicemi prostřednictvím systémové sběrnice. Zbylé 

dva spojují servery s operátorskými terminály přes terminálovou sběrnici. 

Jeden switche zajišťuje spojení s technologickou sítí. Technologická síť 

slouží pro připojení systému PHD (Process History Database) a vnitřního 

výrobního informačního systému VIS. Dále je zde přes web server vybraným 

uživatelům umožněno monitorování a manipulace provozu přes síť 

intranet/internet [3]. 

6.2.3 Rozvaděč počítačů 

Rozvaděč počítačů obsahuje tři operátorské terminály a jeden inženýrský 

počítač. Operátorské terminály jsou terminálovou sběrnicí připojené 

k  inženýrskému počítači pracujícím v nepřetržitém provozu. Jsou vybaveny 

barevnými LCD monitory, klávesnicí a myší. Operátorské terminály slouží 

především k monitorování, řízení a ovládání vybraných akčních prvků. 

Inženýrský počítač umožňuje provádět změny v parametrech snímačů, 

regulátorů, algoritmů a struktuře systému. 
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Obr. 7 schéma zapojení řídícího systému Simatic PCS7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Vizualizace řídícího systému 

Vizualizace celé technologie VS MOLI a TG 20 je rozdělena do několika 

technologických snímků. Každý snímek zabírá celou obrazovku a je 

rozdělen na tři základní části: 

 
• Horní lišta ovládacích tla čítek 

• Tělo snímku 

• Dolní lišta ovládacích tla čítek 

 
Horní lišta ovládacích tla čítek slouží pro přepínání mezi jednotlivými 

technologickými celky (VS MOLI a TG20). Jsou zde přehledové oblasti 

pro zobrazování a archivaci zásahů operátora a pro zobrazování a archivaci 

příchozích alarmů. 
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Tělo snímku  obsahuje příslušný snímek přizpůsobený vlastnostem 

řídícího systému Simatic PCS7. Zobrazuje příslušnou část technologie 

s vizualizací a ovládáním vybraných akčních prvků. 

Dolní lišta ovládacích tla čítek  slouží k tisku obrazovek, potvrzování 

poruch, přihlašování a odhlašování, k ukončení programu apod. 

Operátor si vybírá jednotlivé obrazovky k zobrazení a zasahuje 

do  procesu prostřednictvím periférií. Obrazovky a informace na nich jsou 

členěny tak, aby se operátor dostal z obrazovky nejvyšší úrovně (celkového 

přehledu) až na úroveň detailu příslušné technologie. Řešení uspořádání 

obrazovek umožňuje rychlý zásah operátora do procesu, zvláště 

při poruchových a havarijních stavech. 

Pro řízení technologie VS MOLI a TG 20 má operátor k dispozici tato 

funkční schémata: 

 

VS MOLI: TG 20: 

• Celkový přehled • Celkový přehled 

• Doplňování • Ochrany 

• Oběhová čerpadla Most (OCM) • Regulace EHS 

• Oběhová čerpadla Litvínov (OCL) • Chvění a teplota ložisek 

• Přehled ohříváků ŠO • Kondenzátní čerpadla 

• Špičkové ohříváky ŠO I-II • Mazací olej 

• Špičkové ohříváky  ŠO III-IV • VT hydraulika 

• Pomocná zařízení • Vývěvy  

• Rozvodny • Regenerační ohřívák 

 • Chladící voda 

 • Prohřev 

 • Ucpávková pára 

 • Odvodnění 

 • Ohřívák vody 

 • Buzení 

 • Fázování  

 • Rozvodny 
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Na obrazovkách celkového přehledu má operátor zobrazen základní 

přehled technologie VS MOLI (TG 20). Ostatní snímky zobrazují detailně 

jednotlivé části příslušné technologie. Ve všech obrazovkách je operátorovi 

umožněno ovládat pohony vybraných regulačních a uzavíracích armatur. 

Dále je zde možné ovládat motory čerpadel a ventilátorů. 

Kromě ovládání akčních členů jsou na každé obrazovce zobrazovány 

provozní hodnoty vybraných fyzikálních veličin se signalizací překročení 

příslušných mezí. Na obrazovkách technologie TG 20 má operátor možnost 

sledovat systém ochran všech technologických veličin, které vedou k odstavení 

turbosoustrojí a následně i základního ohříváku ZO TG 20. Dále zde může 

operátor měnit jednotlivé druhy regulací turbosoustrojí. Způsoby regulace jsou 

popsány v kapitole 5.1.1. 

Popisovat každou obrazovku samostatně by bylo velice zdlouhavé, 

proto   jsem v příloze č.4 k vybraným přiloženým otiskům obrazovek 

z centrálního velínu stručně uvedl jejich úlohu v řízení příslušné technologie.  

Abychom si alespoň částečně  přiblížili automatizaci výměníkové stanice, 

popsal jsem detailně obrazovku „Oběhová čerpadla Most“ v kapitole 6.4. 

Obrazovky „Oběhová čerpadla Most (OCM) a Litvínov (OCL) jsou určené 

pro ovládání jednotlivých oběhových čerpadel. Pro řízení oběhových čerpadel 

Litvínov platí obdobná pravidla jako  pro oběhová čerpadla Most. Popis 

této části technologie výměníkové stanice jsem si vybral z důvodu, že mojí 

pracovní náplní je údržba čerpadel náležící k technologii výroby elektrické 

energie a tepla v  teplárně Komořany. V roce 2006 došlo k náhradě původních 

dožitých oběhových čerpadel novými, které jsou řízené motory s frekvenčními 

měniči. Jejich řízení bych v následující kapitole rád objasnil. 
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6.4 Řízení oběhových čerpadel Most 

6.4.1 Vizualiza ční obrazovka ob ěhových čerpadel 

Obrazovka „oběhová čerpadla Most (OCM)“ slouží k ovládání oběhových 

čerpadel Most. Otisk vizualizační obrazovky oběhových čerpadel Most 

z centrálního velínu je znázorněn na obrázku č. 8. Jsou zde zobrazeny základní 

údaje o chodu čerpadel a stavu technologie. U každého oběhového čerpadla 

jsou zobrazovány následující hodnoty: 

 
• provozní hodnoty motoru – otáčky, proud, výkon, teplota ložisek a vinutí 

motoru 

• provozní hodnoty čerpadla – teplota ložisek, teplota chladiče, doba 

provozu 

• tlak na sání a výtlaku čerpadla včetně omezovací hodnoty tlaku 

na výtlaku 

• tlaková diference, otáčky, blokování frekvenčního měniče 

• teplota, tlak a množství topné vody do větve Most A a Most B 

• teplota okolního prostřední oběhových čerpadel 

 
Na sání čerpadel je připojeno potrubí tepelného míchání, které slouží 

pro regulaci teploty topné vody mícháním s vratnou vodou primárního okruhu. 

Operátor může měnit požadovanou teplotu na výtlaku čerpadla pomocí ručních 

zásahů na regulační ventil tepelného míchaní. Tento způsob regulace teploty 

oběhové vody se používá pouze v případě plánovaných oprav na horkovodní 

síti pro časově omezené snížení teploty oběhové vody v topných větvích. 

V pravém dolním rohu je zobrazena pracovní oblast čerpadel s vizualizací 

aktuální polohy pracovního bodu, rozdílu tlaku na výtlaku a sání čerpadla 

a  množství topné vody za čerpadlem. Pod ní je přehledová tabulka řídících 

koncových VS s údaji o tlakové diferenci, tlaku a teplotě topné vody a tlaku 

vratné vody. Tlačítko VYJMOUT umožňuje libovolnou stanici vyjmout 

ze sekvence automatické regulace tlakové diference ∆p [5]. 
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Obr. 8 vizualizační obrazovka řízení oběhových čerpadel Most 
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6.4.2 Provoz ob ěhových čerpadel 

Najetí ob ěhových čerpadel 

Operátor ovládá pohon oběhového čerpadla s frekvenčním měničem. 

Podmínkou najetí oběhového čerpadla je zapnutí přívodu proudu na trafo 

frekvenčního měniče a zajištění tlaku na sání čerpadla větší než 0,8 MPa 

(udaného výrobcem čerpadla). Zapnutí čerpadla se provede kliknutím 

na  grafickou značku motoru čerpadla a stisknutím tlačítka START. Při zapnutí 

motoru najede čerpadlo na minimální otáčky (600 ot/min). Rozsah zadávaných 

otáček je 600 ÷ 1600 ot/min. Systém neumožní zadání jiné hodnoty otáček 

než je uvedený rozsah [12]. 

 
Režim provozu 

Při ovládání OČ v ručním režimu  operátor zadává v příslušném okně 

žádanou hodnotu otáček frekvenčního měniče. Operátor může provést 

jednorázově změnu žádané hodnoty nejvýše o 100 ot/min.  

Při ovládání OČ v automatického režimu  je výkon oběhového čerpadla 

řízen frekvenčním měničem. Obsluha čerpadla nastaví požadovaný rozdíl tlaků 

∆p mezi topnou a vratnou větví primárního okruhu. Frekvenční měnič 

oběhového čerpadla mění otáčky čerpadla tak, aby bylo dosaženo této hodnoty 

∆p v hydraulicky nejhorší výměníkové stanici ve městě [12].  

 
Ochranné funkce systému 

Systém ochran oběhových čerpadel je řešen řídícím systémem Simatic. 

Signál ZÁSAH OCHRAN zareaguje a ŘS odstaví oběhové čerpadlo v případech 

uvedených v tabulce č. 2 [12]. 

 

Tab. 2 ochrany oběhových čerpadel Most 

Název ochrany Havarijní mez Mez pro odstavení O Č 

Teplota vinutí motoru OČ             >125 °C               >140 °C 

Teplota ložisek motoru OČ             >100 °C               >110 °C 

Teplota ložisek OČ             >90 °C               > 100 °C 

Tlak na sání OČ             <1,1 MPa               <0,8 MPa 

Tlak na výtlaku OČ             >3,3 MPa               >3,4 MPa 
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Běžné provozní hodnoty jsou zobrazeny zeleně. Při dosažení havarijních  

hodnot jsou zobrazeny žlutě se signalizací dosažení příslušné mezní hodnoty 

v  alarmovém výpisu. Hodnoty způsobující odstavení čerpadla jsou zobrazeny 

červeně se signalizací v alarmovém výpisu.  

Dojde-li během provozu frekven čního m ěniče k jeho poruše (podpětí, 

přehřátí atd.), zobrazí se na obrazovce OČ signalizace BLOKOVÁNÍ. 

V  tomto  stavu je měnič zablokován pro další start. Obsluha se musí jít 

přesvědčit z jakého důvodu měnič vypadl a provést jeho reset z místního 

panelu. V naléhavém případě lze provést dálkový reset měniče tlačítkem 

KVITANCE [5]. 

Systém ovládání OČ dále osahuje tlačítko omezovací regulace tlaku 

za  čerpadlem . Mez omezení lze nastavovat v příslušném okně řídícího 

systému. V případě, že tlak za čerpadlem překročí danou omezovací mez, řídící 

systém signalizuje překročení tlaku za čerpadlem a sníží otáčky čerpadla. 

Tlačítko Automatický záskok  slouží pro navolení záložního čerpadla 

v případě výpadku čerpadla v provozu. 

V případě výpadku komunikace  s hydraulicky nejhorší výměníkovou 

stanicí přejde řídící systém na regulaci následující nejhorší stanice. V případě 

úplného výpadku komunikace na všechny VS zůstane měnič na poslední 

hodnotě otáček a je z řídícího systému neovladatelný. Je možno provést 

přepnutí na ovládacím panelu měniče do polohy místně a poté měnič ovládat 

z  místa. Po obnově komunikace se měnič automaticky odstaví a je nutno 

provést jeho opětovný start [5]. 
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7. Návrh inovace stávající automatizace 

Závěrem své bakalářské práce bych chtěl poukázat na nedostatky 

stávající automatizace výměníkové stanice a na základě těchto nedostatků 

navrhnout případná zlepšení do budoucna. 

Vzhledem k tomu, že v roce 2006 proběhla rekonstrukce technologie 

výměníkové stanice včetně její automatizace, je obtížné nalézt způsoby 

vylepšení současného stavu. Přesto oproti původnímu projektu rekonstrukce 

udělal provozovatel několik ústupků, které nezhoršují ekonomiku provozu 

výměníkové stanice, ale nejsou plně v souladu s požadavkem minimální 

obslužnosti. Dá se předpokládat, že část těchto úprav se bude postupně 

realizovat v následujících letech. 

První navrhované zlepšení se týká automatizace doplňování oddělených 

sítí. Potrubí doplňování oddělených sítí slouží pro doplňování upravené vody 

do  vratných větví horkovodů Most B a Litvínov, například po opravách 

nebo  odstávkách. Stávající doplňování oddělených sítí je ovládáno pouze 

ručními armaturami bez jakékoliv automatizace. Při případném doplňování 

horkovodů z  těchto tras je nutná obsluha těchto armatur na VS MOLI 

provozním pracovníkem. Vzhledem k tomu, že ostatní trasy doplňování jsou 

již  zautomatizovány z ŘS a operátorského pracoviště na centrálním velínu, 

bylo by vhodné provést i tuto automatizaci, která spočívá v instalaci nových 

uzavíracích a regulačních armatur do stávajícího potrubí doplňování pro obě 

uvedené vratné větve samostatně, včetně připojení do stávajícího řídícího 

systému. 

Druhý návrh obnovení stávající automatizace se vztahuje k turbosoustrojí 

TG 9. Stávající turbosoustrojí TG9 je řízeno pouze z místního ovládacího 

panelu (tzv. turbínového štítu). Pro zvýšení efektivnosti a spolehlivosti provozu 

by bylo vhodné do turbosoustrojí TG9 implementovat řídící systém. Vzhledem 

k tomu, že je turbosoustrojí TG9 již značně dožité, navrhuji nahradit ho novým 

protitlakým turbosoustrojím ovládaným řídícím systémem Simatic. 

V posledním návrhu se zaměřím na způsob řízení dodávek topné vody 

v primárním okruhu. V kapitole 5.3 byl vysvětlen způsob řízení dodávek topné 

vody v horkovodní síti podle šesti výměníkových stanic ve vytápěných městech. 

Jak  bylo vysvětleno přenos dat z těchto výměníkových stanic je uskutečněn 
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rádiovým přenosem. Za podmínek velké koncentrace lidí a průmyslu, 

který panuje na Mostecku, je tento přenos často rušen. Řídicí systém VS MOLI 

na tuto možnost reaguje vyjmutím výměníkové stanice s rušeným přenosem 

z  regulace. Zmenšení množství výměníkových stanic podle kterých se dodávky 

řídí má však za následek zhoršení regulace v podobě přetápění, či nedotápění 

určité části sítě. Toto slabé místo by bylo vhodné napravit změnou způsobu 

komunikace. Nabízí se například možnost využití sítě GSM nebo Internet. 

Mimo této úpravy přenosu je pro maximální efektivitu provozu výměníkové 

stanice MOLI nutné maximální využívání všech možností, které nabízí 

instalovaný řídicí systém. V rámci predikce, je také nutné využívat všech 

výstupů historické databáze systému PHD k bilančním výpočtům a vyhodnocení 

výroby. Jedině tak je možno dlouhodobě udržet zařízení v dobrém stavu, rychle 

nalézt závady či blížící se poruchy a ekonomičnost provozu udržet na takových 

hodnotách, které budou přijatelné jak pro provozovatele zařízení, 

tak  pro odběratele dodávané tepelné energie. 
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8. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo na základě pochopení technologie 

výměníkové stanice popsat její stávající automatizaci, upozornit na její 

nedostatky, případně navrhnout zlepšení do budoucna. 

Výměníkové stanice slouží k bezpečnému a spolehlivému předání tepelné 

energie k potřebám vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Upravují teplo tak, 

aby vyhovovalo spotřebiteli a musí splňovat kombinaci požadavků 

od spotřebitelů a od společností dálkového vytápění. Díky automatizovanému 

provozu mají dnešní výměníkové stanice minimální nároky na provoz a prostory 

v nichž jsou instalovány. Jejich velkou předností je také dlouhá životnost 

a spolehlivost. 

Technologie výměníkové stanice MOLI je popsána v páté kapitole, která je 

rozdělena na tři podkapitoly. První podkapitola se zabývá úpravou a  ohřevem 

oběhové vody, která je následně čerpána primárním rozvodem 

do  výměníkových stanic ve městech. Druhá podkapitola popisuje ohřev 

a  dodávky teplé užitkové vody a vody pro ústřední topení k jednotlivým 

odběratelům. Poslední podkapitola popisuje způsob řízení dodávek topné vody 

v primárním okruhu. 

Automatizace výměníkové stanice MOLI je vysvětlena v šesté kapitole. 

V úvodu této kapitoly jsou uvedeny obecné údaje o centrálním velínu v teplárně 

Komořany - k čemu slouží, co ovládá, jak je zajištěna jeho obsluha. Další část 

popisuje samotný řídící systém – způsob fungování, ukládání důležitých 

provozních dat, strukturu řídícího systému. Poslední část je zaměřena 

na vizualizační obrazovky řídícího systému a způsob řízení oběhových čerpadel 

Most. 

V sedmé kapitole jsem upozornil na nedostatky stávající automatizace 

výměníkové stanice a navrhnul případná vylepšení. 

Vzhledem k tomu, že jsem v teplárně Komořany zaměstnán, měl jsem 

dostatek podkladů a informací k vypracování své bakalářské práce. Většina 

technologických schémat z příslušných podkladů byla buď velmi podrobná 

a  nebo z hlediska obsahu nevyhovující, proto jsem musel tato schémata 

překreslit a upravit do vhodné podoby. 
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Domnívám se, že bakalářská práce splnila cíl a lze v ní nalézt ucelený 

přehled o technologii a automatizaci výměníkové stanice v rozvodu tepla 

pro města Most a Litvínov. 
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Příloha č. 1 - Výpočet konstantní hladiny statického tlaku ve VS MOLI 

 

Statický tlak 

Potrubí rozvádějící horkou vodu kopíruje nerovnosti terénu. V každé 

tepelné síti lze nalézt nejnižší a nejvyšší bod soustavy. Rozdíl nadmořských 

výšek těchto dvou bodů určuje výšku sloupce vody v potrubí. Sloupec vody 

svojí vahou vyvolává tlak vody v potrubí směrem od nejvyššího k nejnižšímu 

místu trasy. Tlak, který vyvozuje sloupec vody dokonale naplněného potrubí 

při  vypnutých oběhových a doplňovacích čerpadlech, nazýváme statickým 

tlakem [2]. 

Pro výpočet statického tlaku lze použít vztahu [13]: 

 

gh
S

ghS

S

F
p ..

... ρρ ∆=∆==     (1) 

      

kde 

F – hydrostatická tlaková síla [N] 

S – plocha, na kterou působí síla F [m2] 

ρ – hustota kapaliny [kg.m-3] 

g – tíhové zrychlení [m.s-2] 

∆h – rozdíl nadmořských výšek nejvyššího a nejnižšího bodu tepelné sítě [m] 

 

Hodnotu statického tlaku sítě lze přímo změřit manometrem umístěným 

v nejnižším místě rozvodného potrubí. 

Znalost vztahu (1) se v praxi s výhodou používá pro výpočet tlakových 

poměrů, přepočet tlakových údajů v MPa na nadmořskou výšku a naopak. 

Převod na metry nadmořské výšky umožňuje snadné zjišťování tlaků 

a tlakových rozdílů bez potřeby provádění neustálých korekcí na nadmořskou 

výšku [2].  
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Obr. 9 schéma doplňování horkovodní sítě VS Moli                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phkst – hladina konstantního statického tlaku 

RA – regulační armatura 

OČ – oběhové čerpadlo horkovodní sítě 

HDV – horní doplňovací větev horkovodu 

SDV – spodní doplňovací větev horkovodu 

DČ – doplňovací čerpadlo horkovodu 

NDV – nádrž doplňovací vody 

 

Postup výpo čtu 

Pro zajištění konstantní hladiny statického tlaku v celé délce horkovodní 

sítě se vypočítá hodnota statického tlaku v nejvyšším bodě sítě. V teplárně 

Komořany je nejvyšší bod v horkovodní síti Most – vrch Ressl, jeho hodnota je 

411 m n. m. Tato sít je zvolena jako řídící. Při napuštění potrubí vodou o teplotě 

nižší než 100 °C by byl v nejvyšším míst ě trasy přípustný nulový přetlak. 

Horkovod je provozován převážnou část roku s teplotami vyššími než 100 °C. 

Aby nedošlo k odpaření horké vody v potrubí, je nutno zajistit, aby v nejvyšším 

místě trasy horkovodu byl zajištěn při všech provozních stavech alespoň 

minimální přetlak (tlak vyšší než atmosférický), který „udrží“ vodu v kapalném 
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skupenství. Hodnota minimálního přetlaku vody při teplotě vyšší než 100 °C je 

proměnlivá a její velikost závisí na teplotě vody. Konkrétní hodnotu přetlaku 

vody o určité teplotě lze nalézt v tabulce měrných tlaků páry na mezi sytosti 

(viz. Příloha č.2).  

Předpokládejme, že teplota topné vody bude 159 °C. Dl e tabulky měrných 

tlaků páry na mezi sytosti musí být v nejvyšším bodě sítě (kóta 411 m 

nadmořské výšky) přetlak 0,5 MPa (50 m v. sl.), což zaručí, že nedojde 

k prudkému odparu topné vody. Převedeno na nadmořskou výšku, má tento 

bod odpovídající odpařovacímu přetlaku vody v topné větvi hodnotu 461 m 

nadmořské výšky. Sání oběhových čerpadel je umístěno ve VS MOLI na kótě 

236 m nadmořské výšky. Na tuto výšku se vztahuje výpočtová hodnota hladiny 

konstantního statického tlaku, která je pevně zadána v regulátoru.  

 

Výpočet: 

 

1) Pro převod požadovaného přetlaku 0,5 MPa v nejvyšším místě topné větve 

na nadmořskou výšku použijeme vztah (1): 

 

Předpokládáme:
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2) Vypočteme nadmořskou výšku odpovídající odpařovacímu přetlaku vody 

v TV při teplotě 159 °C – h 2 
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3) Vypočteme hodnotu hladiny konstantního statického tlaku ∆h 

 

Horkovod Most Horkovod Litvínov 

m225236461hhh 12 =−=−=∆  m166236402hhh 12 =−=−=∆  

 

4) Vypočteme hodnotu konstantního statického tlaku zadaného do regulátorů   

      pro topné větve horkovodů 

 

Horkovod Most Horkovod Litvínov 

MPa25,2
10

225.10.1000

10

h.g.
p

66hkst ==∆ρ=  MPa66,1
10

166.10.1000

10

h.g.
p

66hkst ==∆ρ=  

 

Při teplotě vratné vody 75 °C je dle tabulky m ěrných tlaků páry na mezi 

sytosti nutné dosáhnout v nejvyšším bodě VV přetlaku vyššího než – 0,06 MPa. 

Postup výpočtu tlaku ve vratné větvi zadaný do příslušných regulátorů by byl 

stejný jako v topných větví. 
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Příloha č. 2 – Měrný tlak páry na mezi sytosti [1] 

Měrný tlak páry Teplota vody 

( °C )  ( MPa ) ( ata ) 

50 -0,09 0,13 

55 -0,08 0,16 

60 -0,08 0,20 

65 -0,07 0,26 

70 -0,07 0,32 

75 -0,06 0,39 

80 -0,05 0,48 

85 -0,04 0,59 

90 -0,03 0,71 

95 -0,01 0,86 

100 0,00 1,03 

105 0,02 1,23 

110 0,05 1,46 

115 0,07 1,72 

120 0,10 2,02 

125 0,13 2,37 

130 0,17 2,75 

135 0,21 3,19 

140 0,26 3,69 

145 0,32 4,24 

150 0,38 4,85 

155 0,45 5,54 

159 0,50 6,15 

160 0,52 6,30 
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Příloha č. 3 - Teplota topné vody ÚT na pat ě PVS v závislosti na venkovní   

                       teplot ě [11] 

Teplota topné vody ( °C ) 
Venkovní teplota ( °C ) 

výstup zp ětná 

                + 12 43 35 

                + 11 45 36 

                + 10 47 37 

                + 9 49 39 

                + 8 50 40 

                + 7 51 41 

                + 6 52 42 

                + 5 54 43 

                + 4 55 44 

                + 3 56 45 

                + 2 57 46 

                + 1 58 47 

                   0 60 48 

                 - 1 62 49 

                 - 2 63 50 

                 - 3 64 51 

                 - 4 65 52 

                 - 5 67 54 

                 - 6 68 55 

                 - 7 69 56 

                 - 8 70 57 

                 - 9 72 59 

                 - 10 74 60 

                 - 11 75 61 

                 - 12 76 63 

                 - 13 77 64 

                 - 14 78 66 

                 - 15 79 67 

 



50 

Příloha č. 4 – vybrané vizualiza ční obrazovky pro řízení VS MOLI a TG 20 

 
Obrazovky pro řízení VS MOLI 

 
Celkový p řehled technologie VS 

Obrazovka „Celkový přehled“ zobrazuje základní přehled o výměníkové 

stanici včetně možnosti ovládat několik vybraných pohonů, které jsou zde 

znázorněny. Jedná se o pohony armatur na topných a vratných větví 

jednotlivých horkovodů, armatury na základních a špičkových ohřívácích 

a armatury v systému doplňování a odpouštění horkovodu. Dále je zde možné 

ovládat motory doplňovacích a oběhových čerpadel. 

 
Špičkové oh říváky ŠO I-II 

Pro podrobnější řízení špičkových ohříváků jsou dispozici dvě obrazovky. 

Jedna obrazovka zobrazuje sekci špičkových ohříváků ŠO I-II a druhá ŠO III-IV. 

Způsob řízení pro obě sekce je stejný. Operátor zde ovládá pohony armatur 

příslušných redukčních stanic páry pro napájení špičkových ohříváků. 

U  špičkových ohříváku je možné ovládat pohony regulačních a uzavíracích 

armatur v systému cirkulace a odvodu kondenzátu a motory jednotlivých 

kondenzátních čerpadel. 

 
Doplňování 

Na obrazovce „Doplňování“ je zobrazen stav technologie systému 

doplňování a odpouštění horkovodů. Operátor zde ovládá jednotlivá doplňovací 

čerpadla, která mohou být buď v režimu předvolba, přískok nebo záloha. 

Čerpadlo nastavené v režimu předvolba je aktuální čerpadlo v provozu. 

V případě zvýšeného resp. sníženého množství doplňovací vody se zapne resp. 

vypne čerpadlo v režimu přískok. Čerpadlo v režimu záloha slouží jako záložní 

v  případě výpadku některého čerpadla v provozu. Na doplňovacích větvích 

do topné větve a na odpouštěcí větvi z vratné větvě horkovodu operátor ovládá 

pohony regulačních a uzavíracích armatur. 
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Obr. 10 obrazovka „Celkový přehled technologie VS“ 
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Obr. 11 obrazovka „Špičkové ohříváky ŠO I, II“ 
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Obr. 12 obrazovka „Doplňování“ 
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Obrazovky pro řízení TG 20 

 
Celkový p řehled technologie TG 20 

Na obrazovce „Celkový přehled“ je zobrazen základní přehled o chodu 

turbíny, včetně možnosti ovládat několik vybraných pohonů, které jsou zde 

znázorněny. Jedná se o pohony regulačních a uzavíracích armatur a motory 

kondenzátních čerpadel. 

 
Ochrany 

Obrazovka „Ochrany“ zobrazuje stav všech technologických veličin, 

které  vedou k odstavení turbiny. Výjimkou jsou signály teplot generátoru, 

které jsou na pomocné obrazovce „Ochrany generátoru“. Na této obrazovce se 

aktivují a deaktivují příslušné ochrany a potvrzují zásahy těchto ochran. 

 
Regulace EHS 

Tato obrazovka slouží k přepínání jednotlivých regulací turbiny 

mezi sebou (regulace otáček, výkonu, tlaku před TG, tlaku za TG, teploty topné 

vody). 

 
Ohřívák vody 

Na obrazovce „Ohřívák vody“ je zobrazen stav technologie funkčního 

celku základního ohříváku vody. Jsou zde monitorovány vybrané provozní 

hodnoty pro řízení základního ohříváku. Dále je možno z této obrazovky ovládat 

všechny zobrazené akční členy. 
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Obr. 13 obrazovka „Celkový přehled technologie TG 20 
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Obr. 14 obrazovka „Ochrany“ 
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Obr. 15 obrazovka „Regulace EHS“ 
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Obr. 16 obrazovka „Ohřívák vody“ 
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