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Anotace  

Předkládaná práce se zabývá stručným popisem provozu uhelných elektráren a 

soustřeďuje se na provoz vodního a kalového hospodářství. Zpracovává přehled 

environmentálních ukazatelů před a po rekonstrukci technologie spalování uhlí 

v elektrárně Tušimice II se zaměřením na ekologizaci vodního hospodářství. Dále je v této 

práci popsaná modernizace vodního hospodářství elektrárny, dle které budou v co 

největší míře využity veškeré odpadní vody, a tím bude minimalizováno její vypouštění 

z elektrárny zpět. V tomto případě do Lužického potoka. V analytické části je zpracován a 

vyhodnocen provoz nově vybudovaného  zařízení na úpravu vody, tzv. čiřičů.  

 

Klíčová slova:  energetika, čiřič, odpadní voda, kaly, recirkulace vody, vedlejší 

energetické produkty, environmentální úspory 

 

 

Summary  

The thesis deals with brief destricption of coal-fired power station and it is focusing on 

operation of water resources and sludge management. This thesis includes summary of  

environmental indicators before and after reconstruction of technology of coal combustion 

in Tušimice power station II with focusing on greening of water resources management. In 

this thesis is also described modernization of water resources management. According to 

this modernization all sewage water will be utilized as much as possible and therefore it 

will be minimized of water discharged back into the Lužický stream. In analytic part is 

processed and evaluated operation of new constructed equipment for treatment of water, 

so-called clarifier.  

 

Key words: energetic, clarifier, sewage water, sludge, recircuration water, secondary 

energy products, environmental saving   
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Seznam použitých zkratek 

BS  bagrovací stanice 

BUK  bloková úpravna kondenzátu 

CZT  centralizované zásobování teplem 

ČEZ, a. s.   České energetické závody, a. s. 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ETU I  elektrárna Tušimice I  - zrušená 

ETU II  elektrárna Tušimice II – v provozu 

FM  frekvenční měnič 

KNK  kyselinová neutralizační kapacita 

LJ  Ljungström - regenerační ohřívák vzduchu 

MPI  místní provozní instrukce 

NL  nerozpustné látky 

POF  pomocný organický flokulant 

POK  pomocný organický koagulant 

TZL  tuhé znečišťující látky 

VEP  vedlejší energetické produkty 
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1. Úvod 

Výroba elektřiny je v současné době nepostradatelná pro fungování, rozvoj 

a samotnou existenci civilizované společnosti. Zvykli jsme si na výhody, které 

z využívání elektrické energie plynou. Bohužel s výrobou elektřiny jsou spojené i 

méně příjemné jevy – důsledky. Za pozitivní můžeme považovat hlavně 

skutečnost, že si tento problém lidstvo uvědomuje a je mu věnována oprávněná 

pozornost odborníků. Díky tomu dnes můžeme navrhnout takové technologie, 

které budou výhodnější pro životní prostředí a současně i akceptovatelné pro 

investora , který posuzuje situaci převážně v ekonomické rovině.  

Společnost ČEZ, a. s. započala v prvním desetiletí 21. století s radikálními 

úpravami svých provozů a technologií spalování v uhelných elektrárnách. Tyto 

úpravy volně navazují na ekologizaci elektráren, které proběhly v devadesátých 

letech 20. století. K prvním elektrárnám, ve kterých nová fáze ekologizace 

probíhá, patří severočeská elektrárna Tušimice II1 ležící v katastru města Kadaň. 

Elektrárna Tušimice II je přímo zásobována pásovou dopravou hnědým uhlím 

z lomu Libouš – doly Nástup Tušimice, tím odpadají náklady na dopravu uhlí. 

Cílem komplexní obnovy je modernizace zásadních výrobních technologií se 

zmírněním negativního dopadu provozu elektrárny na životní prostředí a současně 

k vylepšení ekonomie výroby elektřiny.  

Vysoká pozornost při posuzování nové technologie je dnes věnována především 

oblasti vypouštěných emisí a odpadních vod při výrobě elektřiny. Málokdo si však 

uvědomí, že vlastní spotřeba elektrárny významně ovlivňuje celkovou bilanci mezi 

spotřebovaným palivem a dodanou energií do odběratelských sítí. Pokud bychom 

se zamysleli, jakým způsobem se projeví úspora vlastní spotřeby elektřiny v zátěži 

na ekosystém, docházíme k závěru, že elektřina, kterou nemusíme spotřebovat, 

nám v konečném důsledku nezatíží životní prostředí exhalacemi a ostatními 

odpady. Úsporu vlastní spotřeby elektřiny lze tedy považovat za stejně „zelenou“, 

jako výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.    

                                                
1 Označení elektrárna Tušimice II se používá ve společnosti ČEZ, a. s., i po zrušení starší 
elektrárny Tušimice I. Můžeme se setkat i s označením ETU II nebo pouze elektrárna Tušimice. 
V současné době se jedná o jednu a tutéž elektrárnu. 
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1.1 Cíle diplomové práce 

Cílem mé diplomové práce je provést popis provozu uhelných elektráren se 

zaměřením především na pomocné provozy zajišťující dostatečné zásobování  

surovou a upravenou vodou, likvidaci kalů a zvlčených popelovin.  

V další části práce provádím vyhodnocení zařízení vodního a kalového 

hospodářství, které bylo v rámci komplexní obnovy elektrárny Tušimice II 

modernizováno. Hlavní pozornost věnuji především hodnocení stavu před a po 

provedené rekonstrukci technologie a následně analyzuji environmentální dopady, 

které jsou s rekonstrukcí elektrárny spojeny. 

V samostatné kapitole pak uvádím výsledky vlastního měření vyčiřené vody na 

novém zařízení.  
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2. Charakteristika provozu uhelných elektráren 

Podstata fungování uhelné elektrárny je založena na přeměně energie tepelné na 

mechanickou a mechanické na elektrickou. Teplo uvolněné v kotli ohřívá vodu 

procházející trubkami uvnitř kotle a mění ji v páru. Pára proudí do turbíny, jejím 

lopatkám předá svou pohybovou energii a roztočí ji. Vzhledem k tomu, že je 

turbína pevně spojena s generátorem, roztáčí se i ten a přeměňuje mechanickou 

energii na elektřinu. V elektrárenském generátoru rotuje magnet (elektromagnet). 

Vinutí, v němž se indukuje napětí a proud, je umístěno na statoru okolo něj. Celé 

soustrojí se otáčí rychlostí 1500 nebo 3000 otáček za vteřinu. Pára vycházející z 

turbíny je vedena do kondenzátoru, kde zkondenzuje, tj. z plynu se stane opět 

kapalina. Z kondenzátoru je voda vedena zpět přes nádrž napájecí vody do kotle, 

kde celý cyklus začíná znovu. Pára vyrobená v kotli nemusí být využita pouze k 

výrobě elektřiny, může sloužit i k vytápění přilehlých obcí a měst prostřednictvím 

soustav centralizovaného zásobování teplem (CZT). 

Základním fyzikálním jevem, na němž je ve většině typů elektráren založena 

výroba elektrického proudu, je elektromagnetická indukce. Podle Faradayova 

zákona o elektromagnetické indukci se na koncích smyčky, která se otáčí 

v magnetickém poli, indukuje střídavé elektrické napětí. Uzavřeme-li obvod, 

prochází smyčkou střídavý elektrický proud. Platí, že čím rychleji vodičem 

v magnetickém poli pohybujeme, tím je indukované napětí větší, protože pro 

točivé stroje je nejdůležitějším parametrem počet otáček za určitý interval a při 

regulaci elektrárny je parametr frekvence (f) uvažován jako téměř konstantní.  

Většina uhelných elektráren je uspořádána do tzv. výrobních bloků. Elektrárenský 

výrobní blok znamená samostatnou jednotku skládající se z kotle, turbíny 

a příslušenství, z generátoru, odlučovačů popílku, chladicí věže, blokového 

transformátoru a od 90. let minulého století také z odsiřovacího zařízení. 

Zařízením, které může být společné několika blokům, je zauhlování, vodní 

hospodářství (přivaděče, čerpadla a chemická úprava vody), komín, pomocná 

zařízení k odběru popílku a odsiřování. 
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Elektrárny můžeme dělit také dle výkonů výrobních bloků v MW nebo v tunách 

páry za hodinu, dle způsobu spalování v roštovém, práškovém nebo fluidním kotli. 

Podle druhu spalovaného paliva rozlišujeme kotle pro spalování tuhých paliv, 

plynných paliv, kapalných paliv a alternativních a speciálních paliv. V neposlední 

řadě můžeme kotle dělit i na kotle pracující s podtlakem či přetlakem v ohništi 

apod. [8]. 

 

2.1 Uhlí - energetická surovina 

Uhlí je energetická surovina. Energie ukrytá v uhlí je přeměněná sluneční energie, 

která za pomoci fotosyntézy (obrázek 1) při zpracování CO2 z ovzduší tvořila 

a tvoří stavební hmotu rostlin. 

 

Obrázek 1 – Znázornění fotosyntézy. [1] 

 

Uhlí je sedimentární hornina organogenního původu a patří ke kaustobiolitům. 

Skládá se převážně z uhlíku, vzniklého ze zbytků dřevnatého rostlinného materiálu 

a dalších vázaných prvků, např. vodíku, kyslíku, dusíku, síry aj. Uhlí svými 

redukčními a sorpčními vlastnostmi navíc váže řadu dalších prvků, např. As, Be, 

Cd, U aj. 

Uhlí vzniklo trouchnivěním a pozvolným uhelnatěním rostlinných látek 

v tropických bažinách za nedokonalého přístupu kyslíku (anaerobní rozklad).  

Aby se dřevní hmota přeměnila v uhlí, musí být geologicky stlačena. Antracit 

a nejstarší černé uhlí vznikly vlivem silného tektonického tlaku a vysoké teploty. 
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Nejstarším uhlím je antracit (90-95 % C), dále pak černé uhlí (80-90 % C), hnědé 

uhlí (70 % C), lignit (60 % C) a rašelina (50 % C). Kvalita uhlí závisí na obsahu 

hořlaviny, popelovin a vody. Popel, který zůstane po spálení uhlí dokazuje, že jeho 

složkou jsou i nespalitelné minerální látky. 

Nejvíce uhlí pochází z období karbonu a z třetihor, kdy vznikaly nové bažiny 

a vytvořila se nová vrstva rašeliny, kterou překryla vrstva anorganického 

sedimentu (písek, bahno a pod). Tyto procesy se opakovaly a  jsou známé jako 

tzv. cyklická sedimentace. [8] 

 

2.2 Odpady vzniklé spalováním uhlí v klasických tep elných  

elektrárnách 

Energetický průmysl je jedním z největších producentů odpadů co do 

vyprodukovaného objemu. Při výrobě elektrické a tepelné energie vznikají vedlejší 

produkty, před dalším zpracováním definované jako odpady. Jedná se o produkty 

pevné – např. popílek a struska, a o produkty plynné – SO2, NOX, CO2. Tyto 

produkty se podílely a pokud by nedošlo ke změně zákonů, technologií 

a ekologického přístupu člověka stále by se podílely na znečišťování ovzduší.  

V minulosti byla téměř veškerá produkce popílku a strusky (dále jen popel) 

v České republice ukládána ve formě hydrosměsi na odkalištích. Malá část 

produkce popela byla ukládána suchým způsobem. Plynná část odpadů unikala 

bez využití do ovzduší. Produkty odsíření ani produkty spalování ve fluidních 

kotlích se v České republice nevyskytovaly.  

Moderním způsobem jsou v současnosti využívané tzv. suché odběry, které jsou 

předpokladem pro další využití cenné suroviny i pro ekologičtější způsoby 

ukládání nevyužité části odpadů. Jejich doprava na místo uložení probíhá pomocí 

korýtkových dopravních pásů, trubkových pásových dopravníků, nákladních 

automobilů, železnice, popř. potrubím ve formě husté suspenze. 

V současné době probíhá v elektrárně Tušimice II komplexní obnova všech 

4 bloků. Cílem je mimo jiné opětovné využití již jednou použité vody nebo přechod 
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od ukládání popela plavením do odkališť na využívání a ukládání popela v suché 

nebo zvlhčené formě. Popel je smíchán s produkty odsíření a ve formě deponátu 

(popel, popílek, struska, energosádrovec a voda) je dále využíván. Důležitějším 

procesem je solidifikace – zablokování těžkých kovů v pevné fázi tak, že se 

výrazně sníží jejich vyluhovatelnost. Tím může dojít k využívání původního 

odpadu jako VEP2 na rekultivace bez dalších ekologických dopadů na životní 

prostředí. Na ostatních elektrárnách skupiny ČEZ, a. s., se odpadní produkty 

spalování zpracovávají také na VEP. [2] 

Uhlí, které se spaluje v elektrárnách Skupiny ČEZ, a. s., po sobě zanechává 

nespalitelný podíl obvykle v hodnotě 20–30 % původního objemu paliva. Ten je 

třeba z výrobního procesu odstranit. Nikoli však jako klasické odpady, ale jako 

níže uvedené vedlejší energetické produkty. V souvislosti s novou technologií 

odsířením kouřových spalin v 90. letech minulého století našly svou budoucnost 

jako cenné druhotné nerostné suroviny. 

Vzniklé odpady můžeme rozdělit do tří skupin. Na odpady vzniklé při spalování 

uhlí, na přepracované odpady z energetiky – tzv. vedlejší energetické 

produkty (VEP) a na odpady – kaly vzniklé při úpravě vody např. pro průmyslové 

využití. 

 

Odpady vzniklé při spalování uhlí: 

POPÍLEK – zachycen v elektrostatických odlučovačích 

STRUSKA, škvára, popel – pevný  produkt ze spalování uhlí 

SO2, NOX, CO2 – plynný produkt ze spalování uhlí 

Přepracované odpady z energetiky – VEP: 

ENERGOSÁDROVEC - jako produkt odsíření  

AGLOMERÁT – recyklací popílku, popela a strusky 

DEPONÁT– recyklací popela a strusky 

                                                
2 VEP (vedlejší energetické produkty) jsou dle stávající legislativy posuzovány jako výrobek 
s vlastní certifikací. V případě jeho využití při stavebních úpravách, např. rekultivacích, nepodléhá 
tento výrobek dle zákona č. 185/2001 Sb. zpoplatnění jako odpad.  
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STABILIZÁT – recyklací popela a strusky 

SÁDRA – upravený energosádrovec  

[2, 8] 

 

Odpady z úpravy surové vody pro průmyslové účely: 

KALY - jako produkty čiření, filtrace, usazování a chemických reakcí: 

• hrubé nečistoty 

• vločkovité suspenze 

• z praní filtrů 

• odželezování a odmanganování  

• z dekarbonizace 

• z čiření pomocí polymerních flokulantů 

• z ostatních úpravárenských procesů  

[3] 

 

Pro úplnost je nutné se zmínit i o odpadech kapalných a plynných. Za kapalné 

považujeme solanky vznikající při regeneraci. Za plynné CO2 a H2S, případně 

radioaktivní Rn vznikající při provzdušňování čištěné vody. [3]  

Odpady, které vznikají při spalování uhlí v tepelných elektrárnách a v průběhu 

odsíření spalin, patří do skupiny odpadů 10. Po vytvoření odpovídajících 

dokumentačních, technických, organizačních a obchodních podmínek se 

v souladu s právními předpisy stávají tzv. certifikovanými výrobky. Za odpady se 

považují jen nevyužité vedlejší energetické odpady, které je třeba odstranit 

uložením na skládky. Odpady z energetického průmyslu mají jiný charakter než 

z většiny odpadů z ostatních průmyslových odvětví. Pod pojem odpady 

z nejaderné energetiky se zahrnují ty tuhé odpady, které přímo souvisí s procesem 

spalování nebo čištění kouřových plynů. [2, 8]  
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3. Funkce a provoz vodního hospodá řství v tepelné 

elektrárn ě Tušimice 

Vodní hospodářství elektrárny je technologický celek, který musí zajistit 

dostatečné množství vody v požadované kvalitě, dle příslušných předepsaných 

technologií, které jsou uvedeny v místním provozním předpisu. Při úpravě surové 

vody vznikají i kalové vody a kaly, které jsou v nové technologii využívány 

v míchacím centru popílku ke zvlhčování popelovin smíchaných 

s energosádrovcem.  

Provozy vodního hospodářství se skládají z čerpání surové vody, rozvodu vody 

z vodojemů ETU I3 a ETU II, z doplňování, úpravy a rozvodu chladící vody, 

z úpravy vody pro parovodní okruh k pohánění turbogenerátoru, z neutralizace 

odpadní vody z chemické úpravny vody, úpravy pitné vody, ze zajištění likvidace 

zaolejovaných vod a čistírny odpadních vod. Novým úkolem je zachycování, 

úprava a opětovné využití kapalných odpadů a kalů z provozů elektrárny.  

Pro přehlednost si vodní hospodářství člením do souvisejících úseků, které prošly 

rekonstrukcí či novou výstavbou a které jsou předmětem této práce. 

 

1. čerpací stanice surové vody (společné zařízení pro celou elektrárnu)  

2. čerpací stanice chladící vody (společné zařízení pro celou elektrárnu) 

3. úprava vody pro parovodní okruh   

• chemická úpravna vody (společné zařízení pro celou elektrárnu) 

• bloková úprava kondenzátu (pro dvojblok 21-22 a 23-24) 

4. vodní hospodářství pro chladící účely a recirkulaci 

• záchytná jímka agresivních odpadů (společné zařízení pro 4 bloky) 

• záchytná jímka neagresivních odpadů (společné zařízení pro 4 

bloky) 
                                                
3 Provoz ETU I byl na konci devadesátých let ukončen. V roce 2006 byla výrobní technologie 
demontována. Nevýrobní technologie však byla ponechána i pro potřeby ETU II. 
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• zahušťovač (společné zařízení pro 4 bloky) 

• čerpací stanice jímek (společné zařízení pro jímky a zahušťovač) 

• bagrovací stanice (pro dvojblok 21-22 a 23-24) 

• čiřič 1, 2  a dávkovací stanice chemikálií (společné zařízení pro 4 

bloky) 

 

Části technologických celků se realizací komplexní obnovy neměnily, některé 

prošly výraznou rekonstrukcí a jiné byly nově vybudované na volných plochách 

areálu elektrárny. Nové pojetí technologie spočívá v maximálním využití vody tak, 

aby nedocházelo ke zbytečnému čerpání vody z řeky Ohře a k jejímu následnému 

vypouštění zpět do recipientu. Všechny technologické vody budou využity 

v provozu a nebudou tedy vypouštěny do Lužického potoka, který prozatím sloužil 

k odvádění nepotřebné vody z elektrárny. Do Lužického potoka zůstane vyvedena 

pouze splašková voda upravená biologickou čistírnou a voda dešťová. 

Ke změně technologie hospodaření s vodou bylo nutné vybudovat nová zařízení 

včetně strojního vybavení. Nově vybudované jsou čiřiče, jímka neagresivních 

odpadů, zahušťovač a tři jímky agresivních odpadů. Dvě jímky jsou rezervní. Dále 

řada souvisejících technologií, jako je např. spojovací potrubí, čerpací stanice 

jímek, ve které jsou soustředěna čerpadla všech jímek nebo dávkovací stanice 

chemikálií atd.. 

K výměně vybavení a k drobným úpravám v technologii se přistoupilo v případě 

blokové úpravny kondenzátu - BUK. Došlo k výměně filtrů, čerpadel, spojovacího 

potrubí. Podstatnou změnou je výměna dříve používaného perlitu na čištění 

kondenzátu za náplň ze syntetické pryskyřice. 

Nejméně úprav se realizovalo v chemické úpravně vody se skladem chemikálií. 

V tomto provozu proběhly v podstatě pouze opravy nebo výměny vybraných 

ocelových nádrží. V čerpací stanici surové vody a v čerpací stanici chladící vody 

nedošlo také k žádným technologickým úpravám a došlo jen k výměně původních 

čerpadel. 
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Původní účel bagrovacích stanic se změnil radikálně. Původně byly bagrovací 

stanice určeny na hydraulickou dopravu – splavování popelů na odkaliště 

(obrázek 2). Změnou technologie v důsledku rozvoje vědy, technických možností 

a ekologického myšlení mohl být tento starý a neekologický způsob ukládání 

popelovin zrušen. Obě bagrovací stanice včetně jímek však zůstávají zachovány. 

V jímkách bagrovacích stanic se budou soustřeďovat odpadní vody z kotelny, 

vody oteplené, znečištěné nerozpuštěnými látkami, vody z chemické úpravny vod 

a vratná voda z odkaliště, které nebude provozováno, ale elektrárna musí zajistit 

jeho bezpečnou existenci v přírodě. Nezasolené vody mohou být použity 

k doplňování celého systému vodního hospodářství. Ostatní k doplňování 

vynašečů a vázány na strusku nebo jsou přečerpány do jímky agresivních odpadů 

a použity ke zvlhčení popílků v míchacím centru popílku. Odtud putují jako 

deponát k rekultivaci již vytěžených důlních prostor. 

Propojený systém recirkulace vody a promyšlený způsob kaskádovitého využívání 

již jednou  použité vody k dalším technologickým procesům se dá jistě považovat 

za konkrétní využití principu „Čistší produkce“ v praxi. 

 

 

Obrázek 2 - Složiště popílku – odkaliště v roce 2007. Foto: Bc. K. Němečková 
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3.1 Čerpací stanice surové vody 

Čerpací stanice surové vody zůstává v budově na přivaděči vody bývalé 

Lomazické vodní elektrárny na levém břehu řeky Ohře. Jedná se o první 

průmyslový vstup vody do technologie pro výrobu el. energie. 

Voda je vedena přes stavidlové uzávěry k česlím a dále přívodním kanálem do 

sání čerpadel surové vody. Čerpadla surové vody přivádějí vodu do vodojemů 

ETU II a vodojemu zrušené elektrárny ETU I. Vodojemy jsou vzájemně propojeny. 

Voda je rozvedena gravitačně k příslušným technologiím elektrárny. 

 

3.2 Čerpací stanice chladící vody 

Čerpací stanice chladicí vody slouží k dopravě chladicí vody z chladících věží pro 

chladící okruh, především pro kondenzátory turbogenerátoru a turbonapáječky. 

Chladící voda prochází přes filtr, kde se odstraní mechanické, nerozpuštěné 

nečistoty. Tyto nečistoty a kalová voda z výtlaku chladících čerpadel je zavedena 

do bagrovací stanice a dále použita pro odsíření a vlhčící účely v odstruskování 

a v míchacím centru popílku. 

 

3.3 Úprava vody pro parovodní okruh 

Tato technologie je určená k úpravě vody na požadované parametry pro výrobu 

páry, která slouží k pohánění turbogenerátorů elektrárny ETU II, a tím k výrobě 

elektřiny. Této vodě se běžně v provozu říká demineralizovaná voda. Surovou 

vodu je proto nutné chemicky ošetřit a k tomu na elektrárně slouží soubor 

technologických zařízení a postupů, které nazýváme chemická úpravna vody, 

bloková úprava kondenzátu  a dávkování kyslíku.  
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3.3.1 Chemická úpravna vody  

Chemická úpravna vody zajišťuje výrobu vody požadované čistoty s předepsaným 

chemickým složením pro potřeby ETU II. Zdrojem surové vody je řeka Ohře. 

Surová voda je k čiření přiváděna gravitačně z rozdělovače surové vody a dále 

samospádem na dva shodné, paralelně řazené lamelové separátory kalu. 

Tato technologie čiření se nemění. Nemění se ani technologie demineralizační 

linky. Odpadní kalové vody se budou vypouštět do bagrovací stanice jímek. 

Parametry technologického zařízení chemické úpravny vody se realizací 

komplexní obnovy nemění.  Technologie byla doplněna jen o dvě přenosná kalová 

čerpadla, opravily se související potrubní systémy a proběhla rekonstrukce, 

eventuálně výměna vybraných nádrží na chemikálie (obrázek 3) 

a demineralizovanou vodu .  

 

 

Obrázek 3 – Právě probíhající výměna nádrží. Foto: Bc. K. Němečková 
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3.3.2 Bloková úprava turbínového kondenzátu 

Pro technologický proces úpravy kondenzátu je určena bloková úpravna (BUK), 

zařazená do uzavřeného pracovního cyklu. Hlavním cílem BUK  je odstraňovat 

nežádoucí příměsi (mechanické nečistoty, iontově rozpuštěné látky a vyplavené 

oxidy kovů) a upravit surový kondenzát na kvalitu vyhovující jeho opětovnému 

použití v potrubí pro napájející kotelní systém. 

Technologie blokové úpravny kondenzátu je samostatná pro každý blok. 

Regenerace je společná pro každé dva bloky. Filtrační linku tvoří dva paralelně 

pracující dvoukomorové směsné filtry, přívodní a odvodní potrubí, čerpadla, 

přeplavovací trasy ionexových  hmot a odtoky do nádrží agresivní a neagresivní 

odpadní vody. Regenerace mají společné chemické hospodářství, jehož úkol 

spočívá ve stáčení, skladování, dopravě a ředění regenerantů do externích nádrží 

E1 a E2, E3. Vlastní filtry jsou ocelové tlakové nádoby, s technologickými 

vestavbami, opatřené vnitřním pogumem. 

Upravený-regenerovaný kondenzát před opětovným vstupem zpět na bloky 

prochází pojistným filtrem, který slouží k zachycení zrn, zlomků a kuliček ionexové 

hmoty při jejím nenadálém úniku z filtračních nádob, v důsledku čehož by mohl být 

ohrožen provoz výrobních bloků, hlavně lopatek turbogenerátoru.  

Pro ekonomicky a ekologicky výhodný provoz je zapotřebí trvalý provoz blokové 

úpravy kondenzátu. Tato podmínka je splněna vzájemným propojením technologií 

blokové úpravny kondenzátu bloků 21 - 22 a 23 - 24. Pro dávkování kyslíku je 

zachován stávající kyslíko-chemický režim. Nezměněno zůstane i dávkování 

amoniaku,  rekonstrukcí prošla  dávkovací stanice kyslíku. Nyní je možné 

regulovat dávku proporcionálně v závislosti na kolísání průtoku a korekci měření 

kyslíku na daném bloku.  

 

3.4 Vodní hospodá řství pro chladící ú čely a recirkulaci 

Nový přístup k hospodaření s vodou posunul koncepci vodního hospodářství 

uhelné elektrárny dále k ekologizaci. Nově řeší doplňování vyčiřené vody do sací 

jímky v čerpací stanici chladící vody a do věžového chladícího okruhu, 
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shromažďování odpadní vody z technologických provozů elektrárny, rozdělení na 

neagresivní a agresivní odpadní vody, zahušťování a jejich další využití. Za tímto 

účelem byla vyprojektována jedna jímka neagresivních odpadů, tři jímky 

agresivních odpadů a zahušťovač (obrázek 4). Mezi jímkami je společná budova 

čerpací stanice pro jímky agresivních i neagresivních vod a zahušťovač, v které 

jsou instalována čerpadla. 

Jímka neagresivních odpadů má objem 1007 m3. Tři jímky agresivních odpadů 

mají celkový objem cca 4 047 m3. Celkový objem je rozdělen na 3 samostatné 

záchytné nádrže propojené tak, aby každá z nich mohla být podle okamžité 

potřeby použita jako provozní a ostatní jako záchytné. Díky tomu může být každá 

krátkodobě odstavena pro údržbu a čištění. Válcový tvar nádrží s kuželovým dnem 

a promíchávání obsahu rotačními mechanickými shrabovači zajišťuje trvalou 

cirkulaci obsahu jímek tak, aby v jímkách nebyly mrtvé prostory a kouty a nemohlo 

dojít k nežádoucí sedimentaci ve formě tvrdých nánosů. Odběr kalové vody do 

sání kalových čerpadel je řešen ze středů nádrží. [5]  

   

                                                                                                                                  

 

 

 

4.    3. 

   

  2.      3. 

3. 

1.   

  

.  

Obrázek 4 – Celkový pohled na nově budované jímky (1 zahušťovač, 2 jímka neagresivních vod, 

3 jímky agresivních vod, 4 čerpací stanice jímek). Foto: Bc. K. Němečková 
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Neagresivní vody jsou po oddělení kalů a tuhých částic znovu používány ve 

vodním hospodářství. Agresivní vody jsou, po odfiltrování kalů a tuhých částic, 

používány ke zvlhčování popílku v míchacím centru a k chlazení strusky před 

dalšími technologickými postupy formou zpracování odpadu ze spalování uhlí na 

vedlejší energetické odpady. 

Vody, které obsahují hrubé nečistoty, jsou přiváděny do jímky bagrovací stanice, 

kde jsou zbaveny hrubých nečistot a následně přečerpávány do jedné z jímek 

agresivních odpadů. 

Zahušťovač slouží k odvedení odsazené vody do čiřičů, k usazování kalů 

z odpadové vody, která je shromažďována v jímce neagresivních vod ze 

všech provozů elektrárny a pro přečerpání usazené kalové vody ze dna do jedné 

z jímek agresivních odpadů. 

 

3.4.1 Záchytné jímky agresivních vod 

Tři záchytné  jímky agresivních vod mají celkový objem 4 047 m3 a slouží pro 

shromažďování všech technologických odpadních vod ETU II. Dalším úkolem 

jímek je distribuce odpadních vod k dalšímu využití propojením s bagrovací 

stanicí, zahušťovačem, jímkou neagresivních vod, čiřiči, vynašeči strusky 

a míchacím centrem popílku. V případě odstávky či výpadku míchacího centra 

jsou schopny akumulovat kalovou vodu až po dobu tří dnů za provozu všech 4 

bloků při maximálním výkonu 200 MW jednoho bloku. 

Záchytné jímky agresivních vod jsou tvořeny třemi otevřenými vertikálními 

válcovými železobetonovými nádržemi s Ø 18 000 mm a kuželovým dnem. [5]  

Nádrže jsou částečně zapuštěné do okolního terénu. Každá nádrž je vybavena 

rotačním příhradovým míchadlem s lanovým pohonem. Míchadlo je na spodní 

hraně opatřeno shrabovacími lištami. Sedimenty na dně každé nádrže jsou 

shrnovány rotačním shrabovačem, vířeny cirkulačním vodním systémem 

a odčerpávány ze středu nádrže kalovými čerpadly umístěnými ve společné 

čerpací stanici. Dále jsou využívány k vlhčení odpadních popelovin. 
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Jedna nádrž slouží jako provozní (mokrá) a dvě jsou rezervní (suché). Každá ze tří 

nádrží může plnit obě funkce včetně recirkulace jímané odpadní vody. Na 

maximální hladině je mezi nádržemi instalován přepad. Při havarijním provozu 

nebo při odstávce odběru v míchacím centru popílku, a to po dobu až tří dnů za 

max. provozu  4 bloků při výkonu 4 x 200 MW, se nádrže plní postupně 

přepojením vstupů. Doporučuje se nádrže v provozu střídat cca v týdenních 

intervalech. Dalším provozním režimem je „vyprázdnění a odstavení nádrží“. 

V tomto režimu se jedna, nebo dvě nádrže vyprázdní, propláchnou se věžovou 

vodou4 a odstaví se. V provozu zůstává jen jedna nádrž. 

Na výtlačném řádu kalové vody z čerpací stanice do míchacího centra popílku je 

osazen automatický samočistící filtr. Proces filtrace a oplachu filtru je kontinuální. 

Odvod nečistot z filtru je periodický,  potrubím do jímek bagrovacích stanic. 

Kalová voda je z jímek agresivních odpadů čerpána do míchacího centra popílku 

nebo do vynašečů strusky.  

 

3.4.2 Záchytná jímka neagresivních vod 

Jímka neagresivních vod (obrázek 5) s celkovým objemem 1 007 m3 je tvořena 

jednou otevřenou vertikální válcovou železobetonovou nádrží o ø 15 000 mm 

s kuželovým dnem. Nádrž je částečně zapuštěna do okolního terénu. [5] Vestavbu 

nádrží tvoří rotační příhradové míchadlo s lanovým pohonem. Nádrž slouží jako 

provozní i záchytná. Obsah je kontinuálně promícháván rotačním míchadlem. 

Sedimenty na dně jsou shrnovány rotačním shrabovačem, vířeny cirkulačním 

vodním systémem a odčerpávány ze středu nádrže kalovými čerpadly, umístěnými 

ve společné čerpací stanici jímek.  Funkcí nádrže je akumulace a homogenizace 

přivedených neagresivních vod z provozů elektrárny a jejich recirkulace. Voda 

z jímky je přečerpávána do zahušťovače.  

 

                                                
4  Věžová voda je výraz pro vodu, která prochází přes chladící věže.  
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Obrázek 5 – Jímka neagresivních vod. Foto: Bc. K. Němečková 

 

3.4.3 Zahuš ťovač 

Zahušťovač je tvořen jednou otevřenou vertikální válcovou železobetonovou 

nádrží o ø 8 000 mm a stavební výšce 8 400 mm, s kuželovitým dnem se spádem 

do středu nádrže (obrázek 6). Na dně ve středu nádrže je nálevkovitě uspořádána 

kalová jímka. Z kalové jímky vyúsťuje trubka pro odvod zahuštěných kalů. [5]  

„V zahušťovací průtočné nádrži rozeznáváme 3 pracovní zóny. Horní tvoří zóna 

relativně čisté kapaliny, ve které probíhá prostá sedimentace, pod ní se nachází 

přechodná oblast, ve které probíhá obvykle rušené usazování a v nejspodnější 

části nádrže se nachází zóna zahušťovací. Při navrhování zahušťovacích nádrží je 

podstatná horní plocha zahušťovací nádrže a její hloubka“. [7] 
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Strojní částí nádrže jsou nosný sloup, rotor s míchací mříží a stíráním dna, lávka 

se žebříkem, středový pohon, míchací a stírací zařízení. Technologii doplňují dvě 

čerpadla, jedno provozní a druhé záložní. 

 

 

Obrázek 6 – Zahušťovač. Foto: Bc. K. Němečková 

 

Odloučený kal z čiřičů, prací vody z filtrů boční filtrace a filtrace odsiřovacích 

jednotek, je přiveden nejprve do jímky neagresivních vod. Odtud je voda čerpána 

do zahušťovacího reaktoru. Zahuštěné kaly jsou gravitačně zavedeny do jedné z 

jímek agresivních vod a po opětovném usazení likvidovány v míchacím centru 

popílku. 

Do přiváděné vody je před vstupem do zahušťovače dávkován flokulant 

o koncentraci 0,5 - 1 %. Voda natéká nátokovou trubkou shora do středového 

uklidňovacího válce. Kalové částice klesají usazovacím prostorem ke dnu 

zahušťovače, zatímco uvolněná kalová voda protiproudně stoupá k přepadovému 

žlabu na vnitřním obvodu pláště. Odsazená voda ze zahušťovače je čerpána do 
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čiřičů a dále využívána v chladícím věžovém okruhu. Obsah suspendovaných 

látek musí být menší než 50 mg/l. [5] 

 

3.4.4 Čerpací stanice jímek 

Čerpací stanice jímek (obrázek 7) je budova umístěná mezi jímky a zahušťovač. 

V této budově jsou instalována veškerá čerpadla pro jímky agresivních vod, 

neagresivních vod, zahušťovač a míchací centrum popílku. Tato čerpadla ovládají 

přečerpávání veškerých technologických vod  vodního hospodářství mimo vod 

z bagrovací stanice.  

 

 

Obrázek 7 – Čerpací stanice jímek. Foto: Bc. K. Němečková 

 

3.4.5 Bagrovací stanice pro dvojblok 21-22 a 23-24 

Komplexní obnova se zabývá zásadní změnou způsobu odpopelňování bez 

použití hydraulického splavování (mokrá cesta), změnou dopravy, ukládání na 
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odkaliště a opětovným využitím veškerých odpadních technologických vod 

v provozu. Bagrovací stanice byly v původní koncepci určeny především pro 

hydraulickou dopravu strusky popelovin. Po ekologizaci ETU II slouží již jen 

k soustředění a čerpání hydrosměsi z promývání ljungströmu5, odpadních vod 

kotelny, případného přepadu u vynášečů strusky, dále k zachycení vod 

z vypouštění najížděcí expanzní nádoby, kotle, vody z jímek agresivních odpadů 

a vody z proplachů  filtrů. Základním cílem tohoto řešení je zbavit odpadní vody 

z kotelny usaditelných částic a ty pak odstraňovat spolu se struskou systémem 

dopravy vedlejších energetických produktů. 

Znečištěné vody jsou z jímky odčerpávány ve dvou kvalitách. Jednak jako 

hydrosměs bagrovacími čerpadly pro doplňování odstruskování kotlů a také jako 

znečištěná technologická voda pro zpětné využití k vlhčení popílku v míchacím 

centru popílku. Nadbilanční vody budou přečerpávány do zásobních jímek 

agresivních vod. Voda z jímky agresivních vod je zavedena pro potřebu doplnění, 

naředění nebo vypláchnutí bagrovací jímky. 

Vratná voda z odkaliště byla provozována v době 1. etapy (původní provoz bloků 

B21, 22) beze změn. Po ukončení provozu bloků B21, 22 je zasolená voda 

z odkaliště dále přiváděna do splavovací jímky a odtud do jímky agresivních 

odpadů, kam jsou přivedeny i odpadní vody z bagrovací stanice. 

Stavební objekty zůstaly zachovány a jsou dále využívány. V podzemní betonové 

části jsou sériově řazené dvě jímky a vyrovnávací přepadová jímka. Pod úrovní 

okolního terénu je vybudována i dělená strojovna čerpadel.  

V rámci komplexní obnovy proběhla výměna čerpadel bagrovacích stanic v plném 

rozsahu. V současné době je ukončena I. etapa komplexní obnovy, která 

zahrnovala rekonstrukci bagrovací stanice pro bloky 23-24. Rekonstrukce 

bagrovací stanice pro bloky 21-22 je obsahem II. etapy, která právě probíhá .  

 

                                                
5 Ljungström je firemní označení pro zařízení tepelného výměníku vzduch – vzduch, někdy zkratkou 
značeného pouze LJ. 
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3.4.6 Čiření surové vody a dávkovací stanice  

Pro účely kvalitního čiření byl vybrán typ čiřiče s intenzivní cirkulací kalu. „U těchto 

čiřičů se vrací část kalu ze sedimentačního prostoru do prostoru koagulačního 

a vločkového mraku. Využívá se tak čiřicí schopnosti vloček, které již jednou 

prošly koagulačním procesem a napomáhají tak tvorbě nových vloček 

(Akcelátor)“. [7] 

V Tušimicích se jedná o nové objekty včetně souvisejících technologií. Nové čiřiče 

(obrázky 8 a 13) jsou otevřené válcové železobetonové nádrže s kuželovitým 

dnem o průměru  25 000 mm. Vybavené jsou vnitřní vestavbou (obrázky 9, 10, 12) 

a překryty laminátovou střechou (obrázek 11). K horní hraně betonového pláště je 

připevněna obslužná ocelová plošina s elektromíchadly. Hlavním požadavkem na 

provoz čiřičů je snížení nerozpuštěných látek obsažených v přiváděné surové 

a odpadní vodě pod 5 mg/l při průměrném výkonu 2 x 1 000 m3/h. [5] 

 

 

Obrázek 8 – Čiřiče při montáži technologie. Foto: Bc. K. Němečková 

 

Surová voda je přiváděna gravitačně potrubím z propojených vodojemů ETU I a II 

společným potrubím k připojovacímu místu. Odpadní voda je přivedena přes 

zahušťovač. Odtud se voda rozvádí pro jednotlivé čiřiče 1, 2 samostatným 
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přívodním potrubím. Do neupravené vody jsou před vstupem do čiřiče dávkovány 

flokulanty a koagulanty. Dávkováním chemikálií do surové vody dochází 

k destabilizaci koloidně dispergovaných látek, tvorbě vloček, např. hydroxidu 

železitého, a k aglomeraci látek obsažených ve vodě. [4]  

V reakční zóně dochází k růstu vznikajících vloček. Pro dokonalou koagulaci 

a flokulaci je v reakční zóně umístěno míchadlo. Chemikálie přiváděné do čiřiče se 

setkávají s produkty koagulace - s vytvořenými vločkami, které se pohybují 

v nuceném oběhu a s nimi reagují. Tato reakce působí urychlení růstu a využití 

adsorpčních vlastností zralého sedimentu. „Při shlukování dispergovaných částic 

tvoří používané chemikálie často podstatnou část kalu“. [3]  

 

   

Obrázek 9 – Čiřiče – reakční prostor.                Obrázek 10 – Čiřiče – sběrný žlab.                

         Foto: Bc. K. Němečková          Foto: Bc. K. Němečková  

   

      Obrázek 11 – Čiřiče – reakční prostor.            Obrázek 12 – Čiřiče – reakční prostor.       

Foto: Bc. K. Němečková          Foto: Bc. K. Němečková 
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Vyčiřená voda  stoupá ke sběrnému žlabu (obrázek 10), dále je přefiltrována 

a odváděna gravitačně potrubím do čerpací stanice chladící vody a následně do 

chladících věží. 

V čiřiči jsou vestavěny odběrové sondy, které umožňují odběr vzorků upravované 

vody a kalu z různých fází procesu čiření (obrázek 18). Přítok do každého čiřiče je 

regulován regulační armaturou umístěnou na vtoku do každého čiřiče.  

Kaly jsou odváděny do jímky neagresivních vod k dalšímu zpracování.  

Chemikálie pro čiření a zahušťování jsou skladovány ve společných prostorách 

dávkovací stanice v těsné blízkosti čiřičů. Podlaha skladovacích prostor 

a stáčecího místa je ošetřena odpovídajícím chemicky odolným nátěrem. Dále 

je zajištěno oplachování a odvod do neutralizační jímky a odtud do jímky 

agresivních odpadů.  

 

 

Obrázek 13 – Dokončené čiřiče. Foto: Bc. K. Němečková 
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4. Technické parametry za řízení vodního a kalového  

hospodá řství v četně environmentálního p řínosu 

V této kapitole jsem sestavila přehled nejdůležitějších technických údajů nových 

zařízení vodního a kalového hospodářství, které prošly rekonstrukcí nebo novou 

výstavbou6. Zaměřila jsem se především na rozdíly vycházející z komplexní 

obnovy a na environmentální přínos pro životní prostředí. 

Ze zjištěných údajů, kterém jsem v rámci přípravy pro diplomovou práci 

shromáždila, jsem provedla bilanční propočty se zaměřením na vlastní spotřebu 

el. energie čerpadel při provozu všech čtyř bloků s plánovaným ročním provozem 

7500 hodin. Samotná analýza vychází z porovnání spotřeby před a po komplexní 

obnově. Všechny údaje jsou vztažené k provozu 7500 hodin, což je cca 1 rok 

provozu s respektováním pravidelných odstávek. V případě, že provoz čerpadel je 

stanoven pouze na několik hodin ročně, je propočet upraven na skutečně 

plánované provozní hodiny.  

Provedená ekoanalýza je zaměřena na význam ušetřené el. energie, která se 

projeví pozitivním environmentálním dopadem na životní prostředí. Tím, že el. 

energii nemusíme vyrobit, nevyprodukujeme odpady, nevytěžíme nerostné 

suroviny a navíc tuto úsporu můžeme ekonomicky zúročit.  

Zvýšení objemu kalu vlivem čištění odpadní vody pro další použití v tomto 

pracovním cyklu není neřešitelným problémem, jelikož kal je smíchán 

s popelovinami, struskou a enegrosádrovcem do směsi nazývané deponát. Jedná 

se o tzv. vedlejší energetický produkt s certifikací pro rekultivace. Pro tento účel je 

také směs s úspěchem používána při rekultivaci úložiště Stodola a vytěženého 

prostoru dolu Libouš (obrázek 14).  

                                                
6 Rozvádění vody z vodojemů ETU I a ETU II, úpravy pitné vody, zajištění likvidace vod znečištěných ropnými 
produkty a čistírny odpadních vod se komplexní obnova z technického hlediska netýkala a proto nejsou údaje 
z těchto provozů zahrnuty do výsledků analýzy. Pouze u ČOV došlo ke snížení objemu čištěných a 
vypouštěných vod.  
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Při výpočtu vlivu stavby na životní prostředí byly uvažovány obvyklé bilanční údaje 

– viz tabulka 1. Další podklady jsem získala po konzultaci s odborníky na úpravu 

vody, z dodavatelského provozního předpisu, katalogových listů a vlastních zdrojů.  
 

Tabulka 1 - Obvyklé bilanční údaje [6]. 

Název veli činy Zkratka Velikost 

Měrná spotřeba tepla  Spal_ed 9,97 GJ/MWh 

Měrná spotřeba vápence mvap 5,023 kg/GJ 

Měrná produkce popelovin mpop 22 kg/GJ 

Měrné emise CO2 mCO2 951 kg/GJ 

Měrné emise SO2 mSO2 196 g/GJ 

Měrné emise NOX mNOx 214 g/GJ 

Měrné emise TZL7 mTZL   8,0 g/GJ 

Měrné emise CO mCO   7,0 g/GJ 

Měrné emise CXHX mCxHx 13,4 g/GJ 

Měrné emise aldehydů maldehyd 0,220 g/GJ 

Měrná potřeba vody  mvody 2,88 m3/MWh 

 

 

Obrázek 14 – Probíhající rekultivace uhelného dolu v Tušimicích. Foto: Bc. K. Němečková 

                                                
7  TZL (tuhé znečišťující látky) jsou také někdy nazývány jako úletový popílek. 
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4.1 Čerpací stanice surové vody  

Původní stav 

Nevyhovující kalové čerpadlo. Ostatní technologie beze změny. 

 

Kalové čerpadlo:     1 ks 

typ čerpadla 80 KDMU 

výkon 8,3 l/s 

výtlačná výška 17,5 m 

výkon motoru 3 kW 

 

Zjišt ěný stav 

Modernizace se týkala pouze výměny a zdvojení čerpadel používaných 

k odčerpávání úkapové vody ze sběrné jímky ve strojovně surové vody. Dále 

osazení nového výtlačného potrubí končícího ve sběrné jímce. Čerpadlo má 

plánovaný roční provoz 260 hodin. 

 

Ponorné čerpadlo:     1 ks provozní + 1 ks záložní 

typ čerpadla Amarex KRT E80-250/54UG-S 

výkon 27,7 l/s 

výtlačná výška  11 m v.sl. 

výkon mororu  5,5 kW 

 

Environmentální efekt 

Po přepočtu výkonu čerpadla a spotřeby energie je úspora el. energie cca 45 %. 

Snížení vlastní spotřeby na provoz je za rok 1,17 MWh, viz tabulka 2. Vliv úspor 

na životní prostředí je znázorněn v grafu 1. 
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Tabulka 2 - Porovnání vlastní spotřeby čerpadel (čerpací stanice surové vody). 

provoz čerpadla (260 hod/rok) spot řeba za hodinu spot řeba za rok 

původní- na přečerpání 100 m3/hod       10,0 kWh 2 600 kWh 

po rekonstrukci- přečerpání 100 m3/hod             5,5 kWh 1 430 kWh 

úspora spot řeby [ + ] 

navýšení spot řeby [ - ] 

+ 4,5 kWh + 1 170 kWh 

 

 

Graf 1 – Vliv úspor (čerpací stanice surové vody). 
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4.2 Čerpací stanice chladící vody 

Původní stav   

V čerpací stanici jsou instalována 4x čerpadla 6-DR-35. Poškozeny byly pouze 

hydraulické díly. 

 

Regulační vertikální čerpadlo:        2 provozní + 2 rezervní 

typ a výrobce 6-DR-35; ČKD Blansko 

čerpané množství 3 ÷ 8 m3/s 

výtlačný tlak 20 m v.sl. 

otáčky 425 ot/min 

motor - typ 1EMVV 185-65-14 

výkonové parametry 2000 kW, 6000 V, 245 A 

 

Zjišt ěný stav 

U původních 4 ks čerpadel došlo pouze k výměně hydraulických částí. Parametry 

zůstaly nezměněny. Motor byl ponechán původní s nezměněným výkonem. 

 

Environmentální efekt 

Energetická náročnost se nezměnila, hlavní přínos tedy spočívá v prodloužení 

životnosti, bezporuchovém provozu a v nižších nárocích na údržbu. 

 

4.3 Stanice požární vody 

Původní stav 

Požární stanice je zásobovaná chladící vodou. Je vybavena 4 ks čerpadel, 

soustavou nízkotlakého a vysokotlakého rozvodu požární vody.  
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Doplňovací čerpadlo požární vody: 1 provozní a 1 rezervní 

typ 80-CVAV-200 

čerpané množství 450 l/min 

výtlačná výška 90 m v.sl. 

parametry motoru 15 kW, 1455 ot/min 

 

Hlavní čerpadlo požární vody:    1 provozní a 1 rezervní 

typ  250-CVEV-400 

čerpané množství 3300 l/min   

výtlačná výška 90 m v.sl. 

parametry motoru 90 kW, 980 ot/min    

 

Zjišt ěný stav 

Byla provedena výměna čerpadel, výměna požárního potrubí a regulačních 

armatur. Požární voda je čerpána z jímek chladící věžové vody.  

 

Vertikální čerpadlo:    1 provozní a 1 rezervní 

typ a výrobce  80-CVEV-200-10/8-LN-FE; SIGMA Group a.s. 

čerpané množství 450 l/min 

výtlačná výška 90 m v.sl. 

parametry motoru 15 kW, 1460 ot./min 

 

Vertikální čerpadlo:     1 provozní a 1 rezervní 

typ a výrobce 200-CVEV-350-23/3-LN-FE; SIGMA Group a.s. 

čerpané množství 3300 l/min 

výtlačná výška 90 m v.sl. 

parametry motoru 70 kW, 1485 ot./min 
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Environmentální efekt 

Předpokládaný provoz je 2500 hod/rok. Snížení vlastní spotřeby na provoz za rok 

je 50 MWh. Jakým způsobem se projeví úspora je znázorněno v tabulce 3 

a grafu 2. 

Tabulka 3 - Porovnání vlastní spotřeby čerpadel (stanice požární vody). 

provoz 2 čerpadel (2500 hod/rok) spot řeba za hodinu spot řeba za rok 

původní (15 kW+90 kW) 105 kWh 262 500 kWh 

po rekonstrukci (15 kW+70 kW) 85 kWh 212 500 kWh 

úspora spot řeby [ + ] 

navýšení spot řeby [ - ] 

+ 20 kWh + 50 000 kWh 

 

 

Graf 2 – Vliv úspor (stanice požární vody). 
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4.4 Úprava vody pro parovodní okruh 

4.4.1 Chemická úpravna vody 

V případě chemické úpravny vody se jednalo o rekonstrukci stávajícího zařízení. 

Větší důraz byl kladen na původně zamýšlenou opravu zásobních nádrží 

chemikálií a neutralizačních nádrží. Při rekonstrukci se ukázalo, že u některých 

nádrží je rozsah poškození větší, než se předpokládalo. Proto jsem doporučila  

poškozené nádrže vyměnit za nové, se stejnými parametry. Ostatní byly 

podrobeny důkladné kontrole a místo lokálních oprav jsem  po konzultaci 

s odbornou firmou doporučila celkovou rekonstrukci nádob, vnějších a vnitřních 

nátěrů a vnitřního pogumování. 

 

4.4.1.1 Čerpadla ve skladu chemikálií 

Zjišt ěný stav 

Rozsah technologického zařízení byl rozšířen o dvě hadicová čerpadla, jedno 

přenosné kalové čerpadlo a otočné zvedací zařízení.  

Hadicové čerpadlo:            1 provozní + 1 záložní 

typ a výrobce PX 50/2 GM; HYDRO-TECH Hennlich 
Industrietechnik, s r.o. 

čerpané množství 12-15 m3/hod 

výtlačná výška 20 m v.sl. 

parametry motoru 4 kW, 165 ot./min 

 

Přenosné kalové čerpadlo na dešťovou vodu:  1 ks provozní 

typ a výrobce EF 30.50.06.2.50B – GRUNDFOS 

čerpané množství 2-5 m3/hod 

výtlačná výška 10 m v.sl. 

parametry motoru 1 kW, 165 ot./min 
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Ze dvou čerpadel HYDRO-TECH se bude instalovat a připojovat pouze jedno, 

druhé je jako záloha ve skladu. Pro manipulaci s kalovým čerpadlem GRUNDFOS 

byla do vybírací jímky v záchytné jímce instalována otočná konzola s ručním 

kladkostrojem.  

 

Environmentální efekt 

Čerpadla jsou určena pouze pro řešení havarijních situací s uvažovaným 

provozem maximálně 50 hodin ročně.  

Spotřeba se navýší o 250 kWh/rok, viz tabulka 4. Přínosem je tedy bezpečnost 

chemického provozu v případě havárie, proto je navýšení spotřeby 

akceptovatelné. Jakým způsobem se projeví navýšení je znázorněno v grafu 3. 

 

Tabulka 4 - Porovnání vlastní spotřeby čerpadel (čerpadla ve skladu chemikálií). 

provoz 2 čerpadel (50 hod/rok) spot řeba za hodinu spot řeba za rok 

původní  0 kWh 0 kWh 

po rekonstrukci (4 kW + 1 kW) 5 kWh 250 kWh 

úspora spot řeby [ + ] 

navýšení spot řeby [ - ] 

 

- 5 kWh 

 

- 250 kWh 
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Graf 3 – Vliv navýšení (čerpadla ve skladu chemikálií) 

. 

4.4.1.2 Nádrže chemikálií 

Nádrže chemikálií jsou umístěny ve venkovním prostoru (obrázek 3) kromě nádrže 

2,25 m3 pro NH4OH, která je uvnitř skladu. 

 

Původní stav 

Jedna zásobní nádrž již byla vyměněna. U ostatních nádrží byly poškozeny vnější 

nátěry i vnitřní ochranný pogum nádrží. Pláště nádrží jsou ocelové a po odstranění 

izolací vykazovaly poškození plošnou korozí. Z tohoto důvodu byly čtyři kusy 

vyměněny za nové. [5] 
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Zásobní nádrž pro HCl 31%:   objem:   

2ks  poškozeny    V= 80 m3 (využitelný objem 74 m3) 

1ks  vyměněna již dříve    V= 80 m3 (využitelný objem 74 m3) 

Zásobní nádrž pro NaOH 45%:   objem:    

2 ks  poškozeny     V=74 m3 s parním prohřevem 

Zásobní nádrž pro Fe2(SO4)3 40%: objem:  

2 ks  poškozeny     V= 16 m3 

1 ks  poškozena    V= 80 m3 (využitelný objem 74 m3) 

Zásobní nádrž pro NH4OH 25%:   objem: 

1 ks  poškozena    V= 24 m3 

1 ks  poškozena    V= 2,25 m3 

 

Zjišt ěný stav 

Zásobní nádrže HCl 31%   1 ks (80 m3) + 1 ks (80 m3)  + 1 ks (80 m3) 

1 ks Opraveny byly poškozené sváry, nové je vnitřní pogumování, vnější nátěry 

včetně barevného označení a popisu. 

1 ks U již opravené nádrže byla provedena pouze oprava vnějšího nátěru včetně 

barevného označení a popisu.  

1 ks Dodána nová nádrž o objemu 80 m3 s vnitřním pogumem a vnějšími nátěry. 

Zásobní nádrže NaOH 45%  1 ks (74 m3) + 1 ks (74 m3) 

1 ks  Opraveny byly vnější nátěry nádrže včetně barevného označení a popisu 

na krycím plechu izolace, oprava tepelné izolace s oplechováním a zcela 

nové vnitřní pogumování. 

1 ks Nádrž byla dodána nová, identická s původní, s novým vnitřním pogumem. 

Byly provedeny vnější nátěry nádrže a izolace s oplechováním. 
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Zásobní nádrže Fe2(SO4)3 40%  2 ks (16 m3) + 1 ks (80 m3) 

2 ks Na nádržích o objemu 16 m3 byly opraveny poškozené sváry, vnější nátěry 

nádrže včetně barevného označení a popisu. Zcela nové je vnitřní 

pogumování.  

1 ks Nádrž o objemu 80 m3 byla dodána nová s novým pogumem a nátěrem. 

Zásobní nádrže NH4OH 25%  1 ks (24 m3 )+ 1 ks (5 m3) 

1 ks Na nádrži o objemu 24 m3 byly opraveny sváry, vnější nátěry nádrží včetně 

barevného označení a popisu na krycím plechu izolace, nová je i tepelná 

izolace a vnitřní pogumování. 

1 ks Původní nádrž o objemu 2,5 m3 byla vyměněna za novou o objemu 5 m3 

s novým pogumem a nátěrem. Je umístěna uvnitř budovy, proto ji nebylo 

nutné izolovat. 

U všech zásobních nádrží byla před začátkem prací odpojena a demontována 

všechna měření a po skončení prací byla tato měření opětovně zprovozněna. Bylo 

opraveno i uložení nádrží. 

 

Environmentální efekt 

Hlavním přínosem je snížení nebezpečí úniku chemikálií z důvodu havárie či 

netěsností starého zařízení a zvýšení bezpečnosti pro obsluhu. 

 

4.4.1.3 Neutraliza ční nádrže 

Na střeše jsou umístěny tři kovové neutralizační nádrže, každá o objemu 157 m3, 

vzájemně propojené (využitelný V= 110 m3) s rozvodem míchacího vzduchu. Plášť 

nádrží je ocelový. [5]  
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Původní stav 

Vnější i vnitřní ochranné povrchy nádrží jsou poškozené a částečně napadené 

korozí. Poškozeny jsou i izolace a oplechování nádrží. 

 

Zjišt ěný stav 

U všech nádrží byla provedena: 

- oprava vnějších nátěrů a povrchu nádrží,  

- oprava tepelné izolace s oplechováním (obrázek 15), 

- oprava vnitřního epoxidového nátěru. 

Všechny neutralizační nádrže jsou opatřeny měřením výšky hladiny.  

 

Environmentální efekt 

Snížení úniku chemikálií z důvodu havárie či netěsností starého zařízení. Zvýšení 

bezpečnosti při provozu. 
 

 

Obrázek 15 – Tři neutralizační nádrže. Foto: Bc. K. Němečková 
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4.4.1.4 Nádrž demineralizované vody 

Ve venkovním prostoru jsou umístěny dvě uzavřené válcové nádrže na 

demineralizovanou vodu, každá o objemu 810 m3.  

 

Původní stav 

Dvě nádrže. Jedna již byla vyměněna za nerezovou stejné konstrukce v rámci 

údržby. Druhá, ocelová nádrž byla v nevyhovujícím stavu a proto byla navržena 

její výměna za nerezovou stejných rozměrů jako nádrž č. 1. Na obou nádržích jsou 

poškozeny nátěry na přístupovém schodišti a lávce. 

 

Zjišt ěný stav 

Novým technickým řešením nádrže č. 2 byla výměna za nerezovou stejného 

provedení jako je nádrž č. 1. Objem 810 m3, výška pláště – 13 875 mm, průměr 

8 704 mm, výška střechy - 704 mm, celková výška 14 579 mm. Nová nádrž 

(obrázek 16) byla doplněna tepelnou izolací a krycím oplechováním. Na nádrži 

je opraveno a natřeno přístupové schodiště a lávka. [5] 
 

 

Obrázek 16 – Nádrž demineralizované vody. Foto: Bc. K. Němečková 
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Environmentální efekt 

Výměnou ocelové nádrže za nerezovou se dá předpokládat snížení rozpuštěných 

iontů železa v demineralizované vodě a s tím spojené jejich následné 

odstraňování v blokové úpravně kondenzátu, pro kterou je nádrž 

demineralizované vody zásobárnou pro další technologické úpravy vody.  

 

4.4.2 Bloková úprava turbinového kondenzátu  

Původní stav 

Původní koncepce byla založena na filtraci kondenzátu náplavnými filtry. Jako 

naplavovací hmota sloužila směs perlitu a celulózy, ale vzhledem k problémům při 

provozu byl časem používán pouze perlit. Součástí blokové úpravny kondenzátu 

(BUK) byl a znovu je mixbedový filtr upravující demineralizovanou vodu 

z chemické úpravny vody. Uvedená zařízení jsou pro 4 bloky. 

 

Nádrže:      27 ks 

Náplavový filtr 8 ks 

Mixbetový filtr 8 ks 

Nádrž na odpadní perlit 4 ks 

Zásobní nádrž na perlit 2 ks 

Nádrž na agresivní chemikálie 1 ks 

Míchací nádrž na perlit 4 ks 

 

Pojistný filtr:          4 ks (zůstanou zachovány) 

průměr 1200 mm 

výška  2750 mm 

parametry max. 500 m3/h , max.1 MPa, max. 50 0C 

materiál ocel s vnitřním pogumem 
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Přeplavovací čerpadla:        1 ks 

výkon 80 m3/h 

tlak 1 MPa 

výkon motoru 11 kW 

 

Čerpadla agresivních vod:        2 ks 

výkon  36 m3/h 

tlak 0,25 MPa 

výkon motoru 5,5 kW 

 

Úkapové čerpadlo agresivních vod:      1 ks 

výkon  10 m3/h 

tlak 0,25 MPa 

výkon motoru 2,0 kW 

 

Čerpadla neagresivních vod:       4 ks provozní + 4 ks záložní  

výkon  36 m3/h 

tlak  0,9 MPa 

výkon motoru 5,5 kW 

 

Naplavovací čerpadla:       4 ks provozní + 4 ks záložní 

výkon  200 m3/h 

tlak 0,8 MPa 

výkon motoru 37 kW 

 

Čerpadla na přepravu celulózy:       4 ks provozní + 4 ks rezervní 

výkon  12 m3/h 

tlak 0,6 MPa 

výkon motoru 3,0 kW 
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Zjišt ěný stav -  pro čtyři bloky 

Nové technologické zařízení je situováno do původních prostorů blokové úpravny. 

Dva energetické bloky 21-22 a bloky 23-24 vždy obsluhuje z hlediska obnovy 

ionexových hmot jedna externí regenerace a jedna filtrační linka pracující 

v paralelním zapojení. Jako regenerační hmota slouží syntetická pryskyřice 

o Ø 0,5 mm. Odtoky agresivních odpadů jsou zavedeny do neutralizačních nádrží.  

 

Dvoukomorový směsný filtr:      4 ks + 4 ks  

průměr 2000 mm 

výška 4740 mm 

pracovní náplně pryskyřice / voda 

parametry Q = 210 m3/h,1 MPa, max. 50 0C 

materiál ocel 11 416.1 s vnitřním pogumováním 

 

Jednokomorová externí nádrž E1:  1ks + 1 ks  

průměr 1800 mm 

výška  4365 mm 

pracovní náplně pryskyřice / voda 

parametry 0,6 MPa, 20 - 50 0C 

materiál ocel 11 416.1 s vnitřním pogumováním 

 

Dvoukomorová externí nádrž E3 - E2:  1 ks  + 1 ks  

průměr 1800 mm 

výška 4770 mm 

objem cca 12 m3 (dutý objem) 

pracovní náplně pryskyřice / voda 

parametry 0,6 MPa, 20 - 50 0C 

materiál ocel 11 416.1 s vnitřním pogumováním 
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Jednokomorový směsný filtr (mixbed):  1 ks  

průměr 2000 mm 

výška  4000 mm 

pracovní náplně pryskyřice / voda 

účel doúprava demineralizované vody 

parametry 0,6 MPa, 5 - 25 0C 

materiál ocel 11 416.1 s vnitřním pogumováním 

 

Nádrž na agresivní chemikálie:   1 ks + 1 ks  

objem  25 m3 

materiál plast 

 

Horizontální přečerpávací čerpadlo:  2 ks provozní + 2 ks rezervní  

typ  a výrobce META-PLUS 6YC  

ISH+MSA 

čerpané množství 25 m3/h 

výtlačná výška 25 m v.sl. 

médium demineralizovaná voda 

konstrukční materiál nerez ocel 

údaje o elektromotoru 3,0 kW, 400 V, 50 Hz, 2 890 ot/min 

 

Čerpadlo neagresivních odpadních vod:  4 ks provozní + 4 ks rezervní 

typ  a výrobce META-PLUS 16YC  

ISH+MSA 

čerpané množství 65 m3/h 

výtlačná výška 25 m v.sl. 

médium demineralizovaná voda 

konstrukční materiál nerez ocel 

údaje o elektromotoru 37 kW, 400 V, 50 Hz, 2 955 ot/min 
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Čerpadlo agresivních odpadních vod:  2 ks provozní + 2 ks rezervní 

typ  a výrobce 203 POLYBLOCK 50-160 PP 

ISH+MSA 

čerpané množství 60 m3/h 

výtlačná výška 25 m v.sl. 

médium agresivní odpadní voda 

konstrukční materiál plast 

údaje o elektromotoru 7,5 kW, 400 V, 50 Hz, 2 930 ot/min 

 

Horizontální čerpadlo úkapů:    1ks + 1 ks – obě provozní  

typ  a výrobce 203 POLYBLOCK 32-125 PP 

ISH+MSA 

čerpané množství 5 m3/h 

výtlačná výška 25 m v.sl. 

médium úkapová voda 

konstrukční materiál plast 

údaje o elektromotoru 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, 2 880 ot/min 

 

Environmentální efekt 

Provedla jsem analytický propočet údajů o vlastní spotřebě el. energie čerpadel 

pro provoz blokové úpravny vody při provozu čtyř bloků s plánovaným ročním 

provozem 7500 hodin, viz tabulka 5. Samotná analýza vychází z porovnání 

spotřeby před a po komplexní obnově. Provedená ekoanalýza je zaměřena na 

význam ušetřené el. energie a environmentální dopad na životní prostředí. 

K úspoře došlo snížením počtu čerpadel v důsledku úpravy technologie. Jakým 

způsobem se projeví úspora je znázorněno v grafu 4. 
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Tabulka 5 - Porovnání vlastní spotřeby čerpadel (BUK). 

celková spot řeba  

(7500 provozních hodin) 

spot řeba 

za den 

spot řeba 

za rok 

původních čerpadel 

(11kW+2x5,5kW+2kW+4x5,5kW+4x37kW+4x3kW) 

206,0 kWh 1 545 000 kWh 

čerpadel po rekonstrukci 

(2x3kW+4x37kW+2x7,5kW+2,2kW) 

171,2 kWh 1 284 000 kWh 

úspora spot řeby [ + ] 

navýšení spot řeby [ - ] 

+ 35,8 kWh + 261 000 kWh 

 

 

Graf 4 – Vliv úspor (bloková úpravna kondenzátu). 
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4.5 Vodní hospodá řství  pro chladící ú čely 

4.5.1 Záchytné jímky agresivních vod 

Záchytnou jímku tvoří 3 válcové železobetonové nádrže s kuželovým dnem, každá 

o objemu 1 349 m3. Na dně, ve středu nádrže, je kuželovitá kalová jímka, z které 

je vyvedeno potrubí pro odvod vody a kalů. 

V případě nedostatku vody v bagrovacích stanicích je voda souběžně čerpána i do 

kotelny do vynášeče strusky a na zchlazování popílku. 

Vody v jímkách se vzájemně neutralizují, bude-li  převažovat  kyselý charakter, 

budou se vody neutralizovat přes nainstalované potrubí s vápencovou suspenzí.  

 

Hlavní parametry jímky: [5]   3 ks 

vnitřní průměr               18 000 mm 

výška válcové části         5 000 mm 

výška nad terénem 3 000 mm 

celková výška cca 8 000 mm (včetně kužele patního ložiska) 

celkový objem 1 349 m3    

spotřeba energie - míchadlo 0,37kW (1x 7500 + 2x 1500) 

čerpané médium            znečištěná voda pH 5 ÷ 7, NL do 1000 mg/l 

obsah pevných částic, velikost cca 2 % hmotnosti , do 2,5 mm 

 

Technologické zařízení každé nádrže:  

• rotační míchadlo s lanovým pohonem a shrabovacími lištami 

• pohon míchadla s nekonečným ocelovým lanem s převodovkou 

a elektromotorem 0,37 kW, 400 V, 50 Hz s frekvenčním měničem (FM) 

• ocelový most s přístupovou lávkou pro uložení přívodního potrubí 

• ukotvení středového uložení rotoru a přístupu k pohonu 

• vnitřní potrubní rozvody  
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• měření hladiny 

• čerpadla 

Horizontální kalové čerpadlo s FM:  3 ks provozní + 1 ks rezervní   

typ a výrobce NFVH–125–09–JU–N–FE; Sigma Group a.s. 

průtok 18,1 l/s     

výtlačná výška 60 m v.sl.           

elektromotor s FM 30 kW, 400 V, 1470 ot/min, 50 Hz 

roční provozní hodiny 1x 7500 + 2x 1500 + 1x 0 

 

Vertikální, vícestupňové kalové čerpadlo s FM: 3 ks provozní   

typ a výrobce Ebara EVM G 18 5F/5,5 

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. 

průtok         14 m3/h     

výtlačná výška 75 m v.sl.           

elektromotor s FM   5,5 kW ,400 V, 2850 ot/min, 50 Hz 

roční provozní hodiny 1x 7500 + 2x 1500 

 

Vertikální kalové čerpadlo:    1ks – provoz nárazový  

typ a výrobce Amarex N F 50-220/042ULG1-170; KSB 

průtok 7 m3/h     

výtlačná výška 30 m v.sl.           

elektromotor s FM   4,2 kW ,400 V; 2900 ot/min, 50 Hz 

použití úkapy- agresivní voda 

roční provozní hodiny 1x 1000 

 

Čerpadla jsou umístěná ve společné budově s čerpací stanici jímek (obrázek 4) 

a jsou rovněž provozována v zapojení jako oběhová pro recirkulaci v jednotlivých 

nádržích, požadované parametry musí být proměnné během provozu, proto jsou 

motory čerpadel vybaveny frekvenčním měničem (FM), a tím, změnou otáček, 

mohou pokrývat potřebnou pracovní oblast. Protože do jímky bude přiváděno 
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nárazové množství a slouží jako havarijní zařízení, je možný i souběžný provoz 

záložních i provozních čerpadel. 

Při poklesu venkovní teploty pod +3 °C jsou výstupní potrubí temperována proti 

zamrznutí. 

 

Environmentální efekt 

Výsledkem mého propočtu je údaj o vlastní spotřebě elektrické energie čerpadel 

pro provoz jímek agresivních vod při provozu čtyř bloků. Plánovaný roční provoz 

jednotlivých čerpadel je různý a je uveden v tabulce 6. Samotná analýza vychází 

z porovnání spotřeby před a po komplexní obnově. Provedenou ekoanalýzu jsem 

zaměřila v tomto případě na navýšení spotřeby elektrické energie na provoz 

nových zařízení. Navýšení je nezbytné pro realizaci záměru využít veškeré 

technologické odpadní vody, a tím zamezit vypouštění do Lužického potoka. 

Jakým způsobem se projeví environmentální dopad na životní prostředí, je 

znázorněno v grafu 5. 

 

Tabulka 6 - Porovnání vlastní spotřeby čerpadel (jímky agresivních vod). 

celková spot řeba technického za řízení  

(v závorce jsou uvedeny provozní hodiny za rok) 

spot řeba 

za hodinu 

spot řeba 

za rok 

původní 0 kWh 0 kWh míchadla  

(1x 7500 + 2x 1500) po rekonstrukci  0,37 kWh 3885 kWh 

původní 0 kWh 0 kWh horizontální kalové čerpadlo  

(1x 7500 + 2x 1500 + 1x 0) po rekonstrukci  30 kWh 315000 kWh 

původní 0 kWh 0 kWh vertikální, vícestupňové kalové 
čerpadlo 

(1x 7500 + 2x 1500) 
po rekonstrukci  5,5 kWh 57750 kWh 

původní 0 kWh 0 kWh vertikální kalové čerpadlo 

(1x 1000) po rekonstrukci  4,2 kWh 4200 kWh 

úspora spot řeby [ + ] 

navýšení spot řeby [ - ] 

 

celkem 

 

  -40,07 kWh 

 

 -380 835 kWh 
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Graf 5 – Vliv navýšení (jímky agresivních vod). 

4.5.2 Záchytná jímka neagresivních vod  

Jímka neagresivních vod 1 007 m3 je tvořena jednou otevřenou vertikální válcovou 

železobetonovou nádrží. Funkcí nádrže je akumulace a homogenizace 

přivedených neagresivních vod z provozů elektrárny. Nádrž slouží jako provozní 

i záchytná. Obsah nádrže je kontinuálně promícháván rotačním míchadlem. 

Sedimenty na dně jsou shrnovány rotačním shrabovačem a odčerpávány 

ze středu nádrže kalovými čerpadly, umístěnými ve společné čerpací stanici. 

Vody jsou přepravovány čerpadlem do zahušťovače, ze kterého se odsazená 

voda čerpá do čiřičů a odtud po vyčeření do věžového chladicího okruhu.  
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Hlavní parametry jímky: [5]    1 ks 

vnitřní průměr               15 000 mm 

výška válcové části 5 000 mm 

výška nad terénem 3 000 mm 

celková výška             8 000 mm (včetně kužele patního ložiska) 

celkový objem 1 007 m3 

spotřeba energie - míchadlo 0,37 kW 

průtok  max. 90 m3/h 

voda-vstup i výstup NL do 1 000 mg/l 

 

Technologické zařízení jímky:  

• rotační míchadlo s lanovým pohonem a shrabovacími lištami 

• pohon míchadla s nekonečným ocelovým lanem s převodovkou 

a elektromotorem 0,37 kW, 400 V, 50Hz s frekvenčním měničem (FM) 

• ocelový most s přístupovou lávkou pro uložení přívodního potrubí 

• měření hladiny ,vnitřní potrubní rozvody, čerpadla 

 

Horizontální kalové čerpadlo s FM: 1  pracovní + 2 záložní 

typ a výrobce            NFVH 100 – 06 –JU-N-FE; Sigma Group a.s. 

průtok   25 l/s 

výtlačná výška 18 m v.sl.    

elektromotor s FM   11 kW ,400 V, 960 ot/min při 50 Hz 

 

Všechna čerpadla mohou být provozována v zapojení jako oběhová pro recirkulaci 

média v  nádržích. Motory čerpadel jsou vybaveny FM. Při poklesu teploty pod 

+3°C jsou výstupní potrubí temperována proti zamrzn utí. 
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Environmentální efekt 

Plánovaný roční provoz čerpadla a míchadla je uveden v tabulce 7. Provedenou 

ekoanalýzu jsem zaměřila na porovnání spotřeby před a po komplexní obnově. 

Výsledkem práce je údaj o vlastní spotřebě elektrické energie čerpadel pro provoz 

jímky vod při provozu čtyř bloků za jeden provozní rok. Jakým způsobem 

se projeví environmentální dopad na životní prostředí, je znázorněno v grafu 6. 
 

Tabulka 7 - Porovnání vlastní spotřeby čerpadel (jímka neagresivních vod). 

celková spot řeba technického za řízení  

(v závorce jsou uvedeny provozní hodiny za rok) 

spot řeba 

za hodinu 

spot řeba 

za rok 

původní 0 kWh 0 kWh míchadlo 

(1x 7500) po rekonstrukci  0,37 kWh 2 775 kWh 

původní 0 kWh 0 kWh horizontální kalové čerpadlo  

(1x 7500) po rekonstrukci  11 kWh 82 500 kWh 

úspora spot řeby [ + ] 

navýšení spot řeby [ - ] 

 

celkem 

 

  -11,37 kWh 

 

 - 85 275 kWh 

 

 

Graf 6 – Vliv úspor (jímka neagresivních vod). 
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4.5.3 Zahuš ťovač     

Zahušťovací jímka je tvořena jednou otevřenou vertikální válcovou 

železobetonovou nádrží, umístěnou nad terénem a vybavenou potřebnou 

technologií. 

Odloučený kal z čiřičů, prací vody z filtrů boční filtrace a filtrace odsiřovacích 

jednotek, je přiveden nejprve do již popsané jímky neagresivních odpadů. Odtud 

jsou vody čerpány do zahušťovacího reaktoru. Do kalové vody je přidáván 

flokulant. Odsazená voda ze zahušťovače je čerpána do čiřičů a dále využívána 

v chladícím věžovém okruhu. Zahuštěné kaly jsou gravitačně zavedeny do jímky 

agresivních odpadů a likvidovány v míchacím centru popílku. 

 

Hlavní parametry: [5]    1 ks 

vnitřní průměr               8 000 mm 

výška válcové části         6 500 mm 

výška nad terénem 8 400 mm (včetně patek) 

provozní hladina max. 8 000 mm 

průtok 90 m3/h 

kvalita vody- vstup NL do 1 000 mg/l 

kvalita vody- výstup NL do 50 mg/l 

středový pohon 0,55 kW, 400 V, 50 Hz 

 

Technologické zařízení jímky:  

• nosný sloup a rotor s míchací mříží  

• soustava škrabek připevněných k hnacímu rotoru ke stírání dna 

• středový pohon - elektromotor spojený s typizovanou převodovkou  

• lávka se žebříkem, obslužná plošina se zábradlím 

• čerpadlo 
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Horizontální odstředivé čerpadlo:  1 ks provozní + 1 ks záložní 

typ čerpadla a výrobce NFVH 100-06-JU-N-FE; Sigma Group a.s. 

průtok 25 l/s 

výtlačná výška 30 m v.sl.    

parametry motoru                            15 kW ,400 V, 1460 ot/min, 50 Hz 

 

Čerpadlo je uloženo ve společné budově pro technické zázemí nádrže agresivní 

i neagresivní vody a zahušťovač. 

 

Dávkování  pomocného organického flokulantu (POF) do zahušťovače: 

předpokládaná dávka 100% produktu  15 mg/l 

spotřeba 100% produktu (max. výkon)  1,4 kg/h  

pracovní koncentrace    0,5 – 1 % 

[5] 

Dávkovací čerpadlo POF do zahušťovače:  1 ks provozní + 1 ks záložní 

typ čerpadla a výrobce Sigma/3  

průtok 500 l/h 

výtlačná výška 30 m v.sl.    

médium 0,5 – 1 % POF 

parametry motoru                            0,42 kW ,230 V, 50 Hz 

 

Zařízení pro dávkování chemikálií je společné pro zahušťovač i čiřiče , je umístěno 

ve společné budově s uskladněnými POF, POK a Fe2(SO4)3. Podrobnější údaje 

jsou uvedeny v kapitole 4.9.  

 

Environmentální efekt 

Plánovaný roční provoz spotřebičů je uveden v tabulkách 8a, 8b. Do ekoanalýzy 

provozu zahušťovače jsem zahrnula vlastní spotřebu el. energie a spotřebu 



Bc. Kristina NĚMEČKOVÁ: Vodní a kalové hospodářství elektrárny 

2010 52 

chemikálií při maximálním výkonu. Jakým způsobem se projeví environmentální 

dopad ve sledovaných emisních hodnotách na životní prostředí, je znázorněno 

v grafu 7. 

Tabulka 8a - Porovnání vlastní spotřeby čerpadel (zahušťovač). 

celková spot řeba technického za řízení  

(v závorce jsou uvedeny provozní hodiny za rok) 

spot řeba 

za hodinu 

spot řeba 

za rok 

původní 0 kWh 0 kWh míchadlo 

(1x 7500) po rekonstrukci  0,55 kWh 4 125 kWh 

původní 0 kWh 0 kWh horizontální kalové čerpadlo  

(1x 7500) po rekonstrukci  15 kWh 112 500 kWh 

původní 0 kWh 0 kWh dávkovací čerpadlo POF 

(1x 7500) po rekonstrukci 0,42 kWh 3 300 kWh 

úspora spot řeby [ + ] 

navýšení spot řeby [ - ] 

 

celkem 

 

  - 55,55 kWh 

 

 - 119 925 kWh 

 

Tabulka 8b - Porovnání vlastní spotřeby čerpadel (zahušťovač). 

celková spot řeba chemikálií pro provoz 4 blok ů 
a výrobu energie za 1rok  

spot řeba 

za hodinu 

spot řeba 

za rok 

původní 0 kg 0 kg spotřeba 100% POF  

(max. výkon - 7500 hodin) po rekonstrukci  1,4 kg  10 500 kg 

úspora spot řeby[ + ] 

navýšení spot řeby [ - ] 

 

celkem 

 

       - 1,4 kg  

 

    - 10 500 kg 
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Graf 7 – Vliv navýšení (zahušťovač). 

 

4.6 Bagrovací stanice  

Původní funkce bagrovací stanice se komplexní rekonstrukcí zásadně změnila.  

Hlavním úkolem je nyní zbavit odpadní vody z kotelny hrubých nečistot a ty 

odstranit spolu se struskou. Původní záchytné jímky zůstanou zachovány pro další 

provoz a potrubím se propojí s jímkami agresivních i neagresivních vod.  

 

Původní stav  

Bagrovací čerpadlo:     4 ks provozní + 1 ks záložní 

typ a výrobce 250-NBD-580-33-150; SIGMA 

funkce doprava hydrosměsi   

výtlačná výška 68 m v.sl. 

výkon čerpadla 780 m3/h  (13 000 l/min) 

parametry motoru 400 kW, 6 000 V, 50 Hz, 1480 ot/min 
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Splavňovací horizontální čerpadlo:  4 ks provozní + 1 ks záložní  

typ a výrobce 300-QVB-460-60; SIGMA 

funkce splavování strusky a popílku   

výtlačná výška 65 m v.sl. 

výkon čerpadla 960 m3/h  (16 000 l/min) 

parametry motoru 250 kW, 6 000 V, 50 Hz, 1450 ot/min 

 

Zjišt ěný stav 

Původní čerpadla byla vyměněna za nová s menším výkonem. Tato změna 

souvisí se změnou technologie likvidace popelovin a strusky z mokré cesty na 

suchou. Zařízení je zprovozněno zatím pouze pro dvojblok 23, 24. Pro dvojblok 

21, 22 bude osazeno stejné technické zařízení v rámci II. etapy. Uvedené počty 

čerpadel jsou pro všechny čtyři bloky. 

 

Bagrovací horizontální čerpadlo:   2 ks provozní a 2 ks záložní 

typ a výrobce  80-NBD-242/220-36-VC-000-9;  

Slovpump Trade.s.r.o. 

funkce, médium doprava hydrosměsi znečištěných odpadních vod 
z jímky č.1 bagrovací stanice do vynašečů  

výtlačná výška 16 m v.sl. 

průtok  20 m3/h   

parametry motoru 6 kW, 400 V, 50 Hz, 1450 ot/min 

 

Čerpadlo znečištěné vody:   2 ks provozní + 2 ks záložní 

typ a výrobce  NK 65-200/183 A2-F-A-BAQE; Grundfos 

funkce, médium doprava odsazené znečištěné vody z jímky č. 2 
bagrovací stanice do jímky agresivních vod   

výtlačná výška 45 m v.sl. 

průtok  72 m3/h (1 200 l/min) 

parametry motoru 15 kW, 400 V, 50 Hz, 2945 ot/min 
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Čerpadlo technologické vody:   2 ks provozní + 2 ks záložní  

typ a výrobce NK 80-160/177 A2-E-A-BAQE; Grundfos 

funkce, médium doprava oteplené chladící vody z jímky č. 3 
bagrovací stanice  

výtlačná výška 33,4 m v.sl. 

průtok  212,6 m3/h 

parametry motoru  30 kW, 400 V, 50 Hz, 2950 ot/min 

 

Ponorné kalové čerpadlo:    2 ks provozní   

typ a výrobce  BEST 3M; EBARA 

funkce, médium přečerpání chladící vody do jímky č. 1 přepadlé 
z jímky č. 3 do jímky č. 2. 

výtlačná výška  3,2 m v.sl. 

průtok 16,8 m3/h 

parametry motoru 0,75 kW, 400V, 50 Hz 

 

Environmentální efekt 

Provedla jsem porovnání údajů o vlastní spotřebě elektrické energie čerpadel před 

a po výměně. Výpočet je aplikován pro provoz bagrovací stanice při provozu čtyř 

bloků a plánovaném ročním provozu, který je uveden v tabulce 9. Provedenou 

ekoanalýzu jsem zaměřila na výrazné snížení spotřeby elektrické energie 

původních čerpadel ve srovnání s novým zařízení. Jakým způsobem se projeví 

úspora, a tím pozitivní dopad na životní prostředí je znázorněno v grafu 8. 
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Tabulka 9 - Porovnání vlastní spotřeby čerpadel (bagrovací stanice). 

porovnání spot řeby technického za řízení  

(v závorce jsou uvedeny provozní hodiny) 

spot řeba 

za hodinu 

spot řeba 

za rok 

původní spot řeba:   

bagrovací čerpadlo  (4x 7500) 400 kWh 12 000 000 kWh 

čerpadlo horizontální splavňovací  (4x 7500) 250 kWh 7 500 000 kWh 

 celkem 650 kWh 19 500 000 kWh 

spot řeba po rekonstrukci:    

bagrovací horizontální čerpadlo   (2x 7500) 6 kWh 90 000 kWh 

čerpadlo znečištěné vody   (2x 7500) 15 kWh 225 000 kWh 

čerpadlo technologické vody   (2x 7500)  30 kWh 450 000 kWh 

ponorné kalové čerpadlo   (2x 1000) 0,75 kWh 1 500 kWh 

 celkem 51,75 kWh 766 500 kWh 

úspora spot řeby [ + ] 

navýšení spot řeby [ - ] 

 

celkem 

 

  +598,25 kWh 

 

   +18 733 500 kWh 

 

 

Graf 8 – Vliv úspor (bagrovací stanice). 
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4.7 Čiření surové vody a čerpací stanice  

4.7.1 Čiřič 1 a 2 

Pro doplňování chladící vody do věžového systému bylo vybudováno nové 

technologické zařízení – čiřič 1 a 2 typu AKCELATOR (obrázek 13). Čiřič je určen 

pro úpravu surové vody pro chladící účely. Čiřiče typu AKCELATOR obecně 

vynikají kvalitativní stálostí upravené vody při nestabilních parametrech na vstupu 

jako jsou např. nárazové stavy při vysokém vnosu nerozpuštěných látek, jako jsou 

bouřky, jarní tání apod.  Čištění probíhá pomocí postupu, kterému se říká čiření. 

Základem pro proces je schopnost některých chemických či organických látek 

destabilizovat koloidní částice ve vodě. Následuje spojování s koloidními 

a suspendovanými částicemi. Dalším procesem je aglomerace koloidních částic 

do vloček. Ty lze pak odstranit sedimentací nebo filtrací. Pro první a druhou fázi se 

do vody přidává tzv. koagulant a pomocný koagulant, pro urychlení procesu 

vločkování pomocný flokulant. [4] 

Do čiřičů je mimo surové vody z řeky přiváděna v menší míře i odsazená voda ze 

zahušťovače. Surová voda je přiváděna do čiřičů gravitačně potrubím opatřeným 

regulační elektroarmaturou. Průtok se měří průtokoměry pro čiřič 1 a 2. Zároveň je 

sledována hladina v jímce čerpací stanice chladící vody.  

Výkon zařízení je řízen tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality upravené vody 

obsahem nerozpuštěných látek (kalu) prudkou změnou průtoku. Vyčiřená voda 

odtéká do sběrného žlabu a dále do sací jímky v čerpací stanici chladící vody. 

Kaly vznikající při procesu čiření je nutno periodicky odvádět z usazovací komory 

čiřiče. Kaly se gravitačně odvádí přímo do  jímky neagresivních vod.  

 

Výhody  typu čiřiče AKCELATOR: 

• Jednoduché konstrukční řešení  

• Nízká spotřeba el. energie  

• Nízké nároky na obsluhu a údržbu  
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Zjišt ěný stav 

Technické parametry čiřiče AKCELATOR:   2 ks  

průměr vnější 25 000 mm 

plášť čiřiče  - výška 7 500 mm, železobeton 

celkový objem cca 3 473 m3/ks 

objem média cca  2 620 m3/ks 

pH média  6,5 – 7,5 

teplota média                                          do 35 °C 

elektromotor  míchadla s FM 2 x 15 kW, 400 V 

zastřešení nádrže laminát 

[5] 

Technologické parametry čiřiče AKCELATOR:  2 ks 

maximální výkon čiření 2 x 1 200 m3/h 

minimální výkon čiření 2 x 480 m3/h 

průměrný výkon čiření 2 x 900 m3/h 

stoupací rychlost při max. výkonu 0,83 mm/s 

stoupací rychlost při min. výkonu 0,31 mm/s 

[5] 

Seznam základních strojů  a zařízení pro jeden čiřič: 

vestavba čiřiče 1 ks ocel tř.11, nátěry 

obslužná lávka   1 ks ocel tř.11, nátěry 

čerpadlo úkapů 2 ks  2,2 kW 

motor míchadla v čiřiči s FM 1 ks  15 kW/ks; 5 - 20 ot./min 

potrubí   1 sada plast; ocel tř.11 

průtokoměr surové vody 1 ks  

hladinoměr v čiřiči 1 ks  

hladinoměr v jímce úkapů 1 ks  

[5] 
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Čerpadlo úkapů pod čiřiči:   2 provozní + 2 rezervní 

typ  BF-33P 

čerpané množství 20 m3/hod 

výtlačná výška 15 m v.sl. 

parametry motoru 2,2 kW, 400 V, 2900 ot./min  

 

Environmentální efekt 

Plánovaná roční spotřeba elektrospotřebičů je uvedena v tabulce 10a. Pro 

ekoanalýzu provozu čiřičů jsem použila údaje o vlastní spotřebě elektrické energie 

a spotřebě chemikálií, viz tabulka 10b, při maximálním výkonu 1 200m3/h. 

Podklady pro výpočty jsou uvedeny v kapitole 5.1. Jakým způsobem se projeví 

environmentální dopad na životní prostředí je znázorněno v grafu 9. Nárůst vlastní 

spotřeby el. energie a chemikálií je dán nutností vybudovat nové zařízení pro 

čištění surové vody před vstupem do chladícího systému. Dle dosavadního vývoje 

spotřeby a průměrného průtoku vody v čiřičích se dá předpokládat snížení roční 

spotřeby chemikálií až o jednu třetinu. 

 

Tabulka 10a - Porovnání vlastní spotřeby čerpadel (čiřiče). 

celková spot řeba technického za řízení čiřiče 

(v závorce jsou uvedeny provozní hodiny) 

spot řeba 

za hodinu 

spot řeba 

za rok 

původní 0 kWh 0 kWh míchadlo 

(2x 7500) po rekonstrukci  -15 kWh - 225 000 kWh 

původní 0 kWh 0 kWh čerpadlo úkapů  

(1x 1000) po rekonstrukci  - 2,2 kWh - 2 200 kWh  

úspora spot řeby [ + ] 

navýšení spot řeby [ - ] 

 

celkem 

 

    - 17,2 kWh 

 

- 227 200 kWh 
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Tabulka 10b - Porovnání spotřeby chemikálií (čiřiče). 

celková spot řeba chemikálií pro provoz 2 čiřičů  

úspora spot řeby [ + ]     navýšení spot řeby [ - ] 

spot řeba 

za hodinu 

spot řeba 

za rok 

původní 0 kg 0 kg spotřeba  100% Fe2(SO4)3    

(max. výkon – 2x 7500 hodin) po rekonstrukci  - 24 kg - 360 000kg 

původní 0 kg 0 kg spotřeba 100% POK 

(max. výkon – 2x 7500 hodin) po rekonstrukci - 1,8 kg  - 27 000 kg 

původní 0 kg 0 kg spotřeba 100% POF  

(max. výkon – 2x 7500 hodin) po rekonstrukci - 0,36 kg - 5 400 kg 

 

 

Graf 9 – Vliv navýšení (čiřiče).  
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4.8 Skladování a dávkování chemikálií pro čiření 

a zahuš ťování 

Chemikálie pro čiření a zahušťování jsou skladovány ve společné budově 

dávkovací stanice a skladu chemikálií (obrázek 17) v  blízkosti čiřičů. Odtud 

probíhá i automatické dávkování chemikálií.  

Podlaha skladovacích prostor a stáčecího místa je ošetřena odpovídajícím, 

chemicky odolným nátěrem. 

 

4.8.1 Skladování, p řečerpávání a dávkování Fe 2(SO4)3  

Zjišt ěný stav 

Zásobníky na 40% Fe2(SO4)3  2 ks 

V = 60 m3, Ø = 3 400 mm, v = 7 530 mm, laminát 

Nádrže jsou laminátové, dvouvrstvé, s možností  kontroly průsaků v meziplášti. 

Kontrola průsaků pláště nádrží se řídí z velínu vodního hospodářství. Nádrže jsou 

umístěny v záchytné vaně se zastřešením a lehkým opláštěním (obrázek 17). 

Fe2(SO4)3 se přečerpává do odměrných nádrží  o objemu 1 500 l. 

 

Odměrná nádrž 40% Fe2(SO4)3  2 ks  

V = 1,5 m3 , Ø = 1 200 mm, v = 1 500 mm , plast 
 

 

Obrázek 17 – Budova skladu a dávkování chemikálií. Foto: Bc. K. Němečková 
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Přečerpávací vzducho-membránové čerpadlo:  1 ks provozní + 1 ks rezervní  

typ BLAGDON PUMP 

výkon 18 m3/h 

tlak vzduchu 4 bar 

výtlak 15 m v.sl. 

médium 40% Fe2(SO4)3 

parametry motoru 1,5 kW, 230 V, 50 Hz 

 

Dávkovací čerpadlo:    2 ks provozní  + 1 ks rezervní 

typ SIGMA/2 

výkon 32 l/h  

výtlak 70 m v.sl. 

médium 40% Fe2(SO4)3 

parametry motoru 0,18 kW, 230 V, 50 Hz 

 

Čerpadla jsou řízena dle průtoku vody do čiřiče, což zaručuje přesnost dávkování. 

 

4.8.2 Skladování, p řečerpávání a dávkování pomocného koagulantu 

Zjišt ěný stav 

Zásobníky pomocného koagulantu        1 ks 

kontejner 100% koagulantu - přepravní 

rozměry: 1 320 x 1170 x 1 530 mm, V = 1,5 m3, plast 

 

Odměrná nádrž 20% pomocného koagulantu   2 ks 

s elektromíchadlem - 1,2 kW, 400 V  

Ø = 1 200 mm, v = 1 500 mm, V = 1,5 m3 , plast 
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Koncentrovaný roztok pomocného kolagulantu je dopravován a skladován 

v přepravních kontejnerech o objemu 1 500 l.  Nejsou tedy potřebné speciální 

zásobníky. Kontejnery jsou skladovány v zateplené hale dávkovací stanice. 

 

Přečerpávací vřetenové čerpadlo:   1 ks provozní + 1 ks záložní 

typ Spectra  

výkon 105 l/h  

výtlak 70 m v.sl. 

médium 100% POK z kontejneru 

parametry motoru 0,37 kW, 400 V, 50 Hz 

 

Dávkovací čerpadlo:    2 ks provozní + 1 ks záložní 

typ Gamma/L  

výkon 11 l/h  

výtlak 50 m v.sl. 

médium 20% POK 

parametry motoru 0,022 kW, 230 V, 50 Hz 

 

Čerpadla jsou řízena dle průtoku surové vody do čiřiče, podle kterého 

je nastaveno dávkování. 

 

4.8.3 Skladování, p řečerpávání a dávkování pomocného flokulantu pro 

čiřiče a zahuš ťovač 

Zjišt ěný stav 

Zásobníky POF            1 ks  

kontejner 100% POF – přepravní 

rozměry: 1 320 x 1 168 x 1 530 mm, V = 1,5 m3, plast 

 



Bc. Kristina NĚMEČKOVÁ: Vodní a kalové hospodářství elektrárny 

2010 64 

Odměrná nádrž 1% POF                2 ks 

elektromíchadlo – 0,75 kW, 400 V 

Ø = 1 000 mm, v = 1 300 mm, V = 1,0 m3, plast 

 

Odměrná nádrž 1% POF      1 ks 

elektromíchadlo – 2,0 kW, 400 V  

pro zahušťovač -  Ø = 1 400 mm, v = 1 700 mm, V = 2,5 m3, plast 

 

Koncentrovaný roztok POF je dopravován a skladován v přepravních kontejnerech 

o objemu 1 500 l; proto nejsou potřebné speciální zásobníky. Kontejnery jsou 

skladovány v zateplené hale s podlahou ošetřenou protichemickým nátěrem. 

Pro zjednodušení obsluhy zařízení je zvolen kapalný pomocný flokulant, který 

vyniká snadnou přípravou, dlouhou stabilitou a vysokou účinností zředěného 

roztoku. K přečerpávání koncentrovaného roztoku POF do odměrné nádrže 

o objemu 2, 5 m3 pro zahušťovač a dvou nádrží o objemu 1 000 l pro čiřič, slouží 

2 ks přečerpávacích a 3 ks dávkovacích čerpadel.  

 

Přečerpávací vřetenové čerpadlo :  1 ks provozní + 1 ks záložní 

typ Spectra  

výkon 30 l/h  

výtlak 70 m v.sl. 

médium 100% POF z kontejneru 

parametry motoru 0,37 kW, 400 V, 50 Hz 

 



Bc. Kristina NĚMEČKOVÁ: Vodní a kalové hospodářství elektrárny 

2010 65 

Dávkovací čerpadlo:    2 ks provozní + 1 ks záložní 

typ Sigma/1 

výkon 40 l/h  

výtlak 50 m v.sl. 

médium 1% POF  

parametry motoru 0,13 kW, 230 V, 50 Hz 

 

Horizontální čerpadlo úkapů:      1 ks provozní 

typ  a výrobce 203 POLYBLOCK 32-125 PP 

ISH+MSA 

čerpané množství 5 m3/h 

výtlačná výška 25 m v.sl. 

médium úkapová voda, chemikálie 

konstrukční materiál plast 

údaje o elektromotoru 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, 2 880 ot/min 

 

Dávkovací čerpadla jsou řízena dle průtoku surové vody do čiřiče, což zaručuje 

maximální přesnost dávkování. Přečerpávání dle výšky hladiny v nádržích. 

V odměrné nádrži 2 500 l je připravován roztok pro zahušťovač. K dávkování 

roztoku slouží 2 ks dávkovacích čerpadel, parametry jsou uvedeny v kapitole 4.6.3 

včetně environmentálního vyhodnocení. Technické zázemí dávkování pro 

zahušťovač je umístěno ve společné budově s dávkovacím zařízením pro čiřiče. 

K zachycení úkapů při manipulaci a  při havárii slouží záchytná vana napojená na 

záchytnou jímku a přes čerpadlo a potrubí spojená s jímkou agresivních odpadů. 

 

Environmentální efekt 

Plánovaný roční provoz spotřebičů je uveden v tabulce 11. Do ekoanalýzy provozu 

dávkování jsem zahrnula vlastní spotřebu el. energie. Spotřeba chemikálií je 

uvedena v tabulkách 8b (zahušťovač) a 10b (čiřiče). Jakým způsobem se projeví 
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navýšení spotřeby elektrické energie nové technologie na životní prostředí 

je znázorněno v grafu 10.  
 

Tabulka 11 - Porovnání vlastní spotřeby čerpadel (dávkování chemikálií). 

celková energetická spot řeba zařízení pro 
dávkování 

(v závorce jsou uvedeny roční provozní hodiny) 

spot řeba 

za hodinu 

spot řeba 

za rok 

původní 0 kWh 0 kWh míchadlo - (1x 7500) 

2x1,2 kW + 2x0,75 kW + 1x2 kW           po rekonstrukci  - 5,9 kWh - 44 250 kWh 

původní 0 kWh 0 kWh čerpadla - (1x 7500) 

2x0,37kW+2x0,13kW+2x0,022kW 
+2x0,18kW+1x1,5kW 

po rekonstrukci  - 2,9 kWh - 21 750 kWh 

původní 0 kWh 0 kWh čerpadlo úkapů  

(1x 1000) po rekonstrukci  - 2,2 kWh - 2 200 kWh  

úspora spot řeby [ + ] 

navýšení spot řeby [ - ] 

 

celkem 

 

 -11 kWh 

 

- 68 200 kWh 

 

 

Graf 10 – Vliv navýšení (dávkování chemikálií). 
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4.10 Celková bilance 

V této kapitole jsem zpracovala dílčí výsledky analýzy o spotřebě elektrické 

energie jednotlivých provozů, které jsou uvedeny v kapitole 4. Do celkové bilance 

environmentálních vlivů na životní prostředí jsem zahrnula spotřebu elektrické 

energie nově vybudovaných zařízení vodního hospodářství a předpokládanou 

spotřebu chemikálií pro čiření a zahušťování. Nová zařízení slouží pro zachycení, 

recirkulaci, zpracování a dopravu odpadní technologické a kalové vody ze všech 

provozů elektrárny. V tabulce 12 jsem zpracovala bilanci vody čerpané z řeky před 

a po realizaci nového vodního hospodářství, která nyní umožňuje využívání vody 

v uzavřeném cyklu. Do tabulky 13 jsem zahrnula i předpokládanou bilanci vod pro 

jeden provozní rok, cca 7500 hodin.   

 

Tabulka 12 - Přehled spotřeby vody před a po komplexní obnově. [10,11] 

celková bilance vod provozní rok  
[m 3] 

poznámka 

původní bilance 8    

čerpaná surová voda  17 280 000 m3  

z toho vypuštěno do recipientu   3 400 000 m3 

plánovaná bilance po rekonstrukci 9   

čerpaná voda z řeky do čiřičů 

(průměrný průtok 2 x 900 m3 x 7500 provozních 
hodin)            

13 500 000 m3  

ostatní technologická voda  350 000 m3  

úspora vody snížením vlastního odběru 
elektrické  energie 

52 312 m3  

nově vypouštěno do recipientu 0 m3  

celkem čerpáno po rekonstrukci  13 797 688 m3  

úspora spot řeby [ + ] 

navýšení spot řeby [ - ] 

   + 3 482 312 m3  

 
                                                
8  Uvedená bilance je pro rok 2006, jelikož v průběhu roku 2007 byly odstaveny pro plánovanou 
komplexní obnovu první dva elektrárenské bloky a spotřeba vody se díky tomuto faktu v ročním 
přehledu významně snížila.  
9 Rekonstrukce elektrárny Tušimice II jako celku není ukončena a proto jsou uvedeny pouze plánované 
hodnoty, skutečná bilance bude známa až po dostavbě a zprovoznění bloku 21 a bloku 22. 
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Environmentální efekt 

Porovnáním údajů jsem zjistila, že k jednoznačné úspoře dojde zachycením 

a recirkulací technologické vody, která je po použití jímána v nově vybudovaných 

jímkách. Původně byla téměř bez využití vypouštěna zpět do řeky. Nyní nemusíme 

z řeky čerpat vodu, kterou po použití a zaplacení vypustíme, byť vyčištěnou, zpět 

do recipientu. V tabulce 13 jsou uspořádány konečné hodnoty za jednotlivé 

provozy vodního hospodářství. Jakým způsobem se projeví vyhodnocení, a tím 

dopad na životní prostředí, je znázorněno v grafu 11. Pro celkové ekonomické 

zhodnocení nemám dostatek ekonomických podkladů, ale pro základní přehled 

postačí vynásobit uspořenou elektrickou energii cenou jedné kWh, například pro 

domácnost na rok 2010 (sazba D02d, ČEZ Distribuce, a. s. – střední spotřeba pro 

domácnost 4,35 Kč/kWh), a dostaneme se k přibližné částce 79 013 335 Kč za 

jeden rok. Z této částky je zřejmé, že i v environmentálním pojetí nové technologie 

lze najít ekonomické úspory. 
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Tabulka 13 – Shrnutí toků energie, chemikálií a vody. 

zařízení 
spot řeba 

energie za rok 
[kW] 

Fe2(SO4)3 
za rok [kg]  

POK- rok 
[kg] 

POF - 
rok [kg] 

úspora vody 
za rok [m 3] 

čerpací 
stanice 
surové vody +1 170,00       +3,37  

stanice 
požární vody +50 000,00       +144,00  

čerpadla ve 
skladu 
chemikálií -250,00       -720,00  

bloková 
úpravna 
chemikálií +261 000,00       +751,68  

agresivní 
jímky -380 835,00       -1096,80  

neagresivní 
jímka -85 275,00       -245,59  

zahušťovač -119 925,00       -345,38  

bagrovací 
stanice +18 733 500,00     -10 500,00 +53952,48  

čiřič 1 a 2 -227 200,00 -360 000,00 -27 000,00 -5 400,00 -654,34  

skladování a 
dávkování 
chemikálií -68 200,00     -196,42 

Celkem vodní 
hospodářství         +3 430 000,00 

celkem vodní 
hospodá řství  
úspora [ + ] 
navýšení [ - ] 

+18 163 985,00 -360 000,00 -27 000,00 -15 900,00   +3 482 312,00 
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Graf 11 – Celková bilance k tabulce 13  (vodní hospodářství). 
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5. Analýza a vyhodnocení vzork ů vody z čiřičů 

po  komplexní obnov ě 

V experimentální části diplomové práce předkládám výsledky vlastního měření. 

Vzorky jsem odebrala na určeném místě pro čiřič vody 1 a 2 (obrázky 18, 19) do 

plastové vzorkovnice. Místo odběru se nachází pod úrovní okolního terénu, 

v hloubce cca 5 metrů, pod každým čiřičem. Měření jsem prováděla v období 

měsíců říjen až prosinec 2009, tedy v době, kdy nové čiřiče byly uváděny do 

provozu a bylo možné sledovat postupné odstraňování drobných nedokonalostí 

tohoto technologického celku. Ve svém měření jsem se soustředila především na 

porovnání chemického složení vody říční a vody upravené čiřením. Pro správný 

pracovní cyklus jsou výrobcem z pohledu kvalitního provozování zařízení 

stanoveny pouze dva kontrolní parametry. Průtok, který je měřen průběžně 

elektronicky a obsah nerozpustných látek (NL) ve finální  podobě vyčiřené vody. 

Svoji analýzu jsem dále rozšířila i o další měřené hodnoty tak, abych mohla 

srovnat čistící schopnost čiřičů a vliv přidávaných koagulantů a flokulantu na 

výsledné složení vyčiřené vody. Pro sledování procesu čiření a pro odběr vzorků 

jsou v čiřiči vestavěny odběrové sondy, které umožňují průběžnou vizuální 

kontrolu vzorků upravované vody a kalu z různých fází procesu čiření (obrázek 

18). Jednotlivá odběrná místa jsou označena štítky (obrázek 19). 

 

5.1 Dávkování chemikálií do čiřiče 

Do neupravené10 vody je před vstupem do čiřiče dávkován 40% roztok koagulantu 

Fe2(SO4)3 a 1% pomocný organický  flokulant, do vlastního reakčního prostoru pak 

20% pomocný organický koagulant. [5] Přidáním pomocného organického 

koagulantu a pomocného organického flokulantu dochází ke zvýšení hustoty kalu 

a současně se snižuje spotřeba Fe2(SO4)3. Dávkováním optimálního množství 

síranu železitého (Fe2(SO4)3), neboli destabilizujícího činidla, dojde k destabilizaci 

                                                
10 Výrobcem zařízení je voda vstupující do čiřiče označována jako voda neupravená. V terminologii 
používané ve společnosti ČEZ, a. s., se tato voda nazývá jako voda surová. 
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koloidních látek v surové vodě a k první fázi koagulace. Na optimálním dávkování 

závisí i celková spotřeba chemikálií a výsledná ekonomika provozu. Doporučené 

dávkování a koncentrace jsou uvedeny v tabulce 14.  

 

Tabulka 14 – Doporučené hodnoty pro dávkování chemikálií 11. 

Dávkování  Fe 2(SO4)3   dávkování  

doporučená průměrná dávka  100% Fe2(SO4)3     20 mg/l 

spotřeba  Fe2(SO4)3   100% (max. výkon) 24 kg/h 

pracovní koncentrace 40 % 

Dávkování  pomocného (organického)   
koagulantu (POK)   

doporučená dávka 100% produktu 1,5 mg/l 

spotřeba 100% produktu (max. výkon) 1,8 kg/h 

pracovní koncentrace  20 % 

Dávkování  pomocného (organického)  
flokulantu (POF)    

doporučená dávka 100% produktu 0,3 mg/l 

spotřeba 100% produktu (max. výkon) 0,36 kg/h 

pracovní koncentrace  1 % 

 

5.2 Použitá metodika pro analýzy vzork ů  

Odběr vzorků a analýzu jsem prováděla ve spolupráci s chemickou laboratoří 

ČEZ, a. s., která mi umožnila přístup k laboratornímu vybavení.  Aby výsledky 

mého měření bylo možné využít i pro potřeby majitele zařízení společnosti 

ČEZ, a. s., postupovala jsem dle standardu pracovních předpisů MPI 

                                                
11 Doporučené hodnoty pro dávkování byly převzaty z dodavatelského předpisu pro provoz 
a údržbu. [5] Lze však předpokládat, že po dlouhodobějším provozování dojde k optimalizaci 
zařízení s cílem snížení spotřeby chemických látek.  
 



Bc. Kristina NĚMEČKOVÁ: Vodní a kalové hospodářství elektrárny 

2010 73 

a laboratorních postupů schválených pro rozbor vzorků vody v provozech 

elektrárny Tušimice II 12. 

 

 
Obrázek 18 –Odběrné místo. Foto: Bc. K. Němečková 

 

Odběr jsem prováděla ze stanoveného odběrového místa. Odběrné místo ve 

vzorkovači je první zprava (obrázek 18) a je označeno příslušným orientačním 

štítkem (obrázek 19). Ostatní odběrové sondy jsou orientační pro sledování 

průběhu čiření v různých fázích a výškách čiření. 

                                                
12 Postupy pro odběry vzorků a analýzu jsou majetkem ČEZ, a. s., a pro jejich uveřejnění nemám 
povolení a nemohu je tak vložit do přílohy mojí diplomové práce. Po porovnání odborné literatury 
a postupu laboratoře ČEZ lze konstatovat, že veškeré používané postupy jsou obdobné s postupy 
uvedenými v knize. [9] 
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Obrázek 19 – Odběrné místo se štítky. Foto: Bc. K. Němečková 

 

5.3 Naměřené hodnoty a grafické vyhodnocení m ěření 

Naměřené hodnoty jsem zapsala do tabulky 15 pro čiřič 1 a do tabulky 16 pro čiřič  

2. V tabulce 17 jsou uvedeny průměrné hodnoty surové vody. Grafický přehled je 

shrnut v grafech 12 a 14. Graf 13 a 15 porovnává naměřené hodnoty 

s minimálními a maximálními hodnotami surové vody.  
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Tabulka 15 – Přehled naměřených hodnot (čiřič 1). 

ČIŘIČ 1 
Datum odb ěru - čas 

Teplota vzorku 
 0C 

pH 
[-] 

vodivost  
[µS/cm] 

NL 
[mg/l] 

CHSKCr  
[mg/l] 

CHSKMn  
[mg/l] 

KNK 4,5  
[mmol/l] 

Fe- iont.  
[mg/l] 

SiO2 
[mg/l] 

tvrdost  
[mmol/l] 

SO4
 2-  

[mg/l] 

                        

05.10. 2009 – 07.30 14,60 6,10 712,00 2,00 7,00 1,52 1,20 0,10 9,20 1,40 126,50 

07.10.2009 – 07.00 14,20 6,25 612,00 3,00 8,00 1,60 1,00 0,09 9,00 1,40 119,00 

09.10.2009 – 07.30 13,80 6,30 519,00 6,00 16,00 1,70 0,70 0,08 9,60 1,60 133,00 

12.10.2009 – 08.00 12,30 7,20 448,00 11,00 13,00 1,50 0,40 0,22 11,80 1,80 144,20 

14.10.2009 – 07.30 13,70 6,20 621,00 5,00 8,00 1,90 1,20 0,09 9,10 1,60 96,40 

16.10.2009 – 08.00 14,00 6,12 521,00 3,00 12,00 1,85 0,90 0,10 9,50 1,40 102,00 

21.10.2009 – 08.00 14,90 6,50 502,00 5,00 10,00 2,10 1,00 0,15 8,60 1,60 119,00 

23.10.2009 – 08.00 13,30 6,80 381,00 4,00 19,00 2,00 0,70 0,06 8,80 1,10 109,00 

29.10.2009 – 07.30 12,30 6,20 488,00 4,00 9,00 1,85 0,80 0,08 8,50 1,40 120,20 

30.10.2009 – 08.00 11,30 6,70 448,00 9,00 15,00 1,50 0,40 0,09 10,70 1,50 134,50 

průměrné hodnoty 13,44 6,44 525,20 5,20 11,70 1,75 0,83 0,11 9,48 1,48 120,38 

02.11.2009 – 07.40 12,30 6,10 391,00 2,00 9,00 1,22 0,50 0,07 8,30 1,40 126,00 

04.11.2009 – 07.30 10,60 6,20 532,00 3,00 8,00 1,50 0,80 0,09 8,80 1,30 119,00 

06.11.2009 – 07.00 9,30 6,00 340,00 3,00 12,00 1,70 0,90 0,08 9,10 1,00 109,30 

12.11.2009 – 07.30 10,30 6,24 358,00 8,00 7,00 1,40 0,40 0,10 11,20 1,40 114,00 

13.11.2009 – 07.30 9,30 5,80 353,00 5,00 11,00 1,70 0,80 0,13 8,60 1,20 96,00 

19.11.2009 – 07.00 9,30 6,00 381,00 3,00 9,00 1,85 0,80 0,10 8,50 1,30 105,50 

20.11.2009 – 07.00 8,70 6,14 498,00 5,00 12,00 2,10 1,00 0,09 9,60 1,30 120,20 

24.11.2009 – 07.30 8,80 6,20 381,00 4,00 10,00 2,00 0,70 0,06 8,70 1,30 126,50 

26.11.2009 – 07.30 7,30 6,10 445,00 4,00 9,00 2,70 0,60 0,12 9,50 1,40 90,20 

30.11.2009 – 07.00 7,10 6,20 504,00 5,00 10,00 2,20 0,90 0,08 9,90 1,40 102,00 

průměrné hodnoty 9,30 6,10 418,30 4,20 9,70 1,84 0,74 0,09 9,22 1,30 110,87 

04.12.2009 – 07.00 7,30 6,10 417,00 5,00 12,00 1,90 0,80 0,07 8,50 1,30 89,00 

07.12.2009 – 07.30 7,30 6,16 403,00 4,00 10,00 1,87 1,00 0,06 9,80 1,20 106,00 

10.12.2009 – 07.30 6,70 6,02 390,00 2,00 8,00 1,70 0,70 0,06 8,80 1,10 113,00 

11.12.2009 – 07.15 6,80 6,03 369,00 3,00 7,00 1,40 0,60 0,08 10,00 1,30 138,00 

15.12.2009 – 07.30 6,30 5,90 383,00 4,00 9,00 1,67 0,64 0,07 9,90 1,10 131,00 

18.12.2009 – 07.00 6,10 6,10 317,00 3,00 11,00 1,85 0,55 0,06 9,20 1,20 116,00 

průměrné hodnoty 6,75 6,05 379,83 3,50 9,50 1,73 0,72 0,07 9,37 1,20 115,50 

aritmetický průměr (10-12/09) 10,30 6,22 450,54 4,42 10,42 1,78 0,77 0,09 9,35 1,35 115,60 

maximum 19,90 7,20 712,00 11,00 19,00 2,70 1,20 0,22 11,20 1,80 144,20 

minimum 14,30 5,80 317,00 2,00 7,00 1,40 0,40 0,06 8,50 1,00 89,00 

počet měření 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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Tabulka 16 – Přehled naměřených hodnot (čiřič 2). 

ČIŘIČ 2 
Datum odb ěru - čas 

Teplota vzorku  
 0C 

pH 
[-] 

vodivost  
[µS/cm] 

NL 
[mg/l] 

CHSKCr  
[mg/l] 

CHSKMn  
[mg/l] 

KNK 4,5  
[mmol/l] 

Fe- iont.  
[mg/l] 

SiO2 
[mg/l] 

tvrdost  
[mmol/l] 

SO4
 2-  

[mg/l] 

5.10.2009 – 07.30 14,70 6,80 691,00 7,00 13,00 1,84 1,20 0,09 14,40 2,20 102,00 

7.10.2009 – 07.00 14,20 6,30 691,00 3,00 23,00 1,84 1,00 0,09 14,60 2,00 119,00 

9.10.2009 – 07.30 13,90 6,10 502,00 2,00 18,00 2,30 1,00 0,16 18,50 1,90 148,00 

12.10.2009 – 08.00 12,30 6,71 381,00 9,00 13,00 3,40 0,70 0,08 14,30 2,10 120,20 

14.10.2009 – 07.30 13,70 6,80 519,00 7,00 16,00 2,08 0,70 0,09 10,40 2,20 131,00 

16.10.2009 – 08.00 14,10 6,62 448,00 5,00 9,00 2,23 0,60 0,13 9,80 2,20 105,50 

21.10.2009 – 08.00 15,00 6,30 695,00 3,00 12,00 1,98 0,80 0,10 9,20 1,60 140,20 

23.10.2009 – 08.00 13,40 6,23 388,00 2,00 9,00 2,00 0,70 0,09 9,00 1,40 126,50 

29.10.2009 – 07.30 12,30 6,60 498,00 9,00 28,00 4,30 0,50 0,12 9,60 1,60 90,20 

30.10.2009 – 08.00 11,20 6,56 374,00 6,00 13,00 3,40 0,70 0,10 9,60 2,10 120,20 

průměrné hodnoty 13,48 6,50 518,70 5,30 15,40 2,54 0,79 0,11 11,94 1,93 120,28 

02.11.2009 – 07.40 12,20 6,30 387,00 4,00 14,00 2,20 0,50 0,09 9,10 1,80 133,50 

04.11.2009 – 07.30 10,60 6,24 421,00 6,00 18,00 2,00 0,40 0,09 9,50 1,60 114,00 

06.11.2009 – 07.00 9,40 6,20 581,00 5,00 21,00 2,65 0,70 0,10 8,60 2,20 96,00 

12.11.2009 – 07.30 10,40 6,10 502,00 4,00 12,00 1,90 0,60 0,15 9,80 2,00 106,00 

13.11.2009 – 07.30 9,30 5,95 381,00 3,00 19,00 1,84 0,70 0,08 9,50 1,20 113,00 

19.11.2009 – 07.00 9,40 5,90 488,00 5,00 12,00 2,10 0,40 0,07 10,00 1,60 138,00 

20.11.2009 – 07.00 8,60 6,30 448,00 7,00 9,00 2,00 0,40 0,10 9,80 1,40 105,50 

24.11.2009 – 07.30 8,70 6,16 502,00 5,00 13,00 2,85 0,50 0,10 9,90 1,60 120,20 

26.11.2009 – 07.30 7,30 6,55 317,00 8,00 12,00 3,30 0,70 0,13 10,40 1,40 125,80 

30.11. 2009 – 07.00 7,20 6,17 383,00 4,00 9,00 2,26 0,80 0,09 14,30 1,40 96,14 

průměrné hodnoty 9,31 6,19 441,00 5,10 13,90 2,31 0,57 0,10 10,09 1,62 114,81 

04.12.2009 – 07.00 7,30 6,02 403,00 2,00 19,00 2,08 0,70 0,07 10,50 1,80 105,80 

07.12.2009 – 07.30 7,40 5,95 393,00 4,00 13,00 1,62 0,40 0,08 9,50 1,80 124,50 

10.12.2009 – 07.30 6,60 6,20 366,00 4,00 15,00 1,70 0,60 0,08 9,9 1,60 101,00 

11.12.2009 – 07.15 6,70 6,15 390,00 6,00 9,00 1,64 0,50 0,09 14,60 1,40 119,40 

15.12.2009 – 07.30 6,30 6,13 406,00 5,00 18,00 1,80 0,70 0,10 10,40 1,30 133,00 

18.12.2009 – 07.00 6,20 5,95 351,00 3,00 12,00 1,75 0,50 0,09 14,50 1,20 92,10 

průměrné hodnoty 6,75 6,07 384,83 4,00 13,39 2,13 0,57 0,09 11,57 1,52 112,63 

aritmetický průměr (10-12/09) 10,32 6,28 457,92 4,92 14,58 2,27 0,65 0,10 11,14 1,72 116,41 

maximum 19,80 6,80 695,00 2,00 28,00 4,30 1,20 0,13 18,50 2,20 148,00 

minimum 14,30 5,90 351,00 9,00 9,00 1,62 0,40 0,07 9,20 1,20 90,20 

počet měření 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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Tabulka 17 – Přehled průměrných hodnot surové vody za rok 2008. 

vstupní surová voda 
(průměrná hodnota za r. 2008 - 

Povodí Ohře, a. s.) 

Teplota vzorku  
 0 C 

pH   
[-] 

vodivost   
[µS/cm] 

NL  
[mg/l] 

CHSKCr   
[mg/l] 

CHSKMn   
[mg/l] 

KNK 4,5  
[mmol/l] 

Fe- iont.   
[mg/l] 

SiO2  
[mg/l] 

tvrdost   
[mmol/l] 

SO4
 2-  

[mg/l] 

minimum 4,00 7,59 294,00 7,15 6,00 1,20 0,80 0,30 6,00 1,10 62,50 

maximum 22,00 8,44 576,00 94,03 129,00 8,48 1,80 2,50 19,00 2,85 168,20 

aritmetický průměr 12,98 8,03 397,31 29,70 36,10 5,66 1,23 0,83 11,85 1,79 105,96 
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Graf 12 – Celkové výsledky měření  (čiřič 1). 
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Graf 13 – Dílčí výsledky měření  (čiřič 1). 
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Graf 14 – Celkové výsledky měření  (čiřič 2). 
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Graf 15 – Dílčí výsledky měření  (čiřič 2).  
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5.4 Zhodnocení procesu čiření  

Díky měření, které jsem provedla se odhalilo několik významnějších odchylek od 

předpokládaného stavu.  

Hodnoty pH nad 6,5 naznačují problém s dávkováním, stanovená hodnota nad pH 

7 se objeví při výpadku dávkování. Zvýšené hodnoty NL jsou způsobeny více 

faktory. Jednou je skoková změna teploty vody, která je přiváděna do čiřičů 

částečně přes vnitřní provozní chladiče. Doporučila jsem zrychlení průtoku vody 

tak, aby nedocházelo k výraznému zvýšení teploty této vody, a tím k destabilizaci 

čiřícího procesu. Druhým je příliš vysoká kvalita čištění a sedimentace, která vede 

k zředění kalového mraku, který zadržuje vločky proti vznosu a unášení do žlabů 

spolu s odčiřenou vodou. Problém nastává i v případě průtoku pod stanovenou 

minimální limitní hodnotu, nebo při příliš rychlém zvýšení průtoku. Dávkováním 

síranu železitého se snižuje pH a KNK4,5 (alkalita) a dle této vlastnosti se 

kontroluje správnost dávkování. 

Z provedeného měření chemického složení vody po vyčiření lze vysledovat, že 

v průběhu zkušebního provozu došlo k postupnému vylepšování dávkování, a tím i 

výsledků naměřených hodnot. Z tabulek 15 a 16 vyplývá, že přidáním síranu 

železitého, POK a POF dojde ve srovnání se vstupní surovou vodou k výraznému 

snížení hodnot NL, KNK4,5, Fe-iontového, CHSK a pH, méně výrazně se snížily 

hodnoty tvrdosti, vodivosti a SiO2. Výsledky měření obsahu SO4
2- se výrazně 

neodlišily od průměrné hodnoty vstupní surové vody. Tento výsledek je způsoben 

přidáváním Fe2(SO4)3 jako hlavního činitele pro požadovanou reakci s následným 

vysrážením nežádoucích nečistot ze surové vody. Část SO4
2- se stává součástí 

dalších reakcí a zachytí se ve vločkovém mraku, část zůstane rozpuštěna ve 

vodě. 
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6. Diskuze 

V kapitole 4 jsem provedla srovnání energetické náročnosti vodního hospodářství 

před a po provedení komplexní obnovy včetně nově vzniklé spotřeby chemikálií 

a uspořené surové vody. Vyhodnotila jsem dopad úspor i zvýšených nákladů 

do hlavních environmentálních ukazatelů. Celkový výsledek porovnání hodnot, 

který jsem provedla, mohu zhodnotit jako pozitivní.  

Ze srovnání výsledků svého měření na čiřičích v kapitole 5 vyplývá, že během 

zkušebního provozu došlo k postupné optimalizaci dávkování a provozu. Díky 

měření byly identifikovány nedostatky, které byly postupně odstraněny. Sledované 

parametry nyní odpovídají minimálním a maximálním hodnotám zadaným 

výrobcem, což je patrné z tabulek 15 a 16. Ostatní hodnoty byly výrobcem 

označeny za vyhovující. 

Pro další provoz doporučuji provádět průběžná, pravidelná měření hodnot 

stanovených i nestanovených výrobcem tak, jak jsem je prováděla v říjnu 

až prosinci 2009. Měření bylo prováděno v chladném období roku a je potřeba 

prověřit účinnost i v letních měsících, aby nedošlo ke zhoršení parametrů. 
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7. Závěr 

Provoz uhelných elektráren je v dnešní době značně odlišný ve srovnání 

s provozem a technologiemi, jaké se používaly ve 20. století. Dnes se klade velký 

důraz na mnoho environmentálních faktorů, které jsou důležité nejenom 

 z ekonomického hlediska, ale je brán i velký zřetel na hledisko ekologické. Vývoj 

technologií pro provoz uhelných elektráren dokazuje, že je správné zajímat se 

o nové postupy. Ve své práci jsem se zaměřila na navržený projekt, který řeší 

funkci a provoz vodního hospodářství v  tepelné elektrárně Tušimice II. Za hlavní 

přínos své práce považuji srovnání staré a nové technologie, a tím i prokázání 

výhodnosti výměny stávající technologie za novou. Porovnání jsem provedla 

z několika environmentálních pohledů.  Za stěžejní přínos své práce považuji fakt, 

že úspora vlastní spotřeby provozu při výrobě elektřiny má velký vliv ekologický 

a navíc i přínos ekonomický.  

Výsledky své práce opírám o konkrétní údaje a poznatky o funkci a provozu 

vodního hospodářství, o technické parametry zařízení vodního hospodářství před 

a po komplexní obnově a o analýzu s vyhodnocením výsledků z provedených 

laboratorních měření. Vzhledem k těmto uvedeným faktům se domnívám, že cíle, 

které jsem si stanovila pro vypracování této diplomové práce, jsem splnila.  

Praktickým zařazením několika vylepšení, které jsem včlenila do diplomové práce 

a které jsou dnes součástí nové technologie vodního hospodářství, je pravidelný 

monitoring a rozšíření měřených hodnot s možností využití v dalších 

připravovaných projektech komplexní obnovy. Je jím například chystaný retrofit 

elektrárny Prunéřov II  a elektrárny Počerady. 

Provoz nového vodního hospodářství je zatím ve zkušebním režimu a je postupně 

doplňován o další technická řešení, která jsou vyvolaná potřebami zefektivnění 

a vylepšení navržené koncepce rekonstrukce elektrárny Tušimice. 
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