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Anotace 

 

Práce řeší problematiku využití vody v energetickém průmyslu. Člení jednotlivé vodní a 

parní okruhy Teplárny Vítkovice ČEZ, a.s. Specifikuje jejich chemické a fyzikální 

parametry. Zabývá se chemickou úpravou těchto okruhů a specifikuje jejich fyzikální a 

chemickou kontrolu, popisuje proces výroby demineralizované vody v dané teplárně 

včetně statistického rozoru efektivity používaných regeneračních chemikálií. V závěru je 

shrnuté statistické zhodnocení parametrů vstupní surové vody a jejich vliv na ekonomiku 

úpravy vody. 

 

Klíčová slova 

 

Vodní a parní okruhy, demineralizovaná voda, fyzikální a chemická kontrola. 

 

Summary 

 

The work addresses issues of water use in the energy industry. Divided into different areas 

of water and steam heating plant Vitkovice CEZ, a.s. Specifies the chemical and physical 

parameters. It deals with the chemical modification of these circuits, and specifies their 

physical and chemical control, describes the process of production of demineralized water 

in the heating plant, including statistical rozoru effective use of regenerative chemicals.The 

conclusion summarizes the statistical evaluation of the input parameters of raw water and 

their impact on the economics of water treatment. 

 

Key words 

 

Water and steam lines, demineralized water, chemical and physical control. 
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Seznam pouţitých zkratek 

ČEZ, a.s České energetické závody, akciová společnost 

ČSN Česká státní norma 

K 11 Kotel číslo 11 

K 9 Kotel číslo 9 

K 10 Kotel číslo 10 

RS 9,6/7,3 MPa Redukční stanice9,6/7,3 mega pascal 

RS I 7,3/1,5 MPa Redukční stanice číslo I 7,3/1,5 mega pascal 

RS II 7,3/1,5 MPa Redukční stanice č. II 7,3/1,5 mega pascal 

TG 9 Turbogenerátor číslo 9 

TG 10 Turbogenerátor číslo 10 

TG 7 Turbogenerátor číslo 7 

TG 8 Turbogenerátor číslo 8 

R8 TG 7 Protitlaká turbína TG 7 

R8 TG 8 Protitlaká turbína TG 8 

I NO TG 7 První neregulovaný odběr TG 7 

I NO TG 8 První neregulovaný odběr TG 8 

II RO TG 7 Druhý regulovaný odběr TG 7 

II RO TG 8 Druhý regulovaný odběr TG 8 

G Generátor 

K Kondenzátor 

TO TG 7 Teplovodní ohřívák TG 7 

TO TG 8 Teplovodní ohřívák TG 8 

ZO TG 7 Základní ohřívák TG 7 

ZO TG 8 Základní ohřívák TG 8 

ŠO TG 7 Špičkový ohřívák TG 7 

ŠO TG 8 Špičkový ohřívák TG 8 

VO TG 7 Vakuový ohřívák TG 7 

VO TG8 Vakuový ohřívák TG 8 

HVS Horkovodní systém vytápění 

TVS Teplovodní systém vytápění 
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TV Teplá voda 

ČOV Čistírrna odpadních vod 

OČ Oběhové čerpadlo 

GCH Generátorový chladič 

OCH Olejový chladič 

POF Pomocný organický flokulant 

PF Pískový filtr  

AN Anexový filtr 

KAT Katexový filtr 

MB MixBed filtr 

ZN Zásobní nádrž 

Na Na cykl 

OV Odpadní voda 

KP Koksový plyn 

ZP Zemní plyn 

THM Trihalogenmethany 

NČS Nová čerpací stanice 
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1. Úvod a cíl bakalářské práce 

Jednou ze základních surovin používaných při jakékoliv průmyslové výrobě je voda. 

Požadavky na její kvalitu se odvíjejí od účelu jejího použití a proto vyžadují také různé 

způsoby její úpravy. V této práci se budu zabývat použitím vody v energetice. K objasnění 

celé problematiky mi napomůže rozbor jednotlivých vodních a parních okruhů Teplárny 

Vítkovice ČEZ, a. s. 

Tato teplárna vznikla původně jako několik energetických ústředen zabezpečujících 

všechny druhy energií pro strojírenskou a hutní výrobu soustředěnou v průmyslové oblasti 

Ostravy – Vítkovic. Po několika reorganizacích, vynucených změnami výroby v rámci 

bývalého podniku Vítkovice a.s., vznikla Teplárna Vítkovice jako samostatná organizační 

jednotka v rámci skupiny společnosti ČEZ a.s., zahrnující již pouze výrobní jednotku 

vyrábějící elektrickou energii a teplo, včetně jeho rozvodu. 

V energetice, do které spadá i obor teplárenství, je voda používaná několika různými 

způsoby: 

A. Voda ve formě vody a páry sloužící k pohonu turbogenerátorů. 

B. Voda jako teplovodní látka sloužící k transportu tepelné energie. 

C. Doplňkové vodní systémy sloužící k bezpečnému provozu energetického zařízení. 

 

Pro teplárnu Vítkovice ČEZ, a.s. je veškerá voda nutná k provozu zabezpečována z řek 

Ostravice a Odry za pomocí systému rozvodu provozní a chladící vody dodávané firmou 

ČEZ, Energetické služby. 

Cílem bakalářské práce bylo popsat použití vody v celém teplárenském procesu, rozčlenit 

jednotlivé vodní a parní okruhy, zhodnotit kvalitu vstupní surové vody v dané lokalitě 

v dlouhodobé časové řadě, najít vlivy působící na změnu této kvality se zhodnocením 

těchto vlivů na ekonomiku provozu teplárny Vítkovice ČEZ, a.s. V závěru bych shrnula 

základní podmínky využití vody v teplárenství s návrhy na jejich zlepšení. 
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2. Poţadavky na jakost vody v teplárnách 

Požadavky na kvalitu těchto vod vycházejí z chování látek v nich obsažených. 

 Některé látky obsažené ve vodě se vylučují, zvlášť za zvýšených teplot a vytvářejí 

více či méně kompaktní nánosy. Ty pak ucpávají rozvodné potrubní řady, případně 

tvoří vrstvy, které zabraňují přestupu tepla a mohou vést až k poškození zařízení. 

 Některé látky působí korozivně na kovové a betonové konstrukce zařízení. 

Zejména CO2 a O2 rozpuštěné ve vodě. 

 Biogenní prvky obsažené ve vodě pomáhají růstu živých organismů, zvláště řas, 

ucpávajících potrubní systémy. 

 

Všechny tyto nepříznivé jevy se zvyšují s rostoucí teplotou. Na tvorbě nánosů se v hlavní 

míře podílejí vápenaté a hořečnaté ionty. Součet jejich obsahů ve vodě označujeme jako 

tvrdost vody. Pokud bychom tuto tvrdost neodstraňovali, pak by vznikly na stěnách 

kotelních trubek, várnic a lopatkách turbín nánosy. Podle tlaku a teplot vznikají tyto druhy 

nánosů [1]: 

1. Tvrdý kámen – síran vápenatý CaSO4, křemičitan vápenatý CaSiO3. 

2. Měkký kámen – křemičitan hořečnatý MgSiO3. 

3. Měkký kámen až kal – hydroxid hořečnatý Mg(OH)2, fosforečnan vápenatý 

Ca3(PO4)2. 

4. Měkký nános – zásaditý fosforečnan (apatit) 3Ca3(PO4)2.Ca(OH)2, 

fosforečnan hořečnatý Mg(PO4)2 

5. Tvrdý a měkký kámen (podle podmínek) – uhličitan vápenatý CaCO3“ 

 

V odvětví energetiky, která má dlouhodobé zkušenosti získané vývojem a provozem 

energetických zařízení, byly proto vypracovány normy na kvalitu napájecí vody pro 

energetická zařízení. Platí zásada, že s čím vyšším tlakem a teplotou zařízení pracuje, tím 

vyšší jsou nároky na napájecí vodu. Pro vodní tepelné rozvody a vodní kotle stačí voda 

změkčená, tzn. voda s odstraněným obsahem kationtů Ca
2+

 a Mg
2+

. Pro vysokotlaké parní 

kotle se výhradně používá voda demineralizovaná. Celou problematiku podrobně řeší ČSN 

07 7401 (voda a pára pro energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa) a ČSN 

07 7403 (voda a pára pro tepelná zařízení s pracovním tlakem páry nad 8 MPa).  
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Pro kotle používané v teplárně Vítkovice ČEZ, a.s. platí norma ČSN 07 7401. Tato norma 

stanoví technické požadavky na jakost vody používané k napájení a provozu horkovodních 

a parních kotlů s pracovním tlakem páry do 8 MPa, dále pro teplovodní a nízkotlaké parní 

kotle s nejvyšší pracovní teplotou do 115°C o jmenovitém výkonu vyšším než 60 kW, 

jakož i pro odparky a měniče páry. 

Norma neuvažuje k použití vodu znečištěnou odpadními látkami (jako fenoly, dehty, oleji, 

naftou, detergenty, sulfitovými výluhy, celulóuou, škroby, cukry, aj.) [5]. 

 

Přesné požadavky vyplývají z uvedených tabulek stanovených touto normou. 
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[5] Tabulka č. 1 Napájecí voda parních kotlů, odparek a měničů páry 

Ukazatel 

M
ěř

íc
í 

je
d

n
o

tk
a
 

Kotle s pracovním 

tlakem páry do 0,15 

MPa včetně Kotle 

skříňové 

válcové 

kombinované 

Kotle vodotrubné 

O
d

p
a

r
k

y
 

M
ě
n

ič
e 

p
á
r
y
 

Průměrná hodnota q 
s přirozenou nebo nucenou cirkulaci 

s nejvyšším pracovním tlakem páry p 

P
r
ů

to
č
n

é 
p

 <
 8

 

M
P

a
 

q < 23 

kW/m
2
 

q ≥ 23 

kW/m
2
 

0,15 MPa < p ≤ 

2,5 MPa 

0,15 MPa ≤ p 

≤ 2,5 MPa 

2,5 MPa < p < 

6,5 MPa 

6,5 MPa ≤ 

p < 8 MPa 

Hodnoty závazné  

Tvrdost 
μmol/l 

*) 
100 30 30 30 10 5 0,5 30 30 

Obsah kyslíku μg/l 500 100 50 **) 30 20 20 10 50 50 

pH při 25°C  > 7 > 8,5 8,5 až 9,5 8,5 až 9,5 8,5 až 9,5 8,5 až 9,5 
8,5 až 9,5 

***) 
8,5 9,5 

Olej mg/l 3 3 2 1 0,5 0,5 0,5 3 3 

Obsah SiO2 μg/l       20 - - 

Konduktivita při 25°C μS/cm       0,3 - - 

*) koncentrace chemických ekvivalentů; **) pro kotle válcové kombinované bez ohříváků vody se připouští až 100 mg/l O2;  ***) pouze pomocí těkavých alkalizačních 

prostředků, pro mosazné NTO 8,7 až 9. 
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[5]  Tabulka č. 2 Zkondenzovaný vzorek přehřáté páry 

Ukazatel Měřící jednotka 

Kotle s přehřívákem pro přehřátí páry ≥ 50°C a p > 2,5 MPa(nejvyšší dovolené 

hodnoty) 

pára k topným nebo 

jiným průmyslovým 

účelům 

pára k pohonu 

protitlakých turbín 

pára *) k pohonu 

kondenzačních turbín 

Hodnoty závazné   

Konduktivita při 25°C μS/cm 3 1 0,3 

Obsah SiO2 μg/l 100 40 20 

*) u kotlů průtočných musí jakost páry odpovídat hodnotám páry pro pohon kondenzačních turbín 
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3. Vodní a parní okruhy pouţívané při výrobě tepla v Teplárně 

Vítkovice, a. s. 

Pro podrobný popis parních a vodních okruhů v Teplárně Vítkovicích je nejprve nutno 

charakterizovat její základní energetická zařízení. 

 

Schéma č. 1:Základní schéma parního okruhu Teplárny Vítkovice ČEZ, a.s. 

 

Data: 

Tabulka č. 3 Technická data kotelních jednotek 

 Tlak [MPa] Výkon [t/hod] Teplota[°C] Palivo Stabilizace 

K9 7,6 125 510 černé uhlí ZP 

K10 7,6 125 510 černé uhlí KP 

K11 9,3 215 540 černé uhlí ZP, KP 

 

Tabulka č. 4 Technická data turbogenerátoru 

 TG 7 TG 8 R8TG 7 R8TG 8 TG 9 TG 10 

Výkon [MW] 15 15 8 8 22 25 
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Pro lepší pochopení musíme rozčlenit jednotlivé parní a vodní okruhy do samostatných 

celků a teprve poté popisovat jednotlivé celky. 

Základní rozdělení: 

 Prvním systémem je okruh úpravy  surové vody na vodu demineralizovanou, kterou 

používáme jako zdroj napájecí vody kotelních jednotek. 

 Druhým okruhem jsou parní systémy teplárny, které slouží k přenosu tlakové a 

tepelné energie, získané ve spalovacím procesu na kotelní jednotce, k parním 

turbínám. Zde dochází k transformaci na elektrickou energii vyráběnou 

v generátorech parních turbín a tepelnou energii předávanou v tepelných 

výměnících vytápěcím vodním systémům. 

 Třetími okruhy jsou systémy horkovodního systému vytápění, teplovodního 

systému vytápění a teplé vody. Úkolem těchto systémů je přenos teplené energie k 

odběratelům. 

 Čtvrtým samostatným okruhem je systém kondenzátů a napájecí vody. 

 Pátým systémem je systém chladících okruhů. 

3.1. Výroba a vyuţití demineralizované vody 

Z předcházejícího přehledu vodních a parních okruhů, z popisu hlavních technologických 

zařízení a z ČSN 07 7401 a ČSN 07 7403 je zřejmé, že pro napájení kotlů je nutno použít 

demineralizovanou vodu, což je voda zbavená všech rozpuštěných látek. Z používaných 

způsobů lze zmínit: 

A) Vícenásobná destilace vody 

B) Reverzní osmóza 

C) Iontová výměna 

 

Každá z uvedených možností má svou míru kvality upravené vody a různě vysoké 

provozní náklady na její úpravu. 

V našem případě je použita metoda iontové výměny, kdy veškeré kationty vyměňujeme za 

kationt vodíku H
+
 a veškéré anionty vyměňujeme za hydroxilovou skupinu OH

-
. Obecně 

lze popsat iontovou výměnu těmito rovnicemi: 
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HKIKHI ..............  

OHAIAOHI ..............  

K reakci dochází až do ustavení rovnovážné konstanty. Velikost rovnovážné konstanty je 

závislá na afinitě jednotlivých iontů vůči iontoměniči a platí pro ni tato pravidla: 

[1] 

a) Afinita iontu k iontoměniči je tím větší, čím je větší nábojové číslo iontu. 

b) Afinita iontu k iontoměniči je tím větší, čím je větší poloměr iontu (při stejném 

náboji). 

Pro kationty platí afinitní řada 

(H
+
) < Na

+
 < K

+
 < Mg

2+
 < Ca

2+
 < Fe

2+
 < Al

3+
 < Fe

3+
 

Pro anionty platí afinitní řada 

(OH
-
) < HCO3

-
 < Cl

-
 < Br

-
 < I

-
 < NO3

-
 < SO4

2-
 

 

Tyto afinitní řady jsou platné pouze pro silně kyselé katexy a silně bazické anexy. 

Po vyčerpání výměnné kapacity ionexu je nutno ionexovou hmotu zregenerovat. Při 

regeneraci probíhají stejné děje jako při výměně, pouze opačným směrem. Toho 

dosáhneme tím, že použitím regeneračního činidla prudce zvýšíme koncentraci pracovního 

iontu. Katexové hmoty proto regenerujeme kyselinou chlorovodíkovou (HCl) případně 

chloridem sodným, pracuje-li katex v Na cyklu. Při regeneraci anexové hmoty používáme 

NaOH. 

Obecně lze tento děj popsat reakcemi: 

 

 

HIKKIH ..............  

OHIAAIOH ..............  
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3.1.1. Výroba demineralizované vody v Teplárně Vítkovice 

Systém výroby je založen na iontové úpravě vstupní surové vody s předřazeným stupněm 

čiření. Vstupní voda je odebíraná z řádu provozní chladící vody zásobující většinu 

průmyslových  podniků nacházejících se v oblasti Vítkovic. Do tohoto systému provozní a 

chladící vody je voda dodávána z čerpací stanice Hrabůvka, která odebírá vodu z řeky 

Ostravice nebo z náhradní čerpací stanice Nová ves odbírající vodu ze soutoku řek Odry a 

Opavy. Tato dodávaná voda je částečně zbavena mechanických nečistot průchodem přes 

česla, sedimentační nádrž a filtrací na pískových filtrech. 

 

Schéma č. 2 Schematické znázornění demineralizační stanice 

 

 

3.1.2. Předúprava surové vody čiřením 

Surová voda je vedena přes směsný parní ohřívák surové vody, kterým je udržovaná 

konstantní teplota přibližně 17°C do čiřicího zařízení typu DENSADEG, který se skládá ze 

tří vzájemně propojených samostatných komor. 
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První komora se nazývá koagulační. Zde je k upravované vodě dávkován roztok chloridu 

železitého FeCl3, který na sebe váže organické látky v rozpuštěném a koloidním stavu. 

Dalšími přídavnými látkami jsou: 

 Vápenné mléko Ca(OH)2 

 Část zpětného kalu 

 Chemická směs solí označená chemickým názvem chlorid – hydroxid – síran – 

hlinitý  

Množství dávkovaných chemikálií je regulováno automaticky a je závislé na množství 

upravované vody. Rovnoměrné rozvrstvení dávkovaných chemikálií je zajištěno 

míchadlem.  

Reakce probíhající v koagulační komoře: 

[9] 

OHCaCOOHCaHCOCa

HCOCaCOOHCa

COOHMgClHClHCOMg

COOHCaClHClHCOCa

OHFeHClOHFeCl

23223

2322

22223

22223

323

22

2

222

222

33

 

Takto připravená směs protéká otvorem ve spodní části přepážky do druhé komory. 

 

Druhá komora se nazývá flokulační. Zde se dávkuje pomocný organický flokulant. 

Vzniklé reaktanty v koagulační komoře Fe(OH)3, CaCl2, MgCl2 a CaCO3 jsou málo 

rozpustné sraženiny tvořící mikrovločky. Přidáním pomocného organického flokulantu 

dochází ve flokulační komoře ke spojování mikrovloček. Kvalita vločkového mraku a jeho 

rozložení v prostoru je kontrolována zákaloměrem za pomocí optických čidel. Z druhé 

komory je voda odváděna přes přepážky do třetí komory. 

 

Třetí komora se nazývá sedimentační. Zde dochází k sedimentaci vločkového mraku. Ze 

dna sedimentační komory je kal shrabován do kalové jímky odkud je část kalu 

přečerpávaná zpět do koagulační komory a zbytek kalu je odtahován k likvidaci. Voda 

v sedimentační nádrži stoupá vzhůru a přes sběrné žlaby odtéká na pískové filtry.  
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3.1.3. Písková filtrace 

Voda odtékající ze sedimentační komory DENSADEGu obsahuje vždy část 

nesedimentovaných vloček. Toto znečištění je nutno odstranit filtrací na pískových filtrech. 

Pískové filtry jsou uzavřené nádoby válcového tvaru s děrovaným dnem ve spodní části. 

Ve dně jsou zabudovány polypropylenové trysky vybavené filtračními štěrbinami. Nad 

tryskami je tenčí vrstva hrubozrného písku a nad ní vrstva filtračního písku o menší 

zrnitosti. Voda stéká gravitačně z DENSADEGu přes pískový filtr a z prostoru pod 

tryskovým dnem odtéká do nádrže filtrované vody. Vločkové nečistoty obsažené ve vodě 

se zachycují v pórech a na povrchu filtračního pískového lože. Zanesený pískový filtr je 

nutno vyprat společným působením protiproudu vody a stlačeného vzduchu.  

3.1.4. Demineralizace vody 

Pro výrobu demineralizované vody je použitá technologie úpravy vody za použití 

ionexových filtrů. V prvním stupni protéká voda přes katexový filtr, ve kterém proběhne 

výměna všech kationtů za vodíkový kationt H
+
. Následujícím filtrem je dvoukomorový 

anexový filtr obsahující silně bazický a slabě bazický anex. Zde dojde k výměně všech 

aniontů za hydroxilovou skupinu OH
-
. Posledním stupněm je Mixbed filtr sloužící 

k zachycení všech eventuelně prošlých kationtů a aniontů přes první dva stupně. Voda 

upravena touto technologií dosahuje parametrů vodivosti pod 0,1 μS/cm a obsahu SiO2
2-

 

pod 15 μg/l.  

 

Katexové filtry 

Katexové filtry jsou válcové uzavřené nádoby s jednou komorou ohraničenou spodním a 

horním filtračním dnem. Ionexová hmota téměř zcela vyplňuje komoru filtru, pouze 

v horní části je vrstva lehké inertní pryskyřice, která zabraňuje pronikání ionexové  hmoty 

do štěrbin filtračních trysek horního filtračního dna. Voda vtékající do filtru při úpravě 

vtéká v jeho dolní části a při průchodu vyzdvihne vrstvu ionexové hmoty jako píst 

k hornímu dnu. Pro jeho optimální funkci je nastaven průtok 90 tun/hod. Z katexového 

filtru voda jde na dvoukomorový anexový filtr [9]. 
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Anexové filtry 

Anexové filtry jsou válcové uzavřené nádoby o dvou komorách, což znamená, že mají tři 

dělící dna osázené tryskami pro průchod vody. Voda protéká opět směrem zdola nahoru. 

Dolní komora je naplněna slabě bazickým anexem odstraňujícím z vody anionty silných 

minerálních kyselin (Cl
-
, SO4

2-
, NO3

-
, atd.). 

Horní komora je naplněna silně bazickým anexem zachycujícím anionty slabě 

disociovaných kyselin jako např. CO3
2-

, SiO2
2-

. Voda za tímto stupněm je již plně 

demineralizovaná v odpovídající kvalitě. Kvalita vystupující vody je kontrolována 

kontinuálně a to v parametrech: vodivost a průnik nejhůř zachytitelných iontů SiO2
2-

. Při 

překročení některého ze stanovených parametrů se odstavuje celá demineralizační linka – 

katex + anex a nezjišťuje se, který z těchto filtrů je vyčerpán. Oba filtry pak projdou 

regenerací a zafiltrováním a tím se připraví k opětovnému provozu [9]. 

 

MB – filtry 

Mix – bed filtr slouží jako koncový stupeň úpravy demineralizované vody zachycující 

veškeré prošlé kationty a anionty z předchozí úpravy. K těmto průnikům dochází např. při 

vyčerpání předcházející demineralizační linky. Samotné filtry jsou jednokomorové válcové 

nádoby s dolním a horním tryskovým dnem naplněné směsí silně kyselého katexu a silně 

bazického anexu. Během provozu jsou oba typy hmot rovnoměrně promíseny [9].  

3.1.5. Regenerace ionexových filtrů 

Demineralizační linky katex – anex se vždy regenerují najednou jako celek.  

 

Regenerace katexových filtrů 

Katexová hmota je regenerovaná 6 % kyselinou chlorovodíkovou HCl, která protéká 

ionexovou hmotou shora dolů, čož znamená, že regenerační roztok protéká v opačném 

směru než provozní filtrace. 

Po provedené regeneraci se provede vytěsnění a vymytí zbytkových chemikálií 

demineralizovanou vodou až do dosažení m – hodnoty 1 mmol /l [9]. 
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Regenerace anexových filtrů 

Tato regenerace se provádí 3 % hydroxidem sodným (NaOH). Směr toku regeneračního 

činidla je shora dolů, tzn. proti směru toku provozní filtrace. Regenerační činidlo protéká 

nejprve vrstvou silně bazického anexu a poté vrstvou slabě bazického anexu. Po ukončení 

regenerace opět následují fáze vytěsňování chemikálií a vymývání ionexových hmot 

přesně stanoveným průtokem demineralizované vody. Tato fáze je ukončena po dosažení p 

– hodnoty 0,2 mmol/l. 

Po dosažení těchto hodnot za katexovým a anexovým filtrem nastává cirkulační vymývání. 

Toto cirkulační vymývání se provádí společně pro katex i anex a to ve směru provozní 

filtrace. Cirkulační vymývání se provádí až do doby, kdy je dosaženo na výstupu z demi 

linky hodnoty vodivosti menší než 4 μS /cm. Tím je demineralizační linka připravená 

k dalšímu provozu [9]. 

 

Regenerace MB – filtru 

Během provozu jsou kuličky silně kyselého katexu a silně bazického anexu rovnoměrně 

promíseny v celém objemu filtru. Takto promísená ionexová hmota by nešla zregenerovat. 

Proto je nutné rozdělit směs kuliček na dvě samostatné vrstvy. Před vlastní regenerací se 

proto provede vyprání ionexové hmoty přímo ve filtru proudem vody směřujícím zdola 

nahoru. Protože katexová hmota má vyšší specifickou váhu, usadí se její kuličky ve spodní 

vrstvě. V horní vrstvě tedy zůstává ionexová hmota silně bazického anexu. Takto 

rozdělenou hmotu do dvou vrstev již lze regenerovat. Regenerace probíhá u obou hmot 

současně. Anexová hmota je regenerována 3 % NaOH, který je přiváděn do filtru zhora. 

Katexová hmota je regenerována 6 % HCl, která je přiváděná do filtru zdola. Odpadní 

voda po regeneraci je odváděná drenážním systémem umístěným v rozhraní obou vrstev. 

Stejným způsobem jako regenerace probíhá i vytěsňování chemikálií po regeneraci a 

následné vypírání chemikálií. Poté, co je vypírání ukončeno, se částečně spustí hladina a za 

pomocí stlačeného vzduchu se promísí obě hmoty tak, aby došlo k jejich dokonalému 

promísení. Po promísení ionexové hmoty je filtr naplněn vodou a průtokem vody shora 

dolů zafiltrován na hodnotu vodivosti výstupní vody 1 μS / cm. Tím je filtr připraven 

k provozu [9]. 
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3.1.6. Neutralizace odpadní vody 

Při regeneraci katexu vzniká odpadní voda s pH hodnotou menší než 1. Při regeneraci 

anexu vzniká odpadní voda s pH hodnotou větší než 10. Protože při regeneraci demi - linky 

nebo MB – filtru dochází vždy k současné regeneraci katexu i anexu a odpadní vody jsou 

vedeny společně do neutralizační jímky, dojde k vzájemné neutralizaci obou odpadních 

vod. Má – li voda v neutralizační jímce hodnotu pH po dokonalém promísení, v rozmezí 

6,5 – 8, lze tuto vodu přečerpat do odpadní kanalizace ústící do ústřední ČOV Vítkovice. 

Pokud je odpadní voda v neutralizační jímce mimo toto rozmezí, je její pH upravováno 

přídavkem NaOH nebo HCl dle potřeby. 

3.2. Výroba a vyuţití změkčené vody 

3.2.1 Výroba změkčené vody 

Pro výrobu změkčené vody se používá silně kyselých katexů v sodíkovém cyklu. 

Důvodem této úpravy je odstranění tvrdosti vody tzn. hlavně kationtů Ca
2+

 a Mg
2+

. Tyto 

vápenaté a hořečnaté soli ve formě hydrouhličitanu (HCO3
-
) přecházejí při vyšších 

teplotách na nerozpustný uhličitan vápenatý (CaCO3) a hořečnatý (MgCO3). Ty utvářejí 

v potrubních systémech HVS a TVS tvrdé nerozpustné usazeniny. Převedením všech solí 

obsažených ve vodě na sodné soli zabráníme tomuto nežádoucímu srážení. Sodné soli mají 

velmi vysoký koeficient rozpustnosti, který se téměř nemění s rostoucí teplotou. 

K úpravě vody slouží dva změkčovací filtry v provedení jednokomorové válcové nádoby 

s dolním a horním tryskovým dnem. Objem komory je téměř zcela zaplněn ionexovou 

hmotou a v horní části nad hladinou ionexové hmoty je vrstva inertní pryskyřice chránící 

horní tryskové dno před zanášením ionexovou hmotou. Během provozu voda proudí zdola 

nahoru a provoz je kontrolován na obsah tvrdosti ve vystupující vodě. Provoz filtru je 

ukončen při hodnotě tvrdosti větší než 0,1 mmol/l. 

 

Regenerace Na cyklu 

Po odstavení ionexového filtru z provozu  je ionexová hmota nejprve vyprána vzduchem a 

poté provozní vodou ve směru zdola nahoru. Po vyprání se provede regenerace 10 % 
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roztokem NaCl ve směru zhora dolů. Ve stejném směru se provede i následné vytěsnění 

regeneračních chemikálií a vymytí ionexové hmoty. Koncové zafiltrování je již provedeno 

v normálním provozním režimu a je ukončeno při dosažení tvrdosti menší než 0,5 mmol/l 

[9].  

3.2.2. Vyuţití změkčené vody v systému HVS 

HVS (horkovodní systém vytápění) – tento systém je určen k dálkovému přenosu tepla ve 

velkých objemech. Tyto systémy slouží výhradně k vytápění následných tepelných 

výměníků, případně k přímému vytápění výrobních hal přes systém kaloriferů. Výstupní 

parametry topné vody jsou: Teplota až 150°C, Tlak 1,5 MPa [6]. 

Systém lze rozdělit na vnitřní a vnější okruh: 

 Vnitřní okruh je ohraničen vratným a výtlačným rozdělovačem a jeho součástí jsou 

dále tepelné ohříváky, sací rozdělovač, oběhová čerpadla a regulační prvky. 

 Vnější okruhy jsou tvořeny jednotlivými výtlačnými trasami k odběratelům a 

předávacími výměníky tepla. 

Systém vnitřního okruhu , kterým se budeme zabývat , se skládá z následujících částí: 

Schéma č. 3 Schéma vnitřních okruhů HVS 
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Vratný rozdělovač 

 

Je uspořádán sběrnicovým systémem, tzn. že vratná vychlazená voda vracející se od 

jednotlivých odběratelů vtéká do jednoho rozdělovače a odtud vychází na dva samostatné 

okruhy TG7, TG8. Jednotlivé vratné větve jsou osázeny uzavíracími elektrickými 

armaturami. Stejné armatury jsou i na výstupech do vnitřních okruhů TG7 a TG8 [6]. 

 

Výměníky HVS systému 

 

Vnitřní systém HVS je rozdělen na dva samostatné okruhy označené podle turbogenerátorů 

dodávajících páru k jejich ohřevu. V každém z okruhů jsou zařazeny dva samostatné 

výměníky tepla zařazené v sérii. Ohřívaná voda prochází trubkovým svazkem stojatého 

výměníku. Do mezitrubkového prostoru je přiváděná topná pára. První výměník se nazývá 

základní ohřívák a je vytápěn párou odebíranou z II. regulovaného odběru kondenzační 

teplárenské turbíny. Tato pára má parametry 165°C a tlak 0,2 MPa. Druhý výměník 

zařazený v sérii se nazývá špičkový ohřívák. Je stejné konstrukce pouze k otopu se používá 

pára s vyšší teplotou [6].  

 

Sací rozdělovač, oběhová čerpadla, výtlačný rozdělovač 

 

Sací rozdělovač slouží ke smíchání vody z obou okruhů, které mohou mít na výstupu 

rozdílné teplotní parametry, na požadovanou výstupní teplotu odvislou od venkovní 

teploty. 

Za sacím rozdělovačem následují oběhová čerpadla dávající výstupní vodě požadovaný 

tlak nutný k tomu, aby voda prošla celým systémem u odběratele a pokryla tlakové ztráty 

vznikající v systému. 

Posledním bodem systému HVS je výtlačný rozdělovač. Je uspořádán sběrnicovým 

systémem což znamená, že jsou do něj zaústěny výtlaky oběhových čerpadel a z něj jsou 

vedeny výstupy na jednotlivé trasy k odběratelům [6]. 
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3.2.3. Vyuţití změkčené vody v systému TVS 

Systém teplovodního vytápění je určen k přímému vytápění v radiátorech což znamená, že 

jeho výstupní parametry jsou nižší než u HVS systému. Maximální výstupní teplota je 

90°C a tlak do 0,6 MPa. Obíhající topná voda má shodné chemické složení se systémem 

HVS [7]. 

Schéma č. 4 Schéma vnitřních okruhů TVS 

 

Popis systému TVS 

- Vnitřní okruh TVS je rovněž ohraničen vratným a výtlačným rozdělovačem. 

- Vratný rozdělovač je uspořádán sběrnicovým systémem, do kterého se napojuje 

vratná voda od jednotlivých odběratelů. 

- Z vratného rozdělovače pak voda jde na sací rozdělovač a z něj na tři oběhová 

čerpadla. 

- Teprve za čerpadly se voda dělí na dva samostatné okruhy TG7 a TG8. V každém 

okruhu je umístěn ležatý trubkový ohřívák, kdy voda prochází trubkovým svazkem 

a je ohřívána párou vstupující do mezitrubkového prostoru. 
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- Vnitřní okruh systému TVS je zakončen výtlačným rozdělovačem, opět 

uspořádaným sběrnicovým systémem, z kterého vedou výstupy do jednotlivých tras 

k odběratelům. 

3.2.4. Teplá voda 

Je určena primárně k hygienickým účelům u jednotlivých odběratelů a proto nelze použít 

vodu stejného chemického a biologického složení jako v systémech HVS a TVS. 

Z hygienických důvodů se proto používá výhradně pitná voda odbíraná z rozvodu 

Ostravských Vodáren a kanalizací. Voda se ohřívá na teplotu v rozmezí 50 – 65°C a 

rozvádí se za pomocí oběhových čerpadel do rozvodů teplé vody. Hlavním odběratelem je 

Vítkovická nemocnice blažené Marie Antoníny. Z tohoto důvodu bylo nutné vyřešit i 

problém bakteriáního znečištění bakterií Legionella pneumophila. 

 

Nákaza touto bakterií byla poprvé popsána v roce 1976 v USA. Po setkání amerických 

vysloužilců organizovaných v Americké legii onemocnělo 182 těchto legionářů neznámým 

plicním onemocněním z nichž 34 skončilo smrtí. Jako původce onemocnění byla zjištěna 

baktérie, která byla pojmenovaná po této události Legionella pneumophila. Tato baktérie 

žije v pitné nebo užitkové průmyslové vodě. Nejvyšší koncentrace legionel je ve vodě 

v chladících věžích, která dosahuje teploty 36°C, pro legionely optimální. Nad 50°C se už 

nemnoží a vyšší teplota je zabíjí. Legionely lze nalézt v usazené rzi ve vodních nádržích. 

V přírodě se pomnožují uvnitř buněk prvoků, nejčastěji améb. Bylo již popsáno na 55 

druhů legionel, také dvě z vod Moravy, vlastenecky pojmenované Legionella moravica a 

Legionella brunensis. Do těla se legionela dostává dýchacím traktem aerosolem. Infekce 

proto snadno vzniká ve sprchách hotelů, nemocnic a domácností. Onemocnění, nejčastěji 

zánět plic postihuje hlavně osoby se sníženou odolností způsobenou jiným onemocněním 

[11]. 

Každý rok je v USA hospitalizováno přibližně 8000 až 18 000 lidí s diagnózou legionářská 

nemoc. Nicméně, mnoho infekcí není diagnostikováno a nebo oznámeno, a proto může být 

výskyt i vyšší. Nejvíce nemocí je diagnostikováno v létě a z kraje podzimu, ale nemoc se 

může objevit kdykoliv během roku. Legionářská nemoc se může projevovat symptomy 

jako jakákoliv jiná pneumonie, proto jí může být těžké diagnostikovat. Symptomy mohou 
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zahrnovat vysokou horečku, zimnici a kašel. Někdy se mohou objevit také bolesti svalů a 

hlavy.  K diagnostice a  průkazu bakterie se využívá rozbor krve, sputa a rentgen hrudníku. 

Inkubační doba bakterie je přibližně dva až čtrnáct dní. Lidé se mohou nakazit vdechnutím 

páry, která byla kontaminována bakteriemi legionely, například ve společných lázních.  

Tato bakterie není přenosná z člověka na člověka [15]. 

Tento problém byl odstraněn za pomocí desinfekce. 

 

Účelem desinfekce je hygienické zabezpečení pitné vody, tzn. především usmrcení 

choroboplodných zárodků (bakterie, viry) a také prevence před jejich výskytem v pitné 

vodě. K desinfekci jsou používany chemické nebo fyzikální postupy za nasazení 

následujících desinfekčních činidel [3]: 

 na bázi chlóru: 

o plynný chlór Cl2, 

o oxid chloričitý (chlordioxid) ClO2, 

o chlornan sodný NaClO, 

o chlorové vápno (jednorázově studny), 

o chloramin, 

 bezchlórových: 

o ozón O3, 

o UV záření, 

o oligodynamické účinky kovů 

 

V teplárně Vítkovice je použita metoda dávkováním oxidu chloričitého. Používaný oxid 

chloričitý se vyrábí přímo v místě dávkování z kyseliny chlorovodíkové (koncentrace 9%) 

a chloritanu sodného (koncentrace 7,5%). Dávkované množství oxidu chloričitého se 

dávkuje před oběhová čerpadla. Za čerpadly se odebírá vzorek teplé vody, který se vede na 

automatický analyzátor. Podle obsahu ClO2 se mění dávkované množství. Celý systém 

dávkování chlordioxidu probíhá kontinuélně a je plně automatizován. 

Výhodou tohoto způsobu desinfekce je, že oxid chloričitý netvoří s organickými látkami 

chlorované deriváty (THM) které jsou nežádoucím vedlejším produktem desinfekce v pitné 

vodě za pomocí chlóru a jeho sloučenin. 
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3.3. Systém kondenzátů a napájecí vody 

Základním koloběhem vody v teplárně je systém: napájecí voda → pára → kondenzát → 

napájecí voda. Ze schématu č. 5 je patrné, že se jedná o uzavřený kruhový systém, jehož 

základním účelem je přenos energie získané během spalovacího procesu v kotlích a jeho 

následná přeměna na elektrickou energii a teplo, jako výsledné produkty teplárny. 

 

Schéma č. 5 Schéma napájecí vody 

 

 

3.3.1. Napájecí voda 

Napájecí voda je směsí kondenzátů a demineralizované vody, která se doplňuje do tohoto 

okruhu k pokrytí ztrát vzniklých v tomto uzavřeném systému. Přidávaná demineralizovaná 

voda je zaústěná do odplyňovačů umístěných v horní části napájecích nádrží. Zde dojde 

k odstranění rozpuštěných plynů (O2, N2, CO2) které způsobují korozi kovových materiálů. 

Z odplyňovačů voda stéká do napájecí nádrže, kde se mísí s vratnými kondenzáty. Nad 

hladinou napájecí vody v napájecí nádrži se udržuje parní polštář tvořený párou 0,2 MPa, 
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který slouží k zamezení styku napájecí vody s atmosférickým vzduchem, k uklidnění 

hladiny a k ohřátí napájecí vody na teplotu cca 110 °C. 

 

Voda z napájecích nádrží stéká do sání napájecích čerpadel. Systém je tvořen čtyřmi 

napájecími čerpadly poháněnými elektrickým motorem a dvěmi napájecími čerpadly 

poháněnými parní turbínkou. Napájecí čerpadla jsou konstruována jako vícestupňová. 

Výkon každého čerpadla je 160 tun.hod
-1

. při tlaku 12,5 MPa. Voda z výtlaku je vedena do 

společné napájecí sběrny, ze které je napojeno napájení kotlů K 9, K 10. Kotel č. 11 má 

svou samostatnou napájecí nádrž a dvě napájecí čerpadla [13]. 

3.3.2. Kondenzáty 

Systém kondenzátů, podle schématu č. 6, společně s napájecí vodou tvoří uzavřený okruh. 

To znamená, že všechny vznikající kondenzáty jsou vedeny do společné sběrny odkud jsou 

pak rozdělovány do jednotlivých napájecích nádrží. Do výčtu kondenzátů patří: 

 

Schéma č. 6 Schéma kondenzátů 
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Kondenzáty z kondenzačních turbín TG7, TG8 

Tyto kondenzáty vznikají v kondenzátorech kondenzačních turbín TG 7, TG 8. Množství 

tohoto kondenzátu je velmi proměnlivé a závisí na tom, zda turbíny TG 7, TG 8 jsou 

využívány k výrobě elektrické energie nebo k výrobě tepla. Při prvním způsobu je téměř 

veškerá pára vstupující do turbíny využita výhradně k výrobě elektrické energie a množství 

vzniklého kondenzátu je téměř totožné s množstvím vstupující páry. Tento kondenzát je 

vychlazen na teplotu 30 – 35 °C a proto je před vstupem do sběrny kondenzátu 

předehříván. Při teplárenském způsobu provozu je naopak většina páry vyvedena z turbíny 

druhým regulovaným odběrem a do kondenzátoru vstupuje mnohem menší množství páry 

než na vstupu do turbíny.  

 

Kondenzáty ze základních ohříváků HVS 

Tyto kondenzáty vznikají při ohřevu oběhové topné vody HVS. K ohřevu se používá pára 

odebíraná z druhých regulovaných odběrů TG 7, TG 8. Množství vzniklého kondenzátu 

závisí na množství tepla dodávaného do systému HVS a teplota tohoto kondenzátu je 

závislá na teplotě ohřívané vody.  

 

Kondenzáty ze špičkových ohříváků HVS 

V těchto ohřívácích vznikají kondenzáty při ohřevu topné oběhové vody HVS. Voda 

předehřátá v základních ohřívacích je dohřívána na požadovanou teplotu. K ohřevu je 

používaná pára z protitlakých turbín R8 TG 7 a R8 TG 8.  

 

Kondenzáty z ohříváku TVS 

Kondenzáty vznikají v ohřívácích systému vytápění TVS. Tyto ohříváky jsou otápěny 

párou z druhého regulovaného odběru TG 7, TG 8. Množství vzniklého kondezátu je 

výrazně menší než objem kondenzátu ze systému HVS. 

 

Kondenzáty z ostatních systému 

- Kondenzáty z ohříváků teplé užitkové vody. 

- Kondenzáty z tlakových odvodňovacích automatů. 

- Kondenzáty z vysokotlakých ohříváků napájecí vody. 

- Kondenzáty z beztlakých odvodňovacích automatů. 



Barbora Hrabinská: Požadavky na jakost vody pro vodní a parní okruhy při výrobě tepla 

2011 32 

- Kondenzáty z vakuových ohříváků. 

 

Všechny uvedené kondenzáty jsou dopravovány za pomocí kondenzačních čerpadel do 

společné sběrny kondenzátů a odtud jsou vedeny přes regulační armatury do jednotlivých 

napájecích nádrží. Tím je uzavřen systémový okruh: napájecí voda → pára → kondenzát 

→ napájecí voda. 

 

3.3.3. Parní okruhy teplárny 

Pára 7,3 MPa 

Tato pára je vyráběná na kotlích K 9 a K 10. Jedná se o přehřátou páru o teplotě 510°C a 

tlaku 7,3 MPa. Vyrobená pára je vedena na protitlakou turbínu TG 9 ze které vystupuje 

pára o parametrech 1,5 MPa a teplotě 320°C. V případě poruchy TG 9 nastává nutnost 

převést páru ze systému 7,3 MPa do systému 1,5 MPa náhradním způsobem. Tento 

náhradní systém je tvořen dvěmi redukčními stanicemi 7,3/1,5 MPa. Při tomto způsobu 

převodu páry mezi parními systémy nevyrábíme žádnou elektrickou energií a tlakový a 

teplotní spád mezi oběma parními systémy zůstává nevyužit. Proto používáme systém 

redukcí pouze jako nouzový převod páry mezi oběma parními systémy [14]. 

 

Parní síť 9,6 MPa 

Pára o parametrech 9,6 MPa a teplotě 540°C je vyráběná na kotli K 11. Tato pára je vedena 

na protitlakou turbínu TG 10. Vystupující pára z TG 10 má parametry 1,5 MPa a teplotu 

320°C. V případě poruchy TG 10 je pára přenášená do parní síťe 7,3 MPa za pomocí 

redukční stanice 9,6/7,3 MPa [14].  

 

Parní síť 1,5 MPa 

Tato parní síť slouží jako zdroj páry pro kondenzační turbíny TG 7, TG 8 a zároveň slouží 

jako zdroj pro síť prumyslové páry dodávané do externích podniků. Zvlášť významnými 

odběrateli jsou ocelárny v Evraz Steel a Vítkovice Heavy Machinery, kde se tato pára 

používá při vákuovém odlévání oceli [14]. 
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Parní síť 0,2 MPa 

Tato parní síť slouží k ohřevu výměníků TVS TG 7, TVS TG 8 a výměníků teplé koupací 

vody. Zdrojem této páry jsou II regulované odběry kondenzačních turbín TG 7, TG 8.  

 

Všechny parní sítě jsou koncipovány sběrnicovým systémem což znamená, že jednotlivé 

zdroje a jednotliví odběratelé jsou na sobě nezávislí [14]. 

 

Topná pára pro ŠO TG 7,8 

Tato pára vzniká v protitlakých turbínách R8 TG7 nebo R8 TG8. Obě turbíny se používají 

pouze v zimním topném období. Do turbíny vstupuje pára o tlaku 7,3 MPa a teplotě 510 

°C. Vystupující pára má maximální tlak 0,6 MPa a teplotu 180°C a slouží pouze k ohřevu 

topné vody systému HVS ve ŠO [14]. 

 

3.4. Chladící okruh teplárny 

Chladící okruh Teplárny Vítkovice je součástí většího systému provozní a chladící vody, 

který zásobuje provozní chladící vodou celou oblast průmyslových podniků, nacházejících 

se v oblasti Ostravy Vítkovic. Tento větší systém se skládá ze dvou čerpacích stanic. 

Hlavní čerpací stanice se nachází v Ostravě Hrabůvce a je zásobovaná vodou z řeky 

Ostravice. Z důvodu bezpečnosti provozu sítě chladící vody je do systému zařazena i druhá 

záložní čerpací stanice, která se nachází v Ostravě Nové vsi na soutoku řek Odry a Opavy. 

Do tohoto potrubního systému je včleněn i chladící systém teplárny a to tak, že chladící 

systém teplárny tvoří samostatný okruh a voda z centrálního chladícího systému slouží 

k doplňování ztrát v chladícím systému teplárny a jako náhradní zdroj chladící vody pro 

některé menší spotřebiče v systému (olejové chladiče , generátorové chladiče , centrální 

mazání elektronapáječek atd.). 
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Schéma č. 7 Schéma chladících okruhů 

 

Chladící systém teplárny tedy tvoří uzavřený okruh, do kterého jsou pouze doplňovány 

ztráty, což má pozitivní vliv na ekonomiku provozu. Základním prvkem chladícího 

systému teplárny je Nová čerpací stanice, která zajišťuje oběh chladící vody v chladícím 

systému. Tento systém je tvořen dvěma samostatnými chladícími okruhy TG7 a TG8. Oba 

okruhy jsou vzájemně propojené v NČS a v suterénu strojovny tak, aby v případě potřeby 

šlo okruhy vzájemně propojit a tím zabezpečit chladící vodu pro všechny agregáty 

teplárny. 

3.4.1. Chladící okruh TG7 

Voda v tomto okruhu je poháněna dvěmi oběhovými čerpadly umístěnými ve strojovně 

NČS. Výtlačné množství je 37500 l/min což představuje 2250 m
3
/hod. Hlavním 

spotřebičem chladící vody je kondenzátor TG7. Dalšími spotřebiči jsou generátorové 

chladiče TG7, TG10 a olejové chladiče TG7, TG10. Oteplená voda je vedena do 

šestibuňkové chladící věže odkud je po ochlazení vedena potrubím DN 2000 do sání 

oběhových čerpadel NČS [8]. 
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3.4.2. Chladící okruh TG8 

Tento okruh je rovněž provozován dvěmi oběhovými čerpadly umístěnými ve strojovně 

NČS a oběhovém množství 37500 l/min. Slouží k chlazení kondenzátoru TG8, 

generátorových chladičů TG8, TG9 a olejových chladičů TG8, TG9. Oteplená voda je 

vedena zpět na chladící věže. Po ochlazení je voda vedena zpět do sání oběhových 

čerpadel [8]. 

3.4.3. Chladící věţe 

Jedná se o mokré výparné chladící věže s umělým tahem. Podstatou výparného chlazení je 

přenos tepla z drobných kapek vody při vzájemném  styku oteplené vody a chladícího 

vzduchu. Proudící vzduch odebírá vodě teplo konvekcí a vypařováním. Základem 

úspěšného chlazení je rovnoměrné rozvrstvení co nejmenších kapek vody po celém 

půdorysném profilu chladící věže. Dostatečný proud chladícího vzduchu je zabezpečen 

ventilátorovými jednotkami. Pod chladícími věžemi je umístěn otevřený železobetonový 

bazén zachycující ochlazenou vodu. Pro správnou funkci celého chladícího systému je 

velmi důležitý provoz ventilátorů. Při správné funkci ventilátoru je ochlazení vody na 

chladících věžích přibližně 10°C. Při nefunkčním ventilátoru pouze 2°C. Z těchto důvodů 

má správná činnost chladícího systému výrazný podíl na ekonomice provozu [8]. 

3.4.4. Hlavní chlazené agregáty 

Kondenzátor 

Hlavním spotřebičem chladící vody v teplárně jsou kondenzátory kondenzačních turbín 

TG7, TG8. Chladící voda proudí trubkovým svazkem a do mezitrubkového prostoru 

vstupuje pára, která zde kondenzuje.  

 

Chlazení oleje 

Olejové systémy turbogenerátorů tvoří uzavřené okruhy, které slouží k mazání a 

hydraulické regulaci TG. Pro jejich správnou funkci slouží olejové chladiče, které udržují 

konstatní rozmezí teploty oleje. Teplota oleje má přímý vliv na jeho mazací schopnosti 
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neboť ovlivňuje viskozitu. Teplota mazacího oleje se udržuje v konstantním rozmezí 38 – 

42°C. Tuto teplotu udržujeme za pomocí regulačního ventilu umístěného na vstupu 

chladící vody do olejového chladiče. 

 

Generátorový chladič 

Při indukci elektrického proudu ve statorovém vinutí generátoru současně vzniká i teplo, 

které je nutné odvádět. Toto teplo se odvádí chladícím vzduchem a tento vzduch se chladí 

vodou v generátorovém chladiči.  

3.4.5. Chemická úprava chladící vody 

Částečným odparem vody na chladících věžích dochází k úbytku vody v chladícím 

systému. Tento úbytek je nutno neustále doplňovat což má za následek že se do systému 

dostává stále větší množství rozpuštěných solí a tím dochází k nárůstu jejich koncentrací. 

U některých solí dochází po určité době k nárůstu koncentrace nad mez rozpustnosti a tyto 

soli se začínají vylučovat jako pevný povlak na stěnách potrubního systému a stěnách 

teplosměnných ploch. Pro zajištění ochrany proti tvorbě usazenin na kovových površích je 

do systému chladící vody dávkován vícefunkční stabilizátor TRASAR. Teplota a neustálý 

přísun živin (biogenních prvků) vytváří rovněž i příznivé podmínky pro růst 

mikroorganismů jako jsou řasy, aerobní i anaerobní bakterie. Zvlášť v letním období je 

tento nárůst masivní a způsobuje zhoršený přestup tepla a zabraňuje proudění vody. Těmto 

nežádoucím účinkům zabraňujeme dávkováním přípravku STABREX [10].  
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3.5. Fyzikální a chemická kontrola systému 

Pro bezpečný a bezporuchový provoz teplárny a všech energetických zařízení pracujících 

s horkovodními a parními systémy je bezpodmínečně nutná pravidelná chemická a 

fyzikální kontrola systému. Na základě výsledků měření lze provádět efektivní zásahy do 

systému výroby a přeměny energií tak, abychom zabránili poruchovým stavům zařízení, 

případně pokud již nastanou, lze je včas odhalit. 

Fyzikální a chemickou kontrolu vody a páry můžeme dělit podle několika hledisek: 

Hledisko kontrolované technologie: 

- Systémy úpravy vody demineralizací a Na – cyklem 

- Systémy napájecí vody a kondenzátu 

- Systémy parní 

- Systémy chladící vody 

- Systémy topných okruhů 

- Systémy splavovací vody a hydrosměsi 

 

Hledisko použité metody: 

A) Fyzikální metody 

- Měření tlaku 

- Měření teploty 

- Měření vyskozity olejů 

B) Fyzikálně chemické metody 

- Měření pH 

- Měření vodivosti 

C) Chemické metody 

- Stanovení iontově rozpuštěných látek 

- Tvrdost vody 

- CHSK 

- m – hodnota 

- p – hodnota 

- Stanovení obsahu chloridů 
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- Stanovení obsahu železa 

- Stanovení obsahu P2O5 

- Stanovení SiO2 

 

Při sledování procesu vody a páry v energetice se řídíme soustavou norem platných pro 

toto odvětví. Tyto normy určují limitní hodnoty, kterých musí být dosaženo v jednotlivých 

fázích technologického procesu, aby byl zachován bezpečný a bezporuchový provoz. Při 

sledování procesu vody a páry se řídíme těmito normami: 

 

- ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem 

páry do 8MPa. 

- ČSN 07 7403 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem 

páry 8 MPa a vyšším. 

- ČSN 07 0711 Provoz zařízení pro úpravu vody. 

- ČSN 07 0710 Provoz a údržba parních a horkovodních kotlů. 

- ČSN 75 7171 Složení vody pro průmyslové chladící okruhy. 

 

Pro správnou činnost obsluhy je podstatné znát limitní hodnoty měřených veličin a 

uvědomit si, co se v zařízení děje a k jakým poruchám zařízení mohlo dojít při překročení 

těchto limitních hodnot. Každé překročení limitních hodnot signalizuje nějaký poruchový 

stav, který je nutno řešit. Pro bezporuchový chod zařízení je výhodné, je–li většina 

parametrů kontrolována kontinuálně. Proto je většina měření prováděná automatickými 

analyzátory a pouze při signalizaci zhoršení kvality sledované veličiny se provádí kontrolní 

odběr a ruční analýza vzorku. 

3.5.1. Kontrola fyzikálních parametrů 

1. Měření teploty 

Pro měření teploty se využívá celá škála teploměrů různých konstrukcí neboť rozmezí 

měřené teploty je velmi široké. Toto měření je jedno z nejdůležitějších v energetickém 

systému, neboť už samotná konstrukce zařízení je projektovaná a vyrobená pro funkci při 

dané provozní teplotě. Stejně důležitým ukazatelem je rychlost změny teploty ve vztahu 
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k teplotní roztažnosti materiálů. Při nedodržení povolených rychlostí změn dochází 

k poruchám vlivem různé rychlosti roztahování či smršťování materiálů.  

2. Měření tlaku 

Opět je používaná celá škála měřících přístrojů, neboť měřené rozmezí je rovněž velmi 

široké. Například v kondenzátorech je dosahováno až 95 % vákuum a naopak v systému 

napájecí vody až tlaku 13 MPa. U měření teploty a tlaku lze s výhodou používat 

kontinuální měřící přístroje kombinované s bezpečnostními prvky. To znamená, že při 

dosažení limitních hodnot je zařízení automatickou regulací odstaveno z provozu. Všechny 

měřené hodnoty jsou přenášeny v reálném čase do řídicích systémů. 

3.5.2. Kontrola fyzikálně chemických a chemických parametrů 

Tyto kontroly se vzájemně prolínají a proto si jejich výčet seřadíme podle kontrolovaných 

technologických celků. 

- Kontrola reţimů chemické úpravy vody [10]: 

 Analytická kontrola předúpravy vody 

 Analytická kontrola čiřené a filtrované vody 

 Kontrola demineralizované vody 

 Kontrola změkčené vody 

 

Podle výsledků kontrolních rozborů zjišťujeme, zda–li proces úpravy vody probíhá dle 

předepsaných předpisů a zda je dosahováno výsledných parametrů. Dále zjišťujeme, kdy je 

nutno zregenerovat ionexové filtry a podle rozboru vstupní vody zjišťujeme i ekonomickou 

efektivitu úpravy vody.  

 

- Kontrola chemických reţimů kotelny [10]: 

 

 Kontrola kotelní vody 

 Kontrola přehřáté páry 

 Kontrola splavovací vody 

 Kontrola hydrosměsi popílku 

 Kontrola chemického složení topných plynů 
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Při kontrole kotelní vody je pro nás důležitá hodnota koncentrace P2O5 a p – hodnota. 

Podle výsledků se určuje množství fosforečnanu sodného dávkovaného do kotlů. Účelem 

dávkování je utvoření alkalického prostředí v tlakovém celku kotle a tím zabránění 

kyslíkové koroze. Další důležitou hodnotou je kontrola zahuštění hydrosměsi. Hydrosměs 

je směs splavovací vody, rozdrcené škváry a zachyceného popílku. Tato směs se dopravuje 

pomocí čerpadel potrubím do sedimentačních nádrží, kde popílek a škvára sedimentují a 

vyčištěná voda je odváděna do řeky Ostravice.  

 

- Kontrola chemických reţimů strojovny [10]: 

 Kontrola kondenzátu TG 

 Kontrola napájecí vody 

 Kontrola kondenzátu ohříváků 

 Kontrola oběhové vody TVS, HVS 

 Kontrola oběhové vody chladícího okruhu 

 

Při kontrole vzorku kondenzátů TG zjišťujeme stav těsnosti chladícího systému 

kondenzátoru. Zvýšené hodnoty signalizují netěsnost trubek kondenzátorů, kdy se nám 

dostává přes tyto netěsnosti voda z chladícího okruhu do kondenzátů. Stejné závěry lze 

vyvodit i při kontrole kondenzátů ohříváků. V tomto případě do kondenzátů bude pronikat 

přes netěsnosti systému oběhová voda topných systémů HVS, TVS. Při kontrole vzorků 

oběhové vody HVS a TVS nás zajímá, zda se ve vzorku neobjevuje tvrdost a zda se voda 

nachází v alkalické oblasti. Při kontrole vzorků z chladících okruhů nás zajímá zda nedošlo 

k přílišnému nárůstu koncentrace rozpuštěných látek. 

3.5.3. Pouţité chemicko - fyzikální metody 

Pro sledování ekonomiky provozu úpravy vod je důležité stanovení obsahu iontově 

rozpuštěných látek. V technické praxi používáme pro tento obsah výraz „solnost“. Toto 

stanovení se provádí ve vodohospodářské laboratoři ČEZ energetické služby a vychází 

z metodiky jednotných chemických a fyzikálních metod analýzy vod od Ing. Marty 

Horákové, CSc. 

 



Barbora Hrabinská: Požadavky na jakost vody pro vodní a parní okruhy při výrobě tepla 

2011 41 

Stanovení iontově rozpuštěných látek 

Celkový obsah iontově rozpuštěných látek vyjádřený jako 
ii zc v mmol l

-1
, kde ci je 

koncentrace jednotlivého iontu (kationtu nebo aniotu) v mmol/l a zi je jeho nábojové číslo, 

lze stanovit výpočtem z analytického stanovení jednotlivých rozpuštěných látek nebo také 

sumárně analyticky iontovou výměnou na měniči kationtů a stanovením KNK4,5 nebo 

iontovou výměnou na měniči aniontů. 

Při stanovení iontovou výměnou na měniči kationtů v cyklu H
+ 

je třeba všechny kationty 

nahradit vodíkovými ionty. Jestliže se po iontové výměně odstraní ze vzorku 

probubláváním vzduchem oxid uhličitý, můžeme titrací hydroxidem sodným stanovit 

koncentraci vodíkových iontů, která odpovídá koncentraci všech iontově rozpuštěných 

látek mimo iontové formy oxidu uhličitého a hydroxidy. Tyto iontově rozpuštěné látky lze 

stanovit jako kyselinovou neutralizační kapacitu do pH 4,5 (hodnota KNK4,5). U většiny 

čistých přírodních vod odpovídá hodnota KNK4,5 přibližně obsahu hydrogenuhličitanů. 

Celkový obsah iontově rozpuštěných látek 
ii zc (mmol l

-1
), lze vypočítat podle vztahu 

5,4KNKazc ii
 

kde a je spotřeba jednosytné zásady (mmol l
-1

) při titraci vzorku vody po iontové výměně 

na methylovou oranž, KNK4,5 -  kyselinová neutralizační kapacita původního vzorku do 

pH 4,5 (mmol l
-1

) [12]. 

 

3.6. Statistické vyhodnocení 

Pro ekonomiku každé teplárny je podstatné mít jasnou představu o ekonomických 

nákladech na pořízení základních výrobních surovin. V teplárnách to představuje hlavně 

náklady na palivo a vodu. 

Spotřeba vody v teplárně Vítkovive ČEZ, a.s. vychází z původní koncepce hospodaření 

s vodou v bývalém podniku Vítkovice, a.s. Voda z čerpací stanice Hrabůvka nebo 

z čerpací stanice Nová Ves je dodávaná do jedné kruhové sítě rozvodu chladící a provozní 

vody zásobující podniky vzniklé z bývalého podniku Vítkovice, a.s. Použitá voda 

z jednotlivých podniků je odváděna za pomocí tří kanalizačních sběračů do ústřední 

čistírny OV. Odtud je vyčištěná voda vedena do teplárny Vítkovice ČEZ, a.s. kde slouží 
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k dopravě škváry a popílku který vzniká při spalovacím procesu. Hydrosměs vody a 

popílku je dopravována pomocí čerpadel potrubním rozvodem na sedimentační nádrže 

složiště popelovin. Zde tuhé částice sedimentují a voda je odváděna zpět do řeky 

Ostravice. 

Schéma č. 8 Schéma rozvodu provozní a chladící vody v oblasti Vítkovice 

 

Obrázek č. 1: Přivaděč k čerpací stanici Hrabůvka 

 

Zdroj: www.seznam.cz 



Barbora Hrabinská: Požadavky na jakost vody pro vodní a parní okruhy při výrobě tepla 

2011 43 

Provozní voda, která slouží k výrobě demineralizované vody a doplňování chladící vody 

v chladícím okruhu a recirkulovaná voda z ústřední čistírny odpadních vod sloužící 

k dopravě popílku je teplárnou Vítkovice ČEZ, a.s. nakupována od firmy ČEZ Energetické 

služby a tvoří značné provozní náklady. V následující tabulce je množství spotřebované 

vody pro tyto účely v roce 2010. 

 

Tabulka č.5  Tabulka spotřeby provozní  a recirkulované vody v roce 2010 

 

Měsíc 
Spotřeba provozní vody 

[m
3
] 

Spotřeba recirkulované vody  

[m
3
] 

1 187 084 232 946 

2 142 352 215 922 

3 142 754 231 048 

4 104 019 219 505 

5 76 686 228 551 

6 81 965 255 958 

7 95 991 214 855 

8 111 863 202 098 

9 81 675 202 098 

10 85 458 189 200 

11 135 252 201 401 

12 176 235 228 041 

Σ (1 až 12) 1 421 334 2 596 976 

 

Z tabulky je patrné, že při spotřebě provozní vody cca 1 400 000 tun a spotřebě 

recirkulované (splavovací) vody cca 2 600 000 tun jsou náklady na jejich nákup 

v desítkách miliónu korun. Budeme li se zabývat těmito náklady je nutné je rozdělit do 

několika skupin. 

 

1. Náklady na chladící okruhy – V našem případě bylo zvolené řešení uzavřených 

chladících okruhů. V tomto případě se náklady na vodu koncentrují na zajištění pokrytí 

ztrát chladící vody v uzavřeném systému. Tyto ztráty dělíme na systémové a nesystémové. 

Do nesystémových ztrát řadíme ztráty vzniklé netěstnostmi systému. Tyto ztráty je nutno 

vždy plně odstranit kvalitní údržbou systému. Jako systémovou ztrátu označujeme úbytek 

vody v systému vlivem odparu na chladících věžích. Velikost těchto ztrát je ovlivnitelná 
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regulovaným provozem ventilátorů chladících věží a chemickou úpravou kvality vody 

v chladícím okruhu. 

2. Náklady na spotřebu upravené vody – Voda upravovaná změkčováním na Na – 

cyklech, která se používá v topných systémech HVS a TVS, slouží k doplňování ztrát 

v těchto systémech. Ke ztrátám dochází vlivem netěsností technologických zařízení. 

Zamezit těmto ztrátám lze technickou údržbou zařízení. Voda upravovaná demineralizací, 

která slouží k doplnění ztrát v systému napájecí vody má dva typy ztrát. Nesystémové 

ztráty jsou způsobeny netěsnostmi technologického zařízení a lze je snížit údržbou 

zařízení. Systémové ztráty jsou způsobeny vyvedením části technologické páry ze sítě 1,5 

MPa k externím odběratelům. Tyto ztráty nutno plně nahradit. 

3. Náklady na úpravu vody demineralizací – Tyto náklady patří k nejvyšším 

v systému hospodaření s vodou v teplárně. Cenu demineralizované vody ovlivňuje zejména 

kvalita vstupní surové vody a s tím související náklady na regenerační chemikálie. 

3.6.1. Kvalita vstupní surové vody 

Tuto kvalitu ovlivňuje opět několik faktorů: 

1. Primární obsah rozpuštěných látek odtékajících z prameniště. Tento obsah bude 

v časové řadě poměrně stálý a bude ve vodě vždy obsažen. 

2. Kvalita vody v odběrném místě. Tato kvalita je především dána kvalitou čištění 

recipientů vtékajících do řeky Ostravice nad odběrným místem. Stěžejní roli zde 

hrají městské OV z lokality Frýdek-Místek a čištěné průmyslové OV 

z významných průmyslových podniků například Válcovny plechů FM a BIOCELU 

Paskov. Toto znečištění ovlivňuje kvalitu surové vody v dlouhodobém horizontu, 

protože výrazné změny v kvalitě vypouštěných OV lze realizovat pouze na základě 

náročných technických opatření jejichž realizace je náročná na čas. Pokud se 

podíváme na dlouhodobé statistické sledování kvality vstupní surové vody, je 

zřejmé, že v letech 1982 – 1991 se výrazně zhoršila u sledovaných ukazatelů 

kvalita vstupní surové vody. Toto zhoršení nelze vysvětlit jiným způsobem než 

zhoršenou kvalitou recipientů. 
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Tabulka č. 6 Tabulka kvality vstupní surové vody 

 

 

3. Krátkodobé vlivy. Tyto vlivy mohou mít na kvalitu zásadní vliv avšak jejich trvání 

má vždy krátkodobý charakter. Délka těchto vlivů je měřena v týdnech. Některé 

z nich mají pravidelně se opakující cyklus – jarní tání sněhu. Nepravidelně se 

Rok 

Konc.Ion.rozp. 

látek 

[mmol/l] 

Tvrdost 

[mmol/l] 

Alkalita 

[mmol/l] 

Vodivost 

[μS/cm] 
pH 

Chloridy 

[mmol/l] 

CHSK 

[g/l] 

Křemík 

[mg/l] 

1975 3,08 1,14       

1976 3,22 1,20       

1977 3,26 1,23       

1978 3,06 1,18       

1979 3,08 1,18       

1980 3,22 1,19       

1981 3,33 1,22 1,33   0,60 3,92 3,76 

1982 3,66 1,28 1,40   0,68 4,26 2,91 

1983 4,13 1,36 1,46 398  0,87 4,12 4,48 

1984 4,26 1,65 1,47 349  0,99 3,72 5,44 

1985 4,37 1,79 1,42 468  0,82 4,34 5,22 

1986 4,20 1,47 1,52 450  0,78 4,19 4,58 

1987 3,96 1,47 1,51 432  0,86 3,30 4,28 

1988 4,10 1,47 1,58 438  1,06 3,48 3,55 

1989 3,84 1,28 1,62 397  0,74 3,35 5,07 

1990 4,05 1,30 1,78 446  0,81 3,52 4,09 

1991 3,85 1,32 1,65 402 7,23 0,71 3,51 4,14 

1992 3,67 1,22 1,48 378 7,24 0,60 3,31 5,87 

1993 3,60 1,17       

1994 3,42 1,13       

1995 3,22 1,08       

1996 3,37 1,13 1,31 341 7,32 0,46 3,38 8,95 

1997 3,37 1,18 1,44 331 7,36 0,43 3,73 9,97 

1998 2,89 1,05 1,39 270 7,40 0,32 2,95 7,88 

1999 3,25 1,12 1,55 286 7,61 0,43 3,21 12,52 

2000 3,37 1,10 1,52 306 7,41 0,55 3,22 8,93 

2001 3,15 1,06 1,42 275 7,49 0,36 3,50 4,95 

2002 2,74 0,92 1,20 231 7,51 0,30 3,14 5,81 

2003 3,61 1,19 1,53 315 7,55 0,48 3,15 4,47 

2004 3,86 1,22 1,49 318 7,73 0,80 2,41 2,31 

2005 3,76 1,13 1,42 338 7,78 0,52 2,05 2,44 

2006 3,47 1,14 1,39 335 7,65 0,46 1,88 2,55 

2007 3,32 1,08 1,44 317,6 7,67 0,40 1,95 2,88 
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opakující vlivy – přívalové deště, které splavují do vodního toku ornici, 

průmyslová hnojiva apod. Náhodné vlivy – průmyslové havárie. Ze statistického 

rozboru sledování kvality vstupní surové vody vyplývá, že tato kvalita v průběhu 

roku výrazně kolísá. 

 

V následující tabulce a grafu jsou průměrné koncentrace iontově rozpuštěných látek 

(solnost) a tvrdosti dosažené v jednotlivých měsících mezi roky 1981 – 2008. 

 

Tabulka č. 7 Tabulka průměrné koncentrace iontově rozpuštěných látek a tvrdosti 

vstupní surové vody v jednotlivých měsících dosažených mezi roky 1981 - 2008 

 

Měsíc 

Koncentrace iontově 

rozpuštěných látek 

[mmol/l] 

Tvrdost 

[mmol/l] 

Leden 3,71 1,3 

Únor 3,7 1,29 

Březen 3,3 1,18 

Duben 2,81 1,03 

Květen 3,22 1,11 

Červen 3,44 1,18 

Červenec 3,57 1,2 

Srpen 3,89 1,26 

Září 3,88 1,27 

Říjen 4,03 1,34 

Listopad 3,92 1,34 

Prosinec 3,8 1,33 
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Graf č. 1 

Průměrné koncentrace iontově rozpuštěných látek a tvrdosti v průběhu let 

1981 - 2008
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Z grafu je patrné, že obě sledované hodnoty vykazují výrazný pokles v jarních měsících 

(březen, duben, květen) s výrazným minimem v měsící dubnu. Toto lze vysvětlit s největší 

pravděpodobností táním sněhu v přilehlých horských oblastech Beskyd a tím naředění 

vodního toku řeky Ostravice. Naopak maximum je dosahováno v podzimních měsících 

říjen a listopad. To lze vysvětlit podzimními dešti splavujícími znečištění z okolních půd. 

Průběh obou křivek vykazuje obdobný charakter bez výrazných změn. Toto je podstatné 

při plánování spotřeb chemikálií v úpravnách vody. 

3.6.2. Náklady na regenerační chemikálie 

Při statistickém vyhodnocení nákladů na regenerační chemikálie vycházíme 

z dlouhodobého sledování mezi léty 1970 – 2008. V následující tabulce a grafu jsou 

znázorněny spotřeby regeneračních chemikálií v jednotlivých letech a zároveň výroba 

demineralizované vody. 
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Tabulkač. 8 Tabulka spotřeby regeneračních chemikálií a výroba demineralizované vody 

v letech 1970 - 2008 

Rok 
HCl  

[t] 
NaOH 

[t] 
Výroba demi vody 

[t .10
3
] 

1970 759 1130 736 

1971 608 821 727 

1972 694 890 690 

1973 669 852 666 

1974 656 820 710 

1975 768 923 771 

1976 955 1036 797 

1977 997 952 764 

1978 955 1011 778 

1979 826 1085 803 

1980 1126 1155 874 

1981 1064 1166 894 

1982 1065 1241 835 

1983 1263 1065 892 

1984 1435 1156 963 

1985 1665 1173 991 

1986 1281 1028 894 

1987 1225 975 955 

1988 1187 996 921 

1989 1101 939 882 

1990 1199 1037 926 

1991 1308 1085 984 

1992 1125 935 962 

1993 1133 1004 956 

1994 1049 981 949 

1995 936 980 955 

1996 1071 1115 967 

1997 1040 1015 886 

1998 802 729 873 

1999 671 612 745 

2000 692 580 741 

2001 475 317 808 

2002 327 216 787 

2003 368 252 736 

2004 343 227 637 

2005 345 213 644 

2006 280 196 508 

2007 267 170 502 

2008 252 171 496 
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Graf č. 2 

Graf spotřeby regeneračních chemikálií a výroby demineralizované vody
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Z grafu je zřejmé, že k maximálním spotřebám chemikálií docházelo mezi roky 1980 – 

1997. Současně v těchto letech docházelo také k největší výrobě demineralizované vody. 

K výraznému útlumu výroby demineralizované vody dochází po roce 1998, kdy došlo 

k odstavení provozu Vysokých pecí, které byly poměrně velkým odběratelem průmyslové 

páry. Obdobné souvislosti vykazuje i následující graf spotřeby chemikálií na tunu 

vyrobené demineralizované vody. 

Graf č. 3 

Graf spotřeby regeneračních chemikálií na tunu vyrobené demineralizované vody
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V obou předcházejícíh grafech vidíme absolutní maxima u spotřeby HCl v roce 1985 a u 

spotřeby NaOH v roce 1982. Je nutno si uvědomit, že v roce 1985 došlo i k maximu 

výroby demineralizované vody. Tyto grafy však nevypovídají o efektivitě spotřebovaných 

regeneračních chemikálií neboť vstupní surová voda vykazovala jiné hodnoty vstupního 

znečištění. Pro lepší představu efektivnosti úpravy demineralizované vody je proto nutné 

přepočítat spotřebu chemikálií na tzv. specifické spotřeby, které udávají spotřebu 

chemikálií na jednu tunu vyrobené demineralizované vody ve vztahu na jednotkové 

vstupní znečištění iontově rozpuštěných látek. 

 

Graf č. 4 

Koncentrace iontově rozpuštěných látek upravované vody v letech 1975 - 2008
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Výpočet specifické spotřeby 

 

Příklad: 

Rok 1975 

Spotřeba HCl        768 t 

Spotřeba NaOH       923 t 

Průměrná koncentrace iontově rozpuštěných látek   3,08 mmol/l 

Průměrná výroba       771 000 t 
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mmolg
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Tabulka č. 9 Tabulka spotřeb a specifických spotřeb 

 

Rok 
Spotřeba HCl  

[kg/t demi 

vody] 

Spotřeba 

NaOH 

[kg/t demi 

vody] 

Konc. 

Iont.rozp.látek 

[mmol/l] 

Sp. Sp. 

HCl 

[kg/mol] 

Sp. Sp. 

NaOH 

[kg/mol] 

1975 0,997 1,198 3,08 0,324 0,389 

1976 1,198 1,300 3,22 0,372 0,404 

1977 1,304 1,245 3,26 0,400 0,382 

1978 1,227 1,299 3,06 0,401 0,425 

1979 1,028 1,351 3,08 0,334 0,439 

1980 1,289 1,322 3,22 0,400 0,411 

1981 1,190 1,304 3,34 0,356 0,390 

1982 1,275 1,486 3,67 0,347 0,405 

1983 1,415 1,193 4,13 0,343 0,289 

1984 1,489 1,200 4,33 0,344 0,277 

1985 1,680 1,183 4,50 0,373 0,263 

1986 1,432 1,149 4,25 0,337 0,270 

1987 1,282 1,020 3,95 0,324 0,257 

1988 1,289 1,081 4,06 0,317 0,266 

1989 1,248 1,064 3,82 0,327 0,279 

1990 1,295 1,120 4,05 0,320 0,277 

1991 1,329 1,103 3,86 0,344 0,286 

1992 1,169 0,972 3,58 0,326 0,272 

1993 1,185 1,050 3,57 0,332 0,294 

1994 1,105 1,034 3,39 0,326 0,305 

1995 0,980 1,026 3,21 0,305 0,320 

1996 1,108 1,153 3,38 0,328 0,341 

1997 1,174 1,146 3,34 0,351 0,343 

1998 0,919 0,835 2,86 0,321 0,292 

1999 0,901 0,821 3,19 0,282 0,257 

2000 0,934 0,782 3,35 0,279 0,233 

2001 0,588 0,392 3,20 0,184 0,123 

2002 0,416 0,274 2,75 0,152 0,100 

2003 0,500 0,342 3,52 0,142 0,097 

2004 0,538 0,356 3,86 0,139 0,097 

2005 0,536 0,359 3,80 0,141 0,094 

2006 0,551 0,386 3,53 0,156 0,109 

2007 0,532 0,339 3,26 0,163 0,104 

2008 0,508 0,345 3,13 0,162 0,110 
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Graf č. 5 

Graf specifických spotřeb HCl a NaOH
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Z grafu specifických spotřeb je vidět, že v roce 1982 došlo k výraznému snížení spotřeby 

NaOH. Toho bylo docíleno tím, že v daném roce byla provedena výměna ionexových hmot 

v anexových filtrech. Přesto lze konstatovat, že průměrné specifické spotřeby 

regeneračních chemikálií se pohybovaly v rozmezí 0,26 – 0,4 kg/mol iontově rozpuštěných 

látek. K výraznému poklesu dochází po roce 2000, kdy byla provedena rekonstrukce 

demineralizační stanice se změnou technologie. 

Do roku 2000 fungovala demineralizační stanice v tomto technologickém uspořádání: 

 

silně kyselý katex → slabě bazický anex → vyrovnávací katex →silně bazický anex 

 

Toto uspořádání bylo ve třech souběžných linkách. Všechny filtry byly ve sběrnicovém 

uspořádání a jejich regenerace probíhala samostatně. Zafiltrovávání bylo prováděno 

provozní vodou z předcházejícího stupně. To vedlo k velkým nárokům na provozní vodu 

nutnou k vlastní spotřebě demineralizační stanice. Největší nevýhodou však byla 

souproudá regenerace, která vykazuje nižší efektivitu využití regeneračních činidel. Průběh 

regenerace u souproudé a protiproudé regenerace lze popsat podle pravidel pro 

zachycování iontů na ionexové hmotě. 
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Obrázek č. 2: Souproudá regenerace 

 

Obrázek č. 3: Protiproudá regenerace 

 

 

Vidíme, že u souproudé regenerace se nejprve vytěsňují nejpevněji vázané ionty, které 

mají k iontoměniči největší afinitu. Tyto ionty se mohou při protékána iontoměničem 

znovu navázat místo iontu se slabší vazbou. Při tomto typu regenerace proto dochází 
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k většímu počtu reakcí a regenerace je méně účinná. U protiproudých regenerací k tomuto 

jevu nedochází neboť nejprve se vytěsňují nejslaběji vázané ionty. 

3.6.3. Kvalita vyrobené demineralizované vody 

Ze statistik chemické kontroly vyrobené demineralizované vody jednoznačně vyplývá také 

vyšší kvalita vyrobené demineralizované vody při použití technologie s protiproudou 

regenerací. Do roku 2001 byla dosahována měrná elektrická vodivost vyrobené 

demineralizované vody 1 μS/cm. Po provedené rekonstrukci se tato měrná elektrická 

vodivost snížila na průměrnou hodnotu 0,1 μS/cm. Tato vyšší kvalita pak umožňuje snížit 

náklady na dávkování chemikálií do kotelní vody, které chrání systémy varných trubek, 

přehříváků na kotelních jednotkách a lopatky TG před možnými nánosy. 
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4.  Závěr 

Z obecných zásad pro hospodaření s vodou a rozboru předešlé práce vyplývá několik 

důležitých závěrů pro používání vody v teplárenství. 

Obecné zásady: 

- Vzhledem ke geografické poloze České republiky jsou zdroje vody výrazně 

omezeny, neboť z celé České republiky voda pouze odtéká a přísun vody na naše 

území je závislý pouze na dešťových a sněhových srážkách. 

- Kvalita používané vody odebírané z odběrného místa je závislá na recipientech 

vracejících se od jiných odběratelů nad naším odběrným místem. 

- Kvalita našeho recipientu stejným způsobem ovlivňuje další odběratele umístěné 

pod výtokem našeho recipientu. 

- Vstupní kvalitu odebírané vody rovněž ovlivňují klimatické poměry v průběhu roku 

a změna kvality může být velmi výrazná. 

- Protože voda je přírodním zdrojem, jehož cena neustále roste, je výhodnější 

používat uzavřené systémy, v nichž doplňujeme pouze ztráty, než systémy 

otevřené. 

Poznatky zjištěné v teplárně Vítkovice ČEZ, a.s. při hospodaření s vodou: 

- Je nutné omezovat nesystémové ztráty způsobené netěstnostmi uzavřených systémů 

kvalitní údržbou technického zařízení těchto systémů. 

- Pravidelnou chemickou a fyzikální kontrolou všech vodních a parních okruhů 

využívaných v teplárně lze včas odhalit případné poruchy technologických zařízení 

a zabránit tak následným poruchám. 

- Při používání fyzikálních a chemických metod kontroly přecházet od pravidelných 

intervalových kontrol k metodám s nepřetržitou kontinuální kontrolou za využití 

automatických měřících sond. Při používání těchto metod se snižuje spotřeba lidské 

práce a zvyšuje se rychlost předání informace do řídících systémů. 

- Navázání těchto automatických měření v řídích systémech na regulační prvky. 

Vyloučí se tak chyby lidské práce. 

- Pravidelnou chemickou úpravou vodních okruhů lze zvyšovat jejich užitné 

vlastnosti. Dávkováním chladících okruhů se snižuje vylučování usazenin na 
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teplosměnných plochách. Dávkováním fosforečnanu do kotelní vody se zabraňuje 

kyslíkové korozi apod. 

- Při výrobě demineralizované vody, která je nejnákladnější úpravou vody 

v teplárenství, přecházet k novým technologiím. Změnou technologie regenerace 

ionexových hmot ze souproudé na protiproudou regeneraci například došlo ke 

snížení spotřeby regenerační HCl o 50 % a regeenračního NaOH o 65 % se 

současným výrazným zvýšením kvality vyrobené demineralizované vody. Toto 

zvýšení kvality dokladuje pokles měrné elektrické vodivosti z 1 μS/cm na 0,1 

μS/cm. 

Navrhované doporučení ke zvýšení efektivity v hospodaření s vodou: 

- Za použití parních topných systému při přenosu tepelné energie používané pro 

vytápění dochází k velkým ztrátám demineralizované vody neboť kondenzát 

z těchto parních vyměníkových stanic se nevrací zpět do systému napájecí vody. 

Tím dochází zbytečně ke zvyšování nákladné výroby demineralizované vody. 

Navrhovala bych postupné nahrazování parních výměníkových stanic za 

výměníkové stanice vytápěné horkovodním systémem kde nedochází ke ztrátě 

teplého kondenzátu. Náklady na dodávané teplo se poté sníží o náklady na výrobu 

demineralizované vody používané v parních topných systémech. 
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