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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem řešení pro optimalizaci provozu chladicího okruhu na 

reálném bloku Teplárny Karviná. Obsahuje teoretický rozbor chladicího okruhu, jeho jednotlivých 

částí a vliv na účinnost skutečného tepelného okruhu. Součástí práce je metodika určení důleţitých 

veličin pro vyhodnocování účinnosti komponent chladicího okruhu, jakými je výpočet skutečného 

tlaku páry v kondenzátoru, nebo teploty vlhkého teploměru. Po znalosti těchto veličin je moţné 

provést podrobnou diagnostiku chladicího okruhu a jeho vlivu na tepelnou účinnost skutečného 

cyklu. 

Definováním nedostatků současného provozu je moţné navrhnout způsoby jejich 

eliminace. Řešením je pak výběr měniče frekvence a čerpadla pro regulaci průtoku chladicí vody. 

Závěrem je regulace otáček srovnána se škrcením regulační armaturou a vypočtena návratnost 

investic. 

 

Abstract 

This thesis deals with design solutions for optimizing the operation cooling circuit on real 

block Teplárna Karviná. It contains a theoretical analysis of the cooling circuit of the parts that 

affect the efficiency of actual heat circuit. The thesis includes a the methodology of the 

identification of important parameters for evaluating the effectiveness of cooling circuit 

components, such as the calculation of the actual vapor pressure in the condenser or wet bulb 

temperature. After knowledge of these factors can make a detailed diagnosis of the cooling circuit 

and its effect on the thermal efficiency of a real cycle. 

By defining the shortcomings of the current operation can propose ways of their 

elimination. The solution is then the choice of frequency converters and pumps to control the flow 

of cooling water. Finally, speed control is compared with the throttle control valve and calculated 

return on investment. 
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Chladicí okruh, čerpadlo chladicí vody, chladicí věţ, řízení chladicích čerpadel měničem kmitočtu, 

měnič kmitočtu, diagnostika chladicího okruhu, měření průtoku chladicí vody, zvyšování účinnosti 
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1 Úvod 

Podle dostupných statistických údajů je v Evropě více neţ polovina všech elektráren na 

fosilní paliva starších dvaceti let. Tyto elektrárny byly vybudovány podle tehdejších poţadavků na 

limity emisí i na ekonomiku provozu.  

Poţadavky na změnu provozu těchto elektráren a tepláren, vyvolané tlakem konkurenčního 

prostředí a legislativou, vedou k modernizaci strojního zařízení. Ty jsou však často spojeny s 

velkými investicemi a ztrátami souvisejícími s prostoji výroby při vlastních úpravách zařízení. 

[7] 

Základním cílem provozovatelů elektráren a tepláren je, při splnění bezpečnostních a 

environmentálních poţadavků, maximalizace ekonomických přínosů. Jednou z podmínek pro 

dosaţení tohoto cíle je, při daných omezeních, provozovat elektrárnu či teplárnu v blízkosti 

jejího optima. 

 

Mezi tato omezení znázorněná na obr. 1.1, patří:  

- materiálové vstupy (např. kvalita uhlí),  

- vliv okolí (např. okolní teplota vzduchu),  

- technické a legislativní poţadavky a nařízení (např. emisní limity).  

 

Optimum je vícerozměrné a obvykle zahrnuje:  

- výkon a výkonnost (účinnost),  

- náklady na provoz (např. vlastní spotřeba elektrické energie),  

- náklady na údrţbu,  

- spolehlivost (bezporuchovost, ţivotnost, udrţovatelnost a opravitelnost, pohotovost).  

 

Obr. 1.1 Provozování při daných omezeních blízko optima 
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Zajištění poţadavku provozování blízko optima, je moţné docílit pomocí úloh hodnocení, 

diagnostiky a následné optimalizace jednotlivých zařízení.  

[10] 

 

Optimalizací se rozumí uvedení do souladu aktuálního způsobu provozování elektrárny anebo 

teplárny se skutečně dosaţitelnými moţnostmi zařízení.  

 

Těchto obou metod vyuţívám v této diplomové práci. Výsledkem optimalizace chladicího 

okruhu pak je především:  

a) snížení vlastní spotřeby,  

b) zvýšení celkové ekonomiky provozu tepelného cyklu.  

 

Ad a) pro sníţení vlastní spotřeby elektrické energie teplárny je nutné, věnovat patřičnou 

pozornost otázce řízení provozu chladicích čerpadel, která bývají často opomíjena. Jak vyplývá 

z následující tabulky, čerpadla chladicí vody jsou společně s napájecími čerpadly energeticky 

nejnáročnějšími zařízeními v celé elektrárně.  

 

Tab.1.1 Energetické nároky vlastní spotřeby [6] 

provoz energetické nároky (%) 

zauhlování 0,15 

mlýny paliva 2 

vzduchový ventilátor 1 

kouřový ventilátor 1,1 

napájecí čerpadlo 2,4 

chladicí čerpadlo 2,4 

odstruskování 0,08 

společná spotřeba elektrické energie 2 

celková vlastní spotřeba 11,13 

 

Ad b) ke zvýšení celkové ekonomie provozu tepelného cyklu je zapotřebí věnovat 

zvýšenou pozornost také optimalizaci kondenzace tzv. „studeného konce turbíny“. Nesprávný 

chod kondenzace značně zhoršuje provozně ekonomické ukazatele, neboť má velký vliv na 

termickou účinnost tepelného oběhu. 
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Seznam použitého značení, zkratek a jednotek 

značka popis  jednotka 

 

µ  podíl nezuţitkovaného tepelného spádu (-) 

H tepelný spád (kJkg
-1

) 

i entalpie přehřáté páry (kJkg
-1

) 

i´ entalpie vody (kJkg
-1

) 

M  mnoţství páry (th
-1

) 

ƞ  účinnost (-) 

p  tlak (Pa) 

Q  teplo (J) 

q´ teplo (hodnota pro Sankeyův diagram) (%) 

T  teplota (K) 

k  součinitel prostupu tepla  (kW/m
2
K) 

 

Zkratky a značení: 

 

ČCHV   čerpadlo chladicí vody 

ČKD  Českomoravská Kolben Daněk 

DN  vnitřní průměr potrubí 

GEN  generátor 

CHÚV  chemická úpravna vody 

CHV  chladicí věţ 

K  kotel 

KČ  kondenzační čerpadlo 

NRO  neregulovaný odběr 

NT  nízkotlaká část turbíny 

RGO  regenerační ohřívák 

RO  regulovaný odběr 

ST  středotlaká část turbíny 

ŠO  špičkový ohřívák 

TG  turbogenerátor 

KTG  kondenzátor turbogenerátoru 

TKV  Teplárna Karviná 

VT  vysokotlaká část turbíny 

VTG  vývěva 

VTNd  vysokotlaká napájecí nádrţ 

ZO  základní ohřívák 

R-C  Rankin-Clausiův oběh 
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2 Historie a současnost TKV 

 
 

Obr. 2.1 Teplárna Karviná 

Teplárna Karviná, původně pojmenovaná Elektrárna Barbora, se začala stavět za druhé 

světové války. Její projekt předpokládal výstavbu osmi kotlů o výkonu 80 t/h, se třemi radiálně 

axiálními turbínami o výkonu 32 MW a jednou turbínou o výkonu 16 MW pro vlastní spotřebu s 

odběrem páry. Stavební práce byly zahájeny v roce 1943. Místo projektovaných osmi kotlů bylo 

postaveno šest, z toho čtyři Vítkovickými ţelezárnami a další dva byly dodány ČKD. První dva 

turbogenerátory byly vyrobeny německou firmou Siemens - Schuckert, další měla vyrobit ČKD. 

Montáţ čtyř kotlů Vítkovických ţelezáren započala ihned po válce a do provozu byly uvedeny v 

letech 1949 - 1951. Turboalternátory Siemens najely v květnu 1949 a v září 1950.  Další dva kotle 

byly podle upraveného projektu tavící kotle ČKD na výkon 100 t/h. 

 

Zvláštností elektrárny byly vysokotlaké části prvních dvou turbín Siemens s radiálním 

průtokem páry a ventilátorové chladící věţe.  

 

Po odstavení a likvidaci turbosoustrojí TG1 a TG2 v roce 1982, TG3 v roce 1996 a tavících 

kotlů K5 a K6 zůstaly v provozu jen čtyři granulační kotle K1 aţ K4 a turbosoustrojí TG4.  

V letech 1985 aţ 1989 byla v elektrárně provedena řada úprav a dodatečných zařízení s 

cílem vyuţívat ji pro teplárenské účely. Elektrárna byla napojena horkovodem na teplárenský 

systém Havířova a to realizací části dříve uvaţované a dnes opuštěné koncepce rozsáhlé 

integrované teplárenské soustavy kraje. V předstihu zde byla postavena část páteřního 

propojovacího horkovodu Karvinsko - Ostrava 2 x DN 900 a elektrárna na něj byla napojena 

přípojkou 2 x DN 350. Dodávky tepla do Havířova se tímto způsobem uskutečňovaly v zimních 

obdobích let 1988 aţ 1996. 
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Problematika zásobování teplem měst Havířova a Karviné byla znovu přehodnocena v 

polovině 90. let a pod pracovním názvem „Modernizace Tepláren Karviná“ bylo rozhodnuto o 

rekonstrukci Teplárny Karviná na základní teplárenský zdroj pro obě města, o odstavení Teplárny 

Suchá a o provozování Teplárny Čs. Armády jako špičkového zdroje.  

V Teplárně Karviná dochází v rámci tohoto projektu k výstavbě nové výměníkové stanice 

214 MWt, oběhové stanice, chemické úpravny vody a k výstavbě nové turbíny TG5 o výkonu 

40 MW. Pro vyvedení teplárenského výkonu je vybudován spojovací horkovod 2 x DN 600 na 

Teplárnu Čs. Armády a horkovod 2 x DN 600 do Havířova. Původní horkovod dle staré koncepce 

2 x DN 350 z Teplárny Karviná do Havířova byl zlikvidován v roce 1999, stejně tak byl 

zlikvidován i horkovod 2 x DN 900. 

Postupně se aţ do současnosti stává TKV jakoţto divize Karviná společnosti Dalkia Česká 

republika, a.s., rozhodujícím článkem zásobování teplem na Karvinsku. 

 

V roce 2011 stojí za zmínku důleţité investiční akce, a sice – instalace nových napájecích 

čerpadel řízených frekvenčním měničem a úprava „staré teplárny“, která slouţí pro 

ohřev / vytápění vlastních prostor, kde je nově pro ohřev vyuţíváno zbytkových par z provozu. 

 

Jelikoţ turbína TG4 jiţ dosáhla konce své ţivotnosti a její provoz je v dnešní době značně 

neekonomický, počítá se v budoucnu pouze s provozem turbosoustrojí TG5.  

Modernizací provozu se stává TKV, přes svou dlouhou historii, moderním a perspektivním 

závodem. Dalším rozvojem TKV by se do budoucna měl jen upevnit její vliv jakoţto hlavního 

dodavatele tepla na Karvinsku. 

 

 

 
 

Obr. 2.2 Zauhlování TKV 
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3 Principiální tepelné schéma TKV 

Principiální blokové tepelné schéma TKV se nachází v příloze č. 1. 

Palivo je přiváděno do kotle K pásovými dopravníky ze skládky uhlí. Spálením paliva je 

uvolněno teplo, jehoţ se vyuţívá k výrobě páry. Tepelná energie páry se mění nejprve na energii 

kinetickou a poté na energii mechanickou. Mechanická energie se v turbíně TG5 vyskytuje ve 

formě rotačního pohybu, který se v generátoru přeměňuje na energii elektrickou. [9] 

Parní turbína TG5 je kondenzační, vícestupňová, s dvěma regulovanými a dvěma 

neregulovanými odběry. První regulovaný odběr RO je určen pro špičkové ohříváky ŠO a RGO3. 

Druhý regulovaný odběr je určen pro základní ohřívák ZO. Neregulované odběry jsou určeny pro 

regenerační ohříváky RGO1 a RGO2. Meziucpávky v místech regulovaných odběrů dělí těleso 

turbinové skříně na tři části, vysokotlakou (VT), středotlakou (ST), a nízkotlakou (NT). Přívodní 

parní potrubí jsou opatřena odlučovači vody, odvzdušněním a odvodněním, aby nemohla do 

turbíny vniknout voda. Po vykonání práce v turbíně postupuje pára do kondenzátoru KTG5, kde 

prostřednictvím chladicí vody, ochlazené v chladicích věţích CHV a dopravené čerpadly chladicí 

vody ČCHV, kondenzuje.  

Kartáčová turbína TG7 o výkonu 110 kWe, je umístěna na trase prvního regulovaného 

odběru turbíny TG5, před RGO3. Slouţí pouze k redukci tlaku páry místo redukční stanice.  

Paroproudá vývěva VTG5 slouţí jednak k vytvoření vakua při spouštění a potom k udrţení 

vakua za provozu turbíny. Chladícím médiem pro vývěvu je kondenzát čerpaný kondenzátními 

čerpadly KČ. 

Kondenzát protéká kondenzátorem paroproudé vývěvy VTG5, kondenzátorem ucpávkové 

páry CHUP a dále je veden přes regenerační ohříváky RGO1, 2 a 3, kde dochází k jeho 

postupnému přihřívání. Za RGO1 se kondenzát spojuje s kondenzátem ze ZO a ŠO, a po průchodu 

RGO3 společně vstupují přes odplyňovák do napájecí nádrţe VTNd. 

Z napájecí nádrţe je napájecí voda vedena elektronapáječkami NČ zpět do kotle a celý okruh se 

opakuje. [3], [1] 

3.1 Parametry turbíny 

Tab. 3.1 Vybrané parametry turbíny TG5 [1] 

  veličina jmenovitá maximální minimální 

TG5 
výkon 39,8 MW - - 

otáčky  3000 ot/min - - 

vstupní 

pára 

tlak 7 MPa 7,5 MPa 4 MPa 

teplota 495 °C 500 °C 465 °C 

průtok 170 t/h - - 

1.RO 
tlak 1 MPa 1,1 MPa 0,9 MPa 

průtok - 55 t/h - 

2.RO 
tlak 0,12 MPa 0,25 MPa 0,06 MPa 

průtok - 144 t/h - 

výstupní 

pára 

tlak páry 6,9 kPa - - 

průtok  78 t/h 96 t/h - 
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4  Chladicí okruh 

Uzavřenému okruhu chladicí vody protékané mezi kondenzátorem a věţemi se říká 

chladicí okruh. 

Cílem chladicího okruhu je odvést do okolí kondenzační teplo odebrané emisní (výstupní) 

páře z turbíny. 

4.1 Typy chladicích systémů 

Průtočné chlazení - je to nejjednodušší a nejlevnější způsob chlazení. Kondenzační teplo se 

při něm odvádí říční (mořskou, jezerní) vodou zbavenou pouze mechanických nečistot. Tímto 

systémem se dosahuje vysoké tepelné účinnosti parního oběhu. Širšímu pouţití brání vysoké 

poplatky za pouţití říční vody a nepřípustné ohřátí vody v řece. 

Oběhové chlazení - chladicí voda cirkuluje mezi kondenzátorem a chladicí věţí. V chladicí 

věţi se teplo chladicí vody předává do vzduchu. Cirkulaci vody zajišťují čerpadla chladicí vody. 

Tento systém je vyuţit pro chlazení chladicí vody na TKV.  

[9] 

 

 
 

a) průtočné chlazení     b) oběhové chlazení 

 

Obr. 4.1 Princip průtočného a oběhového chlazení [11] 
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5 Chladicí věže 

Chladicí věţ je zařízení, instalované zpravidla v tepelných elektrárnách, ale i v jiných 

průmyslových komplexech (hutě, chemické závody a rafinérie). Slouţí k ochlazování pouţité 

chladicí vody nebo jiné kapaliny na teplotu blíţící se teplotě okolního vzduchu. V chladicích 

věţích nelze dosáhnout teploty chladicí vody niţší, neţ je venkovní teplota vlhkého teploměru. Pro 

niţší teploty je pak doporučován jiný způsob chlazení. [12] 

 
5.1.1 Typy používaných chladičů 

Mokrá chladicí věž s přirozeným tahem – u tohoto typu chladicích věţí se chladicí voda 

rozstřikuje ve vzduchu, který proudí vodní sprchou v důsledku komínového efektu. Ztráty vody 

odparem, únosem a odluhem z chladicího okruhu se doplňují zpět do systému z CHÚV. 

Mokrá chladicí věž s nuceným tahem - komínový efekt je nahrazen ventilátory. Věţ je 

investičně levnější, ale draţší na provoz a náročnější na údrţbu a opravy.  

Ventilátorové chladiče se pouţívají v elektrárnách, kde se při základním stavu vzduchu 

poţadují nízké teploty chladicí vody (17 - 22 °C), aby se sníţením tlaku v kondenzátoru dosáhlo 

sníţení měrné spotřeby páry. Zhruba lze říci, ţe sníţením teploty chladicí vody z 27 °C, kterého lze 

dosáhnout v chladicí věţi s přirozeným tahem, na 17 °C v chladicí věţi s nuceným tahem, sníţí se 

měrná spotřeba páry asi o 3,5 %. Ventilátory spotřebují 1,2 % - 1,5 % energie vyrobené 

turbogenerátorem. Konečný zisk je asi 2 % spotřeby paliva. [4] 

5.2 Chladicí věže na TKV 

Plášť chladicích věţí je ocelové konstrukce se základem pravidelného dvanáctiúhelníku. 

Svislý plášť chladiče prochází nad úrovní rozvodu vody šikmým přechodem do zúţeného hrdla ve 

výši cca 13 m nad úrovní terénu. Nad touto částí je vytvořen difuzor ve tvaru obráceného kuţele. 

 

 

 

eliminátor 

rozstřikovače s tryskami 

rozvod vody 

chladicí výplň 

kapková část 

přívod ohřáté vody 

nádrţ ochlazené vody 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Zjednodušený průřez chladicí věţí [18] 
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Chladicí systém byl od výstavby věţí proveden nuceným tahem horizontálními ventilátory 

o průměru 12,5 m s elektromotory 240 kW, 6 kV, 1475 ot/min.  

Vlivem změněných požadavků provozu byly ventilátory demontovány a dnes jsou 

chladicí věže provozovány pouze s přirozenou cirkulací vzduchu.   

Chladicí systém je proveden v horní části jako kapkový a ve spodní části jako blánový. 

Rozvod vody je přiveden z přívodního potrubí o průměru 1000 mm do hlavního přívodního ţlabu, 

který ústí do ústředního prstencového ţlabu, z něhoţ je konečné rozvedení vody provedeno 

radiálním a koncovým potrubím. Ve spodní části tohoto potrubí jsou otvory, kterými voda 

samospádem padá na rozstřikovače kde se tříští na kapky. Tyto dopadají na plástve z umělé hmoty, 

po kterých ve formě tenké vrstvy (blány) stékají do bazénu.  

 

Technická data chladiče: 

 

Tab. 5.1 Parametry chladicích věţí 

chladicí výkon  (48846 kW) 

nominální hydraulický výkon  3000 t/h 

maximální hydraulický výkon  3650 t/h 

šířka chladicího pásma  (14 °C) 

výtoková výška vody  8 m 

celková výška chladicí věže  28 m 

průměr nádrže  28 m 

Počet chladících věží  3 ks 

 

Uvedené parametry chladiče (chladicí výkon a šířka chladicího pásma) však nemůţeme 

povaţovat za korektní, z důvodu změny systému chlazení z nuceného na přirozený tah vzduchu. [8] 

 

Při provozu chladicích věţí v zimním období dochází vlivem nízkých venkovních 

teplot často k silným námrazám po celém jejich obvodu. Následně tak samovolně dochází 

k neţádoucímu sníţení přirozeného tahu okolního vzduchu jejich systémem. Tato skutečnost 

mnohdy zapříčiní značné sníţení účinnosti chladicích věţí, coţ má za následek neţádoucí 

zvyšování teploty chladicí vody. Doposud se námraza musela pracně odstraňovat ručně za pouţití 

dřevěných prken, nebo ţelezných trubek. Samotná tato činnost je namáhavá a vyţaduje značnou 

pozornost vzhledem k nebezpečí uvolněného a padajícího ledu. 

Z důvodu odstranění těchto negativních faktorů bylo na chladicích věţích instalováno zařízení, 

zabraňující tvoření námrazy. Jedná se o potrubní rozvod oteplené chladicí vody, odebírané 

z výtlačného potrubí, po celém obvodu chladicí věţe. Z tohoto potrubí je vyvedeno 72 odboček 

k rozstřikovacím tryskám, zaměřeným do míst tvořící se námrazy. [1] 
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6 Hlavní chladicí čerpadla 

Čerpadla jsou mechanické stroje, ve kterých se mechanická energie mění v energii 

tlakovou a kinetickou. Lopatkové stroje mají oproti pístovým strojům výhodu plynulejšího průtok u 

čerpané kapaliny, rovnoměrného chodu a podstatně vyšších otáček. 

Podle orientace polohy hřídele se dělí na vertikální a horizontální. Dle směru průtoku čerpané 

kapaliny se dále dělí na radiální, diagonální a axiální.  

Motor je uzavřený s kotvou nakrátko. Chlazení vinutí je prováděno okolním vzduchem 

pomoci vlastního ventilátoru. Ochrana zajišťuje motor proti přetíţení, zkratu a nedovoleným 

nájezdům s ohledem na teplotu vinutí.  

Napájení elektromotorů je vedeno z rozvodny 6 kV tzv. vlastní a cizí. Při výpadku 

napájecího napětí (6 kV) chrání podpěťová ochrana motoru před jeho samovolným nájezdem po 

obnovení napětí.  

[19] 

 

K5 PAC10 AP 110 (ČCHV1) 

K5 PAC20 AP 110 (ČCHV2) 

K5 PAC30 AP 110 (ČCHV3) 

 

Tab. 6.1 Základní parametry hlavních chladicích čerpadel [1] 

Typ  500 QVD-530-137-LU-F/2E 

Provedení  horizontální, odstředivé 

Motor Siemens  1 AN5 355 L-6 

Počet čerpadel  3 

Čerpaná kapalina  chladicí voda 

Max. teplota  35 (°C) 

Výtlačná výška 28 m 

Dopravované množství  2880 (t/h) 

Měrná energie  274,7 (J/kg) 

Otáčky  990 (ot/min) 

Účinnost  86 % 

Výkon čerpadla 254,0 (kW) 

Příkon  320 (kW) 

Sání DN/PN  600/10 

Výtlak DN/PN  500/10 

Provedení ucpávek  měkká 

Hmotnost čarpadla  2420 (kg) 
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6.1 Automatické ovládání systému čerpadel chladicí vody 

Aktivace automatického provozu čerpadel chladicí vody je prováděn povelem obsluhy.  

Po startu prvního čerpadla se automaticky otevírají armatury na výstupu z kondenzátoru 

K5 PAB33 AA110 (120) na 19 %. Po startu pomocného čerpadla se armatura otevře na 25 %. Při 

odstavování čerpadel se přivírání armatury děje v opačném sledu. Při startu záskokového čerpadla 

zůstává otevření armatury konstatní. 

 

Záskokové čerpadlo se automaticky zapíná: 

 Poruchou kteréhokoliv provozovaného čerpadla zapůsobením elektrické ochrany tohoto 

čerpadla. 

 Nedojde-li k najetí skupiny provozních čerpadel, tj. armatura na výtlaku čerpadla se 

neotevřela v době do 60 s. 

 

Signál k zapnutí kteréhokoliv čerpadla vyvolá následující činnosti: 

 Zapnutí motoru čerpadla. 

 Otevření armatury na výtlaku čerpadla se zpoţděním 10 s. 

 Je-li armatura na výtlaku čerpadla před startem skupiny otevřena, řídící systém tuto 

armaturu nejdříve uzavře a potom provede najetí skupiny. 

 Najede-li armatura na výtlaku najíţděného čerpadla do koncové polohy „otevřeno“ v době 

do 120 s po zapnutí motoru, motor čerpadla se automaticky vypne. 

 

Vypnutí automatického provozu čerpadla chladicí vody je prováděno provozními 

ochranami anebo povelem obsluhy. 

 

Signál k vypnutí kteréhokoliv čerpadla vyvolá následující činnosti: 

 Uzavření armatury na výtlaku čerpadla. 

 Vypnutí motoru čerpadla. 

[1] 

6.2 Provozní ochrany systému čerpadel chladicí vody 

Příslušné čerpadlo nenajede a je-li v provozu odstaví se: 

 Zapůsobením tepelné ochrany motoru. 

 Není-li armatura v sání příslušného čerpadla v poloze „otevřeno“ (K5 PAC11 AA110, K5 

PAC21 AA110, K5 PAC31 AA110). 

 Poklesem tlaku chladicí vody v sání příslušného čerpadla (K5 PAC11 AA110, K5 PAC21 

AA110, K5 PAC31 AA110). 

[1] 
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6.3 Hodnoty mezních provozních stavů systému čerpadel chladicí vody 

Hladina vody v bazénech provozovaných chladicích věží (KO PAD10 CL001, KO PAD20 

CL001, KO PAD30 CL001): 

- hodnota H2, nastavené na -200 mm, 

- hodnota H1, nastavená na -250 mm, 

- hodnota L1, nastavená na -400 mm, 

- hodnota L2, nastavená na -800 mm, 

Hladina vody větší neţ H1, větší neţ H2 a hladina vody menší neţ L1 a L2 signalizují. 

 

Přetlak vody ve společném výtlaku čerpadel (K5 PAB20 CP001): 

- hodnota L1, nastavená na 180 kPa. 

Přetlak menší neţ L1 signalizuje. 

 

Teplota vody ve společném výtlaku čerpadel (K5 PAB20 CT001): 

- hodnota H1, nastavená na 33 °C. 

Teplota větší neţ H1 signalizuje. 

 

Tlak vody v sání příslušného čerpadla (K5 PAC11 AA110, K5 PAC21 AA110, K5 PAC31 

AA110): 

- hodnota L1, nastavená na 18 kPa, 

- hodnota L2, nastavená na 15 kPa. 

Tlak menší neţ L1 signalizuje. 

Tlak menší neţ L2 signalizuje a odstavuje příslušné čerpadlo chladicí vody.  

[1] 
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7 Kondenzátor 

Účelem kondenzačního zařízení, které je součástí tepelného oběhu s kondenzační turbínou, 

je realizovat odvod tepelné energie z oběhu pomocí kondenzace emisní páry z turbíny při co 

nejniţším tlaku a teplotě. Čím nižšího tlaku v kondenzátoru je za provozu turbíny dosaženo, 

tím větší práci w = ∆h vykoná každý kg páry, expandující v turbíně. [6] 

 

 

Obr. 7.1 Průběh teplot v kondenzátoru 

U parních turbín se pouţívá téměř výhradně povrchových kondenzátorů typu kondenzující 

pára/voda, které jsou přímo spojeny s výfukovým hrdlem nízkotlakého dílu turbíny. Trubkami 

kondenzátoru proudí chladicí voda a pára kondenzuje na vnějším povrchu trubek. Vzniklý 

kondenzát se kontinuálně odvádí ze sběrné nádrţe, umístěné ve spodní části kondenzátoru.  

Kondenzátor se v běţném provozním reţimu chová samoregulačně. Dojde-li k odchylce 

některého parametru (např. teploty nebo hmotnostního průtoku chladicí vody), kondenzátor se po 

proběhnutí přechodového jevu sám stabilizuje do nového rovnováţného provozního stavu. Tlak, a 

tedy i teplota kondenzace, se nastaví na takovou hodnotu, aby tepelný výkon odpovídal výkonu, 

nutnému pro kondenzaci okamţitého hmotnostního průtoku páry do kondenzátoru. 

7.1 Kondenzátor na TKV 

Povrchový kondenzátor je proveden jako dvoudílný. Vodní komory jsou dělené a dovolují 

odstavení poloviny kondenzátoru na vodní straně za účelem čištění trubek během provozu. 

Plášť kondenzátoru je celosvařované konstrukce. Vstupní hrdlo páry je bohatě ţebrováno, čímţ je 

zaručena jeho dokonalá tuhost při vnějším přetlaku. Vodní komory jsou odděleny od parního 

prostoru trubkovými dny, ve kterých jsou trubky na obou stranách zaválcovány. Po své délce jsou 

trubky na několika místech podepřeny tak, aby byla jejich dilatace umoţněna a zabráněno kmitání. 

Víka kondenzátoru jsou dvoudílná, opatřena veřejemi, které umoţňují otevření vţdy 1/2 víka. 

Nahlíţecí víka slouţí k prohlídce trubek a trubkových den. Vodní strana kondenzátoru je provedena 

jako dvoucestná, přívod chladicí vody je dole, odvod nahoře. Vodní i parní prostor kondenzátoru je 

opatřen hrdly pro odvodnění. Vodní prostor je v nejvyšším místě odvzdušněn. Na spodní části 

kondenzátoru v parním prostoru je umístěn sběrač kondenzátu. Hrdla slouţí k odsávání vzduchu z 

kondenzátoru. 
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Kondenzátor je s výstupní části turbíny pevně spojen. Váha kondenzátoru je včetně obsahu 

chladicí vody a kondenzátu vyváţena pruţinami, na kterých je kondenzátor uloţen. 

Parní prostor je opatřen vodícími plechy, které rozdělují proud páry na jednotlivé skupiny 

chladicích trubek a svádí kondenzát do spodní části kondenzátoru tak, aby se zabránilo jeho 

podchlazení. 

Tab. 7.1 Parametry kondenzátoru [1] 

Výrobce ABB energetické systémy 

Typ K2D – 1600 (m
3
) 

Chladicí 

trubky 

vnější průměr / činná délka průměr 22x1 / 5980 mm 

počet / materiál 3934 / WNr 1.45 71 

Pára průtok                    optimální/maximální 78 / 95 (t/h) 

di = ip - iko, optimální zatíţení 2185,9 (kJ/kg) 

entalpie páry 2350 (kJ/kg) 

měrný objem páry 20,34 (m
3
/kg) 

vakuum při optimálním zatíţení 6,9 (kPa) 

měrné zatíţení       optimální/maximální 48,75 / 59,375 (kg/m
2
) 

Chladicí 

voda 

vstupní teplota      jmenovitá/maximální 24 / 35 (°C) 

průtok 4750 (t/h) 

tlak chladicí vody jmenovitá/maximální 230 / 360 (kPa) 

počet cest kondenzátoru 2 

 

 

Obr. 7.2 Trubkovnice kondenzátoru TG5 [1] 

Na obrázku trubkovnice kondenzátoru je červeně vyznačen počet ucpaných trubek 

aktualizován ke dni 3.9. 2010. Trubky kondenzátoru se ucpávají buď vlivem znečištění vnitřních 

stěn, nebo úmyslně, pokud dojde k netěsnosti a následnému prosakování chladicí vody do 

kondenzátu. Z obrázku tedy vyplývá, ţe kondenzátor je vzhledem k malému mnoţství ucpaných 

trubek schopen dosahovat jmenovitých projektových hodnot. 
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8 Paroproudá vývěva 

Vývěva má za úkol odsávat vzduch, který se dostane za provozu do kondenzátoru 

netěsnostmi podtlakové části turbíny a kondenzátoru. Jak bylo uvedeno jiţ v úvodu, tak chybná 

funkce vývěvy způsobuje zhoršení ekonomiky provozu kondenzace. Přítomnost i malého mnoţství 

vzduchu v kondenzátoru zvyšuje tlak a sniţuje celkový součinitel prostupu tepla k (kW/m
2∙
K). To 

způsobuje zkrácení expanze páry.  

[11] 

 

Popis funkce paroproudé vývěvy 

Pracovní pára expanduje ve vhodně vytvořených dýzách prvního stupně vývěvy a svoji 

velkou rychlostí strhuje parovzdušnou směs z kondenzátoru turbíny a vytvoří tím potřebné 

vakuum. V difusorech prvního stupně je směs odsávaného plynu a pracovní páry stlačena a 

vstupuje do povrchového kondenzátoru vývěvy. V kondenzátoru pracovní pára kondenzuje.  

Jako chladicí vody se vyuţívá kondenzátu turbíny, jehoţ teplota se úplným vyuţitím tepla 

hnací páry zvyšuje. Kondenzát pracovní páry se do kondenzátoru turbíny vrací přes syfon. Stejným 

způsobem pracuje i druhý stupeň vývěvy, který saje plyn z povrchového kondenzátoru prvního 

stupně.  

Směs plynu a páry je v difusoru druhého stupně stlačen na atmosférický tlak a vstupuje do 

povrchového kondenzátoru druhého stupně, ve kterém pracovní pára opět kondenzuje. Kondenzát 

se odvádí do sběrné nádrţe. Plyn, stlačený na atmosférický tlak se odvádí do volného prostoru 

výfukem. 

 

Před uvedením paroproudé vývěvy do provozu musí procházet kondenzátory paroproudé 

vývěvy chladící médium (min. 30 t/h), aby nedošlo k jeho poškození nadměrným přehřátím.  

[1] 

 

Tab. 8.1 Parametry paroproudé vývěvy [1] 

výrobce ABB energetické 

systémy 

typ PV 30 / 9 

chladicí 

trubky 

průměr / celková délka, (činná) 19,05 x 1,5 / 1600 (1534) 

počet / materiál 260 / WNr 1.4401 

pracovní pára tlak / teplota 0,8 MPa / 297 °C 

průtok 0,45 t/h 

  

 

chladicí vody 

  

minimální průtok / maximální teplota 30 t/h / 70 °C 

maximální průtok / maximální teplota 100 t/h / 70 °C 

vstupní teplota 70 °C 

počet cest kondenzátoru: 1. stupeň / 2. stupeň 1 / 1 
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9 Způsoby zvyšování účinnosti parního oběhu 

Oběhy tepelných elektráren umoţňují přeměnu primární energie obsaţené ve fosilním 

palivu na výstupní energii elektrickou. 

 

 
 

Obr. 9.1 T-S diagram Rankin-Clausiova parního oběhu [11] 

1-2......... komprese čerpadlem, 

2-3-4...... izobarický ohřev a odpar vody ve výparníku, 

4-5......... izobarické přehřívání páry, 

5-6......... adiabatická expanze páry v turbíně, 

6-1......... izobarická kondenzace páry v kondenzátoru. 

 

Tepelná účinnost základního Rankin-Clausiova tepelného oběhu (Obr. 9.1) je definována 

následujícím vztahem: 

 

   
                    

          
 

(     )  (     )

(     )
 

     

     
 

 

     
 

(9.1) 

 

Transformace mezi jednotlivými druhy energií, probíhající v energetických systémech, se 

v převáţné většině týkají transformací tepelné energie na elektrickou, popřípadě mechanickou 

energii, nebo přenosem tepelné energie z jednoho na druhého nositele (spaliny/pára, pára/voda 

atd.). Základní vlastnosti těchto dějů popisuje I. a II. termodynamický zákon. Z těchto zákonů 

například vyplývá, ţe:  
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jednu kWh elektrické energie lze snadno přeměnit (např. prostřednictvím rezistoru) beze zbytku na 

tepelnou energii. 1 kWh = 3600 kJ! Nikdy se však nepodaří získat z 3600 kJ tepelné energie 1 kWh 

elektrické energie.  

Převáţná většina energetických systémů vyrábějících elektrickou energii pracuje na 

principu Rankin–Clausiova parního oběhu, jehoţ znázornění v T-s diagramu je na obr. 9.1. Z T-s 

diagramu je zřejmé, ţe tepelná účinnost R-C oběhu je mnohem niţší neţ účinnost ideálního 

Carnotova oběhu se stejným rozsahem teplot.  

Rozdělením R-C oběhu na tři na sebe navazující dílčí oběhy (I, II, III) a nahrazením Carnotovými 

ideálními oběhy se stejnou účinností, je zřejmé, jaké úpravy reálného oběhu vedou ke zvýšení 

tepelné účinnosti. 

 

Jednou ze základních podmínek vedoucích ke zvýšení účinnosti Rankin-Clausiova cyklu je: 

• vyuţití max. parametrů přehřáté i přihřáté páry, 

• dosažení max. vakua v kondenzátoru, 

• dvojí přihřátí páry, 

• dosaţení maximální teploty napájecí vody. 

 
 

Obr. 9-2 Rankin-Clausiův oběh [11] 

Zvýšení tlaku pa a tedy i teploty syté páry prodluţuje adiabatický spád na turbíně a zvyšuje 

tím účinnost tepelného oběhu. Na první pohled se jedná o jednoduchý zásah do provozu, je však 

provázán s rychle stoupajícími materiálovými, konstrukčními a bezpečnostními poţadavky. 

V současné době se nově vznikající tepelné elektrárny, ve snaze co nejvyššího vyuţití energie z 

fosilních paliv, konstruují na nadkritické tlaky páry (tlaky vyšší neţ 22,14 MPa).  

 

Sniţování teploty a tedy i tlaku kondenzující páry pe je limitováno především teplotou 

okolí. Při kondenzaci páry je kondenzační teplo odváděno do okolního prostředí a podle 

II. termodynamického zákona přechází teplo samovolně pouze z látky s vyšší teplotou do látky s 

teplotou niţší. V současné době se u nově vznikajících tepelných elektráren počítá s teplotou 

expanzní páry okolo 30 °C. Tato kondenzační teplota odpovídá tlaku cca 4 kPa. Byly jiţ však 

dosaţeny i jmenovité hodnoty tlaku 3,5 kPa – 2,5 kPa.  

[3] 
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Velikost podtlaku v kondenzátoru závisí na:  

- teplotě chladicí vody,  

- jejím průtočném množství,  

- velikosti chladicí plochy, 

- a na činnosti vývěvy. 

 

U kondenzačních turbín se v chladicím okruhu ztrácí do okolí polovina aţ 70 % tepla 

přivedeného palivem! 

Je proto velmi důleţité sledovat funkci jednotlivých zařízení chladicího okruhu a optimalizovat 

jejich provoz na aktuální podmínky tak, aby bylo dosaţeno nejmenších ztrát. [3] 

9.1 Zvýšení tlaku emisní páry v kondenzátoru 

Kondenzační zařízení reaguje velmi citlivě na kaţdou změnu provozních parametrů 

tepelného oběhu, která ve svém důsledku vyvolá změnu výstupní teploty chladicí vody tv2, nebo 

velikosti součinitele prostupu tepla k (kW/m
2
∙K). Kondenzátor se v rozsahu nehavarijních změn 

provozních parametrů chová samoregulačně. Po odeznění přechodového jevu, vyvolaného změnou 

některého z provozních parametrů, se kondenzátor vţdy sám nastaví do nového rovnováţného 

provozního stavu. Platí však, ţe kaţdé zhoršení provozních parametrů, oproti jmenovité hodnotě, 

má vţdy za příčinu zvýšení tlaku v kondenzátoru a tedy i zhoršení provozní ekonomiky bloku. 

[6] 

 

Z obr. 9.3 je patrné, ţe sníţením vakua v kondenzátoru, z tlaku pe na pe', se zvýší celkové 

mnoţství tepla odvedeného do okolí chladicím okruhem. Plocha pod čarou Te = konst., 

odpovídající v T-s diagramu odvedenému teplu, se zvětší o plochu ohraničenou 1'-1-5-5'-1'.  

Kondenzací expanzní páry při vyšším tlaku je vyšší také teplota kondenzátu vstupujícího do 

regenerace. Vlivem toho se sníţí mnoţství tepla potřebného pro předehřev napájecí vody o plochu 

a-1-1'-b-a. Tato plocha je však podstatně menší, neţ mnoţství tepla odvedeného do okolí, vlivem 

vyššího tlaku v kondenzátoru! 

 

 
Obr. 9.2 Vliv tlaku v kondenzátoru na účinnost tepelného oběhu [3] 
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Zhoršení provozní ekonomiky bloku se nejčastěji sleduje ve změně elektrického výkonu 

generátoru. Při neuvaţování odběrů z TG5 pak lze vyjádřit změnu vyrobeného elektrického výkonu 

generátoru vlivem zvýšení tlaku emisní páry v kondenzátoru o 1 kPa (oproti jmenovité hodnotě 

6,9 kPa) dle následujících rovnic. 

 

Zadané hodnoty a odečet entalpií z i-s diagramu se nachází v kapitole 11. 

Mnoţství páry pro TG5 při neuvaţování odběrů z turbíny a jmenovitém elektrickém výkonu 

39,8 MW: 

 

   
         

(     )       

 
         

(           )           
        (   ) 

(9.2) 

 

Při neuvaţování odběrů z turbíny a tlaku emisní páry v kondenzátoru 7,9 kPa bude elektrický 

výkon roven: 

 

     
   ((      )       )

    
 

       ((           )           )

    
           

(9.3) 

 

Zvýšení tlaku emisní páry v kondenzátoru o 1 kPa tedy vyvolá sníţení elektrického výkonu 

generátoru o: 

                                              

(9.4) 

 

Tab. 9.1 Závislot elektrického výkonu generátoru na tlaku emisní páry v kondenzátoru. 

pe Pel1 

kPa kW 

6,9 39,8 MW 

7,9 38,89 MW 

8,9 38,63 MW 

 

Z tabulky vyplývá, ţe se zvyšujícím se tlakem emisní páry v kondenzátoru se sniţuje vyrobený 

elektrický výkon generátoru. To ovšem platí pouze za předpokladu konstantních hodnot páry 

vstupující do turbíny. 

 

Ztrátou podtlaku v kondenzátoru o jednu setinu atmosférického tlaku se zkracuje 

adiabatický spád turbíny TG5 (při neuvaţování odběrů) o 24 kJ/kg. Tím se sniţuje vyrobený 

elektrický výkon TG5 přibliţně o 911,5 kW. 

 

Zhoršení vakua v kondenzátoru můţe být způsobeno těmito provozními změnami: 

a) snížením hmotnostního průtoku chladicí vody, 

b) zvýšením teploty chladicí vody, 

c) zmenšením teplosměnné plochy kondenzátoru. 
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a) Snížení hmotnostního průtoku chladicí vody – vyvolá přechodný pokles výkonu 

kondenzátoru → hromadění páry v parním prostoru kondenzátoru → stoupání tlaku v 

kondenzátoru → a konečně zvyšování teploty kondenzace.  

Zvyšování teploty a tedy i tlaku kondenzace se zastaví po dosaţení nového rovnováţného 

stavu, kdy hmotnostní průtok páry do kondenzátoru je tak jako před poruchou roven hmotnosti 

vzniklého kondenzátu (me = mk). Zvýšený tlak v kondenzátoru vyvolá zkrácení expanzní čáry a 

sníţení výkonu. 

 

b) Zvýšení vstupní teploty chladicí vody při zachování původního hmotnostního průtoku – 

vyskytuje se zejména u oběţného chlazení vlivem střídání denních teplot. Vyvolá opět 

přechodný pokles tepelného výkonu kondenzátoru, způsobený sníţením teplotního rozdílu 

mezi teplotou kondenzace a teplotou chladicí vody. Dojde tedy opět k přechodnému hromadění 

páry v kondenzátoru a ke stoupání tlaku a tedy i teploty kondenzace v parním prostoru 

kondenzátoru aţ do dosaţení nového rovnováţného stavu. Vliv na provozní ekonomiku bloku 

je stejný jako v předcházejícím případě. 

 

c) Zmenšení teplosměnné plochy kondenzátoru – můţe být způsobeno následujícími faktory:  

- Chybná funkce vývěvy způsobuje přítomnost vzduchu v kondenzátoru, čímţ se sniţuje 

součinitel prostupu tepla k.  

- Stejný účinek má také zvýšení hladiny kondenzátu v kondenzátoru. Zatopené potrubí 

chladicího okruhu v kondenzátoru se nemůţe podílet na kondenzaci a zmenšuje se tím 

velikost teplosměnné plochy.  

- Posledním případem je zanášení trubkového systému kondenzátoru nečistotami. 

Vytvoření i tenkého nánosu na vnitřní stěně trubek vyvolá vzhledem k vysokým 

hodnotám α1, α2 a λ značné sníţení výsledného součinitele prostupu tepla, které opět 

znamená, ţe kondenzátor dosáhne nového rovnováţného stavu aţ po odpovídajícím 

zvýšení teplotního rozdílu mezi kondenzující parou a chladicí vodou, které 

vykompenzuje sníţení součinitele prostupu tepla. Zvýšení teplotního rozdílu opět 

vyvolá stoupnutí tlaku v kondenzátoru a zhoršení provozní ekonomiky bloku. 

 

d) Snížení účinnosti chladicích věží při cirkulačním chlazení kondenzátoru – je většinou 

spojeno s celkovým stavem chladičů. K nejnáchylnějším částem chladicích věţi patří 

rozstřikovače s tryskami, které se zanášejí nečistotami a dochází tak k nerovnoměrnému 

rozstřiku chladicí kapaliny.  

Nepříznivým stavem pro účinnost chladicích věţí je také stav atmosféry (vysoká teplota, 

vysoká vlhkost vzduchu). Stoupání vstupní teploty chladicí vody do kondenzátoru se projeví 

stejnou odezvou jako při poruše popsané v bodě b). Průběh odezvy na jednotlivé popsané 

poruchy je znázorněn na následujících grafech.  

[6] 
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a) Sníţení hmotnostního průtoku chladicí vody  b) Zvýšení vstupní teploty chladicí vody 

 

 
c) Znečištění vnitřního povrchu trubek kondenzátoru  d) Sníţení účinnosti chladicí věţe 

 

Obr. 9.3 Odezvy kondenzátoru na provozní poruchy (černá čára – ideální stav pro jmenovité 

hodnoty provozních veličin; červená čára - nový ustálený stav při změněných provozních 

podmínkách) [11] 

9.2 Snižování tlaku emisní páry v kondenzátoru  

Zlepšení vakua v kondenzátoru má na mnoţství tepla odvedeného do okolního vzduchu 

přesně opačný efekt, neţ byl popsán v kapitole 9.1 při zvyšování tlaku emisí páry v kondenzátoru.  

 

Zvyšování vakua však sebou nese i některé neţádoucí účinky. 

Při sniţování tlaku v kondenzátoru roste velmi rychle měrný objem páry na výstupu 

z turbíny. Tento objem páry musí protéci posledními stupni turbíny. Se současným zvyšováním 

vakua je tedy nutné zvětšení délky lopatek nízkotlaké části turbíny. To pochopitelně zvyšuje 

pořizovací cenu turbíny. Dále rostou pořizovací náklady na chladicí okruh (velikost chladicích 

věţí) a provozní náklady na čerpání chladicí vody. Kromě toho sníţením tlaku v kondenzátoru se 

zvyšuje vlhkost páry v posledních stupních turbíny. Zvýšenou vlhkostí páry se zvětšují energetické 

ztráty a zvyšuje se nebezpečí eroze oběţných lopatek. 

Z uvedeného je vidět, ţe pro zlepšení vakua v kondenzátoru existují určité hranice dané 

fyzikálními a technickoekonomickými podmínkami. Všeobecně platí, ţe tlak v kondenzátoru je 

třeba volit tím niţší, čím draţší palivo je spalováno, čím je delší doba vyuţití navrhovaného 
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zařízení, čím je delší doba splácení investic a čím je statická dopravní výška chladicích čerpadel 

menší. 

 

Nejvýhodnějším způsobem pro sníţení tlaku páry v kondenzátoru je pouţití chladnější chladicí 

vody. Ostatní způsoby vyţadují buď zvýšení pořizovacích nákladů (větší teplosměnná plocha 

kondenzátoru), nebo zvýšení vlastní spotřeby elektrické energie (pohon čerpadel chladicí vody). 

 

 
Obr. 9.4 Typiská závislost změny výkonu generátoru, na změne tlaku emisní páry [3] 

Při zlepšení vakua nejprve výkon generátoru roste, později však dosáhne svého maxima a 

dále se zmenšuje. Uvedený průběh změny výkonu je způsoben tím, ţe od určité hodnoty protitlaku 

dochází k dodatečné expanzi za lopatkovými řadami posledního stupně a k odklonu proudu na 

výstupu z lopatkové mříţe. Změna spádu, připadající na dodatečnou expanzi za oběţnou 

lopatkovou řadou posledního stupně, nemůţe být vyuţita ke konání práce v turbíně. Současně však 

se sniţováním tlaku v kondenzátoru klesá teplota kondenzátu a pro jeho ohřátí v prvním 

regeneračním ohříváku je zapotřebí většího mnoţství páry z neregulovaného odběru turbíny. Proto 

se průtok páry posledními stupni i výkony zmenší. 

9.3 Jmenovitý podtlak v kondenzátoru 

Určení optimálního podtlaku v kondenzátoru je sloţitá technickoekonomická úloha. U jiţ 

navrţeného kondenzátoru se tedy počítá s udanou jmenovitou hodnotou podtlaku od výrobce, jako 

s tím nejvýhodnějším, tedy optimálním tlakem.  

Za předpokladu dodrţení optimálního tlaku však nastává jiná otázka, a to zda aktuální poměrné 

mnoţství chladicí vody je pro kondenzaci za daných podmínek nejvýhodnější. 

Jak jiţ bylo popsáno v kapitole 9.1, tak se vzrůstající teplotou chladicí vody na vstupu do 

kondenzátoru se zvyšuje také tlak, při kterém expanzní pára v kondenzátoru kondenzuje. 

K zachování jmenovité hodnoty vakua je tedy zapotřebí zvýšit hmotnostní průtok chladicí vody 

kondenzátorem. To sebou ovšem přináší zvýšení vlastní spotřeby elektrické energie vlivem čerpací 

práce čerpadel chladicí vody.  

Opačný způsob reakce na zvyšující se tlak v kondenzátoru je zvýšení účinnosti chlazení, a tedy 

sníţení teploty chladicí vody na vstupu do kondenzátoru. U oběhového systému chlazení 

s chladicími věţemi s přirozeným tahem není moţné měnit chladicí křivku věţí a jediným 

způsobem zvýšení účinnosti chlazení tak zůstává paralelní spolupráce více chladicích věţí. 

Popsaná regulace vakua v kondenzátoru na jmenovitou hodnotu, v závislosti na teplotě 

chladicí vody na vstupu do kondenzátoru, je znázorněn na následujícím grafu. 
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Obr. 9.5 Vakuové křivky kondenzátoru KTG5. Platí pro průtok chladicí vody 4750 t/h a entalpii 

páry 2350 kJ/kg 

Při nižším měrném zatížení výstupu turbíny je přírůstek výkonu při stejné změně ∆pe 

větší a tlak v kondenzátoru pe, který odpovídá maximálnímu výkonu, se zmenšuje. 

 

 Zvětšením průtoku chladicí vody se následkem hydraulických odporů zvětší spotřeba 

elektrické energie chladicích čerpadel ∆Pč. Uţitečný výkon se vypočítá následujícím vztahem. 

 

                (  ) 
(9.5) 

 

Obr. 9.6 Závislost zvýšení uţitečného výkonu na přírůstku průtoku chladicí vody 

 

Maximum křivky      pak odpovídá optimálnímu průtoku chladicí vody a optimálnímu 

tlaku v kondenzátoru. 
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10 Diagnostika chladicího okruhu TKV 

K lepšímu pochopení provozování chladicího okruhu a jeho vlivu na tepelný oběh, je 

zapotřebí provést podrobnou diagnostiku provozu chladicího okruhu a analýzu výsledků. 

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 9.1, tak jeden z nejdůleţitějších parametrů z hlediska 

určování účinnosti tepelného oběhu, je tlak páry v kondenzátoru. Velikost podtlaku v kondenzátoru 

tedy přímo ovlivňuje účinnost tepelného cyklu a udává celkovou ekonomiku provozu. Ne vţdy je 

však moţné vyjadřovat ekonomiku provozu v závislosti na vyrobeném elektrickém výkonu 

generátoru (jak je uvedeno v kapitole 9.1) a to právě v případech, kdy teplárna či elektrárna 

poskytuje v tzv. podpůrné sluţby. 

10.1 Podpůrné služby 

Podpůrné sluţby jsou prostředky pro zajištění systémových sluţeb. Pomocí podpůrných 

sluţeb je moţno korigovat rozdíly mezi odběrem a výrobou, a to změnami spotřeby či výkonů 

výroby. 

Subjekty připojené do elektrizační soustavy mají právo, při splnění technických 

a obchodních podmínek stanovených provozovatelem přenosové soustavy nabízet podpůrné sluţby. 

Jejich ceny se vytvářejí na základě trţního principu. Výběr poskytovatelů podpůrných 

sluţeb probíhá na základě otevřeného a nediskriminačního přístupu vůči všem uţivatelům 

přenosové soustavy.  

 

10.1.1 Primární regulace frekvence bloku na TKV 

Primární regulace frekvence bloku je lokální automatická funkce zajišťovaná obvody 

primární regulace, spočívající v přesně definované změně výkonu elektrárenského bloku v 

závislosti na odchylce frekvence od zadané hodnoty.  

Definovaná změna výkonu bloku je označována jako primární regulační záloha a na TKV je 

nastavena na ± 3 MW. 

Provozovatel bloku musí zároveň zajistit uvolnění poţadované regulační zálohy bloku v primární 

regulaci do 30 sekund od okamţiku vzniku výkonové nerovnováhy. 

 

10.1.2 Minutová záloha RZMZ15+ 

Jedná se o zařízení, připojená k elektrizační soustavě, obvykle elektrárenské bloky, která 

jsou do 15ti minut od příkazu Dispečinku ČEPS schopna poskytnout sjednanou regulační zálohu.  

Minimální velikost minutové regulační zálohy jednoho bloku je 10 MW. Maximální výkon 

bloku je 70 MW (pokud není s provozovatelem přenosové soustavy dohodnuto jinak). Doba 

aktivace sluţby není omezena.  

Kladná i záporná regulační minutová záloha je na TKV nastavena na 10 MW. [4] 

Především díky primární regulaci frekvence a minutové záloze, nelze ekonomiku 

bloku vztahovat na mnoţství vyrobené elektrické energie generátoru TG5.  

Elektrický výkon TG5 je stále 25 MW ±3 MW (primární regulace frekvence bloku), 

35 MW ±3 MW, nebo 10 MW ±3 MW, bez ohledu na velikost vakua v kondenzátoru. 

Působení RZMZ15± je znázorněno na grafu 13.3.  
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11 Výpočet ekonomiky bloku při zvyšování tlaku emisní páry 

V důsledku výše uvedeného je v prvním řadě nutné vyčíslit ztrátu, která je způsobena 

zvýšením tlaku emisní páry v kondenzátoru jinak, neţ v závislosti na vyrobeném elektrickém 

výkonu generátoru, jak je uvedeno v kapitole 9.1.  

 

 

Jmenovité provozní parametry (pro TG5): 

 

Teplota přehřáté páry na vstupu do turbíny     tp = 495 °C  

Tlak přehřáté páry na vstupu do turbíny     pp = 7 MPa 

Suchost páry na výstupu z turbíny      x = 0,909  

Tlak mokré páry v kondenzátoru     pk = 6,9 kPa  

Teplota mokré páry v kondenzátoru     tk = 38,73 °C 

Účinnost na spojce (mechanická)      ηm = 0,97  

Účinnost generátoru        ηg = 0,96 

Účinnost kotle        ηkot = 0,85 

Účinnost potrubí       ηpot = 0,98 

El. výkon (jmenovitý) na svorkách generátoru     P'el = 39,8 MW  

El. výkon (v podpůrných sluţbách) na svorkách generátoru   Pel = 25 MW 

Tepelná výhřevnost paliva (ostravský proplástek)   kv = 20 MJ/kg 

 

Účinnosti ηm, ηg, ηkot a ηpot jsou pouţity z obvyklých hodnot pro daná zařízení. Vlivem působení 

minutové zálohy MZ15± počítám se jmenovitým elektrickým výkonem generátoru Pel = 25 MW. 

 

Odečet entalpií páry z i-s diagramu 

 

Z i-s diagramu na obr. 11.1, se nejdříve odečte pro hodnoty tlaku pp a teploty tp velikost 

entalpie přehřáté páry ip = 3397,9 (kJ/kg). Spuštěním svislice z bodu (pp, tp) na křivku jmenovitého 

tlaku v kondenzátoru pk
 
 se odečte velikost teoretické entalpie páry při výstupu z turbíny (emisní 

pára) ik
ad

 = 2110 (kJ/kg). Hodnota skutečné entalpie páry ik vstupující do kondenzátoru se pak 

nalezne jako průsečík křivky tlaku páry v kondenzátoru pk
 
a suchosti páry x, ik = 2350 (kJ/kg). 

Hodnota entalpie emisní páry ik  je zadaná od výrobce kondenzátoru (viz kapitola 7.1).  

Nakonec entalpie kondenzátu iko = 162,23 (kJ/kg) se odečte z parních tabulek vody, podle 

velikosti jmenovitého tlaku v kondenzátoru pk. 

Pro rychlejší a přesnější odečítání termodynamických parametrů páry a vody lze pouţít 

např. software TVVP, volně ke staţení na internetových stránkách [14]. 
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Obr. 11.1 I-s diagram vodní páry pro jmenovité parametry páry na TG5 [15] 

11.1 Účinnost tepelného oběhu (bez odběrů z turbíny) 

Tepelná účinnost ideálního cyklu (skutečný polytropický děj nahrazený dějem adiabatickým): 

  
   

     
  

      
 

           

             
                

 (11.1) 

Termodynamická účinnost (tepelná účinnost turbíny): 

    
     

     
   

           

           
                

(11.2) 

Tepelná účinnost skutečného cyklu: 

     
                                    

(11.3)  
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11.2 Tepelná bilance 

Spotřeba páry pro turbínu (odpovídá mnoţství tepla odebraného páře turbínou): 

  
        

(     )       

 
       

(           )           
        (

 

 
) 

(11.4) 

Spotřeba tepla pro turbínu (mnoţství tepla neseného pracovním mediem na vstupu do turbíny): 

     (      )         (             )          (
  

 
) 

(11.5) 

Spotřeba tepla celková (mnoţství tepla dodávané systému v palivu): 

    
  

         
 

       

         
         (

  

 
) 

(11.6) 

Spotřeba primárního paliva (uhlí): 

   
   

  
 

       

  
       (

 

 
) 

(11.7) 

Pozn.: jeden vagón s bočními výsypkami pojme přibližně 55 t uhlí. 

 

Měrná spotřeba tepla: 

    
   

   
 

       

  
        (

  

   
) 

(11.8) 

Jak vyplývá z jednotek, tak měrná spotřeba tepla vyjadřuje potřebné mnoţství tepla pro 

výrobu jedné MWh. Čím vyšší je qel, tím méně ekonomický je provoz celého tepelného cyklu.  

Uvedený výpočet platí za předpokladu kondenzační výroby, bez odběrů z turbíny. Spojením 

výroby elektrické energie a dodávky tepla tzv. kogenerace, se měrná spotřeba tepla sniţuje! 

 

Tab. 11.1 Pouţité parametry pro výpočet účinosti, měrné spotřeby tepla a spotřeby paliva 

v závislosti na zvyšování tlaku emisní páry 

pe tk x ik iko Pel  kv ip 

kPa °C - kJ/kg kJ/kg MW MJ/kg kJ/kg 

6,9 38,73 0,909 2350 162,23 25 20 3397,9 

7,9 41,27 0,915 2371 172,85 25 20 3397,9 

8,9 43,55 0,918 2383 182,38 25 20 3397,9 

9,9 45,61 0,920 2392 190,99 25 20 3397,9 

 

Se stoupajícím tlakem se zvyšuje také teplota, při které pára v kondenzátoru kondenzuje. 

Tento proces je popsán v kapitole 9.1. 



28 

 

Tab. 11.2 Účinnost, spotřeba paliva a měrná spotřeba tepla v závislosti na zvyšování tlaku emisní 

páry 

pe ηt Mu qel 

kPa % t/h GJ/MWh 

6,9 32,39 17,91 14,33 

7,9 31,84 18,22 14,58 

8,9 31,56 18,38 14,70 

9,9 31,37 18,50 14,80 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe se zvyšujícím se tlaku emisní páry v kondenzátoru (ztráta 

vakua), klesá tepelná účinnost skutečného cyklu ηt a stoupá spotřeba paliva Mu, coţ se projeví v 

rostoucím ekonomickém ukazateli měrné spotřeby tepla qel. 

 

Z tohoto důvodu je důležité dodržovat jmenovitou hodnotu podtlaku 6,9 kPa a nižší. 
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12 Analýza tlaku v kondenzátoru  

Vlivem různých provozních a jiných podmínek, za nichţ probíhá technologický proces, 

dochází k odchylkám stavu zařízení a veličin, které ovlivňují hospodárnost bloku, od výpočtových 

hodnot. 

Podle příčin vzniku odchylek měrné spotřeby tepla od optimální hodnoty lze tyto odchylky dělit na: 

1. odchylky způsobené vnějšími příčinami: 

a. vlivem programu výroby, tzn. změnami výkonu bloku (provoz bloku v podpůrných 

sluţbách), 

b. vlivem klimatických podmínek (změnami teploty chladicí vody), 

c. vlivem kvality paliva (výhřevnosti, obsahem vody), 

 

2. odchylky způsobené vnitřními příčinami: 

a. změny provozních parametrů způsobeny obsluhou, nebo špatně fungujícími 

automatickými regulacemi, 

b. zhoršeným stavem zařízení (zanesením teplosměnných ploch, netěsnostmi kotle a 

vakuového systému turbíny, opotřebením čerpadel a mlýnů…), 

c. ztrátami pracovní látky a tepla, 

d. poruchami zařízení, 

e. ostatní příčiny ovlivnitelné obsluhou, nebo údrţbou zařízení. 

 

Na vznik a velikost odchylek první skupiny nemá personál teplárny ţádný vliv.  

Druhou skupinu odchylek lze analýzou provozu a vhodnými opatřeními sniţovat, případně zcela 

zamezit jejich vznik. 

 

12.1 Měření tlaku 

Pro analýzu tlaku emisní páry v kondenzátoru je nezbytné jeho přesné měření. 

Tlak v kondenzátoru se na TKV měří jako relativní tlak vztaţený k atmosférickému tlaku! 

Strojník se tedy řídí velikostí vakua v relativních číslech bez ohledu na změny atmosférického 

tlaku. Je však důleţité mít na vědomí, ţe v podtlaku i malá změna atmosférického tlaku můţe 

značně ovlivnit výsledek měřeného tlaku emisní páry. 

Atmosférický tlak je závislý na nadmořské výšce, teplotě a hustotě atmosféry v měřeném 

místě, ta se však mění se změnou počasí. Na následujícím grafu je znázorněn průběh 

atmosférického tlaku v absolutních číslech, za sledované období od 1.4. 2010 do 31.3. 2011, se 

vzorkovací frekvencí 10 minut. 
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Graf 12.1 Průběh atmosferického tlaku ve sledovaném období 

 
 

Pouţitá data atmosférického tlaku jsou měřena meteostanicí Davis model Vantage Pro 2, 

která jsem dostal od pana Jakuba Kuchaře z Václavovic. Přesnost měření meteostanicí je ±0,1 kPa. 

Změřený atmosférický tlak je dále přepočten na nadmořskou výšku TKV. Rozdíl tlaku mezi obcí 

Václavovice (300 m n. m.) a TKV (260 m n. m.) je tedy cca +0,4 kPa.  

Z průběhu měřeného atmosférického tlaku je patrné, ţe diferenční tlak, především 

v zimním období, je mnohdy aţ 5 kPa. Z tohoto důvodu je nutné, pro přesné vyhodnocení tlaku 

emisní páry, respektovat změny atmosférického tlaku. 

Největší výchylky (diference) naměřeného atmosférického tlaku jsou ověřeny podle 

archivního měření ČHMÚ na internetových stránkách freemeteo.com [23]. 

12.2 Skutečný tlak v kondenzátoru 

Po přepočtu relativního tlaku emisní páry na absolutní hodnoty tlaku, s respektováním 

atmosférického tlaku a nadmořské výšky, je moţné vykreslit graf průběhu skutečného tlaku 

v kondenzátoru, graf 12.5. Oblast grafu jsem zvolil od 1.4. 2010 do 31.3. 2011 z toho důvodu, aby 

bylo moţno sledovat celou zimu roku 2010 a celé léto roku 2011. 

Průběh tlaku je barevně rozdělen podle jednotlivých provozních stavů. Provozními stavy je 

na mysli chod čerpadel chladicí vody, chladicích věţí a jejich kombinace: 

 3 chladicí věţe a 1 čerpadlo chladicí vody, 

 3 chladicí věţe a 2 čerpadla chladicí vody, 

 2 chladicí věţe a 2 čerpadla chladicí vody, 

 2 chladicí věţe a 1 čerpadlo chladicí vody, 

 1 chladicí věţ a 1 čerpadlo chladicí vody. 

 

Červenou horizontální čarou je zde vyznačen jmenovitý tlak emisní páry 6,9 kPa.  
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Světle modrou horizontální čarou je v grafu vyznačen provoz turbosoustrojí TG4. Celková doba 

provozu TG4 ve sledovaném období byla pouze 606,5 h, coţ je méně neţ 7 % roku. Z tohoto 

hlediska lze provoz TG4 zanedbat. Je však zapotřebí respektovat chod TG4 při detailním pohledu 

na některé přechodné jevy v základních veličinách tepelného oběhu.  

Turbína TG4 dosáhla konce své ţivotnosti a do budoucna se jiţ s jejím provozem nepočítá. 

 

Turbína TG5 byla ve sledovaném období v provozu celkem 7803 h, coţ je téměř 90 % 

roku. V létě roku 2011 však proběhla na TKV mimořádná 50ti denní odstávka. Běţná letní 

odstávka trvá pouze 5 dní. Doba vyuţití TG5 je tedy obvykle aţ 98,7 % roku. 

Rozdělením grafu podle vodorovné červené přímky jmenovitého tlaku je moţno provoz 

kondenzátoru rozdělit na dvě poloviny. Tlak emisní páry vyšší, neţ jmenovitý a niţší, neţ 

jmenovitý.  

Graf 12.2 Velikost tlaku emisní páry v kondenzátoru 

 

 

Je však důleţité mít na vědomí, ţe vlivem 50ti denní letní odstávky byl kondenzační provoz 

teplárny značně omezen! 

 

Z hlediska ztráty vakua lze sledované období rozdělit na tři časové úseky (graf 12.5).  

Jsou to přibliţně 3 týdny na přelomu únor/březen 2011 (označeno římskou I.), mnohem delší úsek 

a to od května do listopadu roku 2011 (označeno římskou II.) a zbytek roku (označeno římskou 

III.).  

I. Období: lze z hlediska provozu povaţovat za mimořádný stav, způsobený blíţe 

nedefinovanou poruchou na nízkotlaké části turbíny, vývěvě, kondenzátoru, nebo 

chladicím okruhu. Kaţdá z těchto poruch má za následek skokové zvýšení tlaku emisní 

páry. Údrţbou zařízení a rychlým odstraněním závady můţeme minimalizovat 

ekonomické ztráty, touto poruchou vyvolané. V této DP se budu zabývat pouze 

problematikou běţného provozu. 

 

II. Období: je specifické pro letní měsíce, kdy jsou menší odběry z turbíny pro teplárenské 

účely a trvale vyšší průměrná venkovní teplota. V tomto období jsou kladeny vysoké 

nároky na účinnost chladicího okruhu, vlivem zvýšené kondenzační výroby bloku. 

S podobným průběhem se tento vývoj provozních parametrů opakuje kaţdoročně. 
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III. Období: je moţno definovat jako běţný provoz tzv. topné sezóny, kdy je kondenzační 

výroba minimalizována odběry z turbíny. Sníţenou kondenzační výrobou a obvykle 

nízkou venkovní teplotou jsou na funkci chladicího okruhu kladeny nízké nároky. 

Jmenovitý tlak emisní páry by měl být v tomto období bez problémů dosahován. 

 

Volbou vhodného provozního stavu, dle aktuálních podmínek (určují MPP) a stavu 

zařízení, je moţno značně ovlivnit účinnost chladicího okruhu a tedy i tlak páry v kondenzátoru. 

Na následujícím koláčovém grafu je vyznačena celková doba vyuţití jednotlivých provozních 

stavů, ve sledovaném období. 

 

Graf 12.3 Doba vyuţití jednotlivých provozních stavů v roce 

 
 

Z grafu vyplývá, ţe nejčastěji byly v provozu 2 chladicí věţe a jedno čerpadlo chladicí 

vody a to z celé poloviny roku. Následně to byly 2 chladicí věţe a 2 čerpadla chladicí vody, z více 

neţ jedné čtvrtiny roku. 

Toto rozdělení je pochopitelné, z důvodu provozní variability. V základním čase byly 

v provozu 2 CHV a 1 ČCHV, při nedostatečném chlazení (ztrátě vakua) se spustilo druhé čerpadlo 

chladicí vody. Není, však příliš pochopitelné, podíváme-li se na následující graf rozdělení tlaku 

emisní páry na jednotlivé provozní stavy. 
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Graf 12.4 Rozdělení tlaku emisní páry na jednotlivé provozní stavy 

 
 

Z rozdělení tlaku emisní páry na jednotlivé provozní stavy vyplývá, ţe ani v jednom 

provozním stavu není poměr celkové doby, po kterou byl tlak emisní páry <6,9 kPa větší, neţ doba 

po kterou byl tlak >6,9 kPa!  

 

3 CHV a 1 ČCHV: tento provozní stav byl v celém sledovaném období pouţit jen 26,5 h, z toho 

byl tlak v kondenzátoru celý čas vyšší neţ jmenovitých 6,9 kPa. Pokud tomu stav zařízení dovolil, 

tak lze říci, ţe tento provoz byl neodůvodněný. 

 

3 CHV a 2 ČCHV: přesto, ţe potenciál chladicího okruhu byl vyuţit na maximum, tak tlak 

v kondenzátoru <6,9 kPa byl 8x niţší, neţ >6,9 kPa. Vzhledem k vyuţití všech moţností 

poskytovaných chladicím okruhem, lze říci, ţe tlak emisní páry za daných okolností jiţ nebylo 

moţné sníţit! 

 

2 CHV a 2 ČCHV: druhý nejčastější provoz ve sledovaném období. Převáţně vyuţívaný od 

května, do července, celkem vyuţit 92 dní sledovaného ročního provozu. Tlak v kondenzátoru 

<6,9 kPa byl 3,7x niţší, neţ >6,9 kPa. Vzhledem k rezervě jedné odstavené chladicí věţe, která 

byla připravena k provozu, nebyl ve většině případů tento provozní stav vhodně zvolen. 

 

2 CHV a 1 ČCHV: v nejdéle provozovaném stavu chladicího okruhu, byla doba, kdy tlak páry 

v kondenzátoru byl <6,9 kPa roven době, po kterou byl tlak >6,9 kPa. Tento stav však nelze 

povaţovat za správný. Hodnota tlaku >6,9 kPa by měla být pokud moţno co nejniţší. 

 

1 CHV a 1 ČCHV: tento provozní stav byl bilančně jako jediný schopen dosáhnout tlaku emisní 

páry <6,9 kPa 1,3x vyššího, neţ tlaku >6,9 kPa. Tento rozdíl je vzhledem k celkové době provozu 

319 h/rok zanedbatelný. 

Graf rozdělení tlaku emisní páry na jednotlivé provozní stavy sice ukazuje poměr mezi 

tlakem <6,9 kPa a tlakem >6,9 kPa jednotlivých stavů, nic však neříká o jeho intenzitě. Zda se tlak 

emisní páry pouze pohyboval okolo jmenovité hodnoty, nebo je několikanásobně vyšší, či niţší? 
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Pro přesnější představu o průběhu tlaku v jednotlivých provozních stavech slouţí 

histogram rozdělení tlaku emisní páry v celém rozsahu zastoupených tlaků, po dvou desetinách 

kPa, graf 12.6.  

Osa četnosti je ocejchována v hodinách a ukazuje tedy kolik hodin byl daný rozsah tlaku (např. 

6,8  kPa aţ 7 kPa) zastoupen v ročním provozu daného stavu. 

 

V ideálním případě by měly být největší intenzity tlaků kaţdého provozního stavu v oblasti 

<6,9 kPa a nad 6,9 kPa by měly rychle klesat k četnosti 0 h. Navazující provoz by jiţ přebíral 

provozní stav s vyšší účinností chladicího okruhu.  

Z intenzity a doby jednotlivých skupin tlaků však vyplývá, ţe tomu tak není.  

 

Přesto, ţe u provozního stavu 2 CHV a 1 ČCHV, je největší intenzita v tlacích <6,9 kPa, tak nad 

6,9 kPa klesá četnost tlaků velmi pozvolna.  

Dlouhodobě nejvyšších intenzit tlaků však dosahoval provozní stav 2 CHV a 2 ČCHV. Tento 

provoz by měl ve větší míře převzít provozní stav 3 CHV a 2 ČCHV! 
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Graf 12.5 Průběh tlaku emisní páry v KTG pro jednotlivé provozní stavy 
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Graf 12.6 Histogram rozdělení tlaku páry v kondenzátoru, pro jednotlivé provozní stavy 
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13 Vliv teploty chladicí vody na tlak emisní páry 

Vakuum v kondenzátoru je přímo závislé na účinnosti chladicího okruhu. Účinnost 

především ovlivňuje ochlazení chladicí vody v CHV, a tudíţ atmosférické podmínky (teplota 

vzduchu, relativní vlhkost, atmosférický tlak, směr a síla větru).  

Vliv teploty vzduchu, atmosférického tlaku a relativní vlhkosti lze zjednodušit na teplotu 

vlhkého teploměru.  

 

13.1 Teplota vlhkého teploměru  

Teplota vlhkého teploměru je teplota, kterou vzduch dosáhne při nasycení vypařováním 

vody. 

Na TKV je měřena pouze teplota suchého teploměru, proto je zapotřebí teplotu vlhkého teploměru 

vypočítat. K výpočtu jsem pouţil relativní vlhkost vzduchu a atmosférický tlak z meteostanice 

Davis model Vantage Pro 2, od pana Jakuba Kuchaře z Václavovic. Z tohoto důvodu se mohou 

vypočtené hodnoty od skutečných hodnot trochu lišit. 

 

Princip výpočtu je zaloţen na následujících rovnicích: 

 

c1 = 6,1078 

c2 = 17,558 

c3 = 241,88 

t … teplota suchého teploměru (°C), 

tvt … teplota vlhkého teploměru (°C), 

p … atmosférický tlak (hPa), 

E … maximální napětí vodní páry, při teplotě vlhkého teploměru t' (hPa), 

e … skutečné napětí vodní páry ve vzduchu (hPa), 

r ... relativní vlhkost (%).  

 

              (    )         (   ) 
(13.1) 

  
   

   
     (   ) 

(13.2) 

      
    

          (   ) 
(13.3) 

    
    

      

   
     

      
                (     )    

(13.4) 
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Např. při venkovní teplotě vzduchu 25 °C, atmosférickém tlaku 1013,25 hPa a relativní vlhkosti 

vzduchu 80 %, je teplota vlhkého teploměru tvt: 

 

        
         

            

   
         

          
                    (      )          

(13.5) 

(Pro řešení rovnice jsem použil program Mathcad). 

 

          (  ) 

[21], [22] 

13.2 Provoz chladicích věží 

Pro teplotu chladicí vody platí, ţe čím vyšší je teplota vlhkého teploměru, tím je chladicí 

voda na vstupu do kondenzátoru teplejší. Teplejší voda nemá dostatečný chladicí účinek a pára 

v kondenzátoru kondenzuje při vyšším tlaku (viz vakuové křivky kondenzátoru na obr. 9.6). 

Z tohoto důvodu je zapotřebí dosáhnout pro dané podmínky vţdy co moţná nejchladnější 

chladicí vody na vstupu do kondenzátoru.  

 

U chladicích věţí s přirozeným tahem nelze nijak měnit jejich chladicí křivku a je tedy 

nutné uvést do provozu další chladicí věţ. Z provozu chladicích věţí v grafu 13.1vyplývá, ţe: 

 

1 x CHV byla v provozu celkem 336 h, coţ je  4,3  % roku, 

2 x CHV byly v provozu celkem 6325 h, coţ je  81,1  % roku, 

3 x CHV byly v provozu celkem 1183 h, coţ je  15,2  % roku. 

 

Graf 13.1 Provoz chladicích věţí na TKV, za rok 

 
 

Provoz všech tří chladicích věţí byl přitom střídavě vyuţit pouze v období od září do 

listopadu a tři dny v červenci od 8.7. do 10.7. 2011, vţdy v kombinaci s dvěma čerpadly chladicí 

vody.  

 

4% 

81% 

15% 

1 CHV

2 CHV

3 CHV
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Tento způsob provozování chladicích věţí povaţuji za poněkud nešťastný, zejména proto, 

ţe v době kdy venkovní teplota dosahuje dlouhodobě nejvyšších hodnot v roce, byly 

v provozu pouze dvě chladicí věže.  

Obzvlášť, pokud není zajištěno dostatečné chlazení chladicí vody, a dochází k dlouhodobé ztrátě 

vakua v kondenzátoru, by měly být provedeny veškeré kroky vedoucí k lepší účinnosti chlazení a 

následné eliminaci tohoto neţádoucího jevu. 

 

V následující tabulce se nacházejí průměrné a celkové hodnoty měřených parametrů za celé 

II. období (viz graf 12.5). Letní provoz je rozdělen na dva stejně dlouhé úseky, a to od 16.5. do 

8.7., kdy byly v provozu 2 chladicí věže a od 23.8. do 15.10., kdy byly v provozu 3 chladicí věže.  

 

Tab. 13.1 Shrnutí provozních a provozně ekonomických parametrů za II. období 

 

 16.5. - 8.7. 23.8. - 15.10.   

počet chladicích věţí 2 x CHV 3 x CHV rozdíl jednotky 

doba provozu 1272 1272 0 hod. 

teplota suchého teploměru 17,99 15,73 2,26 °C 

teplota vlhkého teploměru 15,38 13,48 1,91 °C 

teplota ch. v. před KTG 26,89 24,46 2,42 °C 

teplota ch. v. za KTG 33,14 30,26 2,88 °C 

∆ tchv 6,26 5,80 0,46 °C 

teplota emisní páry 36,9 35,1 1,8 °C 

tlak emisní páry 9,74 9,31 0,43 kPa 

příkon všech ČCHV  503,2 528,7 -25,4 kW 

el. en. ČCHV za období 640,15 672,50 -32,36 MWh 32 355 Kč 

tlak na výtlaku ČCHV 329,42 319,15 10,27 kPa  

činný výkon TG5 25,14 25,02 0,12 MW 

vyrobená el. en. za období 31951,2 31818,4 132,7 MWh 172 549 Kč 

měrná spotřeba tepla 7,46 6,95 0,51 GJ/MWh  

spotřeba paliva 11350,1 10527 823,1 t -1 467 636 Kč 

 -1 262 732 Kč 

 

Všechny parametry pouţité ve výše uvedené tabulce pocházejí z kontinuálního měření reálného 

provozu se vzorkovací frekvencí 10 min! 

Nejprve je zapotřebí zdůraznit, ţe průměrná teplota vlhkého teploměru dvou srovnávaných 

provozů se lišila o 1,91 °C. Tato odchylka můţe mít vliv na některé provozní parametry, zejména 

na průměrnou teplotu chladicí vody na vstupu do kondenzátoru. Nejen průměrná teplota, ale i 

rozdíl teploty vlhkého teploměru, mezi dnem a nocí můţe mít vliv na setrvačnost teploty chladicí 

vody. Z těchto důvodů je pro přesné určení vlivu počtu chladicích věţí v provozu na teplotu 

chladicí vody nutné diagnostikovat časové úseky se stejnými atmosférickými podmínkami! 

 

Podíváme-li se na tlak páry v kondenzátoru, tak si můţeme všimnout, ţe průměrná hodnota 

tlaku u obou srovnávaných období značně přesahuje jmenovitou hodnotu tlaku 6,9 kPa, to 
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poukazuje na dlouhodobou neekonomičnost provozu. Ať uţ sníţenou teplotou vlhkého teploměru, 

nebo vlivem provozu tří chladicích věţí je patrné, ţe po odstávce byla vlivem účinnějšího chlazení, 

teplota chladicí vody na vstupu do kondenzátoru niţší o 2,42 °C. V důsledku lepšího chlazení 

emisní páry se sníţila její teplota o 1,8 °C a tedy i ztráta vakua průměrně o 0,43 kPa. Tento rozdíl 

by se mohl zdát, jako zanedbatelný, avšak je třeba mít na vědomí, ţe se jednalo o 1272 hodin 

provozu.  

Sníţení tlaku emisní páry se také promítlo do měrné spotřeby tepla, která se sníţila o 

0,51 GJ/MWh. Podle rovnice 11.7 jsem následně vypočítal, pro skutečnou měrnou spotřebu tepla, 

mnoţství spotřebovaného paliva. Zde je důleţitým údajem měrná tepelná kapacita paliva. Podle 

MPP jsem dosadil za měrnou tepelnou kapacitu paliva 21 MJ/kg. Tato hodnota se můţe lišit podle 

kvality pouţitého paliva od 19-24 MJ/kg.  

Z výpočtu mnoţství spotřebovaného paliva vyplývá, ţe při provozu třech chladicích věţí se 

spotřebovalo o 823 tun méně paliva. S odhadovanou průměrnou cenou paliva 1 kg = 1,783 Kč 

(průměrná cena uhlí na promptním trhu pro rok 2013 [17], v roce 2010 byla cena uhlí téměř 

dvojnásobná), jsem ztrátu vyčíslil na 1 467 636 Kč. 

Od této částky je dále zapotřebí odečíst cenu elektrické energie spotřebované čerpací prací 

čerpadel chladicí vody. Při provozu třech chladicích věţí byla průměrná spotřeba dvou chladicích 

čerpadel v o 25,4 kW vyšší. Cena elektrické energie pro vlastní spotřebu je zhruba 

1 kWh = 0,8 Kč. Rozdíl tedy činí 32 355 Kč.  

Spotřeba paliva a spotřeba elektrické energie čerpadel chladicí vody jsou parametry přímo 

související s účinností chlazení, a tedy počtem chladicích věţí v provozu. Co na účinnosti chlazení 

nezávisí, ale je zapotřebí s tím počítat je elektrický výkon TG5. Jak jsem jiţ uvedl v kapitole 10.1, 

tak výkon TG5 je v podpůrných sluţbách závislý na potřebě elektrizační soustavy! Proto mnoţství 

vyrobené elektrické energie nevypovídá nic o účinnosti provozu, nebo jeho ekonomice. Ve druhém 

sledovaném období po odstávce, TG5 vyrobila o 132,73 MWh méně elektrické energie, neţ v době 

předchozí. S výkupní cenou 1 kWh = 1,3 Kč (obchodovaná cena za kWh činila v roce 2010: 1,1 aţ 

1,3 Kč [13]), tento rozdíl dělá celkem 172 549 Kč. 

 

Jelikož neznám přesné ceny energií pro TKV, tak vycházím z poměrně optimistických čísel. 

Ve skutečnosti se mohlo jednat o částku mnohem vyšší. 

 

Abych mohl s jistotou říci, jaký vliv má počet chladicích věţí v provozu na tlak páry 

v kondenzátoru, je zapotřebí najít takový časový úsek, který je dostatečně dlouhý na to, aby se 

rozdíl provozování chladicích věţí projevil a aby v tomto čase byla průměrná teplota okolního 

vzduchu pokud moţno stejná. 

 

Těmto podmínkám vyhovují následující termíny: od 8.9. do 12.9., kdy byly v provozu 2 chladicí 

věţe. Průměrná teplota vlhkého teploměru v tomto sledovaném období byla 14,85 °C a průměrný 

podtlak v kondenzátoru 11 kPa.  

V navazujícím období, od 12.9. do 16.9., jiţ byly v provozu 3 chladicí věţe. Průměrnou teplotu 

vlhkého teploměru 14,2 °C lze s přijetím chyby měření povaţovat za shodnou s předchozím 

obdobím. Průměrný tlak páry v kondenzátoru však byl „pouze“ 9,96 kPa. 

 

Průměrná ztráta vakua v kondenzátoru byla 1,04 kPa, po dobu čtyř dní.  
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Tab. 13.2  Shrnutí provozních a provozně ekonomických parametrů za sledovaná období 

 

 8.9. - 12.9. 12.9. - 16.9. 

počet chladicích věží 2 3 rozdíl jednotky  

doba provozu 96 96 0 hod. 

teplota vlhkého teploměru 14,85 14,20 0,64 °C 

teplota chladicí vody před KTG 28,81 25,85 2,96 °C 

teplota chladicí vody za KTG 35,04 31,91 3,14 °C 

tlak páry v KTG 11,00 9,96 1,04 kPa 

výkon všech ČCHV v provozu 531,79 530,54 1,25 kW 

el. en. ČCHV za období 51052,16 50931,68 120,48 kWh 96 Kč 

tlak na výtlaku ČCHV 320,19 321,03 -0,85 kPa  

činný výkon TG5 25,03 24,78 -0,24 MW 

vyrobená el. en. za období 2402,46 2379,07 -23,40 MWh -30 414 Kč 

entalpie vstupní páry 3371,22 3366,64 4,58 kJ/kg  

entalpie výstupní páry 2371,25 2366,00 5,25 kJ/kg 

rozdíl entalpií (ip - ik) 999,97 1000,64 -0,67 kJ/kg 

měrná spotřeba tepla 7,77 7,60 0,17 GJ/MWh 

spotřeba paliva 889,17 861,23 27,94 t 49 815 Kč 

množství vstupní páry do TG5 111,22 110,07 1,14 t/h  

 19 497 Kč 

 

Stejně tak jako v předchozím srovnání provozu dvou a tří chladicích věţí (tab.13.2), je i 

v tomto případě patrný stejný vývoj všech teplot závislých na účinnosti chlazení.  

Oproti předchozímu je však elektrická energie spotřebovaná čerpadly chladicí vody stejná v obou 

případech. To znamená, ţe počet chladicích věţí v provozu nemá vliv na příkon čerpadel chladicí 

vody!  

Uvedené zjištění je důleţité z hlediska vyhodnocování spotřeby elektrické energie čerpadel chladicí 

vody v tabulce 13.1. Je tedy patrné, ţe zvýšený příkon čerpadel chladicí vody nebyl způsoben 

provozem tří chladicích věţí, ale škrcením armatury na výstupu z kondenzátoru, která by měla být 

při provozu dvou čerpadel chladicí vody stále otevřena na 25 % průtoku.  

 

Na vybraném období je také přímo modelově vidět provoz TKV v podpůrných sluţbách 

ČEPSu (viz kapitola 10.1 a graf 13.2 a 13.3): 

 

Aby bylo dosaţeno stále stejné hladiny vyráběného elektrického výkonu generátorem 

(25 MW, ±3 MW), je rozdíl entalpií stále (ip - ik) = 1000 kJ/kg!  

 

Z tohoto důvodu, jak jsem jiţ uvedl, nemá počet chladicích věţí vliv na mnoţství vyrobené 

elektrické energie, a proto je třeba počítat pouze s investicemi vynaloţenými na primární palivo. 
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Ztráta způsobená vlivem provozu dvou chladicích věţí, namísto tří, byla za čtyři dny cca 

50 000 Kč. 

(Ceny energií jsou stejné jako v předchozím příkladu). 

 

Fyzikální děj doprovázející odvod tepla z chladicích věží, který zde zcela zanedbávám, ale 

je důležité jej respektovat, je odpar a úlet chladicí vody z chladicích věží. 

V otevřeném chladicím okruhu dochází ke značným ztrátám oběhové chladicí vody a tu je nutno 

nahradit doplňovací dekarbonizovanou vodou z CHÚV. Tuto ztrátu nelze výrazně ovlivnit. Je dána 

potřebou odvodu určitého množství tepla z chladicí vody jejím odpařením. V praxi představuje 

výpar v létě cca 90 %, v zimě cca 60 % hmotnostního průtoku páry kondenzátorem. Záleží však 

především na atmosférických podmínkách. 

Větší počet chladicích věží v provozu příznivě přispívá k poměrnému snižování odparu a úletu 

chladicí vody. Neplatí tedy, že by se ztráty chladicí vody vlivem provozu chladicích věží sčítaly. 

 

Pro lepší představu je vykreslen průběh vybraných provozních a provozně ekonomických 

parametrů v čase na následujícím grafu. 
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Graf 13.2 Vývoj teplot a znázornění účinnosti chlazení v závislosti na počtu CHV v provozu 
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Červenou křivkou je znázorněna teplota venkovního vzduchu s výrazným rozdílem mezi 

dnem a nocí. Tuto křivku kopíruje teplota vlhkého teploměru (tmavě modrá), která má podobný 

průběh avšak nedosahuje takové intenzity.  

 

Křivku teplot venkovního vzduchu tlumeně kopíruje průběh teploty chladicí vody 

vstupující do kondenzátoru (světle modrá), je zde dobře viditelná její závislost na teplotě vlhkého 

teploměru. V době, kdy teplota vlhkého teploměru dosáhla svého maxima za sledovaný úsek, měla 

chladicí voda na vstupu do kondenzátoru 34 °C. Nebezpečně se tak přiblíţila ke své maximální 

dovolené hodnotě 35 °C. Od teploty chladicí vody 33 °C je signalizováno překročení dovolené 

teploty chladicí vody na monitorech tepelného velínu. Zřejmě právě tato událost byla signálem pro 

uvedení do provozu třetí chladicí věţe.  

 

Do 12.9. je patrný stoupající trend teploty chladicí vody a tlaku emisní páry směrem k bodu, kdy 

byla spuštěna třetí chladicí věţ. Spuštěním třetí chladicí věţe teplota chladicí vody i tlak emisní 

páry začaly klesat. 

Průběh měrné spotřeby tepla (oranţová křivka) velmi citlivě reaguje na tlak páry v kondenzátoru 

(zelená křivka). 

Tlak emisní páry má dvě denní maxima (označeny červeným krouţkem). První, obvykle niţší 

maximum, je způsobeno nejvyšší denní teplotou vlhkého teploměru a tedy i teplotou chladicí vody. 

Druhé, zpravidla vyšší maximum je způsobeno zvýšeným mnoţstvím páry vstupující do 

kondenzátoru. Popsaný efekt je viditelný na grafu 13.3. Klesá-li v noci mnoţství páry odebírané 

z druhého regulovaného odběru na teplárenské účely, pak se zvyšuje mnoţství kondenzátu do 

regenerace.  

 

Při provozu třech chladicích věţí je patrná větší tepelná setrvačnost chladicí vody, která je 

reprezentována hladším průběhem teploty. Provoz tří chladicích věţí tedy příznivě přispívá 

k omezení špičkového zatíţení kondenzátoru. 

Špičkovým zatíţením můţe být například působení primární, nebo sekundární regulace RZMZ15± 

(viz kapitola 10.1).  

Jak je vidět z grafu 13.2, tak dne 13.9. v 8:30 se aktivovala RZMZ15+. TG5 skokově 

zvýšila elektrický výkon o 10 MW, na 35 MW (světle modrá). Ke skokovému zvýšení výkonu 

bylo zapotřebí větší mnoţství páry na vstupu do turbíny (červená křivka), tím se adekvátně zvýšilo 

i mnoţství kondenzátu vstupujícího do regenerace (tmavě modrá křivka) a následovalo i zvýšení 

tlaku emisní páry (zelená křivka) na grafu 13.2. Na teplotě chladicí vody je patrný zajímavý efekt, 

se skokovým zvýšením teploty emisní páry začala rychle stoupat i teplota chladicí vody, kdyţ 

najednou skokově poklesla. Tento pokles byl zapříčiněn doplňováním studené dekarbonizované 

vody do chladicího okruhu. 

Vyuţívání regulační zálohy TG5 trvalo aţ do cca 14:50, kdy paradoxně došlo k opačnému 

extrému a to ke sníţení elektrického výkonu TG5 o 10 MW, na 15 MW. To mělo přesně opačný 

efekt na vývoj všech provozních parametrů, jak byly popisovány výše. 
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Graf 13.3 Průběhy průtočného mnoţství, páry a kondenzátu TG5, a jeho výkon v závislosti na počtu CHV v provozu 
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14 Vliv hmotnostního průtoku chladicí vody na tlak páry 

v KTG 

Dosud jsem se u problematiky chlazení emisní páry zabýval pouze zvýšením účinnosti 

chlazení pomocí dodání chladnější chladicí vody. Na vakuum v kondenzátoru má však velký 

vliv nejen teplota protékané chladicí vody, ale zásadní roli hraje právě její množství.  

 

Časté najíţdění a odstavování chladicích věţí není z důvodu manipulace s armaturami na 

vstupu do chladicích věţí moţné. Dojde-li k náhlé změně provozu, například aktivací regulační 

zálohy (viz kapitola 10.1), nebo sníţením odběru 2. RO (popis grafu 13.3), a není-li teplota chladící 

vody za daných změněných podmínek schopna dosáhnout optimálního chlazení emisní páry, je 

zapotřebí zvýšit průtočné mnoţství chladicí vody. Můţeme tedy definovat následující tvrzení. 

S rostoucím množstvím emisní páry se zvyšují nároky na chlazení a množství chladicí vody. 

 

Na TKV je moţno regulovat průtok chladicí vody těmito dvěma způsoby:  

 škrcením pomocí armatury na výstupu z kondenzátoru  

 a připínáním, nebo odpínáním paralelně pracujících čerpadel chladicí vody.  

 

Pro armatury na výstupu z kondenzátoru jsou přesně definovány provozní stavy popsané v kapitole 

6.1. Teoreticky tedy není moţné regulovat průtok chladicí vody škrcením těchto armatur (pouze dle 

MPP). V praxi však platí, a podle diference tlaku chladicí vody na výstupu z ČCHV v tabulce 14.1 

je vidět, ţe obsluha s těmito armaturami manipuluje.  

Co se týče paralelní spolupráce ČCHV, tak z grafu 14.1 vyplývá, ţe celková doba, po 

kterou byly ČCHV v provozu, je 7543,5 h/rok (tj. 314 dní). Z toho dvě ČCHV byly v provozu 

44,8 % roku a jedno ČCHV 55,2 % roku. 

 

Graf 14.1 Doba provozu jednoho a dvou čerpadel chladicí vody 

 
 

Jak je vidět v následující tabulce, tak pravidelným střídáním jednotlivých čerpadel je 

dosaţeno téměř vyrovnaných provozních hodin jednotlivých čerpadel chladicí vody. Průměrný 

příkon jednotlivých čerpadel poukazuje na skutečnost, ţe doba provozu jednotlivých čerpadel je 

55% 

45% 1 ČCHV

2 ČCHV



47 

 

seřazena sestupně, podle jejich průměrného elektrického příkonu. Čerpadlo s nejniţší spotřebou je 

tedy provozováno nejdéle v roce a čerpadlo s nejvyšší spotřebou je provozováno nejkratší dobu. 

Rozdíly jsou však velmi malé a není moţné říci, ţe tak bylo konáno úmyslně. 

 

Tab. 14.1 Rozdělení ročního provozu na jednotlivá čerpadla chladicí vody 

ČCHV č. 1 č. 2 č. 3 jednotky 

doba provozu za rok 3758 3621,17 3548,17 h 

průměrný příkon 270,71 270,95 271,96 kW 

množství el. en. za rok 1017,34 981,15 964,97 MWh 

 

Pro regulaci průtoku chladicí vody paralelní spoluprací ČCHV je dle MPP moţno dosáhnout dvou 

průtoků: 

1 x ČCHV = 2880 t/h chladicí vody, 

2 x ČCHV = 4750 t/h chladicí vody. 

 

Ve skutečnosti však není přesná hodnota průtočného mnoţství chladicí vody známa. Na chladicím 

okruhu není instalováno stálé měření hmotnostního průtoku chladicí vody. Z tohoto důvodu vznikl 

poţadavek změřit průtok pomocí přenosného ultrazvukového průtokoměru. 

 

14.1 Měření průtočného množství chladicí vody 

 

14.1.1 Zadání 

Cílem měření bylo změřit průtočné mnoţství chladicí vody na výtlaku z čerpadel chladicí 

vody pro různé provozní podmínky a vyhodnocení výsledků. Měření proběhlo 16.8. 2011 za 

dohledu vedoucího technologa a směnového inţenýra. 

 

14.1.2 Rozbor měřící úlohy 

Měření s pouţitým ultrazvukovým měřidlem průtoku je zaloţen na principu Dopplerova 

jevu. Senzor vyšle ultrazvukový signál odrazem napříč měřeným potrubím k druhému senzoru 

zapojenému jako přijímač. Přitom se měří čas, za který vlnění urazí vzdálenost mezi senzory. Pak 

se funkce senzorů obrátí a signál je vyslán opačným směrem.  

Ultrazvukové vlnění se měřeným potrubím pohybuje rychleji, je-li vysláno ve směru toku 

měřeného média, a naopak pomaleji, je-li vysláno proti směru tomuto toku.  

Ze známých hodnot obou časů, vzdálenosti mezi senzory, tloušťky potrubí a rychlosti 

šíření ultrazvuku v měřeném médiu měřicí přístroj jednoduše stanoví průtočné mnoţství chladicí 

vody. 
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Obr. 14.1 Umístění ultrazvukového průtokoměru na potrubí chladicího okruhu 

14.1.3 Postup měření 

Pro získání co nejpřesnějších výsledků při měření s pouţitým ultrazvukovým měřidlem, je 

zapotřebí na potrubí dodrţet dostatečně dlouhou uklidňující vzdálenost. To znamená místo, od 

kterého na obě strany je nejméně 6 m rovného potrubí bez odboček, armatur, nebo jiných přípojek. 

Z tohoto důvodu není moţné změřit průtočné mnoţství chladicí vody bezprostředně za 

jednotlivými chladicími věţemi. Po výběru vhodného měřícího místa, na potrubí K5 PAB20 

BR010 na výtlaku z ČCHV, bylo nutné očistit a natřít vodicí pastou místa styku sondy s povrchem 

potrubí. Mezi jednotlivými měřeními je zapotřebí počkat, aţ dojde k ustálení všech přechodných 

dějů. 

 

Měření bylo aplikováno na tyto čtyři provozní stavy: 

 

1. v provozu 3 CHV a 2 ČCHV, 

2. v provozu 3 CHV a 1 ČCHV, 

3. v provozu 2 CHV a 1 ČCHV, 

4. v provozu 2 CHV a 2 ČCHV. 

 

Tyto body byly vybrány s ohledem na aktuální provozní poţadavky. Ze jmenovitých 

hodnot ČCHV a chladicích věţí vyplývá, ţe jsou-li připojeny dvě ČCHV, musí být v provozu vţdy 

alespoň dvě chladicí věţe, a to z toho důvodu, ţe hydraulický výkon jedné chladicí věţe je 3000 t/h 

a jednoho ČCHV 2880 t/h.  
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První bod měření zůstal z předchozího provozu. Po odečtení hodnot z ultrazvukového 

měřidla bylo moţné odpojit ČCHV č. 3. Pro další měření se odstavila chladicí věţ č. 3, a nakonec 

se opět připojilo ČCHV č. 3. Z důvodu nedostatečného chlazení emisní páry v letním období 

nebylo moţné vyzkoušet provozování pouze jedné chladicí věţe. 

 Kontinuálně s měřením průtočného mnoţství chladicí vody probíhá měření desítek 

provozních veličin. Tyto hodnoty se s půlminutovým vzorkováním ukládají na SQL server, ze 

kterého jsem obdrţel veškerá potřebná data z tohoto měření. Blokové schéma rozmístění všech 

měřicích přístrojů pouţitých pro tuto úlohu naleznete v příloze č. 2. 

 

14.1.4 Výsledky měření 

V následující tabulce jsou průměrné hodnoty provozních parametrů pro jednotlivé provozní 

stavy v průběhu celého měření. Všechny tučně vyznačené hodnoty se v druhé a třetí fázi měření, 

vlivem odstavení ČCHV č. 3, zvýšily. 

 

Tab. 14.2 Výběr měřených parametrů pro jednotlivé provozní stavy 

 

měřená veličina 1. 2. 3. 4. jednotky 

Venkovní teplota 15,2 15,8 16,4 16,8 °C 

Teplota ch. v. před KTG 22,0 22,6 22,7 22,9 °C 

Teplota ch. v. za KTG 27,3 31,0 31,5 28,7 °C 

Tlak na výtlaku ČCHV 331,3 274,8 274,2 323,6 kPa 

Tlak emisní páry 7,48 8,32 8,39 7,59 kPa 

Množství vstupní páry 113 114 115 113 t/h 

Entalpie vstupní páry 3362 3361 3359 3361 kJ/kg 

Měřený průtok ch. v. 5034 3154 3070 4897 t/h 

Vypočtený průtok ch. v. 5268 3289 3209 4882 t/h 

Příkon ČCHV č. 2 265,4 280,6 280,3 266,7 kW 

Příkon ČCHV č. 3 264,9 0 0 266,6 kW 

 

Pro lepší představu vývoje teplot a tlaku emisní páry jsem vykreslil následující graf, který 

je rozdělen svislými čarami do čtyř částí, podle změněných provozních podmínek v průběhu 

měření.  

Z grafu je patrné, ţe všechny měřené hodnoty mají mírně rostoucí trend, odvíjející se od 

rostoucí venkovní teploty v průběhu měření. Zároveň po vypnutí ČCHV č. 3 v druhé fázi měření a 

doznění přechodných dějů, je jasně patrné zvýšení teploty chladicí vody na výstupu 

z kondenzátoru. Toto navýšení teploty je způsobeno sníţením hmotnostního průtoku chladicí vody 

kondenzátorem a přiškrcením armatury na výstupu z kondenzátoru na 19 % průtoku. 

Kondenzátorem proteče za stejný čas méně chladicí vody, čímţ chladicí voda přijme více tepelné 

energie od emisní páry a zvýší se ∆t chladicí vody (rozdíl vstupní a výstupní teploty chladicí vody 

z KTG). 

 

Přestoţe teplota chladicí vody na vstupu do kondenzátoru se téměř nezměnila, tak vlivem sníţení 

průtoku chladicí vody, stoupl tlak emisní páry bez mála o 1 kPa!  
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V důsledku zvýšeného tlaku emisní páry a tedy i její entalpie, bylo zapotřebí pro dodrţení 

výroby elektrického výkonu smluvené intenzity, větší mnoţství páry vstupující do TG5. Toto 

zvýšení průtočného mnoţství páry na vstupu do TG5 bylo v druhé fázi měření o 1 t/h, a v třetí fázi 

měření větší jiţ o 2 t/h.  

 

Graf 14.2 Grafické znázornění měřených veličin 

 
 

Odstavením chladicí věţe č. 3 v dalším bodu měření se nezměnily ţádné provozní 

parametry, které by měly vliv na ekonomiku provozu! 

V posledním bodu měření opět najelo ČCHV č. 3, coţ se projevilo v opačném sledu změn 

měřených teplot i tlaku, neţ v bodu prvním. 

 

Na následujícím grafu je znázorněn měřený průtok chladicí vody a příkon obou ČCHV. 

Vypnutím ČCHV č. 3 v druhé fázi měření, zvýšilo ČCHV č. 2 svůj příkon o 15 kW na 280 kW.  
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Graf 14.3 Průtok chladicí vody a příkon ČCHV 

 
 

Z měření průtoku chladicí vody a jeho průběhu vyplývá, ţe reálný průtok chladicí vody je 

s přijetím určité nejistoty měření roven průtoku projekčnímu, dle MPP. To ovšem platí pouze za 

předpokladu, ţe armatury na výstupu z kondenzátoru jsou řízeny podle MPP. 

14.2 Výpočet průtoku chladicí vody 

Jelikoţ měření průtoku chladicí vody není k dispozici jako trvalé měření se záznamem, a 

pro diagnostiku provozu je třeba mít představu o momentálním průtoku chladicí vody, provedl 

jsem výpočet průtoku pouţitím následující rovnice. Vypočtené hodnoty se nacházejí v tabulce 14.2. 

 

Příklad výpočtu pro první provozní stav měření: 
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Zde je třeba zdůraznit, ţe mnoţství kondenzátu do RGO a mnoţství emisní páry vstupující 

do kondenzátoru NENÍ STEJNÉ! Do kondenzátoru vstupuje navíc kondenzát z RGO3, RGO1 a 

kondenzát z CHUP. Záměnou průtočného mnoţství kondenzátu do RGO, za mnoţství páry 

kondenzující v kondenzátoru vzniká ve výpočtu chyba, přičemţ skutečná hodnota bude vţdy niţší, 

neţ hodnota vypočtená. Pro přesnější výpočet by bylo vhodné měřit také mnoţství kondenzátu 

přidávaného do KTG a odečíst tuto hodnotu od mnoţství kondenzátu měřeného na vstupu do 

regenerace. 

 

Graf 14.4 Vypočtený a měřený průtok chladicí vody 

 
 

Na výše uvedeném grafu je moţno sledovat průběh vypočteného a měřeného hmotnostního 

průtoku chladicí vody. Rozkmitaný průběh vypočteného hmotnostního průtoku je způsoben 

stejným průběhem teploty emisní páry, na které je závislý výpočet průtoku podle rovnice 14.1. 
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15 Pravidla pro řízení provozu ČCHV a CHV 

V předchozích kapitolách jsem definoval, jaký vliv má na tlak emisní páry teplota chladicí 

vody (vlivem provozu chladicích věţí) a průtočné množství chladicí vody (vlivem provozu 

čerpadel chladicí vody). Nyní je třeba vyuţít popsaných skutečností a definovat, jaký vliv mají 

současně tyto dvě veličiny na tlak páry v kondenzátoru. 

15.1 Řízení provozu čerpadel chladicí vody 

Pro najíţdění čerpadel chladicí vody existují v provozních předpisech PE PO 1006/MO 01 

na straně 61 přesně definované podmínky: 

 

Stoupne-li teplota chladící vody nad 24 °C a je-li množství kondenzátu na výtlaku 

z kondenzátoru větší než 52 t/h, zapíná se druhé ČCHV.  

 

Zápisem v matematické logice bychom tuto definici mohli přepsat pomocí logického 

součinu (AND) takto: 

tchv Mk tchv & Mk 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

Pokud by se provoz ČCHV striktně řídil podle uvedených pravidel, docházelo by vlivem 

kolísání definovaných parametrů, především v II. období, k velmi častému spínání a odpínání 

ČCHV. Časté spínání pohonů těchto výkonů by znamenalo zvýšené namáhání stykačů, samotných 

elektromotorů a mnoho dalších potíţí spojených s přechodnými ději při najíţdění AM. Tento 

způsob provozu je znázorněn na následujícím grafu.  

 

Modrá křivka reprezentuje provoz ČCHV, tak jak je definován v MPP a červená křivka vyznačuje 

reálný provoz ČCHV v průběhu roku. 
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Graf 15.1 Reálný provoz ČCHV a povoz dle MPP 

 
 

Počet ČCHV v provozu je v grafu charakterizován čtyřmi úrovněmi: 0, 1, 2 a 3 ČCHV (na 

levé ose). Tři ČCHV se zde vyskytují pouze při pravidelném střídání pohonů těchto čerpadel. Jsou-

li v provozu dvě ČCHV, tak se nejprve najede třetí a aţ poté se můţe jedno ze dvou ČCHV z 

předchozího provozu odstavit. Nulový počet čerpadel se vyskytuje pouze vlivem výpadků měření 

příkonu ČCHV. 

 

Zelenou křivkou je v tomto grafu (na vedlejší ose) vyznačen průběh tlaku emisní páry. 

Porovnáním tlaku emisní páry a provozu ČCHV dle MPP, je patrné, ţe v celém II. období, kdy 

měly být střídavě v provozu jedno a dvě ČCHV, nebyl a ani nemohl být tento provoz dodrţen!  

 

Pokud není tlak páry v kondenzátoru niţší, nebo alespoň stejný, neţ jeho jmenovitá hodnota 

6,9 kPa, není moţné sníţit průtok chladicí vody vlivem odstavení ČCHV. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe provozní předpisy najíţdění ČCHV nejsou vhodně nastaveny! 

 

Je zapotřebí upravit předpisy tak, aby respektovaly také průběh tlaku emisní páry. 

Pravdivostní tabulka najíţdění ČCHV v závislosti na teplotě chladicí vody tchv, mnoţství 

kondenzátu Mk a tlaku emisní páry pk by pak vypadala následovně: 
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← tento stav je velice málo pravděpodobný 

 

 

 

 

Tento způsob řízení ČCHV by byl již mnohem účinnější, s ohledem na dosažení jmenovitých 

hodnot tlaku páry v kondenzátoru, znamenal by však velmi časté najíţdění a odstavování ČCHV 

a to zejména v III. období, kdy tlak emisní páry značně kolísá. 

Proto, aby mohlo být časté najíţdění a odstavování ČCHV omezeno na nejmenší moţnou 

míru je nutné regulovat průtok chladicí vody také jiným způsobem!  

 

15.2 Řízení provozu chladicích věží  

Konstrukce a funkce chladicích věţí jiţ byla podrobně popsána v kapitole 5.2. Jen 

zopakuji, ţe chladicí věţe byly původně konstruovány, jako věţe s nuceným oběhem. Vlivem 

změněných požadavků provozu byly ventilátory demontovány a dnes jsou chladicí věže 

provozovány pouze s přirozenou cirkulací vzduchu.  

Nevím, co k tomuto záměru přesně vedlo, ale je jasné, ţe touto zásadní změnou se TKV připravila 

o moţnost regulace chladicího účinku věţí. Jediná regulace chlazení tedy zůstává, paralelní 

spolupráce tří chladicích věţí. 

Z koláčového grafu 13.1 vyplývá, jaké je vyuţití paralelní kombinace jednotlivých chladicích věţi 

v průběhu roku. Jiţ dříve jsem zpochybnil volbu počtu chladicích věţí a to zejména v letních 

měsících, kdy průměrná teplota vlhkého teploměru dosahovala dlouhodobě nejvyšších hodnot 

v roce. Bohuţel však neexistuje ţádný provozní předpis, který by definoval kdy a kolik chladicích 

věţí má být v provozu. 

K definování provozních předpisů pro paralelní řazení počtu chladicích věţí je nutné, určení 

účinnosti jednotlivých chladicích věţí a seřazení doby provozu kaţdé z nich sestupně podle jejich 

účinnosti. Výpočet účinnosti se neobejde bez měření průtoku chladicí vody, teploty vlhkého 

teploměru, rychlosti větru na dolní a horní hraně chladicí věţe a řady experimentů. 

 

Obecně však lze alespoň stanovit počet chladicích věţí v provozu na základě provedené 

diagnostiky. Intenzita chlazení je přímo úměrně závislá na průtočném mnoţství emisní páry.  

  

tchv & Mk pk Pk ⋁ (tchv & Mk) 

0 0 0 

1 0 0 

0 1 1 

1 1 1 
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To znamená, ţe roční provoz věţí se dá rozdělit na dvě základní části: 

 

zimní provoz – v průběhu celé „topné sezóny“. Je specifický velkými odběry páry z 2. RO 

a zároveň průměrnou teplota vlhkého teploměru dlouhodobě dosahující nejniţších hodnot 

v roce. Za těchto podmínek je optimální počet chladicích věţí 2. Pouze v největších mrazech, 

kdy by mohlo dojít k podchlazování emisní páry, nebo k poškození vestavby chladicí věţe je 

moţné provozovat na jednu chladicí věţ. 

letní provoz – je prakticky celý čas mimo „topnou sezónu“, nejenom astronomické léto. 

Vlivem sníţených odběrů páry z 2. RO, a tedy většího průtočného mnoţství emisní páry, je 

zapotřebí většího chladicího účinku věţového okruhu. Z tohoto důvodu je optimální počet 

chladicích věţí 3. Pouze za velmi příznivých atmosférických podmínek, kdy je tlak páry 

v kondenzátoru jmenovitý, nebo niţší, je moţné provozovat dvě chladicí věţe. Při rozhodování 

o odstavení chladicí věţe je vhodné předvídat vývoj denních, týdenních, či měsíčních teplot 

vlhkého teploměru. 

 

Pokud jde o mimořádné stavy, při kterých je tlak emisní páry vyšší neţ 6,9 kPa a zároveň 

jsou respektovány výše uvedené pravidla. Lze pořadí zásahů vedoucích ke zvyšování chladicího 

účinku věţového okruhu, definovat zhruba takto: 

 

1. uzavření vodních clon provozovaných chladicích věţí, ale pouze tehdy, nehrozí-li tvorba 

námrazy na vestavbách chladicích věţí, 

2. (pro krátké přechodné děje) doplňování studené dekarbonizované vody z CHÚV do 

chladicího okruhu, 

3. uvedení do provozu druhého chladicího čerpadla, 

4. najetí odstavených chladicích věţí (pokud významně nemrzne nebo se očekává stoupnutí 

venkovních teplot), 

5. vyuţívání armatury na výstupu z kondenzátoru k regulaci průtoku chladicí vody (POZOR 

na minimální tlak chladicí vody na výtlaku ČCHV 180 kPa a proudové přetíţení pohonů). 
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16 Regulace hydrodynamických čerpadel 

Při provozu hydrodynamických čerpadel nemusí provozní bod daný charakteristikou 

čerpadla a charakteristikou potrubí, vţdy splňovat poţadavky měnícího se provozu. Zvláště při 

velkých výkonech čerpadel je zapotřebí věnovat značnou pozornost hospodárnosti regulace 

průtoku. Regulace průtoku, tedy změna pracovního bodu čerpadla se provádí buď změnou 

charakteristiky čerpadla, nebo změnou charakteristiky čerpacího zařízení. 

 

Metody regulace průtoku: 

 

1) Regulace průtoku obtokem 

Při této regulaci se přepouští část čerpaného průtoku z výtlačného potrubí zpět do sací 

nádrţe. Tento způsob není často pouţíván hlavně z energetických důvodů, je však vhodný pro 

odstraňování nestabilní práce čerpadla v labilní části charakteristiky např. u vrtulových čerpadel. 

 

2) Regulace průtoku natáčením lopatek oběţného kola 

Tato regulace se pouţívá u axiálních čerpadel. Dá se řešit jako plynulá nebo skoková. 

Jedná se o velmi ekonomickou regulaci, kdy je moţno pracovat vţdy s maximálně dosaţitelnou 

účinností. Pracovní bod čerpadla se se změnou průtoku pohybuje po charakteristice potrubí a 

hydraulická charakteristika čerpadla se mění podobně, jako u řízení otáček motoru.  

Výkon čerpadla lze měnit natáčením lopatek oběţného kola, zhruba od 50 % do 130 % 

jmenovitého průtoku. 

Sigma Lutín vyrábí tento druh chladicích čerpadel v provedení vertikálním, od průtoku 8280 t/h. 

 

3) Regulace průtoku škrcením 

V tomto případě se nemění charakteristika čerpadla, ale pouze charakteristika potrubí. Tato 

změna je způsobena regulační armaturou na výtlaku z čerpadla. Tento druh regulace je velmi 

jednoduchý, často se pouţívá, ale energeticky velmi nevýhodný. Regulace je spojena se ztrátou 

měrné energie v regulační armatuře, kde se promění v teplo. 

Průběh charakteristiky čerpadla se nemění. Mění se však jeho účinnost a to vlivem změněného 

pracovního bodu.  

 

4) Paralelní spolupráce čerpadel  

Paralelně lze řadit odstředivé čerpadla se stejnou, ale i rozdílnou charakteristikou. 

Výsledná charakteristika se získá tak, ţe se sečtou jednotlivé charakteristiky podle průtoku. 

Charakteristika potrubí zůstává stejná, při chodu obou čerpadel se proto zvýší výtlačná výška H a 

tedy i obvykle neţádoucí veličina tlak v systému. 

 

5) Regulace změnou otáček čerpadla 

Při tomto způsobu regulace se pracovní bod P pohybuje stále po stejné charakteristice 

čerpacího zařízení (potrubí). Změní-li se otáčky z původních n na n', potom se změní i obvodová 

rychlost a v jejím důsledku i charakteristika čerpadla. Změnou pracovního bodu se mění i účinnost 

čerpadla. Popsaná funkce regulace otáček se nachází na obr. 18.4. 
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Regulace změnou otáček je provozně nejhospodárnější, ale investičně nejnáročnější. Podmínkou 

realizace je totiţ pohon s regulovatelnými otáčkami, nebo pouţití hydraulické převodovky.  

Tento způsob regulace se vyuţívá hlavně u čerpadel větších výkonů. [11] 

 

Změna otáček n → n' (min
-1

) má na hlavní parametry čerpadla následující vliv: 

Změna průtoku čerpadla Q: 

 

  
 

 

  
             (      ) 

(16.1) 

Změna příkonu čerpadla P: 

 

  
 (

 

  
)
 

             ( ) 

(16.2) 

Změna výtlačné výšky čerpadla H: 

 

  
 (

 

  
)
 

             (      ) 

(16.3) 

Změna momentu na hřídeli M: 

 

  
 (

 

  
)
 

             (   ) 

(16.4) 

Uvedené vztahy platí pouze mezi tzv. afinními (podobnými) body charakteristik čerpadla při 

otáčkách n a n', leţícími na stejné parabole afinity dané rovnicí: 

 

           (      ) 

(16.5) 

Kn - odporová konstanta 

[2] 
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17 Návrh regulace průtoku chladicí vody na TKV 

Jak vyplývá z provedené diagnostiky, není sebemenší pochyby o nutnosti regulace 

hmotnostního průtoku chladicí vody. V předchozí kapitole jsou uvedeny jednotlivé existující 

metody regulace průtoku. Některé z popsaných metod jsou pro pouţití na TKV výhodnější, jiné 

méně výhodné a některé nereálné. 

17.1 Regulace průtoku obtokem a natáčením lopatek oběžného kola 

Tyto dvě metody řízení průtoku chladicí vody jsou z konstrukčního hlediska pro potřeby 

TKV nepouţitelné. Přesto, ţe natáčení lopatek oběţného kola je s ohledem na ekonomiku provozu 

velice výhodným řešením, tak jak jsem jiţ uvedl, pro průtok chladicí vody 4750 t/h se čerpadla 

s natáčivými lopatkami oběţného kola nevyrábějí. 

 

17.2 Regulace průtoku škrcením s paralelní spoluprací čerpadel 

Aktuální regulace hmotnostního průtoku chladicí vody na TKV by se dalo popsat 

součinností těchto dvou metod. Provozu a řízení ČCHV jsem se jiţ částečně věnoval v kapitole 14, 

nyní rozeberu tyto metody regulace průtoku podrobněji a nastíním potenciál efektivnějšího vyuţití 

těchto metod na TKV. 

Z provozních předpisů pro řízení ČCHV a armatur na výstupu z kondenzátoru (popsaných 

v kapitole 6.1) vyplývá, ţe při chodu jednoho ČCHV je tato armatura otevřena na 19 % průtoku a 

s najetím druhého ČCHV se armatura automaticky otevírá na 25 % průtoku. 

 

Ze samotné fyzikální podstaty je každé škrcení průtoku doprovázeno ztrátou části energie 

přeměnou na odpadní teplo. Z hlediska ekonomiky provozu je tedy škrcení nežádoucí. 

 

Regulace škrcením je však v tomto případě nezbytná. Škrcením armatury na výstupu z 

kondenzátoru se nastavuje výtlačná výška ČCHV a tedy tlak chladicí vody v kondenzátoru! 

Provozní předpisy definující otevření armatur jsou nastaveny od výrobce tak, aby při daném 

průtoku pracovaly ČCHV s maximální účinností. 
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Funkce regulační armatury: 

 
Obr. 17.1 Paralelní spolupráce ČCHV se škrcením na TKV 

Ze znalostí paralelní spolupráce čerpadel a škrcení průtoku popsaných v předchozí kapitole 

lze nakreslit hydraulické charakteristiky pro řízení průtoku chladicí vody na TKV. 

Modrou křivkou je na výše uvedeném obrázku znázorněna hydraulická charakteristika při chodu 

jednoho ČCHV. V bodě, ve kterém tuto křivku protíná charakteristika potrubí, při škrcení na 19 % 

průtoku, se nachází pracovní bod P1. Pracovní bod v tomto místě je zvolen výrobcem s ohledem na 

jmenovité hodnoty čerpadla při jeho maximální účinnosti.  

 

Z výtlačné výšky H 28 m v tomto bodě vyplývá, ţe tlak chladicí vody na výtlaku ČCHV bude 

podle následující rovnice: 

 

                                   

(17.1) 

Mají-li obě čerpadla stejnou hydraulickou charakteristiku, pak se při paralelní spolupráci jejich 

charakteristiky sčítají podle průtoku následovně: 

 

                        

(17.2) 

Za normálních okolností by se pracovní bod nového pracovního stavu nacházel na úrovni stejného 

tlaku v bodě P'2. Z důvodu omezení maximálním průtokem kondenzátoru 4750 t/h je nutné při 

chodu dvou ČCHV škrtit průtok na 25 %! Pracovní bod paralelní spolupráce ČCHV se tedy 

nachází v bodě P2. Tlak chladicí vody na výtlaku ČCHV při paralelní spolupráci je dán rovnicí: 

 

                                   

(17.3) 

 H 

(m)      19 % 

 

       25 % 

pmax        360 kPa 

 

p2      P2  292,6 kPa 

 

p1             P1    P2' 273,2 kPa 

 

 

 

 

         2880           4750    5760 Q (t/h) 
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Nastavení armatury do ţádané polohy trvá v praxi i několik minut. Oproti tomu se změna 

hydraulické charakteristiky čerpadla dá povaţovat za skokovou. To znamená, ţe najetí druhého 

ČCHV je spojeno s přechodným dějem, který se vyznačuje zvýšeným tlakem na výtlaku z ČCHV.  

 

Tento efekt můţe být velice nebezpečný z hlediska překročení maximálního dovoleného tlaku 

v kondenzátoru 360 kPa! 

 

Popsaný přechodný děj při najíţdění druhého ČCHV je znázorněn na následujícím grafu. Hodnoty 

vychází z provedeného měření dne 16.8. 2011 viz kapitola 14. 

 

Graf 17.1 Tlak chladicí vody v KTG5, po připnutí druhého ČCHV 

 
 

 

Z grafu reálného provozu ČCHV (graf 17.2) dále vyplývá, ţe tlak chladicí vody na výtlaku 

ČCHV při paralelní spolupráci ČCHV, tak jak jsem jej popsal rovnicí 17.3, je zhruba o 30 kPa 

vyšší. Jelikoţ údaj o otevření regulační armatury není ukládán a je k dispozici pouze na monitorech 

obsluhy, tak nejsem schopen jednoznačně říci, zda tento rozdíl tlaku byl způsoben větším škrcením 

neţ 25 % průtoku, nebo byl 25 % a tedy je tato konstanta chybně nastavena (např. vlivem 

změněných provozních podmínek).  

Z diagnostiky ročního měření tlaku chladicí vody na výtlaku ČCHV však vyplývá, ţe se nejednalo 

pouze o dočasnou tlakovou diferenci, ale o trvalý provozní stav. Nedodrţování jmenovitého tlaku 

má za důsledek zvýšené ztráty, přetěţování kondenzátoru po tlakové stránce a sníţený průtok 

chladicí vody. 
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Tab. 17.1 Diagnostika průměrných hodnot tlaku chladicí vody na výtlaku z ČCHV 

  1x ČCHV 2x ČCHV jednotky 

reálný tlak ch. v. 268,9 326,2 kPa 

žádaný tlak ch. v. 273,2 292,6 kPa 

diference tlaku -4,3 33,6 kPa 

maximální tlak 401,5 396,4 kPa 

 

POZOR! 

Maximální tlak chladicí vody na výtlaku ČCHV je způsoben, jak jsem jiţ popisoval 

v kapitole 14, přejíţděním pohonů ČCHV. Při najíždění druhého ČCHV se blíží tlak chladicí 

vody maximálnímu dovolenému tlaku chladicí vody v kondenzátoru, při najíždění třetího 

ČCHV již tuto hranici přesahuje a hrozí tak mechanické poškození kondenzátoru! 

Z tohoto důvodu je nutné změnit algoritmus otevírání regulačních armatur tak, aby byly tyto 

špičkové hodnoty tlaků omezeny na nejmenší moţnou míru! 

 

Graf 17.2 Průběh tlaku chladicí vody na výtlaku ČCHV za rok 

 
 

Zelenou čarou je zde vyznačena maximální dovolená hodnota tlaku chladicí vody 

v kondenzátoru 360 kPa, upozorňuji také, ţe jmenovitá hodnota tlaku v kondenzátoru je 

230 kPa. Modrou čarou je pak vyznačen tlak chladicí vody na výtlaku ČCHV. Provoz ČCHV je 

v grafu reprezentován čtyřmi úrovněmi 0, 1, 2 a 3 ČCHV v provozu (na vedlejší ose). 

Jelikoţ pouţitá data pro tuto analýzu byla snímána se vzorkovací frekvencí 10 min, je 

velmi pravděpodobné, ţe hodnot při kterých je maximální tlak chladicí vody v kondenzátoru 

přesahován je ve skutečnosti ještě mnohem více.   
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17.2.1 Potenciál řízení regulační armaturou 

Nebudu-li uvaţovat přechodné děje vznikající při najíţdění a odstavování ČCHV, měl by 

průběh tlaku chladicí vody být, mezi těmito abnormálními stavy, stále konstantní.  

Jiţ na první pohled z grafu 17.2 vyplývá, ţe tomu tak není! K největším diferencím tlaku dochází 

v III. období. Tyto změny lze odůvodnit jedině tím, ţe obsluha přivírá a otevírá armatury ve snaze 

dosáhnout jmenovitého tlaku emisní páry. Opět však platí, ţe pro regulaci průtoku těmito 

armaturami neexistují ţádné MPP a je tedy nutné velice dobře zváţit, jakým způsobem se regulace 

provádí a jaký vliv má tento zásah do provozu na ostatní provozní parametry. Nejsem si zcela jist, 

ţe si obsluha tyto souvislosti vţdy dobře uvědomuje. 

Při tomto tvrzení se opírám o diagnostiku II. období (tabulka 17.2). Porovnáním 

průměrných hodnot tlaku chladicí vody na výtlaku ČCHV, před odstávkou a po odstávce, je rozdíl 

obou tlaků 10,3 kPa. Tento rozdíl nemohl být způsoben ničím jiným, neţ ruční manipulací 

s regulačními armaturami! Napovídá tomu také sníţený průměrný příkon ČCHV a sníţený 

průměrný průtok chladicí vody (vypočtený dle rovnice 14.1). 

Tab. 17.2 Průměrné hodnoty sledovaného období před odstávkou a po oddstávce 

 16.5. - 8.7. 23.8. - 15.10. rozdíl jednotky 

tlak na výtlaku ČCHV 329,4 319,2 10,27 kPa 

příkon všech ČCHV v provozu 503,2 528,7 -25,4 kW 

vypočtený průtok chladicí vody 4736,6 4794,4 -57,81 t/h 

  

Z hlediska provozu ČCHV jsou oba srovnávané úseky totoţné. Viditelný rozdíl je také moţné 

sledovat na průběhu tlaku v předchozím grafu 17.2. 

Paradoxně v době, kdy tlak emisní páry dlouhodobě výrazně převyšoval své jmenovité hodnoty a 

bylo tedy více neţ nutné zvýšení účinnosti chlazení (zvýšením průtočného mnoţství, nebo 

sníţením teploty chladicí vody), byly v provozu jen 2 chladicí věţe a obsluha škrtila průtok 

chladicí vody! 

 

Jednoduchý přehled změn spojených s regulací armatury na výstupu z kondenzátoru, oproti 

stanovenému pracovnímu bodu čerpadla P1: 

OTEVÍRÁNÍ regulační armatury 

 
 

Obr. 17.2 Otevírání regulační armatury 
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Tab. 17.3 Přehled změn spojených s otevíráním regulační armatury. 

označení výsledný efekt limitní hodnota jednotka 

Q zvyšuji průtok 4750 t/h 

p sniţuji tlak ch. v. v KTG 180 kPa 

P zvyšuji příkon ČCHV 320 kW 

 

 

ŠKRCENÍ regulační armatury 

 

 
 

Obr. 17.3 Škrcení regulační armatury 

 

Tab. 17.4 Přehled změn spojených se škrcenímregulační armatury 

označení výsledný efekt limitní hodnota jednotka 

Q sniţuji průtok  - t/h 

p zvyšuji tlak ch. v. v KTG 360 kPa 

P sniţuji příkon ČCHV - kW 

 

 

 

17.2.2 Shrnutí řízení průtoku regulační armaturou 

V předcházejících kapitolách jsem definoval reakci systémových parametrů na škrcení, či 

otevírání regulační armatury na výstupu z kondenzátoru. Vhodnou regulací průtoku chladicí vody 

touto armaturou lze dosáhnout, jak zlepšení účinnosti tepelného okruhu, tak jeho zhoršení! 

Ruční regulace armatury podle aktuálních podmínek provozu je velice náročný úkol vyţadující 

dokonalou znalost všech souvislostí. Z tohoto důvodu, pro přesnější a spolehlivější regulaci by byla 

automatická regulace. Tato úprava by vyţadovala podrobnější analýzu provozu chladicího okruhu 

s návrhem algoritmu řízení průtoku.  
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Automatickou regulací by bylo moţné dosáhnout těchto přínosů: 

 

 částečná regulace průtoku s paralelní spoluprací ČCHV, spojená vţdy se ztrátou energie, 

 částečné omezení tlakového přetěţování kondenzátoru (pouze omezení špiček), 

 částečná schopnost dosaţení konstantního tlaku emisní páry, tedy úspory paliva (pouze 

v rozsahu omezené regulace průtoku), 

+ omezení lidského faktoru, 

+ poměrně levné řešení vyţadující pouze řídicí systém, případně výměnu servopohonu 

regulační armatury. 

 

 

Přesto, že škrcením průtoku chladicí vody regulační armaturou lze dosáhnout 

uvedených úspor, nepovažuji škrcení průtoku za řešení hodné 21. století! 
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18 Řízení ČCHV pomocí měniče frekvence 

Měnič kmitočtu (nebo také měnič frekvence) je zařízení, které slouţí k přeměně 

elektrického proudu s určitou frekvencí na elektrický proud s jinou frekvencí. Tyto měniče 

prodělaly od konce šedesátých let bouřlivý vývoj. Obzvlášť vývoj techniky mikroprocesorů a 

polovodičů, i ceny těchto součástek, vyvolaly velké pokroky v uspořádání a funkcích měničů 

frekvence. Základní principy však zůstávají stejné [20]. 

Měnič frekvence se skládá z usměrňovače, meziobvodu, řídícího mikropočítače a střídače. Popis 

funkce, a vlivu na pohon, jednotlivých částí měniče frekvence zde uvádět nebudu. Jedná se 

především o znalosti z oboru elektrické stroje, výkonová elektronika a řídicí, automatizační a 

výpočetní technika, kterou popisuje literatura [5]. 

 

18.1 Řízení otáček asynchronního motoru 

Velmi častým důvodem k pouţití frekvenčního měniče bývá potřeba plynulé regulace 

otáček asynchronního elektromotoru. Základní princip regulace otáček vychází z rovnice pro skluz 

asynchronního motoru: 

     (   )  
    

 
 (   )   (    ) (      ) 

(18.1) 

Ze vztahu je zřejmé, ţe otáčky asynchronního motoru lze řídit buď změnou synchronních otáček 

(energeticky výhodné), nebo změnou skluzu (energeticky nevýhodné). Příkon motoru je vţdy 

úměrný těmto otáčkám. 

 

Řízení otáček asynchronního motoru tedy lze podle řízené veličiny rozdělit do následujících 

skupin: 

(jednotlivé metody zde nebudu popisovat, z hlediska použití měničů frekvence má smysl 

pouze řízení otáček změnou kmitočtu, zbylé metody jsou podrobně rozebrány v literatuře [6]). 

 

1) řízení otáček AM změnou skluzu, 

2) řízení otáček změnou velikosti napájecího napětí, 

3) řízení otáček změnou počtu pólových dvojic – p, 

 

4) řízení otáček změnou kmitočtu – f. 

Tento typ řízení se pouţívá u motorů s kotvou nakrátko. Jedná se o nejhospodárnější způsob řízení 

otáček, protoţe nevznikají ţádné přídavné ztráty. Skluz je pořád stejný. Schéma připojení měniče 

frekvence se nachází na následujícím obrázku. Mezi řízený asynchronní motor a napájecí síť je 

zapojen trojfázový měnič kmitočtu. 
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Obr. 18.1 Připojení měniče frekvence k řízenému asynchronnímu motoru 

18.2 Regulační obvod pro řízení pohonu ČCHV 

Na předchozím obrázku se nachází pouhé připojení měniče frekvence k řízenému 

asynchronnímu motoru a elektrické síti. Soubor všech technických prostředků zajišťujících pohon 

ČCHV za pomocí asynchronního motoru, který tvoří základní prvek obvodu, se nazývá elektrický 

pohon.  

Mezi základní části elektrického pohonu patří: 

a) elektromotor, 

b) přenosový mechanismus, 

c) akční člen (polovodičový měnič kmitočtu), 

d) řídící systém (regulátor), 

e) spínací a jistící přístroje. 

 

Obr. 18.2 Blokové schéma elektrického pohonu  regulačního typu 
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Regulační obvod zajišťuje automatickou regulaci tlaku páry v kondenzátoru na konstantní 

hodnotu 6,9 kPa. Ţádaná hodnota regulované veličiny je tlak emisní páry pe. Odchylky od zadané 

hodnoty (6,9 kPa) ţádané veličiny, jsou řídícím systémem vyhodnoceny a ten dává pokyn, pomocí 

řídícího signálu, akčnímu členu (měniči frekvence) ke změně otáček asynchronního motoru. 

Asynchronní motor je spojkou spojen s pracovním mechanismem, kterým je odstředivé 

hydrodynamické čerpadlo chladicí vody. Údaj o velikosti regulované veličiny se vrací zpět do 

řídicího systému, jako skutečná hodnota regulované veličiny. 

 

   (  )     (      ) 

(18.2) 

Výše uvedená rovnice tedy popisuje algoritmus řízení pohonu ČCHV, jako funkci otáček 

pracovního mechanismu (asynchronního motoru a ČCHV) v závislosti na tlaku emisní páry. 

 

Regulační systém by dále měl být schopen manuálního řízení, pomocí zadání řídícího signálu 

akčnímu členu ručně. Tímto způsobem regulace by bylo moţné řídit otáčky ČCHV během 

mimořádných stavů, např. při najíţdění bloku. 

 

Pohyb pracovního bodu ČCHV v závislosti na změně otáček elektrického pohonu je 

popsán v kapitole 16. Na Obr. 18.4 je potom tento popis znázorněn v procentních hodnotách. 

Maximální otáčky čerpadla jsou nastaveny na maximální potřebný průtok chladicí vody a 

výtlačnou výšku, bod P1. Na TKV je maximální hmotnostní průtok chladicí vody a výtlačná výška 

čerpadla omezena schopností kondenzátoru 4750 t/h a 360 kPa. Sniţováním otáček čerpadla se 

pracovní bod posouvá po charakteristice potrubí společně se sniţujícím se průtokem. Minimální 

průtok je pak dán minimálním tlakem chladicí vody na výtlaku z ČCHV, bod P2. Na TKV je 

minimální dovolený tlak chladicí vody na výtlaku ČCHV 180 kPa, to znamená přibliţně 18,5 m 

výtlačné výšky čerpadla. 

 

 

Obr. 18.3 Regulace otáček čerpadla 
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Z rovnice 16.2 vyplývá, ţe příkon elektrického pohonu čerpadla P je závislý na třetí 

mocnině otáček n
3
. Porovnáním příkonu elektrického pohonu čerpadla chladicí vody při řízení 

průtoku chladicí vody škrcením (popsaným v kapitole 16) a změnou otáček asynchronního motoru 

měničem frekvence (popsaným v kapitole 16), vyplývá následující graf. 

 

Obr. 18.4 Regulace průtoku pomocí škrcení a změny otáček čerpadla 

 
 

Při změně průtoku z bodu Q1 do bodu Q2 s regulací na konstantní tlak (výtlačnou výšku 

čerpadla), je úspora elektrické energie dodané na čerpací práci čerpadla, při pouţití regulace 

otáček, o červeně vybarvenou plochu menší, neţ při stejných parametrech regulace, pomocí škrcení 

regulační armaturou.  

 

Stejně tak, jak jsem porovnával dosaţitelné přínosy při řízení škrcením regulační armaturou 

v kapitole 17.2.2., tak stejně lze vyjádřit moţné dosaţitelné úspory s regulací průtoku pomocí 

měniče frekvence: 

 

 

 moţnost plynulé regulace průtoku chladicí vody 2000 - 4750 t/h, dle potřeby, 

 absence negativního tlakové přetěţování kondenzátoru, 

 větší úspora elektrické energie způsobená vlivem ztrát při škrcení, 

 větší úspora paliva vlivem konstantního tlaku emisní páry, 

 omezení lidského faktoru, 

 zcela automatický provoz, 

 úplná absence častého spínání pohonů a přechodných dějů s tím spojných, 

 vyšší cena realizace. 

 

Pouţitím měniče frekvence na řízení otáček asynchronního motoru, jakoţto pohonu 

chladicího čerpadla, a nastavením vhodné regulace, budou vyřešeny všechny problémy popsané 

v předchozích kapitolách. 
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18.3 Měnič frekvence na TKV 

Nakonec uţ jen zbývá vybrat vhodné uspořádání chladicího čerpadla s asynchronním 

motorem a měničem kmitočtu vhodné pro potřeby TKV. 

Zde jsem se inspiroval instalací nového chladicího čerpadla s podobnými parametry a 

regulací pomocí měniče frekvence ve společnosti Plzeňská Energetika, a. s., v roce 2011. Čerpadlo 

dodala společnost SIGMA (typ 700-QVD-720-160-LU-F-2E) s hmotnostním průtokem 2000-

5500 t/h, měnič kmitočtu a asynchronní motor dodala společnost SIEMENS (typ SINAMICS G150) 

a (typ 1LA8455-6PB90-Z, 345 kW, 400 V). [26] 

 

Z důvodu vysoké pořizovací ceny měniče frekvence, asynchronního motoru i čerpadla, 

jsem se rozhodl, současné řazení chladicích čerpadel jako 2+1 s 50% zálohou, nahradit jedním 

chladicím čerpadlem řízeným měničem frekvence a jako zálohu ponechat dvě čerpadla stávající.  

 

Záloha se tímto uspořádáním zvýší na 100% a pořizovací náklady se sníţí na minimum. 

 

Ve spolupráci s nabídkovým oddělením společnosti Sigma jsem vybral vhodné čerpadlo 

chladicí vody a jeho pohon, na zadané provozní parametry. Pomocí internetové aplikace SinaSave 

5.0 Web, společnosti SIEMENS jsem dále vybral vhodný měnič frekvence a vypočítal ekonomické 

ukazatele (úspora elektrické energie, mnoţství úspor CO2, návratnost…). 

 

Navržená zařízení pro realizaci na TKV 

 Měnič kmitočtu SIEMENS Sinamics G150, 690 V (skříňové provedení),  

 čerpadlo Sigma 700-QVD-720-160-LU-F-2E, s asynchronním motorem 450 kW. 

 

Ostatní parametry zařízení jsou uvedeny v následující kapitole. 
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19 Technicko-ekonomické vyhodnocení  

Cílem této kapitoly je porovnat ekonomické ukazatele dvou typů regulace průtoku chladící 

vody. V prvním případě je pohon čerpadla chladící vody tvořen asynchronním motorem napájeným 

z elektrické sítě a regulace hmotnostního průtoku chladící vody se provádí škrtící regulační 

klapkou. Druhý, moderní typ pohonu chladícího čerpadla tvoří asynchronní motor napájený 

měničem frekvence a regulace hmotnostního průtoku chladící vody probíhá řízením otáček 

čerpadla. 

 

Energeticko-efektivní pohonné systémy pomáhají redukovat výrobní náklady, zlepšují 

návratnost investic a sniţují emise oxidu uhličitého. Instalace energeticky-efektivních pohonů má 

výhody zvláště v oblastech, pouţívajících mechanicky regulované systémy poháněné čerpadly 

velkých výkonů, v nepřetrţitém provoze.  

 

Škrticí klapky a ventily plýtvají energií a mohou vlivem odpadního tepla produkovat velké 

mnoţství tepelné energie, nebo být zdrojem vibrací. Ty mají negativní vliv na pohon a běţný 

provoz. 

Naproti tomu pohony s proměnnými otáčkami řízené frekvenčními měniči nabízejí vhodnou 

alternativu z několika důvodů. Takové pohony mohou být regulovány mnohem přesněji a rychleji. 

Tím, ţe jsou schopny řídit hmotnostní průtok podle aktuálních poţadavků, neztrácí ţádnou energii. 

 

Mezi další výhody měničů frekvence patří omezení nákladů, nebo zlepšení provozních 

parametrů. Proudové špičky a silné momentové rázy během rozběhu pohonu jsou zcela odstraněny, 

stejně jako tlakové vlny v potrubních systémech, kavitace nebo vibrace způsobující škody. Plynulý 

rozběh a doběh motoru má příznivý vliv na mechanické části a podstatně prodluţuje ţivotnost 

celého hnacího ústroji. 

 

19.1.1 Softwarový nastroj SinaSave 5.0 Web 

Tento program společnosti SIEMENS umoţňuje určit předběţné potenciální úspory dle 

ţádané aplikace a návratnost vloţené investice při řízení asynchronního motoru frekvenčním 

měničem, pro různé varianty řešení. 
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Obr. 19.1 Prostředí programu SinaSave 5.0 Web, společnosti SIEMENS 

Teprve po registraci na internetových stránkách společnosti SIEMENS [16], je moţné 

spustit tento výpočetní program. SinaSave nabízí výpočet různých zařízení s konstantními 

otáčkami, s proměnnými otáčkami, vysoko otáčkové a vysokonapěťové. Pro výpočet chladicích 

čerpadel s nízkonapěťovým pohonem je nutné zvolit záloţku „VSD Low Voltage” a dále „pumps”, 

tedy čerpadla. Nyní se zobrazí prostředí programu, tak jak je vidět na obrázku 19.1. 

 

Na této stránce se zadávají jmenovité hodnoty instalovaného zařízení. Pro co nejpřesnější výpočty 

je třeba zadat odpovídající provozní parametry. Nejdůleţitějším parametrem, který značně 

ovlivňuje výsledky výpočtů a vlastně celkovou výhodnost investice je „profile of the pump“. Jedná 

se o tabulku denního procentního zatíţení čerpadla! K čím větším procentním změnám průtoku 

v průběhu dne dochází, tím ve výsledku vychází měnič frekvence výhodněji (v závislosti na 

návratnost investice). 

 

Zde jsem vyuţil výpočet průtoku chladicí vody uvedený podle rovnice 14.1.  

Z vypočtených hodnot hmotnostního průtoku v ročním měření  jsem dále sestavil 

histogram reprezentující četnost jednotlivých průtoků (v hodinách za rok) rozdělených od 10 % do 

100 %. Tento histogram je zobrazen na následujícím grafu. 
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Graf 19.1 Procentní rozdělení jednotlivých průtoků chladicí vody pro program SinaSave 

 

 

Celková doba provozu ČCHV ve sledovaném období byla 325 dní. Přepočtením četnosti 

provozu jednotlivých průtoků chladicí vody na jeden den, jsem teprve mohl tyto hodnoty dosadit 

do tabulky „profile of the pump“. 

 

Tab. 19.1 Průměrný provoz čerpadla chladicí vody za den 

poměrný průtok: 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

počet hod/den: 0,0 0,0 0,1 0,3 1,2 3,3 5,1 4,3 0,9 8,8 

účinnost čerp.: 20,0 33,7 45,5 56,4 66,4 75,5 81,9 86,4 89,2 91,0 

 

Posledním údajem značně ovlivňujícím velikost úspor a návratnost investice je cena 

elektrické energie za kWh, zadávané v eurech. Vycházím z aktuálního kurzu 25 EUR/CZK a 

cenou jedné kWh do vlastní spotřeby 1 Kč. 

 

Nyní je vše hotovo a SinaSave porovná vstupní hodnoty ČCHV při řízení čerpadla 

měničem frekvence se škrcením, čerpadlem s natáčivými lopatkami, dvourychlostním motorem, 

nebo regulací průtoku obtokem. Výstupním souborem programu SinaSave je textový dokument 

s příponou doc, kde se nacházejí výstupní tabulky a graf úspory elektrické energie, uvedeny níţe. 

 

Tab. 19.2 Zadané parametry čerpadla chladicí vody 

veličina označení hodnota jednotky 

dopravní výška: H 28 m 

hmotnostní průtok: Q 4,750 t/h 

otáčky: n 990 ot/min 

účinnost: ηopt 91 % 

hustota čerpané kapaliny: ρ  994,1 kg/m³ 
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Tab. 19.3 Vyhodnocení úspor 

roční spotřeba el. en. se škrcením: 2 992 788,5 kWh 2 992 788,5 Kč 

roční spotřeba el. en. s měničem: 1 915 138,1 kWh 1 915 138 Kč 

roční úspora el. en.: 1 077 650,4 kWh 1 077 650,5 Kč 

 

Tab. 19.4 Investiční náklady a návratnost 

zákaznická cena: 935 000 Kč 

mnoţství uspořené el. en. za rok: 36 % 

návratnost investice v měsících: 11 

návratnost investice: 116 % 

úspora emisí CO2 670,3 t 

 

Z tabulky pro investiční náklady a návratnost tedy vyplývá, ţe investice na realizaci měniče 

frekvence vychází téměř na jeden milion korun. K ceně měniče se ještě musí započítat nové 

čerpadlo chladicí vody Sigma 700-QVD, transformátor 6000/690 V, asynchronní motor a další 

komponenty. Výsledná odhadovaná cena zařízení bez stavebních úprav a DPH je okolo  

4 500 000 Kč. 

Na druhou stranu úspora primárního paliva (uhlí), kterou je moţno dosáhnout vlivem 

účinnějšího chlazení, s tím spojené menší mnoţství vyprodukovaných emisí (Nox, SOx, CO2), 

nižší náklady na údržbu zařízení a zvýšená životnost trubkového systému kondenzátoru 

(vyšší spolehlivost provozu) mohou být aţ několikanásobně vyšší!  

 

 

Graf 19.2 Průběh spotřeby elektrické energie při regulaci průtoku škrcením a změnou otáček 
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20 Závěrečné zhodnocení 

Stále se zvyšující nároky kladené na ekonomiku provozu nutí technology energetických 

výroben k hledání nových metod sniţování provozních nákladů. Těmi mohou být nejen ty změny, 

které jsou spojeny s modifikacemi strojního zařízení, ale mnohdy stejně tak účinné mohou být i 

pouhé úpravy současného provozu, které s malými investičními náklady umoţňují provoz zařízení 

zajišťující poţadovanou ekonomii.  

V elektrárenských provozech často opomíjený chladicí okruh je schopen výrazně ovlivnit 

celkovou ekonomiku provozu a tedy sníţit spotřebu primárního paliva. Cílem této diplomové práce 

je optimalizovat provoz chladicího okruhu na Teplárně Karviná tak, aby vyhovoval nejen 

poţadavkům kladeným na správnou funkci zařízení, ale také aby bylo dosaţeno maximální 

variability a ekonomiky provozu.  

 

Prvotním přiblíţením problematiky je popis stávající technologie chladicího okruhu, jeho 

jednotlivých částí a vlivu na ekonomiku provozu (kapitoly 4 až 9). Na základě znalosti provozu 

chladicího okruhu jsem následně provedl podrobnou diagnostiku ročního provozu teplárny 

(kapitola 11).  

 

Z diagnostiky vyplývají následující závěry: 

 díky primární regulaci frekvence a minutové záloze, nelze ekonomiku bloku vztahovat na 

mnoţství vyrobené elektrické energie generátoru TG5 (kapitola 10.1 až 11.2). 

 Při zvyšujícím se tlaku emisní páry v kondenzátoru (ztráta vakua), klesá tepelná účinnost 

skutečného cyklu ηt a stoupá spotřeba paliva Mu, coţ se projeví rostoucím ekonomickým 

ukazatelem měrné spotřeby tepla qel (kapitola 11.2). 

 Pro přesné vyhodnocování tlaku páry v kondenzátoru je nezbytně nutné měření 

atmosférického tlaku a následné přepočtení podle této hodnoty na skutečný tlak emisní 

páry v absolutních číslech. Relativní měření tlaku nepřináší přesnou představu o aktuálním 

tlaku emisní páry (kapitola 12.1). 

 Pro vyhodnocování provozu chladicích věţí je důleţité měření teploty vlhkého teploměru 

(kapitola 13.1). 

 Pokud není zajištěno dostatečné chlazení chladicí vody, a dochází k dlouhodobé ztrátě 

vakua v kondenzátoru, měly by být provedeny veškeré kroky vedoucí k lepší účinnosti 

chlazení a následné eliminaci tohoto neţádoucího jevu (kapitola 13.2). 

 Provoz tří chladicích věţí je důleţité vyuţít v největší moţné míře, tak aby po celou dobu 

provozu byla zajištěna co nejniţší teplota chladicí vody (kapitola 15.2). 

 S rostoucím mnoţstvím emisní páry se zvyšují nároky na účinnost chlazení a mnoţství 

chladicí vody (kapitola 14). 

 Je nutné změnit algoritmus otevírání regulačních armatur, nebo pouţitím jiného způsob 

regulace tak, aby bylo moţné eliminovat krátkodobé přetěţování trubkového systému 

kondenzátoru (kapitola 17.2). 

 Nastavení regulační armatury na výstupu z kondenzátoru při chodu dvou čerpadel chladicí 

vody na 25 % průtoku, není správně nastavena. Čerpadlo chladicí vody pracuje mimo svůj 

pracovní bod nastavený od výrobce (kapitola 17.2). 
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Všechny zjištěné problémy vycházející z provozování chladicího okruhu, poukazují 

na nemoţnost regulace průtoku chladicí vody. V této diplomové práci jsem tedy navrhl a porovnal 

dva způsoby regulace, a sice pomocí škrcení regulační armaturou a pomocí měniče frekvence. 

Škrcení přináší pouze částečné řešení, a proto se přikláním především k řízení otáček čerpadla 

chladicí vody pomocí měniče frekvence. Měniče frekvence jsou alternativou, která je schopna 

zajistit jak proměnnou rychlost čerpadla, tak významně sníţit energetické ztráty. 

S pouţitím výpočetního softwaru SinaSave a ve spolupráci s nabídkovým oddělením 

společnosti Sigma jsem vybral podle provozních parametrů chladicího okruhu a poţadavku na 

regulaci průtoku, vhodné uspořádání čerpadlo-měnič frekvence.  

 Měnič kmitočtu SIEMENS Sinamics G150, 690 V (kapitola 18.3), 

 čerpadlo Sigma 700-QVD-720-160-LU-F-2E, s AM 450 kW. 

 

Podrobné technicko-ekonomické zhodnocení navrţených změn se nachází v kapitole 19. 

Z energetického hlediska patří mezi hlavní výhody soustavy čerpadlo - měnič vysoká 

účinnost, úspory elektrické energie a odebírání proudu s účiníkem blízkým jedné. Důleţité jsou 

také jejich provozní vlastnosti jako řízený rozběh a doběh motoru, snadná, rychlá a přesná 

regulace, vysoký dosaţitelný moment, malé opotřebení poháněného zařízení a s tím spojená 

prodlouţená ţivotnost a sníţení nákladů na údrţbu. Pro tyto nesporné výhody a s postupným 

sniţováním pořizovací ceny měničů frekvence, lze do budoucna očekávat další rozšíření vyuţívání 

měničů frekvence. 

 

Jako pokračování nebo rozšíření práce, bych doporučoval se zaměřit na zvýšení účinnosti 

chladicího okruhu v letních měsících. Z diagnostiky tlaku páry v kondenzátoru je zřejmé, ţe 

chladicí věţe při vysoké teplotě vlhkého teploměru nejsou schopny odvádět potřebné mnoţství 

odpadního tepla. 

 

Domnívám se, ţe diplomová práce splnila své cíle. Podle mého návrhu se dosáhne 

mnohem účinnějšího provozu chladicího okruhu, schopného reagovat na změny tlaku emisní páry a 

s tím spojených značných úspor.  
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