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Anotace 

V diplomové práci je popsáno sloţení proměnných nákladů v elektrárně Počerady 

včetně poměrného vyjádření jednotlivých sloţek. Za zásadní pro optimalizaci proměnných 

nákladů se ukazuje dosaţení maximálně moţné účinnosti výroby elektrické energie. 

Touto mírou účinnosti je míněno maximální vyuţití potenciálu stávajícího zařízení 

prostřednictvím minimalizace všech ztrát. Další část práce je věnována postupům 

pro řízení proměnných nákladů elektrárenských bloků vyuţívaných v elektrárně 

v současnosti, jsou popsány přínosy i nedostatky těchto postupů. Následně je rozpracováno 

navrţené řešení odstraňující nedostatky stávajících postupů. Toto řešení spočívá 

ve vytvoření přehledného a v praxi pouţitelného grafického prostředí jakoţto pomocného 

prostředku pro operátory pro maximalizaci účinnosti procesu v kaţdém okamţiku. 

V případě dostupnosti potřebných vstupů byla vyčíslena potenciální finanční úspora. 

Klíčová slova: tepelná elektrárna, operátor, proměnné náklady, účinnost, ztráty 

Summary 

The thesis describes the composition of the variable costs in power station Počerady 

including the relative expression of individual parts. As fundamental for the optimization 

of variable costs is shown to achieve the maximum possible efficiency of electricity 

generation. This means the maximal usage of the potential current equipment 

by minimizing any losses. The other chapter of the thesis is devoted to procedures 

for managing the variable costs of power units used in power station today, describes 

the benefits and drawbacks of these procedures. Subsequently, the proposed solution 

for elimination the shortages of the current procedures is developed. This solution consists 

of creating synoptical and in practice usable graphics environment as an auxiliary means 

for operators to maximization efficiency of the operating process at any moment. 

In the case of availability of necessary inputs was calculated potential financial savings. 

Keywords: thermal power station, operator, variable costs, efficiency, losses 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

ABC  Metoda pro stanovení důleţitosti jednotlivých prvků. 

CaCO3  Uhličitan vápenatý – činidlo v procesu odsíření. 

CaSO4 x 2H2O Sádrovec – produkt procesu odsíření. 

CaSO4 x 1/2H2O Sádra – produkt kalcinace sádrovce. 

CO2  Oxid uhličitý – produkt spalování uhlí. 

CO2/GJ  Měrná produkce emisí CO2 na energii v uhlí. 

EPC  Elektrárna Počerady. 

Eciz  Elektřina prodaná externím odběratelům ve výrobně. 

Edod  Dodaná elektřina z výrobních bloků. 

Eost  Spotřeba elektřiny ostatní – nesouvisející s vlastní výrobou. 

Esp  Celková spotřeba elektřiny ve výrobně. 

Esv  Svorková výroba elektřiny turbogenerátorem. 

Etep  Spotřeba elektřiny na dodávku teplárenského tepla. 

Evs  Vlastní spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny. 

HPD  Hodnota parametru poţadovaná nebo dosaţitelná. 

HS  Skutečná hodnota parametru. 

H∆   Hodnota odchylky skutečné a normované hodnoty parametru. 

K  Kurs české koruny k euru. 

ke  Koeficient vlastní spotřeby elektřiny. 

kq  Koeficient vlastní spotřeby a ztrát tepla. 

MaR  Logický celek elektrárny – měření a regulace. 

MO  Mlýnský okruh. 

Mpal  Spotřeba energie z paliv na výrobu tepla na kotli. 

mpal  Měrná spotřeba energie z paliv na vyrobené teplo na kotli. 

MPPN  Měrné proměnné provozní náklady. 

MPPNdod  Měrné proměnné provozní náklady reálné na dodanou elektřinu. 

MPPNGJ  Hodnota proměnných provozních nákladů vztaţená na energii v uhlí. 

MPPNvyr  Měrné proměnné provozní náklady reálné na vyrobenou elektřinu. 

MPPNzákl  Měrné proměnné provozní náklady teoretické – základní. 

MZn  Měrné finanční vyjádření odchylky na technickou jednotku. 

N  Elektrický činný výkon turbogenerátoru. 
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NNV  Nádrţ napájecí vody. 

NOX Široká skupina oxidů dusíku (nejčastěji oxid dusnatý, oxid dusičitý, 

oxid dusitý) – produkt spalování uhlí. 

NT díl Nízkotlaký díl, v pořadí třetí část turbiny vyuţívající páru o nejniţších 

parametrech. 

NTO Nízkotlaký ohřívák kondenzátu. 

operátor Pracovník vykonávající nepřetrţitou kontrolní a řídící činnost 

na svěřeném zařízení s vyuţitím počítačového rozhraní. 

PCO2 Cena povolenky CO2. 

PDCA Anglicky „Plan-Do-Check-Act“ = systém plánuj-udělej-zkontroluj-

uskutečni. 

PPN Proměnné provozní náklady. 

PTIS Provozně technický informační systém. 

qel Měrná spotřeba dodaného tepla na výrobu elektřiny. 

R Koeficient spolehlivosti spojnic trendů v Microsoft Office Excel. 

SDCA Anglicky „Standardize-Do-Check-Act“ = systém standardizuj-udělej-

zkontroluj-uskutečni. 

SO2  Oxid siřičitý – produkt spalování uhlí. 

ed

pals   Měrná spotřeba energie z paliv na dodávku elektřiny. 

ev

pals   Měrná spotřeba energie z paliv na výrobu elektřiny. 

*ev

pals  Reálná hodnota měrné spotřeby energie z paliv na výrobu elektřiny 

se započítáním vlivu odchylek jednotlivých významných parametrů. 

SŠ Sušící šachta mlýnského okruhu. 

ST díl  Středotlaký díl, v pořadí druhá část turbiny. 

TEN  Technicko-ekonomický normativ. 

TG  Turbogenerátor – soustrojí parní turbiny a generátoru. 

TN  Soustrojí napájecího čerpadla poháněného turbinou. 

VM  Ventilátorový mlýn – hlavní část mlýnského okruhu. 

VT díl Vysokotlaký díl, v pořadí první část turbiny vyuţívající páru 

o nejvyšších parametrech. 

VTO Vysokotlaký ohřívák napájecí vody. 
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Zn Absolutní finanční vyjádření odchylky. 

βe Podíl spotřeby tepla na výrobu elektřiny z celkové dodávky tepla. 

∆PPN1 Potenciální úspora PPN omezením chlazení sušících šachet. 

∆PPN2 Potenciální úspora PPN optimalizací provozu NNV. 

∆
ev

pals  Vliv daného parametru na 
ev

pals  dle velikosti H∆. 

ηed Čistá účinnost bloku = účinnost na dodanou elektřinu. 

ηev Hrubá účinnost bloku = účinnost na vyrobenou elektřinu. 
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1. Úvod 

Elektrárna Počerady je součástí společnosti ČEZ, a.s., která se zabývá především 

výrobou, distribucí a prodejem elektrické energie. Výroba elektrické energie je realizována 

prostřednictvím přeměny tzv. primární energie na zařízení obsahujícím řadu samostatných 

technologických celků. Zmiňovanou vyuţitelnou primární energií můţe být energie 

fosilních paliv uvolňovaná jeho oxidací tj. spalováním, jaderná energie, kinetická energie 

vodního či vzdušného proudu, energie slunečních paprsků a další. Elektrárna Počerady 

s instalovaným výkonem 1000 MW patří mezi elektrárny tepelné. K výrobě elektřiny tedy 

vyuţívá primární energii uloţenou ve spalovaném uhlí.  

Bezpochyby nemalá část obyvatel Země ţije v relativním blahobytu a odepření 

si několika druhů produktů tj. výrobků či sluţeb by byla ochotna akceptovat. 

Bez dostatečného mnoţství dostupné energie a to zejména energie ušlechtilé, jakou je 

elektřina, se však většinová část lidstva dnes jiţ nedokáţe obejít. Proto elektroenergetika je 

významnou ne-li nejvýznamnější součástí průmyslu kaţdého státu. Skutečnost, 

ţe elektrická energie je pro lidstvo nepostradatelná a ţe většina vzniká přeměnou z paliv, 

jejichţ zásoba na Zemi není nekonečná, znamená, ţe je nutné s těmito palivy zacházet tak, 

aby jejich dostupnost v budoucnosti byla co moţná nejvíce prodlouţena. K tomu můţe 

kaţdý přispět úsporami na straně spotřeby a výrobci snahou o dosaţení optimální účinnosti 

přeměny. Optimální účinnost z hlediska ekonomického neznamená maximální přiblíţení 

ideálnímu vratnému ději z důvodu extrémních investičních nákladů, ale dosaţení hranice 

s takovým mnoţstvím ztrát, které je moţno na daném zařízení akceptovat bez jakýchkoli 

investic nebo jen s vynaloţením ekonomicky odůvodnitelných investic. Ekonomicky 

odůvodnitelné investice jsou takové, u kterých jsou výnosy za dobu ţivotnosti v budoucích 

obdobích přepočtené na hodnotu v době realizace investice vyšší neţ celkové investiční 

náklady. V případě pouţití fosilních paliv má zvýšení účinnosti přeměny primární energie 

na elektrickou navíc pozitivní vliv na ţivotní prostředí, jelikoţ je produkováno méně 

škodlivých emisí tj. NOX, CO2, SO2 a tuhých látek. 

Cílem práce je vytvořit přehledný, v praxi pouţitelný a bezpečnost provozu 

neohroţující vizuální prostředek pro operátory výrobních bloků, který by byl součástí 

řídícího systému a s pomocí kterého by ovládali jim svěřené zařízení vzhledem k reálným 

moţnostem co moţná nejefektivněji. Protoţe jsem v minulosti působil ve funkci operátora 
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odsiřovacího zařízení a posléze i operátora výrobního bloku, mohu z vlastní zkušenosti 

konstatovat, ţe splnění cíle této práce by bylo pro operátory i pro vlastní společnost 

prospěšné. Operátoři získají větší povědomí o ekonomických aspektech výroby, 

vzájemných souvislostech a jednotlivých vlivnostech na ekonomii provozu. Přínosem 

pro společnost bude sníţení proměnných provozních nákladů s následným dopadem 

do marţe z vyráběné elektřiny tj. rozdílu mezi prodejní cenou a náklady. 
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2. Charakteristika elektrárny Počerady a její současný stav 

2.1 Historie 

Elektrárna Počerady leţí uprostřed území, jehoţ vrcholy jsou tvořeny městy Louny, 

Ţatec a Most. Projekt na výstavbu bloků 1 aţ 4 se začal připravovat v říjnu roku 1959. 

Stavební práce při budování elektrárny začaly v lednu roku 1964. Bloky 1 a 2 byly 

převzaty do zkušebního provozu během roku 1970 a bloky 3 a 4 během roku 1971. V roce 

1970 bylo rozhodnuto o výstavbě bloků 5 a 6, které byly do zkušebního provozu převzaty 

v roce 1977. Počerady byly první elektrárnou v tehdejším Československu osazenou 

výlučně bloky s elektrickým výkonem 200 MW. V rámci sníţení ekologické zátěţe 

severozápadních Čech byl blok 1 k 1. 1. 1994 odstaven do trvalého útlumu. Na podzim 

roku 1994 bylo uvedeno do provozu odsiřovací zařízení bloků 5 a 6, které se tak staly 

prvními odsířenými bloky v České republice. V únoru roku 1995 byl uveden do provozu 

podnik na výrobu sádrokartonových desek Knauf Počerady s.r.o., který pro výrobu vyuţívá 

sádru vzniklou kalcinací sádrovce vyprodukovaného v odsiřovacích jednotkách. 

Odsiřovací zařízení bloků 2, 3 a 4 byla uvedena do provozu v listopadu roku 1996. 

Začátkem roku 1998 byla zprovozněna výrobna tzv. stabilizátu a granulátu, tj. produktů 

vznikajících z původně odpadních hmot po spalování uhlí, kterými jsou suchý popílek 

a struska. V roce 2001 byla zprovozněna tzv. společná technologická dozorna, 

kam se přesunula operátorská stanoviště všech významných provozů - kotlů, 

turbogenerátorů a jejich příslušenství, odsiřovacích jednotek a vodního hospodářství. 

2.2 Charakteristika 

Elektrárna Počerady je jednou z uhelných elektráren společnosti ČEZ, a.s. Jedná se 

o elektrárnu kondenzační. Uvolněná chemická energie v uhelném palivu se přeměňuje 

přes energii tepelnou a mechanickou na energii elektrickou. Po odstavení bloku 1 

do trvalého útlumu je zde v současné době instalovaný výkon 1000MW. Elektrárna spaluje 

hnědé uhlí těţené v mostecké pánvi v lokalitě Vršany, které je od dodavatele dopravováno 

po ţelezniční vlečce. Základní parametry dodávaného uhlí jsou uvedeny v tab. 1. Vodou je 

elektrárna zásobována z řeky Ohře přes vtokový objekt, který je umístěn u obce Březno 

poblíţ Loun. Jako najíţděcí a stabilizační palivo je vyuţíván zemní plyn. Kromě elektrické 
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energie elektrárna dodává také energii tepelnou, avšak jen pro odběratele v areálu 

elektrárny a její mnoţství není významné. Elektrárna rovněţ prodává tzv. vedlejší produkty 

v surové formě (sádrovec, popílek, struska) nebo v upravené formě (stabilizát, granulát). 

Tab. 1 – Základní parametry uhlí (průměrné hodnoty za rok 2010) 

výhřevnost GJ/t 11,59 

obsah vody % 28,01 

obsah popela v původním vzorku % 27,25 

obsah síry v původním vzorku % 0,85 

Jak z popisu historie vyplývá, elektrárna je postavena v tzv. blokovém uspořádání 

(obr. 1). Elektrárenský blok znamená samostatnou výrobní jednotku elektřiny sestávající 

z jednoho kotle, navazující turbiny a příslušenství, generátoru, odlučovačů popílku, 

odsiřovací jednotky, chladící věţe a blokového transformátoru. Celá elektrárna se skládá 

z pěti bloků, které mají společné uhelné hospodářství, vodní hospodářství, komíny, část 

zařízení provozu odsíření, bagrovací stanice pro hydraulickou dopravu strusky, 

kompresorové stanice, výrobnu stabilizátu a elektrickou síť za blokovými transformátory. 

Kaţdý výrobní blok tak můţe být provozován samostatně bez ohledu na provoz dalších 

bloků za předpokladu provozuschopnosti jmenovaných společných zařízení. 

 

Obr. 1 – Blokové schéma elektrárny Počerady [1] 
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2.2.1 Vodní hospodářství 

Voda v elektrárně je vyuţívána zejména k napájení kotlů, ke chlazení a k hydraulické 

dopravě strusky. Voda čerpaná do areálu elektrárny prochází postupně mikrosítovými 

filtry, pískovými filtry a část, která slouţí jako přídavná napájecí voda na jednotlivých 

blocích, je ještě upravována alkalickým čiřením s následnou demineralizací na iontových 

filtrech. Ztráty vody v elektrárně jsou značné. Jejich největší část tvoří tzv. odpar 

z chladicích věţí, který činí přibliţně 400 aţ 500 t/hod na jednu věţ. 

2.2.2 Uhelné hospodářství 

Uhlí dopravené do elektrárny po ţeleznici je z vlakových souprav vyklopeno 

do jednoho ze dvou hlubinných zásobníků umístěných pod úrovní ţelezniční tratě. Z těchto 

zásobníků je po vyhrnutí tzv. propelery přes štěrbinové uzávěry palivo dopravováno 

systémem otevřených pásových či uzavřených trubkových dopravníků (obr. 2) 

do zásobníků umístěných na jednotlivých kotlích nebo na rezervní venkovní skládky, které 

se vytvářejí pro případ výpadku dodávky od dodavatele nebo vzniku nějaké poruchy. 

Skládky jsou vybaveny jedním skládkovým stroje typu ZPD 2000 pro zakládání paliva 

na skládku, třemi kolesovými nakladači KN-160 k nakládání paliva ze skládky na dopravní 

pásy směrem ke kotlům a dvěma kusy skládkového stroje ZNKk 13/8/32 (obr. 3), který je 

určen jak k zakládání paliva na skládku tak k nakládání na dopravníky směrem ke kotlům. 

Pro bliţší představu lze uvést, ţe spotřeba uhlí v závislosti na jeho výhřevnosti a účinnosti 

výrobního procesu se můţe při plném výkonu všech pěti bloků blíţit 1000 t/hod. Zásoba 

na skládkách je udrţována v závislosti na ročním období mezi 60 aţ 110 tis. t.  

 

Obr. 2 – Trubkové dopravníky na dopravu uhlí [2] 
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Obr. 3 – Skládkový kolesový stroj ZNKk 13/8/32 

2.2.3 Kotel 

Počeradské kotle jsou postaveny v tzv. polovenkovním provedení. Jsou to kotle 

průtlačné, s přihříváním páry, dvoutahové, granulační a s umělým tahem. Výkon mají 

640 t/hod se jmenovitými parametry přehřáté páry 17,5 MPa při 540 °C. Kotel je tvořen 

budovou vysokou přibliţně 50 m, jejíţ vnitřní prostor má tvar obráceného U. Přední část 

kotle nazývanou přední tah tvoří spalovací komora, ve které probíhá spalování uhelného 

prášku semletého na ventilátorových mlýnech, přičemţ vznikající teplo je předáváno vodě 

proudící v trubkách tzv. výparníku umístěném na stěnách této části kotle. Spodní část 

spalovací komory tvoří granulační výsypka s tzv. vodním uzávěrem, který zabraňuje 

přisávání neţádoucího falešného vzduchu. V horní části spalovací komory, ve střední části 

kotle nazývané mezitah a v horní části tzv. zadního tahu kotle jsou umístěny trubky 

přehříváků a přihříváku. Jednotlivé přehříváky slouţí ke zvyšování parametrů páry 

vyrobené ve výparníku. Přihřívák opětovně zvyšuje parametry páry, která jiţ byla 

zuţitkována vysokotlakým dílem turbiny a která poté proudí přes díl středotlaký 

a nízkotlaký. V zadním tahu je umístěn tzv. ekonomizér, ve kterém se předehřívá voda 

před tím, neţ je zavedena do výparníku a v nejspodnější části ohřívák vzduchu. Obvodové 

stěny kotle jsou opatřeny šamotovou vyzdívkou, která je z vnější strany oplechována. 

V prostoru kotle je vytvářen podtlak dvěma kouřovými ventilátory, vzduch je přiváděn 

dvěma axiálními vzduchovými ventilátory. 
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2.2.4 Turbina a příslušenství 

Turbina je hlavní částí zařízení strojovny. Je tvořena částí pevnou tzv. statorem 

a částí pohyblivou tzv. rotorem. Všechna tři tělesa tzn. vysokotlaký, středotlaký 

i nízkotlaký díl (obr. 4) mají své vlastní rotory. Turbina je rovnotlaká kondenzační 

s přihříváním páry mezi vysokotlakým a středotlakým dílem a osmi neregulovanými 

odběry páry pro ohřívání turbinového kondenzátu a napájecí vody. Tři odběry jsou 

umístěny na nízkotlakém tělese, čtyři odběry na středotlakém tělese a jeden odběr je 

vyveden z parovodu za vysokotlakým dílem turbiny. Pára, jejíţ energie je zuţitkována 

na lopatkách turbiny, je odsávána za nízkotlakým dílem turbiny do kondenzátoru, kde 

se ochlazuje a kondenzuje na vodu. Tento kondenzát spolu s doplněnou přídavnou napájecí 

vodou, která nahrazuje ztráty v systému, je soustavou čerpadel dopravován přes nízkotlaké 

ohříváky do tzv. napájecí nádrţe. Z této nádrţe je napájecí voda čerpána za normálního 

provozu čerpadlem poháněným malou turbinou nebo při poruše tohoto čerpadla dvěma 

záskokovými čerpadly poháněnými elektromotory přes vysokotlaké ohříváky do kotle. 

Tím je systém okruhu vody a páry uzavřen. Vysokého stupně podtlaku je v kondenzátoru 

dosaţeno výraznou změnou objemu páry při její kondenzaci na vodu. Udrţování tohoto 

vysokého stupně podtlaku je podporováno provozem vodoproudé vývěvy, která odsává 

parovzdušnou směs vnikající do systému jeho netěsnostmi. Chladicím médiem 

v kondenzátoru je surová voda čerpána dvěma čerpadly a opětovně ochlazována 

protiproudem vzduchu v chladicí věţi. Pro kaţdý blok počeradské elektrárny je instalována 

jedna chladicí věţ s přirozeným tahem o výšce 100m (obr. 5). 

 

Obr. 4 – Nízkotlaký díl turbiny [3] 
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Obr. 5 – Chladicí věže bloků 4, 5 a 6 

2.2.5 Elektročást bloku 

Elektrický proud se vyrábí v trojfázovém synchronním alternátoru (obr. 6), který je 

poháněn parní turbinou. Alternátor pracuje na tom principu, ţe silné magnetické pole 

vytvářené stejnosměrným proudem v rotoru protíná velkou rychlostí vodiče uloţené 

v dráţkách statoru a indukuje v nich tak střídavý elektrický proud. Tento elektrický proud 

o napětí přibliţně 15 kV je poté na vývodovém transformátoru transformován na napětí 

400 kV. Na vývod alternátoru je připojen také tzv. odbočkový transformátor vlastní 

spotřeby, který zajišťuje napájení rozvoden vlastní spotřeby. Z těchto rozvoden jsou 

napájeny všechny elektromotory, které jsou součástí výrobního bloku. Výkon alternátoru je 

regulován mnoţstvím přiváděné páry do turbiny (obr. 7). 

 

Obr. 6 – Pohled na NT díl TG (v pozadí), alternátor a budič [3] 
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Obr. 7 – Pohled na VT rychlozávěrný ventil (uprostřed) a regulační ventily páry 

2.2.6 Odlučovače popílku 

Odlučovače popílku jsou poměrně velkou stavbou (obr. 8), přes kterou proudí 

spaliny odcházející z kotle. Popílek obsaţený ve spalinách je nejdříve na sršících 

elektrodách napájených stejnosměrným elektrickým proudem nabíjen záporným nábojem 

a poté je zachycován na kladně nabitých sběracích elektrodách. Následně je zachycený 

popílek odstraňován pomocí oklepávačů do sběrných výsypek umístěných pod stavbou 

a poté dopravován pneumatickou dopravou k dalšímu zpracování. Téměř nevyuţívanou 

(havarijní) alternativou je hydraulická doprava. Účinnost odlučovačů je více neţ 99,9%. 

 

Obr. 8 – Budova odlučovačů popílku bloku 5 [3] 
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2.2.7 Odsíření spalin 

Pro zařízení na odsíření spalin se vţil výraz absorbér nebo také pračka (obr. 9). 

 

Obr. 9 – Absorbér bloku 4 [4] 

Odsiřovací zařízení je umístěno po směru proudění spalin za odlučovači popílku 

a s výjimkou bloku 2 je vybaveno posilovacím kouřovým ventilátorem, s jehoţ pomocí 

jsou spaliny dopravovány přes vlastní pračku. Absorbéry fungují na principu mokré 

vápencové vypírky, při které spaliny proudí přes sprchu tvořenou směsí sádrovcové 

a vápencové suspenze (CaCO3). Při styku této suspenze s kouřovými plyny dochází 

k chemickým reakcím, které způsobují, ţe oxid siřičitý (SO2) obsaţený ve spalinách 

zůstává chemicky vázaný ve vápencové suspenzi. Produktem této reakce je sádrovec 

(CaSO4 x 2H2O) a oxid uhličitý (CO2). Sádrovec je následně separován ze suspenze 

na odstředivkách. Základní chemickou rovnici, která je ve skutečnosti výsledkem řady 

dílčích reakcí, lze tedy napsat následovně: 

SO2 + CaCO3 + 1/2O2 + 2H2O → CaSO4 ∙ 2H2O + CO2 
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Sádrovec je dále zpracováván kalcinací na sádru (CaSO4 x 1/2H2O). Zmiňovaná sprcha je 

vytvářena pomocí čtyř oběhových čerpadel, která nasávají suspenzi z jímky pračky 

a dopravují ji k jednotlivým rozstřikovacím rovinám. Oxidační vzduch je do absorbéru 

dopravován pomocí turbokompresorů. Účinnost odsíření je při daném mnoţství spalin 

a vstupní koncentraci SO2 dána mnoţstvím vápencové suspenze a O2 dodávaných 

do absorbéru a počtem provozovaných oběhových čerpadel. Mnoţství vápencové suspenze 

je řízeno buď regulováním poţadované hodnoty pH v jímce absorbéru nebo přímo 

regulováním poţadované hodnoty koncentrace SO2 ve spalinách na výstupu z absorbéru. 

Kromě SO2 je v absorbéru ze spalin odstraněn ještě převáţný díl zbytkové části 

nejjemnějších frakcí suchého popílku, který nebyl zachycen na elektroodlučovačích. 

2.2.8 Výrobna stabilizátu 

Do výrobny stabilizátu (obr. 10) je pneumatickou dopravou dopravován suchý 

popílek z výsypek elektroodlučovačů a kotle a hydraulicky část vyprodukované strusky. 

Zde se z těchto vedlejších produktů po spalování uhlí vyrábí smícháním s vodou, 

sádrovcovou suspenzí a vápnem tzv. stabilizát nebo bez pouţití vápna tzv. granulát. Jelikoţ 

u stabilizátu nedochází k neţádoucím výluhům do půdy a má rovněţ vyhovující pevnostní 

vlastnosti, je vyuţíván pro rekultivaci krajiny, výstavbu náspů silnic a jako podkladový 

materiál při stavbě vozovek. Granulát je dopravován po ţeleznici zpět do výsypek 

uhelných lomů, kde slouţí společně s vytěţenou hlušinou jako zakládka. 

 

Obr. 10 – Pohled na výrobnu stabilizátu a nakládku granulátu na vagóny [5] 
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2.3 Současnost a perspektiva 

Elektrárna Počerady je dlouhodobě nejvytěţovanějším uhelným výrobním zdrojem 

v rámci portfolia ČEZ, a.s. Budoucnost elektrárny je však značně nejistá. EPC odebírá uhlí 

výhradně od společnosti Vršanská uhelná, a.s. ze Skupiny Czech Coal těţené v lokalitě 

Vršany. Smlouva o dodávkách uhlí za stávajících podmínek však končí na konci roku 2012 

a vyjednávání o nové probíhají jiţ roky neúspěšně. Dle dostupných informací se stále obě 

strany liší v názoru na cenu paliva v řádu desítek procent. Moţnou alternativou výsledku 

vyjednávání je i výměna aktiv obou firem např. v podobě výměny EPC za část mosteckých 

hnědouhelných lomů. Ostatně taková informace se občas objeví také ve veřejných 

sdělovacích prostředcích. Pro zaměstnance EPC i pro firmy uplatňující se v elektrárně je 

tato situace samozřejmě nepříznivá a to hlavně s ohledem na nejistou budoucnost. 

Nejistota v dostupnosti dodávek paliva v budoucnosti za ekonomicky přijatelnou cenu 

vedla k tomu, ţe výrobní bloky EPC nebyly vybrány k obnově, ani ţe se v lokalitě EPC 

nebudují nové bloky, tak jako je tomu v jiných uhelných elektrárnách ČEZ, a.s. V současné 

době se předpokládá, ţe bloky 5 a 6 budou provozovány do konce roku 2015 a bloky 2, 3 

a 4 do konce roku 2017. 

Příznivou stránkou současného vývoje je rozhodnutí o výstavbě nového 

paroplynového zdroje o výkonu 841 MW v lokalitě EPC. V současné době vrcholí příprava 

prostoru staveniště, vlastní elektrárna by se měla začít stavět v průběhu tohoto roku 

a dodávat elektřinu do sítě by měla jiţ v roce 2013. 
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3. Problematika proměnných nákladů v provozní aplikaci 

3.1 Úvod do problematiky 

Práce je věnována problematice řízení nákladů proměnných neboli variabilních 

tj. takových, které jsou závislé na objemu výroby. Dle účelového třídění z hlediska místa 

vzniku lze tyto náklady zařadit mezi náklady výrobní technologické jednicové. [6]  

V provozní praxi označujeme variabilní náklady termínem proměnné provozní 

náklady (PPN). Patří sem náklady na paliva tj. hnědé uhlí a zemní plyn, náklady 

na vápenec, vápno, surovou vodu a poplatky za vypouštění odpadních vod, za znečišťování 

ovzduší a za ukládání popelovin. Podíl jednotlivých sloţek na celkových PPN za rok 2010 

je uveden v tabulce 2. V tomto bodě je třeba zdůraznit, ţe na proměnných nákladech 

tepelných elektráren v rámci ČEZ se nikterak nepodílí pomyslné náklady za produkci emisí 

CO2. Náklady na povolenky CO2 popisuji jako pomyslné z toho důvodu, ţe v současné 

době jsou stále jednotlivým producentům přidělovány zdarma, ale v případě jejich ušetření 

je moţno s nimi běţně obchodovat.  

Tab. 2 – Složení PPN za rok 2010 v % 

hnědé uhlí 93,77 

vápenec 2,52 

surová voda 2,23 

poplatky za znečišťování ovzduší 0,79 

zemní plyn 0,44 

vápno 0,23 

poplatky za vypouštění odpadních vod 0,01 

poplatky za ukládání popelovin 0,01 

Absolutní hodnoty nákladů na tyto jednotlivé sloţky jsou dány nejen objemem 

výroby ale i dalšími faktory. Absolutně nejdůležitějším faktorem je dosažená účinnost 

přeměny primární energie na energii elektrickou na výrobním bloku. V praxi 

rozlišujeme účinnost hrubou a čistou. Dle vyuţívané metodiky je hrubá účinnost neboli 

účinnost na výrobu elektřiny ηev definována jako [7]:  
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ostE  je spotřeba elektřiny pro ostatní účely tj. účely nesouvisející 

s výrobou elektřiny [MWh],  

  
cizE  elektřina prodaná externím odběratelům ve výrobně [MWh]. 

Na hrubou účinnost výroby elektrické energie má větší či menší vliv značné 

mnoţství provozních parametrů, které jsou dány stavem a seřízením zařízení a v mnoha 

případech rovněţ kvalitou práce obsluhy. Podstatný vliv na hrubou účinnost mají 

klimatické podmínky a rovněţ vyuţívání podpůrných sluţeb v podobě primární, 

sekundární či terciární regulace turbogenerátoru. Při rozhodování o nasazování 

jednotlivých výrobních zdrojů z portfolia ČEZ, a.s. do výroby a tedy jejich vytěţování 

z hlediska vyuţívání disponibilního výkonu je zásadní ukazatel měrných proměnných 

provozních nákladů (MPPN) a ačkoli není součástí PPN tak také ukazatel produkce emisí 

CO2, který je přímo závislý na dosaţené účinnosti výroby. Pro výpočet MPPN platí: 
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Ze vztahu vyplývá, ţe hodnotu MPPN lze žádaným směrem ovlivňovat nejen 

snižováním PPN ale také snižováním vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektrické 

energie. Bude-li totiţ při stejném objemu výroby elektřiny dosaţeno niţšího koeficientu 

vlastní spotřeby ke neboli niţší vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektrické energie, 

bude dodávka elektřiny z výrobních bloků větší, coţ vede ke sníţení hodnoty MPPN. 

Přehled vybraných parametrů za rok 2010 je uveden v tabulce 3. 

Tab. 3 – Vybrané parametry dosažené v roce 2010 

MPPN Kč/MWhdod 387,28 

Esv MWh 7 019 413 

Edod MWh 6 477 990 

ηev % 35,35 

ηed % 32,62 

O významu účinnosti procesu na zařízení obdobném s elektrárnou Počerady při roční 

výrobě uváděné v tabulce 3 bez uvedení detailního výpočtu vypovídá skutečnost, ţe její 

absolutní zvýšení o 0,1 % znamená úsporu na palivu přibliţně 7,2 mil. Kč za rok. 
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Přesný postup výpočtu neuvádím vzhledem ke skutečnosti, ţe mimo jiné vychází z ceny 

paliva, na kterou se vztahuje smluvní tajemství. Rovněţ bez podrobného výpočtu uvádím 

potenciální přínos plynoucí ze sníţeného mnoţství vyprodukovaných emisí CO2. Ačkoli 

v současné době jsou povolenky na CO2 přidělovány zdarma, producent emisí můţe 

ušetřené povolenky volně prodávat nebo naopak v případě vyčerpání přidělených musí 

nakupovat. Zjednodušeně lze konstatovat, ţe při stejném absolutním zvýšení účinnosti 

procesu a celkovém objemu výroby jako v předchozím případě je za stávajících cen 

vytvořena úspora za nevyuţité povolenky CO2 přibliţně ve stejné výši jako úspora 

za vlastní palivo tj. 7,2 mil. Kč. Výpočet vychází z uspořeného mnoţství tepla v palivu 

v GJ při dosaţení vyšší účinnosti, z průměrné hodnoty vyprodukovaných emisí CO2 na GJ 

obsaţený v palivu, z ceny povolenek na trhu a kurzu eura. Pro výpočet jsem pouţil 

následující hodnoty: průměrná hodnota vyprodukovaných emisí CO2 na energii v palivu 

pro elektrárenské bloky Počerady – 98,61 kg/GJ (dlouhodobý průměr), cena povolenky 

14,75 €/t, kurz 24,72 Kč/€ (údaje platné k 19. 11. 2010). 

3.2 Analýza současného stavu 

3.2.1 Řízení na základě metodiky platné v ČEZ [8] 

Jedním z útvarů v divizi výroba je útvar s názvem asset management – výroba. 

Zjednodušené schéma organizační struktury tohoto útvaru je uvedeno na obr. 11. 

Pro všechny elektrárny v rámci ČEZ, a.s. je závazná metodika s názvem Odchylky 

od technicko-ekonomických normativů. Zpracovateli této metodiky jsou vedoucí skupiny 

provozně technické kontroly a specialista řízení účinnosti. Garantem tohoto procesu je 

manaţer útvaru řízení proměnných nákladů. Za uplatňování metodiky v praxi jsou 

zodpovědní pracovníci odboru řízení provozu a útvaru ekonomie provozu na jednotlivých 

elektrárnách. Náplní této metodiky je sledování skutečných hodnot vybraných parametrů 

na výrobním bloku a jejich porovnávání s technicko-ekonomickým normativem (TEN), 

s cílem identifikovat a pokusit se omezit ztráty a tím pozitivně ovlivňovat hodnotu PPN. 

Tento technicko-ekonomický normativ neboli normovaná hodnota byla stanovena 

z tzv. režimové karty platné pro nové zařízení, tzn. v době po prvním najetí výrobních 

bloků.  
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Obr. 11 – Zjednodušené schéma organizační struktury útvaru asset management – 

výroba se zvýrazněnými pozicemi zpracovatelů a garanta metodiky 

Reţimová karta udává konkrétní hodnoty vybraných parametrů ve třech různých 

výkonových úrovních, jakých by měl výrobní blok dosahovat. Také udává vlivnost 

jednotlivých parametrů na účinnost výroby elektřiny, dojde-li k odchylce skutečné hodnoty 

od zde uváděné. Sledované parametry včetně technicko-ekonomických normativů platných 

pro výrobní bloky elektrárny Počerady a povolených tolerancí jsou uvedeny v tabulce 4. 

V praxi se odchylky dělí na dočasné a trvalé. Dočasné odchylky jsou takové, které lze 

odstranit změnou provozního reţimu nebo technickým zásahem v krátkodobém časovém 

horizontu tj. v době do půl roku. Trvalé odchylky jsou takové, které nelze odstranit 

změnou provozního reţimu ani technickým zásahem v dlouhodobém horizontu tj. v době 

delší neţ půl roku od zaregistrování odchylky. Vyskytne-li se u nějakého parametru trvalá 

odchylka, následuje proces tzv. zlegalizování trvalé odchylky, v jehoţ počátku vedoucí 

oddělení provozní ekonomie navrhuje novou normovanou hodnotu daného parametru se 

zdůvodněním. Po schválení ředitelem organizační jednotky (elektrárny) ţádost putuje 

k řediteli útvaru asset management - výroba, který můţe ţádost zamítnout či schválit. 

V případě schválení se od následujícího hodnoceného období mění stávající normovaná 

hodnota na navrhovanou. Příčinou odchylek můţe být přirozené opotřebení zařízení, 
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nedostatečná péče o zařízení, způsob provozování zařízení, nedosaţení projektových 

hodnot jiţ při uvedení zařízení do provozu nebo změna palivové základny. 

Tab. 4 – Technicko-ekonomické normativy sledovaných parametrů 

parametr jednotky norma tolerance 

teplota přehřáté páry za kotlem °C 540 - 2 

teplota spalin za kotlem °C 172 + 5 

obsah O2 ve spalinách % 6 + 1 

nedopal ve strusce % 12 0 

nedopal v popílku % 1,1 0 

teplota napájecí vody do kotle °C 240 - 10 

teplota emisní páry TG °C dle teploty chladicí vody + 2 

Hodnocení porovnáváním skutečnosti s normovanými hodnotami se dle metodiky 

provádí denně, týdně a měsíčně. 

Denní hodnocení: provádí samostatně operátor bloku v průběhu směny sledováním 

aktuálních hodnot v řídícím systému. Pokud je skutečná hodnota mimo toleranční 

pásmo, je operátor povinen vizuálně zkontrolovat všechny související parametry 

s cílem nalezení příčiny nesouladu, informovat o situaci nadřízeného pracovníka 

a téţ iniciovat sepsání poţadavku na opravu v případě zjištění chybného měření. 

Týdenní hodnocení: provádí pracovník útvaru provozní ekonomie s vyuţitím informačního 

systému, ve kterém jsou k dispozici provozní data. V elektrárně Počerady je 

vyuţíván informační systém PTIS (Provozně Technický Informační Systém). 

Hodnocení se provádí na základě průměrné hodnoty z 2 až 3 hodinových vzorků 

dat při výkonu blízkém ekonomickému, který je pro počeradské bloky na hodnotě 

180 MW. Následuje ekonomické vyhodnocení odchylek. 

Měsíční hodnocení: vychází z týdenních průměrů a zahrnuje měsíční statistiku vybraných 

parametrů k posouzení jejich trendů včetně ekonomického vyhodnocení 

těch parametrů, u nichţ bylo pásmo tolerance překročeno (tabulka 5). Výsledky této 

zprávy jsou prezentovány na poradě vedení elektrárny a rovněţ jsou zasílány 

specialistovi řízení účinnosti ze skupiny provozní reţimy a analýzy, u kterého se tak 

scházejí výsledky všech výrobních jednotek pro další zpracování.  
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Tab. 5 – Ukázka hodnocení – blok 6, únor 2010 

parametr jedn. norma tol. skut. ztráty v toleranci 

[Kč] 

ztráty nad toleranci 

[Kč] 

teplota přehřáté páry 

za kotlem 
°C 540,0 - 2 541,2 0 0 

teplota spalin za 

kotlem 
°C 165,0 + 5 169,3 121 883 0 

obsah O2 ve spalinách 
% 6,0 + 1 3,1 0 0 

nedopal ve strusce % 12,0 0 16,3 162 933 162 933 

nedopal v popílku % 1,1 0 1,2 34 671 34 671 

teplota napájecí vody 

do kotle 
°C 240,0 - 10 236,6 32 372 0 

teplota emisní páry TG °C 31,9 + 2 31,5 0 0 

Ačkoli se jedná o pozitivní nástroj na sniţování ztrát a tedy také sniţování PPN, 

lze v metodice najít nedostatky, jejichţ odstraněním by bylo moţné dosáhnout vyšší 

kvality řízení. Za hlavní nedostatky metodiky považuji: 

- jiţ uváděný pokyn pro výběr dat, ze kterých se dále počítají finanční ztráty. 

Přístup zpracovatele totiţ můţe být takový, ţe si ve sledovaném období vybere 

2 aţ 3 hodinové vzorky dat, která budou co moţná nejlépe vyhovovat 

normovaným hodnotám, čímţ samozřejmě nevyhodnotí objektivně skutečný 

stav, přestoţe nebude pracovat v rozporu s vydanou metodikou. Nutno 

podotknout, ţe takto jsme k hodnocení nepřistupovali. Praktikovaným postupem 

jsme chtěli dosáhnout skutečného přínosu, a proto jsme hodnotili všechny 

hodinové vzorky dat, které vyhovovaly druhé podmínce definované metodikou, 

a tou je, ţe skutečný výkon je blízký výkonu ekonomickému.  

- hodnocení pouze na ekonomickém výkonu (180 MW). Počeradské bloky jsou 

provozovány většinou na plném výkonu tj. 200 MW nebo mají aktivovanou 

podpůrnou sluţbu, která způsobuje, ţe výkon bloků kolísá v určitém pásmu. 

Nachází-li se výkon 180 MW v tomto pásmu, pak existuje předpoklad, ţe bude 
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k dispozici vzorek dat s průměrným výkonem blíţícím se ekonomickému, 

který však nebude charakterizovat ustálený stav. Všechny hodnocené parametry 

měřené v řídícím systému mají při změnách výkonu určitou setrvačnost, a tedy 

hodnoty z takového vzorku dat se mohou podstatně lišit od hodnot, jakých 

by bylo dosaţeno při konstantním výkonu.  

- vlastní hodnoty normativů jednotlivých parametrů, které, jak jsem jiţ popisoval, 

vznikly z původní reţimové karty. Tato reţimová karta v současné době, 

vzhledem k jiţ značnému stáří zařízení a mnoha změnám, které na zařízení 

proběhly, jiţ neodráţí skutečné moţnosti a stav zařízení. Důkazem je 

např. hodnocený parametr obsahu O2 ve spalinách, který je svým významem 

zásadní pro velikost tzv. komínové ztráty kotle. Dnešní hodnota normy na úrovni 

6 % je se značnou rezervou téměř vţdy splněna. Za roky 2009 a 2010 činila 

finanční ztráta za tento parametr pouze 5 811 Kč tj. 0,04 % z celkových ztrát 

za tyto roky. 

- jednotné hodnoty normativů daných parametrů pro všechny bloky, 

nerespektující dlouhodobě potvrzené diference mezi dosahovanými hodnotami 

jednotlivými výrobními bloky. Tyto diference jsou dány nepatrnými avšak 

mnohdy zásadními rozdíly v technologii (např. pouţitím různých výplní 

chladicích věţí) nebo rozdíly ve stavu zařízení, který je ovlivněn uplynulou 

dobou od poslední rozsáhlé plánované opravy či jen plánované opravy neboli dle 

starší avšak známější terminologie poslední generální či běţné opravy. 

Z těchto důvodů jsme přistoupili nad rámec metodiky k novému způsobu řízení provozu 

výrobních bloků, pomocí kterého je dosaţeno kvalitnějšího monitorování provozu 

výrobních bloků s předpokladem dosaţení vyšších úspor v PPN. 

3.2.2 Řízení metodou uplatňovanou v EPC 

Nový způsob řízení byl postupně zaváděn v první polovině roku 2010. Ve výčtu 

sledovaných parametrů došlo k jediné změně. Sledovány a hodnoceny jsou stále stejné 

parametry aţ na teplotu přehřáté páry, která je veličinou přímo regulovanou a v průřezu 

celého výkonového pásma nebývají s dosaţením poţadované hodnoty v rámci povolené 

tolerance většinou ţádné potíţe. Způsobem hodnocení dle EPC byly odstraněny všechny 

čtyři výše uváděné nedostatky metodiky ČEZ. Hodnocení provádíme jednou týdně, 
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přičemţ v uplynulém týdenním období hodnotíme bez výjimky všechna data 

s třicetiminutovým vzorkováním. Normou je průměrná hodnota daného parametru 

dosaţená v uplynulém ročním období vztaţená k hodnotě výkonu a to v celém vyuţívaném 

výkonovém pásmu od 120 do 200 MW zvýšená o hodnotu tolerance. Tuto průměrnou 

hodnotu jsme získali z rovnice popisující vhodný typ spojnice trendu v grafu vyjadřujícím 

závislost daného parametru na výkonu. Dle hodnoty spolehlivosti R se jako vhodnou 

spojnicí ukázal typ polynomu 2. stupně (obr. 12). Aby normované hodnoty parametrů 

nebyly ovlivněny nestandardními provozními stavy, při kterých nebyl prokazatelně 

z objektivních důvodů výrobní blok provozován s hodnotami dosaţitelnými, stejně tak aby 

výsledná závislost nebyla ovlivněna chybnými hodnotami vykazovanými např. při poruše 

některého snímače teploty, bylo nutno data pro výpočet normy vhodně filtrovat (obr. 13).  

 

Obr. 12 – Závislost teploty napájecí vody na výkonu na bloku 4 – před filtrováním dat 

 

Obr. 13 – Závislost teploty napájecí vody na výkonu na bloku 4 – po filtrování dat 
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Uvědomíme-li si, ţe v elektrárně Počerady je pět výrobních bloků, sledujeme čtyři 

parametry měřené v řídícím systému a obdobím pro stanovení normy byl jeden rok 

s třicetiminutovým vzorkováním, znamená to analyzovat přibliţně 350 tis. vzorků dat. 

Je zřejmé, ţe bez pouţití výpočetní techniky a náleţitého softwarového vybavení by toto 

nebylo moţné. Závislosti hodnot parametrů na elektrickém výkonu jsou průběţně 

aktualizovány, a to buď v případě jakéhokoli technického či programového zásahu 

do zařízení, v jehoţ důsledku vzniká předpoklad změny závislosti, nebo po uplynutí doby 

jednoho roku. Výsledkem tedy je, ţe hodnotíme nejen všechna data bez výjimky, 

tzn. při jakémkoli výkonu bloku, ale také ţe hodnotíme data vzhledem k reálným 

možnostem zařízení s respektováním dílčích rozdílů mezi jednotlivými bloky.  

Důleţitým krokem bylo zavedení normovaných hodnot do řídícího systému, 

ve kterém nyní operátoři mohou sledovat porovnání skutečnosti s hodnotou normovanou 

prostřednictvím grafů jednotlivých parametrů. Rovněţ do alarmových stránek, které jsou 

standardní sloţkou uţivatelského prostředí kaţdého operátorského stanoviště, byly 

zavedeny signály o překročení mezní hodnoty sledovaných parametrů v podobě 

hodinových průměrů. Operátoři jsou pravidelně seznamováni s hodnocením jednotlivých 

týdnů, při kterém se zpětně dozvídají o četnosti překročení mezních hodnot sledovaných 

parametrů, o průměrné odchylce v případě překroční a o finanční ztrátě způsobené touto 

odchylkou. Operátoři jsou povinni zabývat se případnou odchylkou v případě jejího 

výskytu ve dvou hodinových průměrech po sobě, nebo v případě kratšího trvání 

ale s četností hodinových průměrů třikrát a častěji za směnu. 

Hodnocení uplynulého týdenního období, snaha o nalezení příčin případných 

odchylek a stanovení nápravných opatření je náplní pravidelné páteční porady 

za přítomnosti vedoucího odboru řízení provozu, vedoucího oddělení řízení směnového 

provozu, vedoucího oddělení provozní ekonomie, technologa provozu, ekologa 

a vedoucích oddělení péče o zařízení jednotlivých logických celků tj. kotelna a odsíření, 

strojovna a vodní hospodářství a elektro a MaR (měření a regulace). 

3.2.3 Přínosy dosavadních způsobů řízení 

Celkové ztráty neplněním TEN výrobních bloků činily v roce 2009  10 021 000 Kč 

a v roce 2010  4 501 228 Kč, coţ představuje meziroční zlepšení o 55,1 %. Dílčí sloţení 

jednotlivých parametrů je uvedeno v tabulce 6. Je nutno upřesnit, ţe finanční vyjádření 
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ztrát je počítáno jako součin dodávky elektrické energie, rozpočtované hodnoty MPPN, 

vlivnosti daného parametru na účinnost dle reţimové karty a odchylky nad rámec 

tolerančního pásma. 

Tab. 6 – Ztráty neplněním TEN v letech 2009 a 2010 

parametr ztráta 2009  [Kč] ztráta 2010  [Kč] rozdíl  [%] 

teplota přehřáté páry za kotlem 0 0 - 

teplota spalin za kotlem 3 146 414 1 729 922 -45,0 

obsah O2 ve spalinách 5 811 0 -100,0 

nedopal ve strusce 3 784 338 2 230 535 -41,1 

nedopal v popílku 1 405 618 325 991 -76,8 

teplota napájecí vody do kotle 1 421 705 137 111 -90,4 

teplota emisní páry 257 114 77 669 -69,8 

Vývoj ztrát v průběhu roku a podíl jednotlivých bloků je zřejmý z obr. 14 a 15. 

Zlepšení vývoje ve druhé polovině roku 2010 bylo způsobeno z části realizací opatření 

na ventilátorových mlýnech v podobě vytvoření sekundárního třídícího elementu, z části 

legalizací trvalé odchylky teploty spalin tj. přiznáním nové normované hodnoty, která lépe 

charakterizuje současný stav zařízení a konečně z části také opravou tzv. vodního uzávěru 

bloku 5. Touto opravou došlo k vylepšení tepelné bilance na ohříváku vzduchu ve smyslu 

dosaţení niţší teploty spalin v důsledku většího mnoţství proudícího řízeného vzduchu 

přes ohřívák. Důsledkem realizace popisovaného opatření na ventilátorových mlýnech je 

zvýšení jemnosti mletí, které se následně pozitivně projevuje v menším mnoţství 

nespálené hořlaviny ve strusce i v popílku. 

Na meziroční zlepšení mají vliv skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, změna 

v metodice odběru vzorků strusky a popílku ve smyslu četnějších odběrů s cílem dosaţení 

vyšší věrohodnosti průměrných hodnot a také částečné zlepšení hodnot parametrů přímo 

ovlivnitelných operátory výrobních bloků, tedy teploty napájecí vody do kotle a teploty 

emisní páry na výstupu z NT dílu TG. 
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Obr. 14 – Celkové ztráty výrobních bloků neplněním TEN za rok 2009 

Obr. 15 – Celkové ztráty výrobních bloků neplněním TEN za rok 2010 

Uvedené skutečnosti jsou v souladu s meziročním zvýšením hrubé účinnosti 

z 34,98 % na 35,35 % tj. absolutním zvýšením o 0,37 %. Meziroční zvýšení čisté účinnosti 

bylo niţší (z 32,38 % na 32,62 % tj. absolutní zvýšení o 0,24 %) vzhledem ke zvýšenému 

koeficientu vlastní spotřeby elektřiny. Je nutno podotknout, ţe vzhledem k mnoţství 

faktorů, které ovlivňují dosaţenou účinnost, a k obtíţnému stanovení jejich podílu, 
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nelze tvrdit, ţe meziroční zvýšení účinnosti je kompletně způsobeno pouţívanou metodou 

řízení PPN. Mezi ostatní faktory patří např. klimatické podmínky ve smyslu nejen teploty 

ovzduší ale také vlhkosti vzduchu a síly větru, průměrné dosahované výkony, četnost 

vyuţívání jiţ zmiňovaných podpůrných sluţeb (primární, sekundární a terciární regulace), 

vliv provedených plánovaných oprav, seřizování regulací spalování aj. 

3.2.4 Nedostatky dosavadních způsobů řízení 

Nedostatky metodiky platné v ČEZ, a.s. jsou popsány v kapitole 3.2.1. Právě 

z důvodu existence těchto nedostatků jsme přistoupili k zavedení nového způsobu 

hodnocení a monitorování uplatňovaného pouze v EPC. I přes dosaţení vyšší úrovně řízení 

PPN zavedením lokální metody monitorování parametrů v EPC nad rámec metodiky ČEZ 

existují stále rezervy. Domnívám se, ţe zavedením metody uplatňované v EPC jsme 

v praxi zatím uplatnili pouze tzv. SDCA cyklus [9], kterým jsme z hlediska kvality práce 

operátorů stávající procesy pouze stabilizovali, tzn., ţe jsme vytvořili podmínky 

pro zamezení výskytu významných abnormalit s jejich vlivem na PPN. Je třeba učinit další 

krok, který odpovídá zavedení cyklu PDCA [9], v rámci kterého je definován cíl jiţ ne 

jako zamezení významných abnormalit vyskytujících se při řízení výrobních bloků ale jako 

snaha o optimalizaci PPN v každém okamžiku. 
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4. Návrh optimalizace a vyhodnocení 

4.1 Návrh optimalizace 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe téměř 94 % PPN (tab. 2) je tvořeno náklady na uhlí, lze 

i bez pouţití konkrétní metody pro zjištění významnosti jednotlivých prvků (např. ABC) 

jednoznačně tvrdit, ţe pro optimalizaci PPN je zásadní provoz bloků s maximální 

dosaţitelnou účinností výroby. Navíc zvyšování účinnosti má pozitivní vliv i na náklady 

na další sloţky PPN jako vápenec, vápno a poplatky za znečišťování ovzduší. Proto jsou 

mé návrhy zaměřeny na tuto oblast. 

4.1.1 Navržená opatření 

V kapitole 3.2.4 věnované nedostatkům dosavadních způsobů řízení PPN jsem uvedl, 

ţe další zvýšení kvality řízení je dle mého názoru moţno realizovat prostřednictvím 

optimalizace provozu ve smyslu maximalizace účinnosti výroby v kaţdém okamţiku 

neboli snahou o potlačování nejen výrazných ztrát aţ nad rámec povolené tolerance ale 

jakýchkoli ztrát. Ztrátou je i taková odchylka hodnoty parametru, která by se dle stávající 

metody hodnocení nacházela v tolerančním pásmu, avšak vzhledem k reálným moţnostem 

zařízení v daném okamţiku je zbytečná. Je třeba přiznat, ţe v současné době k takovým 

případům občas dochází. Tato rezerva stávající metody je způsobena existencí 

akceptovaného tolerančního pásma nad rámec závislostí zjištěných z uplynulého období. 

Ztrátou je samozřejmě také odchylka skutečné hodnoty od dosaţitelné u parametru, 

který v současné době není operátory pomocí grafů vůbec sledován. Taková ztráta je 

odstraněna s větší či menší prodlevou v závislosti na pozornosti a zkušenostech slouţícího 

operátora později v průběhu směny, případně ještě později aţ po upozornění některého 

dalšího pracovníka. V provozní praxi proto navrhuji zdokonalit stávající systém 

prostřednictvím: 

- nahrazení stávajícího způsobu vizualizace jednotlivých parametrů pomocí grafů 

na operátorském pracovišti přehlednou tabulkou se všemi potřebnými údaji 

a jedním grafem s vývojem rozhodujícího ukazatele, kterým je výše MPPN 

na vyrobenou a dodanou MWh elektrické energie, 

- sledování více parametrů s jejich vlivem na účinnost výroby, 
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- zrušení rezervy v podobě akceptované tolerance jednotlivých parametrů 

ovlivňujících účinnost výroby, 

- monitorování vlastní spotřeby elektřiny jakoţto velmi významného faktoru 

ovlivňujícího hodnotu MPPN, 

- vizualizace absolutního finančního vyjádření odchylky skutečné hodnoty 

od hodnoty okamţité dosaţitelné či poţadované u kaţdého sledovaného 

parametru pro upozornění na aktuálně nejztrátovější oblast, 

- vizualizace poměrného finančního vyjádření odchylky jednotlivých parametrů 

na technickou jednotku pro aktuální výkon pro získání představy o jejich 

vlivnosti na MPPN, 

- zahrnutí pomyslných nákladů na povolenky CO2 do ukazatele MPPN, tedy 

do PPN na vyrobenou a dodanou MWh el. energie zobrazovaného v grafu, 

- vizualizace některých dalších uţitečných informací formou upozornění či 

doporučení při splnění určitých vstupních podmínek. 

4.1.2 Stanovení základní hodnoty 
ev

pals  

Úvodem je třeba připomenout, ţe výsledkem součinu převrácené hodnoty parametru 

ev

pals  a konstanty 360 je hrubá účinnost výroby elektrické energie v %. Princip navrhované 

metody vyhodnocování vychází z teoretické hodnoty 
ev

pals  v závislosti na výkonu 

a následné úpravy této hodnoty jednak dle velikosti odchylek skutečných hodnot od hodnot 

dosaţitelných všech významných parametrů a jednak dle velikosti vlivnosti daného 

parametru na účinnost. Znamená to tedy, ţe základem je stanovení okamžité základní 

hodnoty 
ev

pals  dle rovnice v závislosti pouze na okamţitém elektrickém výkonu TG 

bez respektování okamţitých hodnot ostatních parametrů a její následná úprava 

na reálnou hodnotu 
*ev

pals  započítáním vlivu jednotlivých odchylek. Hodnotu 
*ev

pals  nelze 

počítat z okamţitých snímaných veličin přímo z několika důvodů: 

- do výpočtu skutečné hodnoty vstupuje značné mnoţství vstupních parametrů 

včetně takových, které nebudou součástí vlastního monitorování a které mají 

v případě chybného měření zásadní vliv na výsledek (např. problematické 

měření průtoku přihřáté páry), 
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- některé vstupní proměnné nejsou v systému průběţně vůbec k dispozici (např. 

kvalitativní parametry paliva, údaje o mnoţství nespálené hořlaviny ve strusce 

a popílku), 

- přesné mnoţství spotřebovaného paliva je jen velmi těţko stanovitelné z důvodu 

nepřesných vah, nebo z důvodu substituce měřených hodnot některých 

parametrů v řídícím systému konstantami pro jejich nespolehlivost (např. vrstva 

paliva na řetězových podavačích jednotlivých mlýnských okruhů). 

Měrná spotřeba energie z paliv na vyrobenou elektřinu 
ev

pals  je dle vztahu uvedeného 

v kapitole 3.1 výsledkem součinu měrné spotřeby energie z paliv na vyrobené teplo 

na kotli (mpal) neboli převrácené hodnoty účinnosti kotle (obr. 16a), koeficientu vlastní 

spotřeby a ztrát tepla (kq) neboli podílu tepla vyrobeného na kotli a tepla dodaného 

k turbině a měrné spotřeby dodaného tepla na výrobu elektřiny (qel), coţ je v podstatě 

převrácená hodnota účinnosti TG (obr. 16b). S ohledem na skutečnost, ţe reţimová karta 

EPC neobsahuje údaj o hodnotě mpal v závislosti na elektrickém výkonu, byla tato závislost 

stanovena na základě dlouhodobého sledování a následného zpracování dat archivovaných 

v PTIS. Koeficient kq je uvaţován jako konstanta rovna hodnotě 1,015, která je v rámci 

bilančních výpočtů v EPC běţně pouţívána. Hodnota qel v závislosti na elektrickém 

výkonu je převzata z reţimové karty. Výsledná závislost 
ev

pals  a tedy také hrubé účinnosti 

bloku na výkonu je znázorněna na obr. 16c. Ve všech třech grafech na obr. 16 je uvedena 

také rovnice charakterizující jednotlivé měrné ukazatele, tzn., ţe se vztahují vţdy ke křivce 

červené barvy. 

 

 a b c 

Obr. 16 – a) závislost mpal [GJ/GJ] a účinnosti kotle [%] na výkonu, b) závislost qel 

[GJ/MWh] a účinnosti TG [%] na výkonu, c) závislost 
ev

pals  [GJ/MWh] a hrubé účinnosti 

bloku [%] na výkonu 
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Výsledná závislost základní hodnoty 
ev

pals
 
na výkonu je tedy následující: 

]/[;0618698,120224274,00000601,0(

)5459544,90119211,00000331,0(

015,1)2538813,10009557,00000024,0(

2

2

2

MWhGJxx

xx

xxsevpal

 

 kde: x je činný výkon TG 

4.1.3 Volba sledovaných parametrů a stanovení jejich dopadu na 
ev

pals  

Součástí souboru návrhů na optimalizaci systému řízení PPN vyjmenovaných v bodě 

4.1.1 je rozšíření počtu sledovaných parametrů. Data pro stanovení vlivu jednotlivých 

parametrů na 
ev

pals  byla čerpána z reţimové karty bloku. Protoţe jsou v reţimové kartě 

uvedena data pouze pro tři výkonové úrovně (140, 180 a 200 MW), bylo potřeba pro kaţdý 

uvaţovaný parametr nadefinovat matematický vztah, který charakterizuje váhu vlivu 

pro libovolný výkon. Toto bylo provedeno v programu Microsoft Office Excel pomocí 

proloţení známých bodů polynomickou spojnicí druhého stupně, pro kterou hodnota 

spolehlivosti R dosahuje ve všech případech ideální hodnoty (R=1). Jednotlivé grafy 

včetně rovnic závislostí jsou zobrazeny na obr. 17. Parametry, na základě kterých bude 

korigována základní hodnota 
ev

pals  , jsou následující: 

- teplota emisní páry TG, 

- teplota kondenzátu za NTO1, 

- teplota ohřátí kondenzátu na NTO2 aţ NTO5 

- teplota napájecí vody za VTO, 

- teplota emisní páry TN, 

- provoz či odstavení TN, 

- zdroj páry pro odplyňovače a parní polštář NNV, 

- tlak páry před VT dílem TG, 

- teplota páry za 5. přehřívákem, 

- teplota páry za přihřívákem, 

- teplota spalin za kotlem, 

- obsah O2 ve spalinách, 

- průtok vstřikovací vody do přihřáté páry, 

- mnoţství páry do sušících šachet MO.  
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Obr. 17 – Grafy a rovnice vlivností parametrů na 
ev

pals  

 

 

 

y = 0,000002713x2 - 0,001362690x + 0,190719660

y = 0,000002051x2 - 0,001129274x + 0,180443632

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

120 130 140 150 160 170 180 190 200

T emisní páry TG - zvýšení o 1°C (pro T < 36°C)

T>36 C

T<36 C

y = 0,000000164x2 - 0,000061986x + 0,007042285

0,0010

0,0012

0,0014

0,0016

0,0018

0,0020

120 130 140 150 160 170 180 190 200

T kondenzátu za NTO1 a NTO4 - snížení o 1°C

y = 0,000000164x2 - 0,000061885x + 0,007422680

0,0014

0,0016

0,0018

0,0020

0,0022

0,0024

120 130 140 150 160 170 180 190 200

T kondenzátu za NTO2 a NTO5 - snížení o 1°C

y = 0,000000164x2 - 0,000062087x + 0,006661890

0,0006

0,0008

0,0010

0,0012

0,0014

0,0016

120 130 140 150 160 170 180 190 200

T kondenzátu za NTO3 - snížení o 1°C

y = 0,000000163x2 - 0,000061279x + 0,009705050

0,0038

0,0040

0,0042

0,0044

0,0046

0,0048

120 130 140 150 160 170 180 190 200

T napájecí vody za VTO - snížení o 1°C

y = 0,000000164x2 - 0,000061784x + 0,007803075

0,0018

0,0020

0,0022

0,0024

0,0026

0,0028

120 130 140 150 160 170 180 190 200

T emisní páry TN - zvýšení o 1°C 

y = 0,000003565x2 + 0,000204218x + 0,090807536

0,160

0,180

0,200

0,220

0,240

0,260

0,280

120 130 140 150 160 170 180 190 200

provoz TN

y = 0,000006509x2 - 0,002662123x + 0,319876403

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

120 130 140 150 160 170 180 190 200

parní polštář NNV z VIII. odběr

y = -0,0000000003x2 + 0,0000005051x + 

0,0019019747

0,00195

0,00196

0,00197

0,00198

0,00199

0,00200

120 130 140 150 160 170 180 190 200

P páry před VT dílem TG - snížení o 0,1MPa

y = -0,000000001x2 + 0,000000909x + 0,003423555

0,00351

0,00352

0,00353

0,00354

0,00355

0,00356

0,00357

120 130 140 150 160 170 180 190 200

T páry za 5. přehřívákem - snížení o 1°C

y = -0,000000000x2 + 0,000000808x + 0,003043160

0,00313

0,00314

0,00315

0,00316

0,00317

0,00318

0,00319

120 130 140 150 160 170 180 190 200

T páry za přihřívákem - snížení o 1°C

y = 0,000000327x2 - 0,000122659x + 0,019029705

0,0074

0,0076

0,0078

0,0080

0,0082

0,0084

0,0086

0,0088

0,0090

0,0092

120 130 140 150 160 170 180 190 200

T spalin za kotlem - zvýšení o 1°C

y = 0,000005889x2 - 0,002246946x + 0,267991824

0,050

0,055

0,060

0,065

0,070

0,075

0,080

0,085

0,090

120 130 140 150 160 170 180 190 200

obsah O2 ve spalinách - zvýšení o 1%

y = 0,000000192x2 - 0,000102333x + 0,015890000

0,0030

0,0035

0,0040

0,0045

0,0050

0,0055

0,0060

0,0065

0,0070

120 130 140 150 160 170 180 190 200

F vstřikovací vody do přihřáté páry - zvýšení o 1t/hod

y = 0,000000004x2 - 0,000009583x + 0,023990000
0,0221

0,0222

0,0223

0,0224

0,0225

0,0226

0,0227

0,0228

0,0229

0,0230

120 130 140 150 160 170 180 190 200

Q páry do sušících šachet MO - otevření 1 armatury



Petr Kučera: Optimalizace systému řízení proměnných nákladů elektrárenských bloků 

2011                                                                                                                                                                                   31 

4.1.4 Postup stanovení MPPN na vyrobenou elektřinu 

Prvním krokem je stanovení rozdílů HΔ mezi hodnotami sledovaných parametrů 

skutečnými HS a poţadovanými či dosaţitelnými HPD: 

1. ],/%,,,[; hodtMPaCHHH PDS
 

Zda je skutečný stav sledovaného parametru porovnáván se stavem poţadovaným nebo 

dosaţitelným je zřejmé z obr. 18 v kapitole 4.1.6, která popisuje návrh grafického 

vizualizačního prostředí pro operátory. Pokud je porovnáván s hodnotou dosaţitelnou, 

tato je výsledkem rovnice vyjadřující průměrnou hodnotu daného parametru v závislosti 

na výkonu vzešlé z analýzy uplynulého dlouhodobého období. Tyto závislosti 

reprezentované rovnicí budou na jednotlivých blocích různé. Protoţe se jedná o značné 

mnoţství dat, které je potřeba pro dosaţení věrohodných rovnic pečlivě zpracovat, 

připravil jsem pro potřeby diplomové práce tyto rovnice v programu Microsoft Office 

Excel pouze pro blok 2. Bez uvedení jejich konkrétních podob jsem tyto rovnice poté 

pouţil v kapitole 4.2.1 pro vyhodnocení vybraného období na bloku 2. 

Druhým krokem je stanovení základní hodnoty 
ev

pals  na základě výsledné závislosti 

na výkonu TG uvedené v kapitole 4.1.1: 

2. ]/[;0618698,120224274,00000601,0 2 MWhGJxxsevpal  

Třetím krokem je vyjádření 
ev

pals  pro kaţdý sledovaný parametr dle zjištěné hodnoty HΔ 

na základě rovnice pro daný parametr uvedené na obr. 17. Platí, ţe pro parametr pro který 

kladná hodnota HΔ znamená pozitivní vliv na účinnost výroby, se před uvedenou rovnici 

vlivnosti vkládá znaménko -. Potom v případě kladné hodnoty HΔ vychází 
ev

pals  záporné. 

Pro názornost uvádím příklad teploty napájecí vody za VTO. Kladná hodnota HΔ znamená, 

ţe skutečná hodnota parametru je vyšší neţ průměrná dosaţitelná, coţ v tomto případě má 

pozitivní vliv na ekonomii provozu a tedy: 

3. 
]/[

;)00970505,0000061279,0000000163,0()1( 2

MWhGJ

xxHsevpal
 

Kromě jiţ uváděné teploty napájecí vody za VTO se tento postup týká teploty kondenzátu 

za NTO1, teploty ohřátí kondenzátu na NTO2 aţ 5, tlaku páry před VT dílem TG, 
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teploty páry za 5. přehřívákem a teploty páry za přihřívákem. U parametrů s negativním 

vlivem kladné hodnoty HΔ na účinnost se znaménko - do výpočtu nevkládá. 

Následuje stanovení okamţité reálné hodnoty 
*ev

pals  dle vztahu: 

4. ]/[;
1

,

* MWhGJsss
i

n

ev

npal

ev

pal

ev

pal
 

 kde: i je počet sledovaných parametrů (17) 

Posledním krokem je jiţ samotné vyjádření hodnoty MPPNvyr (PPN skutečných 

na vyrobenou elektřinu) pro aktuální výkon a stav zařízení. Upozorňuji na skutečnost, 

ţe do mnou uváděné hodnoty MPPNvyr zahrnuji na rozdíl od metodiky vyuţívané 

v ČEZ, a.s. také pomyslné náklady na emise CO2. Protoţe tento ukazatel bezprostředně 

souvisí s dosahovanou účinností výroby, je prospěšné ho do výpočtu zahrnout a zvýšit tím 

povědomí operátorů o všech důsledcích jejich práce s následným vlivem do finančních 

ukazatelů. Výsledný vztah má tedy následující podobu: 

5. ]/[;)( 2/2

* MWhKčKPCOMPPNsMPPN COGJGJ

ev

palvyr  

 kde GJMPPN  je hodnota PPN vztaţená na GJ energie v palivu [Kč/GJ], 

  
GJCO /2

 je měrná produkce emisí CO2 na GJ energie v palivu [t/GJ], 

  2COP   je cena povolenky CO2 [€/t], 

  K   je kurs české koruny k euru [Kč/€]. 

Všechny tyto údaje budou v systému zaneseny programátorem jako konstanty s moţností 

aktualizace v případě podstatné změny. Není však potřeba tyto zásahy provádět často, 

protoţe důleţitější neţ absolutní hodnota MPPNvyr je její porovnání s hodnotou MPPNzákl 

vycházející ze základní hodnoty 
ev

pals a také její vývoj v čase. Za MPPNGJ byla pouţita 

průměrná hodnota za rok 2010 – 34,91 Kč/GJ, ostatní konstanty jsou uvedeny 

v kapitole 3.1. Obě hodnoty MPPN tj. MPPNvyr a MPPNzákl budou zobrazovány v grafu. 

Pro ukazatel znázorňující absolutní finanční vyjádření odchylky skutečné hodnoty 

od hodnoty okamţité dosaţitelné či poţadované u kaţdého sledovaného parametru, 

který bude součástí zobrazované tabulky v řídícím systému, platí následující vztah: 

 ]/[;)( 2/2, hodKčKPCOMPPNNsZ COGJGJ

ev

npaln  

 kde: N  je činný výkon TG [MW]. 
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Také ukazatel měrného finančního vyjádření odchylky jednotlivých parametrů 

na technickou jednotku pro aktuální výkon – MZn bude zobrazován v tabulce v řídícím 

systému a lze jej vypočítat dle stejného vztahu jako ukazatel Zn, dosadíme-li za hodnotu HΔ 

ve vztahu pro výpočet 
ev

npals ,  konstantu 1. 

4.1.5 Vlastní spotřeba elektřiny a stanovení MPPN na dodanou elektřinu 

Vliv vlastní spotřeby elektřiny na ukazatel MPPN jsem popsal v kapitole 3.1. Jedná 

se o velmi významný faktor, který je však sledovaný především neprovozními pracovníky 

a to se zpětnou účinností. Doposud není monitorování vlastní spotřeby elektřiny součástí 

metodiky na řízení PPN uplatňované shodně v rámci ČEZ, a.s. ani metodiky uplatňované 

v EPC. To znamená, ţe sledování vývoje spotřeby provozními zaměstnanci závisí pouze 

na jejich iniciativě a přístupu k práci. Významné pohony napájené z napěťové hladiny 6kV 

lze rozdělit na takové, u nichţ je spotřeba závislá na okamţitém výkonu TG a na ostatní, 

u kterých je spotřeba konstantní. Do první skupiny patří: 

- vzduchové ventilátory, 

- kouřové ventilátory, 

- ventilátorové mlýny, 

- záloţní napájecí čerpadla kotle, 

- kondenzátní čerpadla II.°, 

- podávací čerpadlo hlavního napájecího čerpadla kotle. 

Pro všechny tyto pohony jsem podobně jako pro sledované parametry porovnávané 

s dosaţitelnou hodnotou analyzováním dat za uplynulé dlouhodobé období zpracoval 

v programu Microsoft Office Excel závislosti na výkonu reprezentované rovnicemi. 

Tyto jsou opět pouţity v kapitole 4.2.1 pro vyhodnocení vybraného období na bloku 2. 

Finanční vyjádření ztráty či přínosu při odchylce skutečného amperického zatíţení 

od průměrného je oceněno přes hodnotu MPPNvyr pro aktuální výkon a stav zařízení 

a počítáno dle vzorce 5 v předchozí kapitole. Celková vlastní spotřeba bloku tj. pohonů 

detailně sledovaných i všech ostatních se přes vypočítaný koeficient vlastní spotřeby 

(kapitola 3.1) promítá do ukazatele MPPNdod: 

 ]/[; MWhKč
EE

E
MPPNkMPPNMPPN

vssv

sv
vyrevyrdod  
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4.1.6 Návrh grafického prostředí 

Podoba navrhovaného grafického prostředí je znázorněna na obr. 18. Barevná 

či vzorkovaná výplň jednotlivých oblastí je provedena pouze za účelem následujícího 

popisu. Všechna data zobrazovaná v tabulce v technických jednotkách nejsou hodnotami 

okamţitými, ale vţdy se jedná o klouzavý průměr se zobrazováním po nastaveném čase. 

Toto téma bylo konzultováno s vedoucím oddělení péče o zařízení elektro a MaR v EPC, 

kterým byla tato alternativa potvrzena jako v praxi realizovatelná. Navrţená obnovovací 

prodleva je 15 vteřin. Barevná část tabulky je vodorovně rozdělena na parametry sledované 

na kotelně, strojovně a na vlastní spotřebu elektřiny. Ţlutý sloupec vyznačuje název 

sledovaného parametru, modrý technickou jednotku daného parametru, zelený hodnotu 

okamţitou a fialový hodnotu normovanou. Hodnota normovaná je buď hodnotou 

dosaţitelnou, pak je stanovena na základě rovnice, nebo hodnotou poţadovanou a pak je 

zde uvedena konstanta nebo optimální stav. V červeném sloupci je uvedeno absolutní 

finanční vyjádření aktuální odchylky u daného parametru v závislosti na výkonu v Kč/hod. 

Úspora je vyjadřována se znaménkem - a ztráta se znaménkem +.  

 

Obr. 18 – Podoba navrhovaného grafického prostředí do řídícího systému 
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Pokud dochází u daného parametru v aktuálním časovém intervalu ke ztrátě, dojde 

k podbarvení plochy pod hodnotou ztráty červenou barvou. V oranţovém sloupci je 

zobrazeno poměrné finanční vyjádření v závislosti na výkonu na jednu technickou 

jednotku, tj. kdyţ H∆=1 a to také v Kč/hod. Na pravé straně v oblasti s tečkovaným 

vzorkováním jsou uvedeny celkové hodnoty za aktuální časový interval, jejichţ výpočet 

byl v předchozích kapitolách popsán – MPPNzákl, MPPNvyr a MPPNdod skutečné. Jejich 

časový průběh je zobrazován v hodinovém grafu v horní čtvrtině obrazovky. Dále je zde 

uveden rozdíl mezi MPPNzákl a MPPNvyr skutečnými, celková suma ztrát či přínosů 

v Kč/hod, koeficient vlastní spotřeby a výkon TG. 

Plochy podbarvené šedou barvou v pravé polovině obrazovky mají charakter 

informativní či doporučující, smyslem kterých je zobrazování některých parametrů 

ve srozumitelnějších jednotkách nebo upozornění na konkrétní rezervu ve stavu zařízení, 

která má vliv na ekonomii provozu. Příkladem uţitečné informace je přepočet spotřeby 

plynu plynovými hořáky na běţně pouţívané jednotky v m
3
/hod dle tlaku plynu 

před hořáky zobrazovaného v systému a známé závislosti spotřeby právě na tomto tlaku. 

Příkladem doporučující informace je signalizace při nárůstu teploty chladící vody z věţí 

vyšší neţ 16°C a zároveň nezavřené ochozové armatuře věţe. 

Vyuţití obrazovky operátorem by mělo spočívat především ve sledování 

zobrazovaných parametrů v grafu umístěného v horní části. Porovnáním zobrazovaných 

křivek MPPNzákl a MPPNvyr operátor zjistí, zda se v daném okamţiku blíţí k optimálnímu 

provozu z hlediska dosahované účinnosti. Uvědomíme-li si, ţe odchylka mezi těmito 

dvěma křivkami je dána parametry, jejichţ normovanou hodnotu popisuje rovnice vzniklá 

analýzou minulého období a poţadovaným či optimálním stavem parametrů dalších, potom 

stav kdy křivka MPPNvyr je opticky pod křivkou MPPNzákl, znamená provoz s vyšší 

dosahovanou účinností výroby neţli v minulosti. Aby takového stavu operátor dosáhl, měl 

by se zaměřit na parametry, u nichţ z tabulky zjistí největší aktuální ztrátu. Třetí 

zobrazovaná křivka v grafu MPPNdod má význam především v porovnání s křivkou 

MPPNvyr. Zjištění o narůstající odchylce mezi těmito dvěma křivkami při srovnatelném 

výkonu upozorňuje na narůstající spotřebu některého významného spotřebiče oproti 

předchozímu srovnatelnému období. Další a to velmi významnou informací, kterou můţe 

operátor z křivky MPPNdod vyčíst, je např. porovnání pozitivního dopadu najetí druhého 

čerpadla vývěvy udrţujícího podtlak v kondenzátoru TG na emisní teplotu TG 
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s negativním dopadem na zvýšenou vlastní spotřebu elektřiny. Pokud se po takovém 

zásahu křivka MPPNdod posune absolutně v porovnání s předchozím stavem níţe, jedná se 

jednoznačně o zásah ţádoucí i přes zvýšenou spotřebu vlastní elektřiny. 

4.2 Vyhodnocení 

Protoţe v současné době není navrhovaný systém v praxi realizovaný, přistoupil 

jsem k této fázi tak, ţe jsem na zvoleném vzorku dat z bloku 2 nejprve ověřil funkčnost 

a názornost navrhovaného grafického prostředí a následně analyzoval zvolený časový 

interval s cílem nalézt takové okamţiky, ve kterých nebylo z hlediska ekonomie provozu 

dosaţeno optimálního stavu, avšak s vyuţitím stávajícího nástroje toto nebylo odhaleno. 

Poté jsem se pokusil zjištěné neshodnosti vyjádřit ve formě finanční ztráty způsobené 

zvýšením PPN. 

4.2.1 Test funkčnosti grafického prostředí 

Navrhovaná tabulka byla zpracována v programu Microsoft Office Excel a byly 

do ní začleněny všechny vztahy vyjadřující závislost na výkonu, které byly zpracovány 

pro účely diplomové práce, a v textu jsem se o nich průběţně zmiňoval – vliv odchylky 

sledovaného parametru na 
ev

pals , dosaţitelná hodnota daného parametru a průměrná hodnota 

zatíţení sledovaných elektrických spotřebičů. Dosazením všech potřebných dat byla 

ověřena funkčnost a názornost tabulky a v případě rozhodnutí o realizaci můţe tabulka 

slouţit nejen jako předloha vizuální podoby ale také jako zdroj všech potřebných 

matematických vztahů pro programátora řídících systémů.  

Do plochy pro graf jsem v souladu s návrhem doplnil data za období jedné hodiny 

(obr. 19). Levá svislá osa zobrazuje hodnoty MPPN na vyrobenou elektřinu 

tj. dle pouţívané terminologie v textu MPPNzákl a MPPNvyr. Pravá osa zobrazuje hodnotu 

MPPN na dodanou elektřinu tj. MPPNdod. Terminologie těchto tří hlavních ukazatelů 

pouţívaná v textu práce není záměrně v souladu s terminologií pouţitou v tabulce, jelikoţ 

tato je navrţená přesně v podobě, jakou bych si jí jako bývalý operátor bloku představoval 

a není potřeba v ní definovat jednotlivé ukazatele pomocí zkrácených názvů. Význam 

konkrétní křivky v grafu odpovídá stejnou barvou označenému ukazateli v tabulce.  
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Obr. 19 – Tabulka s reálnými daty za vybrané období 

Z grafu je zřejmé, ţe po celý sledovaný úsek jedné hodiny se hodnota MPPNvyr 

pohybovala nad hodnotou MPPNzákl, tj. ţe po celou dobu byla suma absolutního finančního 

vyjádření odchylek parametrů větší neţ nula.  

V aktuálně zobrazeném vzorku dat působí nejvýznamnější ztrátu obsah O2 

ve spalinách (784 Kč/hod). Tento ukazatel vykazoval skutečnou hodnotu vyšší neţli 

normovanou po celou dobu, která je zobrazena v grafu. Příčinou byl neţádoucí 

avšak nutný reţim mlýnských okruhů, ve kterém byl provozován také krajní MO21 

a operátor nemohl tento stav ovlivnit. 

Druhou nejvyšší ztrátu (461 Kč/hod) způsobuje teplota emisní páry TG. V tomto 

případě se jedná o jednoznačné nevyuţití potenciálu zařízení. Jak je z obr. 20 zřejmé, 

teplota pracovní vody v jímce vývěv, kterou je dána účinnost práce vodoproudé vývěvy, 

vyjádřená černou tečkovanou čarou dlouhodobě stoupala aţ na hodnotu vyšší neţ 28 °C. 

Během této doby trvale narůstala skutečná teplota emisní páry TG aţ na hodnotu 33,5 °C 

neboli do pásma nad zelenou křivkou vyjadřující hodnotu teploty dlouhodobě dosaţitelné. 

Z obr. 20 je také zřejmé, ţe v době nárůstu teploty pracovní vody v jímce vývěv 



Petr Kučera: Optimalizace systému řízení proměnných nákladů elektrárenských bloků 

2011                                                                                                                                                                                   38 

se i přes růst skutečná hodnota emisní páry stále nacházela pod modrou křivkou vyjadřující 

současnou normovanou hodnotu, dle které se řídí operátor bloku. Díky své pozornosti 

operátor vychlazením vodního obsahu jímky vývěv upravil stav dříve, neţli skutečná 

hodnota dosáhla hodnoty mezní, avšak přesto došlo k prodlevě od prvního překročení 

dosaţitelné hodnoty hodnotou skutečnou. Po zásahu operátora došlo k poklesu skutečné 

teploty emisní páry o 2,4 °C. Tento pokles při výkonu 196 MW v té době aktuálním 

dle výpočtu z tabulky znamená úsporu v PPN 933 Kč/hod. V případě existence 

navrhovaného prostředku by došlo k signalizaci odchylky skutečné hodnoty emisní páry 

od hodnoty dosaţitelné včetně vyčíslení konkrétní finanční ztráty a tudíţ také 

k následnému zásahu operátora, který by v tomto případě proběhl o 1hod a 45min dříve. 

Dvojnásobné výrazné překročení na počátku sledovaného úseku bylo způsobeno citlivou 

odezvou zařízení na manipulaci se zahlcením ucpávek TG a v té době stávající systém 

sledování parametrů splnil svůj účel. 

 

Obr. 20 – Analýza průběhu teploty emisní páry TG 

Třetí nejvyšší ztrátu (311 Kč/hod) ve sledovaném období způsobuje spotřeba páry 

na chlazení sušících šachet mlýnských okruhů. Čtvrtou nejvyšší ztrátu (123 Kč/hod) 

způsobuje průtok vstřikovací vody do přihříváku. Těmto problematikám jsou věnovány 

následující kapitoly. 
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4.2.2 Chlazení sušících šachet mlýnských okruhů 

Na kaţdém bloku je osm mlýnských okruhů (MO), přičemţ provozováno jich bývá 

v naprosté většině času při niţších výkonech pět a při vyšších výkonech šest. Součástí MO 

je sušící šachta (SŠ), kterou se z prostoru nad zaústěním hořáku do spalovací komory kotle 

nasávají horké spaliny, kterými je ve vlastním ventilátorovém mlýnu (VM) vysušováno 

uhlí. Spaliny nasávané z prostoru spalovací komory obsahují také drobné částice popílku 

a vzhledem k vysoké teplotě nasávaných spalin dochází k jeho nalepování v ústí SŠ 

na stěny, coţ po nějakém čase můţe způsobit takové zúţení vyuţitelného průřezu šachty, 

při kterém není moţno ohřát uhelný prášek za VM na poţadovanou teplotu. Tento jev je 

sledován především u tzv. krajních VM označených 1 a 8. Tyto VM jsou provozovány 

pouze v nutném případě a to tehdy, pokud je některý z jiných VM porouchán nebo je právě 

v pravidelné preventivní opravě. Pro zamezení tvorby nálepů je na krajních MO do ústí SŠ 

instalováno chlazení párou z VIII. odběru, jejíţ pouţití má za následek sníţení účinnosti 

procesu, jelikoţ tato pára by jinak byla vyuţita k výrobě elektřiny. Je zaţitým zvykem, 

ţe pokud je některý z krajních VM provozován, je armatura na potrubí přivádějícím páru 

otevřena do polohy 100 %. Vizualizací finanční ztráty vznikající při vyuţívání tohoto 

chlazení by mělo dojít k důslednější kontrole fyzického stavu sušící šachty s přímou 

vazbou na optimální nastavení otevření armatury jak z hlediska ekonomie provozu, 

tak z hlediska zajištění bezpečného provozu. Velikost roční úspory ∆PPN1 vypočítaná 

dle předchozích výpočetních vztahů na jeden blok v závislosti na dosaţeném omezení 

otevření armatury při pouţití skutečné hodnoty provozních hodin krajních MO 

a průměrného výkonu bloku 2 v roce 2010 je uvedena v tabulce 7. 

Tab. 7 – Velikost roční úspory omezením chlazení sušících šachet 

omezení [%] roční úspora ∆PPN1 [tis. Kč] 

20 248 

25 311 

30 373 

35 435 

40 497 

45 559 
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4.2.3 Průtok vstřikovací vody do přihříváku 

Za poţadovanou hodnotu průtoku vstřikovací vody do přihříváku jsem vzhledem 

ke značnému významu tohoto ukazatele na účinnost výroby do tabulky dosadil hodnotu 

0 t/hod, ačkoli tohoto poţadavku nemusí být moţné za kaţdých okolností dosáhnout. 

To znamená, ţe při jakémkoli nenulovém průtoku je vyčíslována finanční ztráta. Tuto 

vstupní podmínku jsem zvolil proto, aby se význam tohoto parametru dostal více 

do povědomí nejen operátorů ale i ostatních pracovníků. Průtok vstřikovací vody 

při daném výkonu ovlivňuje několik moţných faktorů. Mezi faktory operátorem 

neovlivnitelné patří jemnost mletí uhlí daná stavem mlýnských okruhů a kvalita rozptýlení 

uhelného prášku daná stavem práškového hořáku. Toto jsou faktory jednoznačně 

ovlivnitelné údrţbou zařízení. Faktory, které operátor ovlivnit můţe, souvisí s uzavřením 

vstřikovací vody v momentech, kdy je toto realizovatelné. Prvním příkladem je takový stav 

vstřikovacích armatur, kdy i v uzavřeném stavu propouštějí část vody. Toto můţe operátor 

při pozorném sledování provozních parametrů snadno zjistit a následně zakročit uzavřením 

armatury předřazené. Druhým případem je vyřazení vstřikovacích armatur z automatického 

reţimu do ručního a jejich následné uzavření v situaci, kdy je toto dle jeho posouzení 

moţné. Toto můţe nastat za určitých okolností, kdy je teplota přihřáté páry současně 

regulována ohříváním ve výměníku párou z II. přehříváku a zároveň ochlazována pomocí 

vstřikovací vody. V současné době nelze potenciální úsporu na tomto parametru stanovit. 

4.2.4 Ochoz chladicí věže 

Jak jsem jiţ uvedl v kapitole 4.1.6, součástí tabulky pro operátory je signalizace 

při nevhodném nastavení ochozové armatury chladicí věţe z hlediska ekonomie provozu. 

Teplota chladicí vody má jednoznačný vliv na účinnost celého cyklu, protoţe je jí 

ovlivněna teplota emisní neboli výstupní páry za NT dílem TG a tím tedy také velikost 

vyuţitého tepelného spádu na turbině. V EPC jsou jen omezené moţnosti regulace průtoku 

chladicí vody. Ochozovou armaturou chladicí věţe je přepouštěna část ohřáté vody 

v kondenzátoru TG rovnou do jímky chladicí věţe bez toho, aby se ve věţi ochlazovala. 

Toto se vyuţívá v zimním období vzhledem k nízkým venkovním teplotám a snahou 

operátorů je, zastavit pokles teploty chladicí vody pod 16 °C pootevíráním ochozové 

armatury z důvodu ochrany kondenzátoru TG a zamezení případného podchlazování 

kondenzátu. Zároveň však nesmí tuto armaturu otevírat více neţ na 45 % z důvodu 
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zajištění dostatečného mnoţství chladicí vody proudící vlastním chladicím systémem 

uvnitř věţe pro zamezení namrzání. Analyzováním dat bloku 2 za období 14 dnů během 

února a března 2011 bylo zjištěno, ţe z celkového počtu vzorků dat bylo v 18,1 % 

dosaţeno stavu, kdy teplota chladicí vody byla vyšší neţ 16,2 °C a ochozová armatura 

nebyla uzavřena. Limit 0,2 °C nad hodnotu 16 °C jsem zvolil jako toleranci z důvodu 

určité setrvačnosti teploty po zásahu operátora. Průměrná odchylka nad 16 °C v takových 

případech byla 0,8 °C, maximální odchylka byla dokonce 2,6 °C. Současný systém 

sledování parametrů takový nesoulad nemůţe odhalit, protoţe normovaná hodnota teploty 

emisní páry, se kterou operátor porovnává hodnotu skutečnou, je přímo úměrná teplotě 

chladicí vody. Ačkoli nelze potenciální přínos při absenci těchto odchylek stanovit přesně, 

je jisté, ţe by bylo ve sledovaném období dosaţeno nepatrně niţší teploty emisní páry, 

vyšší účinnosti a tedy niţších PPN. 

4.2.5 Pára na odplyňovače a parní polštář NNV 

Nádrţ napájecí vody (NNV) je zásobní nádrţí pro napájecí čerpadla dopravující vodu 

do kotle na výrobu páry. V závislosti na výkonu má voda v nádrţi teplotu 150 aţ 165 °C, 

pročeţ je udrţována v přetlaku při výkonu vyšším neredukovanou parou z VI. odběru TG 

a při výkonu niţším redukovanou parou z VIII. odběru. Pro tento účel je záskoková 

redukční stanice vybavena armaturou, která má při výkonu niţším neţli 140 MW zajistit 

dostatečný tlak v NNV pootevřením přívodu páry z rozdělovače redukovaného 

VIII. odběru. O vlivu zvýšené spotřeby páry z VIII. odběru na účinnost výroby jsem psal 

v kapitole 4.2.2 a její přesná závislost na 
ev

pals  včetně rovnice je uvedena na obr. 17. 

Součástí tabulky navrţené pro operátory je také signalizace při neekonomickém pouţití 

páry pro NNV včetně vyčíslení finanční ztráty závislé na výkonu. Analýzou týdenního 

období na bloku 2 bylo zjištěno, ţe ve 14,7 % z této doby bylo pouţito VIII. odběru jako 

zdroje páry pro NNV, ačkoli k výše definované podmínce být nemuselo. Po celé toto 

období byla regulační armatura z rozdělovače redukovaného VIII. odběru vypnuta 

z automatického reţimu a manuálně otevřena do polohy 100%. V tomto nastavení je potom 

případné dofukování záskokové páry do NNV závislé na tlaku v VI. odběru daném 

okamţitým výkonem TG a nastaveným tlakem právě v rozdělovači redukovaného 

VIII. odběru. Při předpokladu stejného podílu tentokrát z ročního časového fondu 

a s pouţitím průměrného výkonu bloku 2 v roce 2010 lze roční úsporu ∆PPN2 
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při dodrţování stanovené podmínky pro vyuţití záskokové páry vyčíslit na hodnotu 

844 tis. Kč. 
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5. Závěr 

Cílem práce bylo optimalizovat systém řízení proměnných nákladů prostřednictvím 

vytvoření nového vizualizačního prostředku pro operátory. Ačkoli se v současné době 

jedná pouze o návrh, domnívám se, ţe zpracované řešení má potenciál zvýšit dosahovanou 

účinnost výroby prostřednictvím minimalizace provozních ztrát. Pokud byl dostatek údajů 

a bylo moţné stanovit případný finanční dopad zlepšení situace u jednotlivých parametrů, 

vyjádřil jsem jej ve formě sníţených proměnných provozních nákladů. Z důvodu 

nedostatku údajů z minulosti a nemoţného stanovení potenciálního dosaţeného zlepšení 

nebylo toto stanoveno pro všechny detailně zpracované oblasti. Přesný dopad na provoz 

a dosaţenou účinnost bude moţno stanovit aţ po případné realizaci, dlouhodobém 

odzkoušení v praxi a následném podrobném vyhodnocení. Je třeba dodat, ţe náklady 

na realizaci jsou minimální a tvoří je pouze mzda programátora řídících systémů. Nástroj 

vyuţívá pouze dnes jiţ instalované měření, není potřeba operátorská pracoviště vybavovat 

novým hardwarem ani softwarem, není potřeba výrobní bloky pro nasazení prostředku 

odstavovat. Pro získání bliţší představy o dopadu účinnosti uvádím, ţe její zvýšení o 0,1 % 

absolutně znamená při roční výrobě podobné jako v roce 2010 úsporu celkem na pět bloků 

přibliţně 14,5 mil. Kč. 

Součástí diplomové práce jsou odpovědi na otázky, které jsem si pokládal v době 

mého působení v pozici operátora bloku. Za zvlášť cenné povaţuji údaje o vlivnosti 

jednotlivých parametrů na účinnost výroby a z toho plynoucí aktuální finanční ohodnocení 

odchylky skutečné hodnoty od dosaţitelné. Vezmeme-li v úvahu, ţe uţ stávající systém 

řízení proměnných nákladů uplatňovaný v elektrárně Počerady je v rámci současných 

uhelných elektráren ČEZ, a.s. nadstandardní, potom realizací navrhovaného řešení 

by došlo jednoznačně v EPC k posílení pozice nejinformovanějších operátorů z pohledu 

ekonomie provozu v uhelných elektrárnách v ČEZ, a.s. Být operátorem s dostatkem 

informací o ekonomických aspektech výroby je velmi důleţité, protoţe kdo jiný můţe 

nejvíce operativně ovlivňovat nastavení zařízení, neţli člověk který jej ovládá. 

Uvědomuji si, ţe navrhované řešení je moţné i dále rozvíjet. Pro dosaţení vyšší 

přesnosti výpočtů obsaţených v navrhované tabulce a tedy také získání větší důvěry 

v systém ze strany operátorů, je moţné stanovit v diplomové práci uváděné závislosti 

na výkonu dle dalších upřesňujících kritérií. Např. zmiňovanou dosaţitelnou hodnotu O2 
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ve spalinách analyzovat s provázáním na konkrétní sestavu mlýnských okruhů v daném 

okamţiku. Toto má však smysl pouze v případě kladného rozhodnutí o realizaci, protoţe 

se jedná opět o značné mnoţství dat a s tím souvisejícím velmi zdlouhavým zpracováním. 

Dále je moţno doplňovat tabulku o další snadno definovatelné doporučující informace, 

které jsem při zpracování diplomové práce neúmyslně opomněl, nebo které mohou 

vyplynout i z vlastní iniciativy operátorů. 
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