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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá tepelným oběhem kondenzačních tepelných elektráren a 
možnostmi zvyšování jejich účinnosti. Konkrétně zmiňuje zvyšování parametrů vstupní páry, 
zlepšení vakua v kondenzátoru, regenerační ohřev, přihřívání páry a také v neposlední řadě 
nadkritické parametry páry. Dále také ztráty v oběhu, výkonové bilance a měrné spotřeby. 

V další části se tato práce zabývá optimalizací provozu a spoluprácí dvou elektrárenských 
bloků. Na příkladu je ukázáno optimální rozdělení jejich výkonu při daném zatížení a jsou 
sestrojeny nákladové a spotřební charakteristiky těchto bloků.   

Nahlédneme do budoucnosti české energetiky, jak by asi bylo výhodné ekonomicky, 
ekologicky, ale hlavně technicky rozdělit výrobu elektrické energie. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  tepelná elektrárna; tepelný oběh; účinnost elektrárny; přihřívání páry; 
regenerační ohřev; měrná spotřeba; nadkritické parametry páry; 
optimální rozdělení výkonů; nákladová charakteristika; spotřební 
charakteristika 

 



  

 

ABSTRACT 

This bachelor´s thesis deals with heat circulation in condensing thermal power plants and the 
possibilities of increasing their effectiveness. Specifically it addresses several topics, namely: 
"increasing of inlet steam parameters, improving of vacuum in the condenser, regenerative 
heating, reheating of steam and, last but not least, the supercritical steam parameters."   
Furthermore, it also deals with losses in heat circulation, power balance and specific 
consumption. 

Another part of this thesis deals with optimization of operations and cooperation of two 
power plant units. A case study shows the optimal power division at load. The cost and 
consumption characteristics of these blocks are plotted. 

An insight into the future of Czech energetics is made, theorizing about the advantages of 
dividing electrical energy distribution, from the point of view of economy, environment, and 
primarily, technology. 

 

KEY WORDS:  power station; thermal cycle; power plant efficiency; reheating steam; 
regenerative rating; specific consumption; supercritical parameters of 
stream; optimal power distribution; cost characteristic; consumer 
characteristic 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
Značka Veličina Značka jednotky

   

 

 

 

 

M množství páry kg·s-1 

Mu množství spotřebovaného paliva kg·s-1 

P výkon W 

T termodynamická teplota K 

i měrná entalpie J·kg-1 

mp měrná spotřeba páry kg·(W·s)-1 

p tlak Pa 

q měrné teplo J·kg-1 

qn výhřevnost J·kg-1 

qp měrná spotřeba tepla J·(W·s)-1 

s měrná entropie J·kg-1·K-1 

 poměrné množství napájecí vody 1 

 tepelný tok W 

 účinnost 1 
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1 ÚVOD 
Již od 19. století, kdy začala probíhat masivní elektrifikace a s ní spojené rozšiřování 

elektrické energie do všech oblastí lidské činnosti, jsou lidé na elektrické energii závislí a život 
bez ní si nikdo z nás nedovede představit. Proto je výroba elektrické energie jedním ze stěžejních 
průmyslových odvětví. Rychlý růst spotřeby elektrické energie vede k tomu, že instalovaný 
výkon elektráren se musí už po několik desetiletí zvyšovat [4]. 

Vše co vyrábíme, se snažíme produkovat s co největším užitkem a to platí i o elektrické 
energii. Proto se musíme zamýšlet nad tím, které zdroje při výrobě elektrické energie použít jako 
základní, a které jako špičkové. Víme, že v současné době se za základní zdroje považují jaderné 
a tepelné elektrárny a za špičkové zdroje elektrárny vodní a plynové, ale kvůli stále se 
ztenčujícím zásobám fosilních paliv, by se budoucnost výroby elektrické energie mohla posunout 
jiným směrem.  

Při výrobě elektrické energie se zaměřujeme zejména na to, aby výrobní jednotky měly co 
největší účinnost a tím co nejmenší ztráty. Ale musíme na tuto problematiku přihlížet i ze stránky 
ekonomické, proto řešením je najít pomyslnou hranici mezi stránkou finanční a technologickou. 

S rozvojem energetiky se samozřejmě vyskytly problémy týkající se ekologie.  S příchodem 
spalování uhlí v uhelných elektrárnách přibývaly doly a povrchové těžby, což v posledních 
desetiletí napáchalo na krajinách ohromné škody. Například v Podkrušnohoří bylo dokonce 
vystěhováno několik desítek obcí, aby povrchová těžba měla volnou cestu. Toto území bylo v 
průběhu 80. let pustošeno kyselými dešti a smogem, což se citelně podepsalo na krajině. Česká 
republika patří v současné době k evropským rekordmanům v emisích skleníkových plynů. 
Hlavním zdrojem emisí jsou uhelné elektrárny, zejména naše nejstarší provozovaná elektrárna 
Prunéřov. Dalším ekologickým problémem je ukládání radioaktivního odpadu, které není 
doposud úplně vyřešeno [14].  
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2 KONDENZAČNÍ TEPELNÉ ELEKTRÁRNY 
Kondenzační tepelné elektrárny mají největší zastoupení ve výrobě elektrické energie, ve 

světové výrobě se podílí 80%.  

Elektrickou energii v tepelné elektrárně vyrobíme přeměnou tepelné energie. Podrobněji 
můžeme říci, že se chemická energie spalovaného paliva přemění v parním kotli na tepelnou 
energii páry, která se v parní turbíně přemění na energii mechanickou a dále v elektrickém 
generátoru na energii elektrickou.  

2.1 Tepelný oběh 
Kondenzační elektrárny pracují na principu Rankin-Clausiova oběhu. Je to zjednodušený 

ideální tepelný oběh, který můžeme zrealizovat podle schématu na obr. 2-1. Jeho jednotlivé fáze 
můžeme sledovat z hlediska tlaků v p-v diagramu, z hlediska změn teplot v T-s diagramu a 
z hlediska změn entalpií jako výpočtových hodnot v diagramu i-s [6].   

 

Obr.  2-1 Zjednodušené tepelné schéma [1] 

Napájecí voda je dodávána napájecím čerpadlem NČ do ohříváku vody OV, na kterém je jí 
za stálého tlaku ap  dodáváno kapalinové teplo. Toto teplo je znázorněno v T-s diagramu (obr. 2-

2a) plochou 1-2´-3-9-1 a v i-s diagramu (obr. 2-2b) úsečkou 3 2kq i i  . Z ohříváku jde voda do 

varného systému kotle K, kde za stálého tlaku ap  přejímá výparné teplo znázorněné v T-s 

diagramu plochou 9-3-4-8-9. a v i-s diagramu úsečkou 34 iis  . Sytá pára se potom přehřívá 

v přehříváku. Přitom přivedené teplo je 4př aq i i   a je v T-s diagramu znázorněné plochou 8-4-

5-7-8. Přehřátá pára je vedena do turbíny T, kde expanduje adiabaticky a tím vykoná práci 

a kadq i i  . Po expanzi přichází pára do kondenzátoru KO, v němž je jí odebíráno teplo 

od kad kq i i   za stálého tlaku kp , což je v T-s diagramu znázorněno plochou 1-2-6-7-1. Práce 

napájecího čerpadla je v i-s diagramu vyjádřena úsečkou 2n kq i i   . Protože bývá práce 

napájecího čerpadla vzhledem k práci turbíny malá, tak ji zpravidla zanedbáváme a pak tedy platí 

2ki i   [3].  
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Obr.  2-2 Rankin-Clausiův oběh v T-s a i-s diagramu [1] 

Literatura [6] uvádí, že přeměna tepelné energie na mechanickou práci v ideálním Rankin-
Clausiově oběhu se nazývá vnitřní tepelná účinnost a vypočte se: 

 a kad
ti

př a k

i iq

q i i
 

 


     

1( ; )J kg    (5.1) 

kde:  q  je teplo přeměněné na mechanickou práci a v T-s diagramu (obr. 2-2) znázorňuje 

plochu  2-3-4-5-6-2,           
 přq  je přivedené teplo do kotle a v T-s diagramu (obr. 2-2) znázorňuje plochu  1-2-3-4-5-

7-1,             
 ai  je entalpie vstupní páry,        

 kadi  je entalpie výstupní páry při adiabatické expanzi,     

 ki  je entalpie kondenzátu. 

 

U reálného oběhu v turbíně neprobíhá expanze adiabaticky (beze ztrát), ale entropie vzrůstá, 
jak ukazuje obr. 2-3. Takže teplo vzniklé při adiabatické expanzi je větší než při expanzi 
skutečné. Tepelnou kvalitu turbíny určuje termodynamická účinnost:  

 a k
td

př a kad

i iq

q i i
 

 


     

1( ; )J kg    (5.1) 

 kde  ai  je entalpie vstupní páry,         

 ki  je entalpie výstupní páry,         

 kadi  je entalpie výstupní páry při adiabatické expanzi. 
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Obr.  2-3 Průběh expanze v kondenzační turbíně [1] 

Účinnost skutečného tepelného oběhu se vyjadřuje tepelnou účinností a je dána vztahem: 

 a k
to ti td

a k

i i

i i
   

  
      

1( ; )J kg    (5.1) 

kde  ti  je vnitřní tepelná účinnost oběhu,       

 td  je termodynamická účinnost,        

 ai  je entalpie vstupní páry,         

 ki  je entalpie výstupní páry,         

 ki  je entalpie kondenzátu. 
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3 ENERGETICKÉ UKAZATELE A ÚČINNOSTI ELEKTRÁRNY 
Při reálném oběhu v tepelné elektrárně vznikají v jednotlivých zařízeních tepelné a 

mechanické ztráty, např. ztráty ve spojovacím potrubí, tepelné ztráty v kotli, ztráty v turbíně atd. 
Pokud chceme určit celkovou účinnost elektrárny, nesmíme tyto ztráty zanedbat. Budeme 
vycházet ze zjednodušeného základního tepelného schématu na obr. 3-1 [1].  

 

Obr.  3-1 Zjednodušené základní tepelné schéma [6] 

3.1 Výkonové bilance 
Podle [6] je ideální (adiabatický) výkon turbíny roven 

  s a kadP M i i  
     

1 1( ; ; )W kg s J kg    (3.1) 

kde M je množství vyráběné páry,        
 ai  je entalpie vstupní páry,        

 kadi  je entalpie výstupní páry při adiabatické expanzi. 

Vnitřní výkon turbíny je 

  i a k s tdP M i i P     
     

1 1( ; ; ; )W kg s J kg     (3.2) 

kde M je množství vyráběné páry,        
 ai  je entalpie vstupní páry,         

 ki  je entalpie výstupní páry,         

 sP  je ideální výkon turbíny,         

 td  je termodynamická účinnost.         

Výkon, který můžeme odebrat z turbíny se nazývá spojkový a od vnitřního výkonu se liší o 
mechanické ztráty mP , platí 

 sp i m i m s td mP P P P P        
     

( ; )W   (3.3) 
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kde iP  je vnitřní výkon turbíny,         

 mP  jsou mechanické ztráty,        

 m  je mechanická účinnost,         

 sP  je ideální výkon turbíny,         

 td  je termodynamická účinnost. 

Pokud turbína slouží k pohonu elektrického generátoru, tak elektrický výkon neboli výkon na 
svorkách generátoru je 

 el sp g s td m gP P P        
     

( ; )W   (3.4) 

kde spP  je spojkový výkon,         

 sP  je ideální výkon turbíny,         

 td  je termodynamická účinnost,        

 m  je mechanická účinnost,        

 g  je účinnost generátoru. 

3.2 Účinnosti tepelného oběhu 
Provoz elektráren můžeme posuzovat z hlediska účinností. Účinnosti jednotlivých 

energetických zařízení jsou dány poměrem jejich tepelného toku nebo výkonu a přiváděnému 
tepelnému toku nebo příkonu [6].  

V turbíně vznikají ztráty tepelné a mechanické. Tepelné ztráty vyjadřuje termodynamická 
účinnost podle vzorce (2.2) a můžeme ji také určit  

 
 
 

a k i
td

a kad s

M i i P

M i i P


 
 

       

1 1( ; ; ; )kg s J kg W     (3.5) 

kde M je množství vyráběné páry,        
 ai  je entalpie vstupní páry,         

 ki  je entalpie výstupní páry,         

 kadi  je entalpie výstupní páry při adiabatické expanzi,     

 sP  je ideální výkon turbíny,         

 iP  je vnitřní výkon turbíny. 

mechanické ztráty zahrnuje účinnost mechanická 

 
 

sp sp
m

i a k

P P

P M i i
  

       

1 1( ; ; ; )W kg s J kg     (3.6) 

kde spP  je spojkový výkon,         

 iP  je vnitřní výkon turbíny,         

 M je množství vyráběné páry,        
 ai  je entalpie vstupní páry,         

 ki  je entalpie výstupní páry.         
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Velikost ztrát v generátoru je dána jeho účinností 

 el
g

sp

P

P
 

     
( ; )W  (3.7) 

kde elP  je elektrický výkon,        

 spP  je spojkový výkon.          

Spojková termodynamická účinnost se určí 

 sp
tdsp td m

s

P

P
    

     
( ; )W  (3.8) 

kde td  je termodynamická účinnost,        

 m  je mechanická účinnost,        

 spP  je spojkový výkon,         

 sP  je ideální výkon turbíny. 

a svorková termodynamická účinnost je 

 el
tdsv td m g

s

P

P
      

     
( ; )W  (3.9) 

kde td  je termodynamická účinnost,        

 m  je mechanická účinnost,         

 g  je účinnost generátoru,         

 sP  je ideální výkon turbíny. 

Účinnost kotle můžeme vyjádřit vztahem 

 
 a nvk

k
n u n u

M i i

q M q M


 
 

       

1 1( ; ; ; )W kg s J kg     (3.10) 

kde k  je tepelný tok přivedený pracovní látce,       

 nq  je výhřevnost paliva,          

 uM  je spotřeba paliva,         

 M je množství vyráběné páry,        
 ai  je entalpie vstupní páry,         

 nvi  je entalpie napájecí vody vstupující do kotle.       

Účinnost potrubí bude 

 p
k

 

      

( ; )W  (3.11) 

kde    je tepelný tok vstupující do turbíny,       
 k  je tepelný tok přivedený pracovní látce. 
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Celkovou tepelnou účinnost kondenzační elektrárny určíme z poměru vyrobené energie a 
dodané energie do oběhu  

 
3600 el

el k p ti td m g
n u

P

q M
      

      
      

1 1( ; ; ; ; )W J kg kg s      (3.12) 

kde elP  je elektrický výkon,         

 nq  je výhřevnost paliva,          

 uM  je spotřeba paliva,        

 k  je účinnost kotle,         

 p  je účinnost potrubí,         

 ti  je vnitřní tepelná účinnost,        

 td  je termodynamická účinnost,        

 m  je mechanická účinnost,         

 g  je účinnost generátoru. 

3.3 Měrné spotřeby 
Literatura [6] uvádí, že v technické praxi se často používá tzv. měrná spotřeba páry, která 

vyjadřuje spotřebu páry na výrobu 1Ws elektrické energie.  

Svorková měrná spotřeba páry 

 
 

1
psv

el a kad td m g

M
m

P i i   
 

   
     

1 1 1( ( ) ; ; ; ; )kg Ws kg s W J kg       (3.13) 

kde M je množství vyráběné páry,       
 elP  je elektrický výkon,         

 ai  je entalpie vstupní páry,          

 kadi  je entalpie výstupní páry při adiabatické expanzi,      

 td  je termodynamická účinnost,        

 m  je mechanická účinnost,         

 g  je účinnost generátoru. 

Spojková měrná spotřeba páry 

 
 

1
psp

sp a kad td m

M
m

P i i  
 

  
     

1 1 1( ( ) ; ; ; ; )kg Ws kg s W J kg       (3.14) 

kde M je množství vyráběné páry,       
 spP  je spojkový výkon,         

 ai  je entalpie vstupní páry,          

 kadi  je entalpie výstupní páry při adiabatické expanzi,      

 td  je termodynamická účinnost,        

 m  je mechanická účinnost.          
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Jako kvalitativní ukazatel se v praxi používá tzv. měrná spotřeba tepla, která vyjadřuje 
spotřebu tepla na výrobu 1Ws elektrické energie.          

Spojková měrná spotřeba tepla 

 
 

 
1p a nv

psp
sp a kad td m to td m

M i i
q

P M i i     
  

  
           

1 1 1( ( ) ; ; ; ; )J Ws W kg s J kg       (3.15) 

kde p  je tepelný tok přivedený pracovní látce,      

 M je množství vyráběné páry,       
 spP  je spojkový výkon,         

 ai  je entalpie vstupní páry,          

 nvi  je entalpie napájecí vody vstupující do kotle,     

 kadi  je entalpie výstupní páry při adiabatické expanzi,      

 to  je tepelná účinnost oběhu,       

 td  je termodynamická účinnost,        

 m  je mechanická účinnost. 

Svorková měrná spotřeba tepla 

 
 

1p a nv
psv

el a kad td m g to td m g

M i i
q

P M i i       
  

  
         

1 1 1( ( ) ; ; ; ; )J Ws W kg s J kg       

kde p  je tepelný tok přivedený pracovní látce,      

 M je množství vyráběné páry,       
 elP  je elektrický výkon,         

 ai  je entalpie vstupní páry,          

 nvi  je entalpie napájecí vody vstupující do kotle,     

 kadi  je entalpie výstupní páry při adiabatické expanzi,      

 to  je tepelná účinnost oběhu,       

 td  je termodynamická účinnost,        

 m  je mechanická účinnost,         

 g  je účinnost generátoru. 

Hospodárnost výroby energie se vyjadřuje měrnou spotřebou paliva 

 
1

pal

u n
u

el a kad td m g td m g k p u

M q
m

P M i i q       



  
         

 

1 1 1( ( ) ; ; ; ; )kg Ws kg s W J kg       

kde pal  je tepelný tok přivedený v palivu,       

 uM  je spotřeba paliva,         

(3.17)
 

(3.16)
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 nq  je výhřevnost paliva,        

 M je množství vyráběné páry,       
 elP  je elektrický výkon,         

 ai  je entalpie vstupní páry,          

 kadi  je entalpie výstupní páry při adiabatické expanzi,     

 td  je termodynamická účinnost,        

 m  je mechanická účinnost,         

 k  je účinnost kotle,         

 p  je účinnost potrubí,         

 g  je účinnost generátoru. 

Měrné spotřeby se v běžné praxi vztahují na výrobu 1kWh elektrické energie. Potom je 
nutno hodnoty vypočtené v základních jednotkách násobit hodnotou 3,6·106 [6]. 
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4 ZPŮSOBY ZVYŠOVÁNÍ TEPELNÉ ÚČINNOSTI 
Ze vztahu (2.3) plyne, že tepelnou účinnost oběhu tepelné elektrárny je možno zvýšit buď 

zvětšením tepla, které přivádíme, nebo zmenšením tepla, které odvádíme, anebo oběma způsoby 
najednou.  

Zvýšení tepelné účinnosti lze tedy dosáhnout těmito způsoby:    

1. zlepšení vakua v kondenzátoru, 

2. zvyšováním parametrů vstupní páry, 

3. přihříváním páry, 

4. regeneračním ohřevem napájecí vody. 

4.1 Zlepšení vakua v kondenzátoru 
Z T-s diagramu na obr. 4-1 plyne, že odvedené teplo můžeme zmenšit snížením tlaku, při 

kterém se teplo z oběhu odvádí- plocha b-1-5-c-b, která odpovídá odvedenému teplu, se zmenší o 
plochu 1´-1-5-5´-1´ a zvětší se o mnohem menší plochu a-1´-1-b-a [6].  

 

Obr.  4-1 Vliv tlaku v kondenzátoru na tepelnou účinnost [4] 

Zlepšení vakua u kondenzační turbíny lze dosáhnout: 

1. snížením teploty chladící vody, 

2. zvětšením průtoku chladící vody. 

3. zvětšením teplosměnné plochy kondenzátoru. 

Nejvýhodnější cestou pro zlepšení vakua je použití chladnější vody. Zbylé možnosti jsou 
méně výhodné. Při zvýšení průtoku chladící vody se zvýší i vlastní spotřeba elektrické energie a 
při zvětšení teplosměnné plochy kondenzátoru se zvýší pořizovací náklady.  

4.2 Zvyšování parametrů vstupní páry 
Podle [4] je množství tepla přivedeného do oběhu možno zvětšit zvýšením tlaku nebo teploty 

vstupní páry nebo současným zvyšováním tlaku a teploty.  
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V T-s diagramu na obr. 4-2 je znázorněna změna tlaku vstupní páry při konstantní teplotě 
přehřáté páry. Je vidět, že změna tlaku způsobí změnu odvedeného tepla a také změnu tepelného 
spádu, a proto nemůžeme jednoznačně určit vliv změny velikosti tlaku vstupní páry na tepelné 
účinnosti oběhu.  

 

Obr.  4-2 Vliv změny tlaku vstupní páry na tepelný oběh [4] 

V T-S diagramu na obr. 4-3 je znázorněn vliv změny teploty vstupní páry na tepelný oběh. Je 
jednoznačně vidět, že zvýšením teploty vstupní páry se zvýší velikost odvedeného tepla a tím i 
velikost tepelné účinnosti oběhu.  

 

Obr.  4-3 Vliv změny teploty vstupní páry na tepelný oběh [4] 

Z obr. 4-2 a obr. 4-3 plyne, že pokud zvýšíme pouze vstupní tlak, tak se zvýší i vlhkost 
v posledních stupních turbíny a pokud zvýšíme pouze vstupní teplotu, tak vlhkost klesá. Proto 
tedy musíme volit takové hodnoty vstupní teploty a vstupního tlaku, při nichž končí expanze za 
stejné vlhkosti páry.  
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4.3 Regenerační ohřev napájecí vody 
Hlavním úkolem regeneračního ohřevu je zvýšení tepelné účinnosti oběhu, ale velký význam 

má také zmenšení množství páry, která prochází posledními stupni turbíny, čímž lze zvýšit mezní 
výkon turbíny.  

4.3.1 Regenerační ohřev s jedním ohřívákem 
Na obr. 4-4 je znázorněno schéma regeneračního ohřevu s jedním ohřívákem a na obr.   4-5  

příslušný oběh v T-s diagramu. Regenerační ohřev znamená, že v kotli K neohříváme napájecí 
vodu od stavu 1 (znázorněno na obr. 4-5), ale předehřejeme ji párou odebranou z turbíny T na 
stav 1´ a teplo vzniklé spálením paliva přivádíme až od bodu 1´.  

 

Obr.  4-4 Tepelné schéma regenerace tepla s jedním ohřívákem [4] 

 

Obr.  4-5 Regenerační oběh s jedním ohřívákem v T-s diagramu [4] 

Všechna do turbíny vstupující pára expanduje v první části turbíny. V místě odběru je 
odebráno množství  napájecí vody pro regenerační ohřev.  
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Sestavíme rovnici tepelné bilance pro ohřívák 

    1 1 4 1M i i i i       (4.1) 

a z ní toto odebírané množství  vyjádříme 

 
 
 

1 1

4 1

i i
M

i i


 
 


 (4.2) 

Odebraná pára kondenzuje v ohříváku a vzniklý kondenzát je veden přes regulační ventil do 
kondenzátoru. Teplo přivedené z páry napájecí vodě, které se nazývá regenerační teplo, je v T-s 
diagramu (obr. 4-5) vyznačené plochou a-1-1´-b-a, která je totožná s plochou d-4´-4-e-d. Teplo 
přivedené z paliva je jen na úseku 1´-2-3, proto je přivedené teplo menší a je naznačené plochou 
b-1´-2-3-e-b. Odvedené teplo je tedy také menší a odpovídá mu plocha a-1-5´-d-a [4].  

4.3.2 Regenerační ohřev s více ohříváky 
V jednotlivých ohřívácích se napájecí voda (kondenzát) ohřívá párou odebranou z turbíny. 

Tato pára předává své teplo při konstantním tlaku, kondenzuje a jako sytá kapalina se odvádí 
z ohříváků. Zbytek páry expanduje v dalších stupních turbíny. Proces ohřívání napájecí vody si 
také můžeme představit tak, že všechna pára protékající turbínou je zavedena do jednotlivých 
ohříváků, kde předá část své tepelné energie ohřívané vodě a po návratu do turbíny probíhá další 
expanze [4]. 

V praxi je regenerační ohřev vytvořen kaskádou nízkotlakých a kaskádou vysokotlakých 
povrchových ohříváků, mezi které je zařazen směšovací ohřívák (odplyňovák) s napájecí nádrží, 
která slouží k odplynění napájecí vody, což znázorňuje obr. 4-6. 

 

Obr.  4-6 Uspořádání regeneračního systému [6] 

Zapojení ohříváků se od sebe liší podle toho, jak se odvádí kondenzát odběrové páry 
z ohříváku. Kondenzát můžeme odvádět dvěma základními způsoby. Prvním je kaskádování 
(přepouštění) z ohříváku s vyšším tlakem do ohříváku s nižším tlakem, jak ukazuje obr. 4-7a. 
Nevýhodou tohoto způsobu zapojení je, že se smísí značně teplejší kondenzát z ohříváku 
s vyšším tlakem a párou z ohříváku s nižším tlakem a tak vznikají značné ztráty nevratným 
míšením. Druhým způsobem je přečerpávání kondenzátu z topné páry do hlavního proudu 
ohřívané napájecí vody za vlastní ohřívák, jak naznačuje obr. 4-7b. Další v praxi používané 
uspořádání vznikají kombinací těchto dvou základních typů [4].  
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Obr.  4-7 Odvádění kondenzátu z regeneračních ohříváků [4] 

Regenerační ohřev bývá tvořen maximálně 8-10 ohříváky, protože při větším počtu ohříváků 
se účinnost zvyšuje jen nepatrně.  

4.4 Přihřívání páry 
Přihřívání páry je jedním z hlavních způsobů zvyšování účinnosti tepelného oběhu v parních 

elektrárnách. Přihříváním páry se také snižuje vlhkost páry na konci expanze v turbíně. Přihřívání 
je používáno převážně u bloků s výkonem od 100MW výše.  

Podle [1] přihřívání znamená dodání energie páře, která už část svého tepla přeměnila ve 
vysokotlaké části turbíny na mechanickou práci, ohřátím této páry. Pára se přihřívá přibližně na 
původní vstupní teplotu. Přihřívání se provádí buď přímo v kotli, jak znázorňuje schéma na obr. 
4-8a, nebo ostrou parou, což je vidět na schématu na obr. 4-8b, také lze přihřívání provést 
odběrovou párou odebranou z vysokotlakého stupně. Na obr. 4-9 je znázorněno přihřívání páry 
v i-s diagramu. T-s diagramy obou druhů přihřívání ukazuje obrázek 4-10. 

 

Obr.  4-8 Zjednodušené tepelné schéma přihřívání páry v kotli (a) a přihřívání ostrou parou (b) 
[1] 
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Obr.  4-9 Znázornění přihřívání páry v i-s diagramu [6] 

 

   a)       b) 

Obr.  4-10 Přihřívání páry v T-s diagramu ostrou parou (a) a spalinami v kotli (b) [4] 

Kromě jednoduchého přihřívání může být použito i dvojí přihřívání, kdy expanze v turbíně je 
dvakrát přerušena a pára je dvakrát přihřívána při různých tlacích. V praxi se dvojího přihřívání 
používá velmi málo, například při nadkritických parametrech vstupní páry, anebo při spalování 
drahého paliva. Dvojité přihřívání je v T-s diagramu znázorněno na obr. 4-10 [4]. 

 

Obr.  4-11 Znázornění dvojitého přihřívání v T-s diagramu [4] 
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Velmi důležitá je vhodná volba tlaku, při kterém se přihřívání uskutečňuje, protože při 
malém nebo naopak příliš velkém tlaku se účinnost zvyšuje velmi málo. V praxi se přihřívací tlak 
pohybuje v mezích od 2MPa do 4,5MPa [1].  

Podle [4] se jednostupňovým přihříváním páry teoreticky zvyšuje tepelná účinnost oběhu o 
6% až 8%, ale jelikož vznikají ztráty v přihříváku a parovodech, tak je skutečná účinnost o 1% až 
1,5% nižší. Dvoustupňové přihřívání zvyšuje účinnost o 1,5% až 2%.  

Protože je přihřívání ekonomicky nákladné, tak se v praxi kombinuje s regenerací tepla. 
Regenerace se provádí i u turbín s malým výkonem, a proto lze přihřívání použít i pro výkony 
50MW až 100MW. 

4.5 Nadkritické parametry páry 
Víme, že zásoby fosilních paliv, zejména hnědého uhlí, černého uhlí a lignitu v České 

republice pomalu klesají. Tuto skutečnost nesmíme opomíjet, protože v naší republice mají při 
výrobě elektrické energie největší zastoupení právě elektrárny spalující tato fosilní paliva. Jak je 
vidět na následujících nákresech, tak ložiska hnědého uhlí (obr. 4-12), černého uhlí (obr. 4-13) a 
lignitu (obr. 4-14) budou v několika následujících desetiletích vyčerpána a proto bychom s nimi 
co nejvíce „šetřit“. Jednou možností jak „šetřit“ palivo je použití nových technologií jakou jsou 
bloky s nadkritickými parametry páry, protože mají menší spotřebu uhlí na jednu MWh vyrobené 
elektrické energie, jak ukazuje tab. 4-1. 

 

Obr.  4-12 Ložiska hnědého uhlí v České republice [16] 
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Obr.  4-13 Ložiska černého uhlí v České republice [16] 

 

 

Obr.  4-14 Ložiska lignitu v České republice [16] 

Nadkritické parametry páry jsou provozní tlaky nad tzv. kritickým bodem, tj. tlakem 
22,1MPa a teplotou 374,15°C, kdy sytá voda přechází přímo v sytou páru, aniž by při tom 
vznikla dvoufázová směs označovaná jako mokrá pára. Zvyšování účinnosti oběhu pomocí 
nadkritických parametrů využívají moderní technická zařízení [12].  

V současné době se v České republice plánuje postavení bloku s nadkritickými parametry 
páry v uhelné elektrárně Ledvice. Největší nároky jsou kladeny na zvolené materiály, především 
pak materiál přívodního potrubí admisní páry, jejíž teplota bude 600°C a tlak 27,3MPa. Jako 
vhodný materiál byla zvolena 9% chromová ocel s označením P92. Na této oceli byly prováděny 
různé materiálové zkoušky pro teplotu a přetlak odpovídají parametrům parovodů pro nový blok 
elektrárny Ledvice. Zkoušky ukázaly, že mechanické vlastnosti této oceli jsou pro bloky 
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s nadkritickými parametry budované v současnosti na vrcholu. Pro bloky plánované v budoucnu s 
teplotou páry nad 650 °C bude již nutné hledat jiné materiály [10]. 

 
nadkritický  

blok 
stávající  

bloky 

výkon 660MWe 2x110MWe 

parametry přehřáté páry  27,3MPa/600°C 12,8MPa/540°C 

parametry přihřáté páry 4,9MPa/610°C 3,6MPa/540°C 

emisní limity 

NOx 200mg/Nm3 650mg/Nm3 

SO2 150mg/Nm3 1700mg/Nm3 

TZL 20mg/Nm3 100mg/Nm3 

CO 200mg/Nm3 200mg/Nm3 

hrubá účinnost cca 47% cca 37% 

doba provozu ~30let ~40let 

spotřeba uhlí 656kg/MWh 1130kg/MWh 

emise 

CO2 735kg/MWh 1356kg/MWh 

NOx 0,55kg/MWh 2,11kg/MWh 

SO2 0,41kg/MWh 5,01kg/MWh 

TZL 0,06kg/MWh 0,09kg/MWh 
 

Tab.  4-1 Porovnání parametrů nadkritického bloku a stávajících bloků v elektrárně Ledvice [17] 

Z hlediska ekologického je blok s nadkritickými parametry páry navrhován jako co nejvíce 
šetrný k životnímu prostředí. V tab. 4-1 jsou porovnány hodnoty různých emisí vypouštěných 
stávající elektrárnou v Ledvicích a budoucího nadkritického bloku.  

Pro čištění spalin byla zvolena metoda mokré vápencové vypírky, která má nejvyšší provozní 
účinnost. Spaliny zbavené téměř veškerých prachových částic v elektrofiltrech jsou vedeny do 
pračky spalin, kde jsou pročisťovány vápencovou suspenzí. Ta zachycuje a chemickou reakcí 
váže oxidy síry a je přetváří na sádrovcovou suspenzi s dalším využitím, například ve 
stavebnictví [9]. 

Čisté účinnosti těchto bloků dosahují hodnot až 45%, což je až o 10% více než u bloků 
s podkritickými parametry páry. 
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5 OPTIMALIZACE PROVOZU ELEKTRÁRENSKÝCH BLOKŮ 
Podle [15] je elektrizační soustava jednotně řízený systém paralelně pracujících elektráren se 

společnou zálohou výkonu, elektrických přenosových zřízení, rozvodných zařízení a elektrických 
spotřebičů. Jejím hlavním úkolem je zabezpečená a spolehlivá dodávka požadovaného množství 
elektrické energie dohodnuté kvality všem odběratelům, pokud možno s nejnižšími náklady.  

Nejdůležitějšími provozními parametry určujícími kvalitu elektrické energie jsou kmitočet a 
napětí. Kmitočet je celosystémový parametr při ustáleném chodu elektrizační soustavy a je ve 
všech místech soustavy stejný. Napětí má v různých místech elektrizační soustavy různou 
velikost. Ustálený chod elektrizační soustavy předpokládá rovnováhu mezi dodávaným činným, 
jalovým výkonem a činným a jalovým příkonem zatížení. Narušení této výkonové rovnováhy 
způsobí změnu kmitočtu a napětí jak ukazuje obr. 6-1.  

 

Obr.  5-1 Grafická závislost jalového a činného výkonu na změně napětí a frekvence [15] 

Obnovení výkonové rovnováhy je v soustavách zajišťováno regulací kmitočtu a napětí. 
Kmitočet charakterizuje vyrovnanost bilance činných výkonů v celé elektrizační soustavě a 
napětí vyrovnanost jalových výkonů v dané oblasti (uzlu).  

V propojených soustavách je nejrozšířenější metoda regulace kmitočtu a činného výkonu, 
metoda podle síťových charakteristik, kde je uplatněna zásada, že se reguluje pouze ta 
elektrizační soustava, v níž došlo k narušení výkonové bilance.  

Regulace napětí se provádí decentralizovaným způsobem: 

 změnou buzení rotačních zdrojů, 
 provozem statických kondenzátorů, 
 regulací odboček transformátorů. 

Regulací odboček transformátorů žádný jalový výkon nevzniká, ovlivňuje se pouze jeho 
rozdělení. Vedení je spotřebičem (při velkém zatížení) i zdrojem (při odlehčení) jalového výkonu. 
Na obr. 6-2 je příklad statických charakteristik uzlu elektrizační soustavy. Rovnovážný stav mezi 
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výrobou a spotřebou se může obnovit při přebytku jalové energie na straně zdrojů. V nestabilní 
oblasti (při konstantním buzení) způsobí snížení napětí deficit jalového výkonu na straně zdrojů.  

 

Obr.  5-2 Regulace napětí v elektrizační soustavě [15] 

5.1 Optimální rozdělení výroby elektrické energie 
Při optimálním provozu elektrizační soustavy je zabezpečeno, že náklady na výrobu 

elektrické energie jsou minimální. Celkové náklady na výrobu elektrické energie se skládají 
z nákladů na palivo, údržbu a opravy, materiál, mzdy atd. Předpokládá se, že všechny složky 
nákladů kromě nákladů na palivo jsou nezávislé na rozdělení výkonů, proto tedy kritérium pro 
hospodárné rozdělení výkonů v elektrizační soustavě bude minimum nákladů na palivo. Jde o tzv. 
režimovou hospodárnost, při které je zabezpečeno ekonomicky optimální rozdělení zatížení 
v soustavě na jednotlivé výrobny [7].  

5.1.1 Metody řešení 
V současnosti se na řešení optimálního rozdělení výkonů v elektrizační soustavě používají 

metody lineárního programování anebo nelineární metody.  

Nejprve si podle [7] rozebereme řešení pomocí Lagrangeových multiplikátorů. 

Pro výpočet se použije Lagrangeova funkce 

    1 1
1

,..., ,...,
m

n i i n
i

L Z X X W X X


     (5.1) 

kde  λi jsou reálná čísla, tzv. Lagrangeovy multiplikátory. 

Nejprve najdeme minimum funkce L, tzn. parciálně zderivujeme vztah (5.1) podle jednotlivých 
parametrů X1,…, Xn, λ1,…, λn a přirovnáme nule.  
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A dále si podle [7] ukážeme hospodárné rozdělení činných výkonů v elektrizační soustavě 
bez uvažování činných ztrát.  

Je potřebné rozdělit dané zatížení v elektrizační soustavě tak, aby náklady na palivo byly 
minimální, což znamená najít minimum celkové funkce 

 1 1
1

( ) ( ) ... ( )
m

c i i m m
i

N N P N P N P


     (5.6)

Při tom musí být splněna podmínka bilance výkonů 

 1 2
1

...
m

m i
i

W P P P P P P


        (5.7)

kde P je zatížení elektrizační soustavy a považujeme ho za konstantní. 

Lagrangeovu funkci můžeme zapsat 

1( ,..., , )m cL P P N W     (5.8)

Parciálním derivováním dostaneme 

1
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 (5.10)

Řešením soustavy rovnic (5.9) a (5.10) dostaneme kritérium 

1 2

1 2

.... m

m

NN N

P P P
  

    
  

 (5.11)

Můžeme říci, že hospodárné rozdělení činných výkonů v elektrizační soustavě bez uvažování 
činných ztrát v sítích je rovnost poměrných přírůstků palivových nákladů všech elektráren, při 
splnění výkonové bilance.  

V praxi může být tato metoda použitá pro hospodárné rozdělení výkonů mezi jednotlivé 
výrobní jednotky v jedné elektrárně.  
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5.1.2 Příklad výpočtu 
Nyní si tyto dvě metody ukážeme na konkrétním příkladu, kdy potřebujeme optimálně 

rozdělit výkony do dvou elektrárenských bloků se zadanými nákladovými a spotřebními 
charakteristikami a regulačními rozsahy obou těchto bloků.  

Zadáno: 

 

Řešení: 

Nejprve provedeme parciální derivace jednotlivých nákladových charakteristik podle 
příslušných výkonů podle vzorce (5.10):  

1
1

1

25,6 0,66
N

P
P


 


 

2
2

2

31,15 0,6
N

P
P


 


 

Podle vzorce (5.11) je podmínka pro optimalizaci 

1 2

1 2

N N

P P

 


   

a do této podmínky dosadíme 

1 225,6 0,66 31,15 0,6P P   . 

Pro zatížení bloků platí 

1 2 285L P P MW    

z toho vyjádříme výkon prvního bloku P1 

1 2 2285P L P MW P     

a dosadíme 

2 225,6 0,66 (285 ) 31,15 0,6P P    

 
2 2188,1 0,66 5,9 0,6P P    

2182,2 1,26P  

2 144,6P MW  

1 285 144,6 140,4P MW    

 

 

blok 
zatížení 
[MW] 

nákladová charakteristika 
[Kč/h] 

spotřební charakteristika 
[GJ/h] 

regulační rozsah 
[MW] 

1. 
285 

N1=36420+25,6P1+0,33P1
2 Q1=278,3+5,59P1+7,3.P1

2 160≤P1≤250 

2. N2=25650+31,15P2+0,30P2
2 Q2=193,8+5,68P2+7,87P2

2 70≤P2≤110 
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Řešení pomocí Lagrangeových multiplikátorů: 

Ze vztahu (5.3) vyjádříme vztah pro multiplikátor λ 

1

2
1

2

2
a

L
a

a
 

 





, 

do něj dosadíme a dostaneme 

6

1 1

25,6 31,15
2 285 10

0,33 0,3 118,1 /
0,33 0,33

Kč MWh  

   
 


. 

Pro výkony platí 

1

22i

a
P

a

 



 

a dosazení konkrétně pro výkon P1 

1

118,1 25,6
140,15

2 0,33
P MW


 


 

a pro výkon P2 

2

118,1 31,15
144,9

2 0,3
P MW


 


 

Jak je vidět, tak ani u jednoho z bloků není dodržen přípustný regulační rozsah.  

Proto musíme výkony upravit: 

1 2 285 110 185P L P MW      

Pak tedy při zatížení 285MW bude mít první výrobní blok výkon 185MW a druhý blok 110MW. 

Nákladové a spotřební charakteristiky těchto bloků můžeme vidět na následujících obrázcích.   
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Obr.  5-3 Nákladová charakteristika prvního bloku o výkonu 185MW 

 

 

Obr.  5-4 Nákladová charakteristika druhého bloku o výkonu 110MW 
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Obr.  5-5 Spotřební charakteristika prvního bloku o výkonu 185MW 

 

 

Obr.  5-6 Spotřební charakteristika druhého bloku o výkonu 110MW
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6 BUDOUCNOST ČESKÉ ENERGETIKY 
 Ze zdroje [14] víme, že v roce 2003 Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo 

průmyslu a obchodu nechalo vypracovat dva scénáře Státní energetické koncepce: 

 1. scénář- Ministerstvo životního prostředí 
 navrhuje pružnou síť s vysokým zastoupením obnovitelných zdrojů a 

možnostmi řízení poptávky 
 2. scénář- Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 navrhuje soustavu s jadernými elektrárnami provozovanými v základním 
zatížení s uhelnými či plynovými a velkými vodními zdroji k vykrývání 
výkyvů v poptávce 

Klíčovým bodem v proměně elektroenergetiky prvního scénáře jsou takzvané inteligentní 
sítě. Spočívají v tom, že soustava začne více připomínat internet s tokem informací oběma směry, 
aktivní rolí uživatelů a decentralizovaným rozhodováním.  

Prvním důležitým prvkem inteligentních sítí je dynamické řízení poptávky. Současné 
elektrospotřebiče jsou pasivní, což znamená, že trvale běží od jeho zapnutí až po vypnutí. 
Například lampa nebo varná konvice pracovat jinak nemohou, ale chladnička by bez problémů 
mohla chladit jen někdy, stačilo by, aby udržovala danou teplotu, a není důležité, kolikrát se 
během dne zapne a vypne. Kdyby se všechny ledničky automaticky vypnuly vždy, když dostanou 
dálkový pokyn, ať na chvíli přestanou chladit, protože se právě musí připojit velký spotřebitel, 
operátoři by mohli lépe řešit několik problémů. Nemuseli by udržovat v chodu tolik záložních 
elektráren, které pracují naprázdno a jsou neustále připraveny nahradit chybějící výkon v případě, 
že některý zdroj vypadne. Namísto připojení zálohy by síť mohla operativně snížit spotřebu. 
Obdobně by šlo omezovat poptávku ve špičce, a tudíž omezit potřebu špičkových zdrojů. Ze 
stejného důvodu by bylo snadnější zapojení větrných nebo fotovoltaických elektráren, které sice 
vyrábějí bez emisí a neplatí za palivo, ale nemohou zaručit soustavný výkon. Síť by mohla 
pružně, automaticky řídit výrobu i poptávku a uzpůsobovat je aktuálním potřebám.  

Druhým důležitým prvkem inteligentních sítí je proměna výroby. Domácnosti, školy, 
nemocnice, úřady, obchody a malé podniky by se staly nejen odběrateli, ale také dodavateli 
elektrické energie. Například kdyby každá česká domácnost měla fotovoltaické panely o 
průměrné ploše 5m2, přičemž polovina jich stála na střechách a polovina na jižních fasádách, 
vznikne zdroj s roční výrobou necelých 2TWh. 

 

Ekologické organizace zadaly Wuppertalskému institutu pro klima, životní prostředí a 
energetiku, aby sestavil a modeloval tři ilustrativní scénáře české ekonomiky a energetiky: 

 1. scénář- Vše při starém 
 ukazuje, co se stane s českou energetikou, když se i nadále bude řídit 

současnými pravidly 
 2. scénář- Lenivý pokrok 

 ilustruje, co se stane, pokud vláda začne využívat příležitostí, jakými jsou 
zateplení domů, podpora obnovitelných zdrojů energie, modernizace 
průmyslu a podobně 

 scénář nepočítá s použitím technologie zachytávání a ukládání uhlíku (CCS) 
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 3. scénář- Důsledně a chytře 
 spočívá v razantní modernizaci české ekonomiky, plošném zateplování domů, 

nastartování investic do domácností, obnovitelných zdrojů a rozvoji lokální 
energetiky 

 scénář počítá s použitím technologie zachytávání a ukládání uhlíku (CCS) 

Na následujících grafech je vidět porovnání spotřeby elektrické energie v třech navržených 
scénářích (obr. 5-1) a spotřeba fosilních paliv- ropy (obr. 5-2), uhlí (obr. 5-3) a zemního plynu 
(obr. 5.4) v těchto scénářích.  

 

Obr.  6-1 Spotřeba elektrické energie ve třech scénářích české energetiky [14] 

 

 

Obr.  6-2 Spotřeba ropy ve třech scénářích české energetiky [14] 
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Obr.  6-3 Spotřeba uhlí ve třech scénářích české energetiky [14] 

 

 

Obr.  6-4 Spotřeba zemního plynu ve třech scénářích české energetiky [14] 
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7 ZÁVĚR 
V této bakalářské práci jsme si podrobně rozebrali možnosti zvyšování účinnosti tepelného 

oběhu a znázornili jsme si je v T-s diagramech a některé i v i-s diagramech. Zjistili jsme, že 
pokud bychom chtěli zvýšit účinnost pomocí zlepšení vakua v kondenzátoru, tedy snížením tlaku 
v kondenzátoru, tak nejvýhodnější je snížit teplotu chladící vody, protože by bylo neekonomické 
zvětšovat průtok chladící vody nebo zvětšovat teplosměnnou plochu kondenzátoru.  

Pokud bychom zvyšovali účinnost regeneračním ohřevem, tak nesmíme opomenout, že 
použití více jak 10 ohříváků je nevýhodné. Teoretické zvýšení účinnosti oběhu s regeneračním 
ohřevem je 5%. Zvyšování účinnosti pomocí přihřívání je jedním z hlavních způsobů a výhodné 
je využívat ho u bloků s výkonem od 100MW výše. Teoretické zvýšení účinnosti oběhu 
s přihříváním páry je 6%. V praxi se nejčastěji využívá kombinace přihřívání páry a 
regeneračního ohřevu.  

Dále jsme si na T-s diagramech dokázali, že pokud zvýšíme pouze tlak vstupní páry, tak se 
zvýší i její vlhkost v posledních stupních turbíny a pokud zvýšíme pouze vstupní teplotu, tak 
vlhkost klesá. Proto tedy musíme volit takové hodnoty vstupní teploty a vstupního tlaku, při 
nichž končí expanze za stejné vlhkosti páry. V současné době výhodným způsobem zvyšování 
účinnosti je zvýšení parametrů vstupní páry na nadkritické, což znamená tlak vyšší než 22,1MPa 
a teplota nad 374,15°C. Realizace těchto bloků byla způsobena zejména vývojem nových 
materiálů pro vysoké parametry admisní páry. Bloky s nadkritickými parametry mají účinnost 
přibližně o 10% vyšší, než mají bloky stávající. Také hodnoty vypouštěných emisí do ovzduší 
jsou mnohonásobně nižší.  

V další části bakalářské práce jsme se zabývali spoluprácí elektrárenských bloků. Dozvěděli 
jsme se, že parametry, které určují kvalitu elektrické energie, jsou kmitočet a napětí a také jak je 
regulovat. Při optimálním provozu elektrizační soustavy musejí být zajištěny minimální náklady 
na palivo, protože předpokládáme, že ostatní náklady jsou nezávislé na rozdělení výkonů. Na 
příkladu jsme si pomocí dvou metod ukázali optimální rozdělení výkonu mezi dvě výrobní 
jednotky při daném zatížení. Také jsme sestrojili jejich spotřební a nákladové charakteristiky.  

Závěrem jsme udělali malý náhled na možné varianty budoucí české energetiky. Velice 
zajímavý byl návrh inteligentních sítí, kde by celou síť řídil centrální počítač a výroben by bylo 
mnoho a zejména by se jednalo o obnovitelné zdroje energie. Ale tato varianta je dle mého 
názoru dalekou budoucností. Nyní se budou dostávat do popředí elektrárny na jaderné palivo a 
zejména se budou vyvíjet nové technologie na použití přeměněného paliva ze současných 
jaderných reaktorů.  
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