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ABSTRAKT 

Práce se zabývá návrhem záloţního zdroje pro teplárnu Červený mlýn, společnosti Teplárny 

Brno, a.s. Zdroj by byl vyuţit v případě ztráty napájení z elektrizační soustavy, především v 

případě takzvaného „blackoutu“. 

Záloţní zdroj by napájel pouze nezbytné systémy teplárny, především pohony pro dotáčení 

turbín, napájení zařízení velínu a osvětlení. 

Konkrétně se jedná o návrhy akumulátorové baterie, setrvačníku a dieselagregátu. Tato práce 

se především snaţí z uvedených moţností vybrat optimální řešení. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: Červený mlýn; teplárna; záloţní zdroj; akumulátor; setrvačník; 

dieselagregát. 

  



  

 

ABSTRACT 

This thesis describes a design of backup power for heating plant Červený mlýn, Teplárny 

Brno, a.s. The backup power would be used in case of loss of power from the electricity grid, 

especially in the case of so-called "blackout". 

Backup power would supply only necessary systems of this heating plant, such as spinning 

turbines before stopping, control room power supply and lighting. 

Particularly designs of accumulator, flywheel and diesel generator are discussed. The main 

aim is to choose the optimum solution. 

 

KEYWORDS: Červený mlýn; heating plant; backup power; accumulator; flywheel; 

diesel generator. 
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1 ÚVOD 
Pro zařízení, jako je teplárna, je zajištění dodávek elektrické energie pro vlastní spotřebu 

klíčové. V případě výpadku napájení, na dobu delší neţ jen několik minut, pravděpodobně dojde 

k poškození důleţitých součástí teplárny. 

Tato poškození by znamenala značné finanční náklady především v případě turbín, které by 

následně nemohly být uvedeny do provozu.  

V současné době není v teplárně Červený mlýn instalováno zařízení, které by těmto škodám 

mohlo zabránit. Záloha je provedena zdvojeným napájením, které není dostatečné pro rozsáhlejší 

poruchu v elektrizační soustavě, jakou je takzvaný „blackout“. Dále jsou pouţity akumulátorové 

baterie, jejichţ kapacita však není dostatečná. 

Váţná porucha typu „blackout“ není příliš častá, díky velkému rozsahu celé soustavy, která 

má tím pádem velké mnoţství nezávislých zdrojů a redundantních vedení. Přesto můţe 

k „blackoutu“ dojít, v případě vzniku několikanásobné poruchy.   



   

 

9 

2 PAROPLYNOVÝ CYKLUS PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ 

ENERGIE 
Teplárna Červený mlýn, pro kterou je v této práci navrhován záloţní zdroj elektrické energie, 

vyuţívá takzvaný paroplynový cyklus. Ten na příkladu zmíněné teplárny popisuje tato kapitola. 

Obr.  2-1 Zjednodušené tepelné schéma teplárny Červený mlýn 

 

Popis schématu teplárny (obr. 2-1) začíná vstupem paliva, tím pádem primární energie do 

systému. Tímto vstupem je ţlutá šipka znázorňující přívod plynu do spalovací komory (SK). 

Dalším vstupem spalovací komory je vzduchové potrubí, vyobrazené světle modrou barvou. 

Tudy je vháněn vzduch, coby pracovní plyn, který je izoentropicky stlačován turbokompresorem 

(KO). 

Ve spalovací komoře probíhá hoření za stálého tlaku. Produkty hoření proudí do spalovací 

turbíny (ST), kde izoentropicky expandují. Touto expanzí je vykonána práce, která se mění 

v mechanický výkon turbíny. Tento výkon je převeden z mechanického na elektrický 

v generátoru (G1). Kompresor, spalovací turbína a generátor (G1) jsou instalovány jako jedno 

soustrojí se společnou hřídelí. 

V případě samostatného provozu spalovací turbíny, jsou spaliny odváděny takzvaným 

bypassovým komínem (K1).  

Do tohoto okamţiku jsme hovořili pouze o části teplárny, kde je vyuţíván plynový oběh, 

neboli Braytonův cyklus. Ten je moţné také popsat v T-s diagramu (Obr. 2-2). Byly pro něj 

pouţity přibliţné parametry teplárny Červený mlýn. Vidíme v něm: 

 izoentropickou kompresi – změna ze stavu 1 na 2 (v kompresoru) 

 izobarický ohřev – změna ze stavu 2 na 3 (ve spalovací komoře) 

 izoentropická expanze – změna ze stavu 3 na 4 (ve spalovací turbíně) 

 izobarické ochlazení – změna ze stavu 4 na 1 (v regeneračním ohříváku, či chladiči) 
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Obr.  2-2 T-s diagram Braytonova cyklu pro přibliţné hodnoty teplárny Červený mlýn 

 

Spaliny na výstupu ze spalovací turbíny dosahují vysokých teplot, proto je výhodné teplo 

spalin vyuţít ve spalinovém kotli (SPK). Spalinový kotel je rozdělen do čtyř po sobě jdoucích 

sekcí. Parogenerátory produkující vysokotlakou páru, nízkotlakou páru a páru pro odplyňovací 

stanici. V poslední sekci je přes teplosměnné plochy ohřívána voda slouţící k distribuci tepla. 

Páru ze spalinového kotle vyuţívá parní turbína (PT). Jde o protitlakovou parní turbínu 

s jedním řízeným a jedním neřízeným odběrem, která je rozdělena na vysokotlakovou a 

nízkotlakovou část, do kterých je přiváděna pára z příslušných parogenerátorů spalinového kotle. 

Pára z řízeného odběru je vyuţívána k distribuci tepla ve formě páry a pára z neřízeného odběru 

ohřívá vodu, která je následně pouţita k distribuci tepla. 

Princip funkce parní turbíny popisuje Rankin-Clausiův cyklus. Jde o uzavřený tepelný okruh 

vyuţívající změny skupenství kapaliny (nejčastěji vody), který se vyuţívá k přeměně energie 

tepelné (získané z chemicky vázané energie paliva) na energii mechanickou, v generátoru 

přeměňovanou na energii elektrickou. Na následujícím obrázku (Obr. 2-3) vidíme Rankin-

Clausiův cyklus znázorněný v T-s diagramu za pouţití přibliţných parametrů a konfigurací 

teplárny Červený mlýn. 
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Obr.  2-3 T-s diagram Rankin-Clausiova cyklu 

Z bodu 1 je voda v parogenerátoru pro nízkotlakovou páru zahřívána na pomezí kapaliny a 

mokré páry a to aţ do bodu 2n, resp. voda v parogenerátoru pro vysokotlakovou páru do bodu 2v. 

Dále je páře dodáváno teplo, čímţ se izotermicky dostane aţ na mez sytosti páry (bod 3n pro 

nízkotlakovou a bod 3v pro vysokotlakovou část). Poté vzniká přehřátá pára, která je dále 

izobaricky ohřívána po body 4n, resp. 4v. V této části vstupuje pára do příslušné (vysokotlakové 

a nízkotlakové) části turbíny, kde expanduje na bod 5. Dále pára kondenzuje ve výměnících. 

Kondenzát proudí opět do spalinového kotle a celý cyklus se opakuje. 
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3 TEPLÁRNA ČERVENÝ MLÝN 

3.1 Popis teplárny 

Je zde instalována spalovací turbína, která je díky duálním hořákům uzpůsobena ke 

spalování zemního plynu i lehkých topných olejů. V současné době teplárna spaluje pouze zemní 

plyn. Z toho důvodu není ekonomicky výhodné vyrábět pouze elektrickou energii. Tento 

provozní stav je vyuţíván převáţně při nutnosti rychlého najetí, z důvodu pokrytí výkonového 

deficitu v elektrizační soustavě, jelikoţ teplárna Červený mlýn zajišťuje takzvanou minutovou 

zálohu. V tomto reţimu teplárna dodává do 15-ti minut elektrický výkon 50 MWe. Pro tento účel 

je vyuţit pouze generátor poháněný spalovací turbínou, kterou je moţno v takto krátkém čase 

uvést do provozu. Oproti tomu parní turbína dodává výkon přibliţně aţ po třech hodinách. [1] 

Ekonomické výhodnosti je tedy dosaţeno především v zimních měsících, kdy je moţné 

uplatnit také vyrobené teplo. Teplo je distribuováno převáţně v podobě horké vody, pouze 

v mimořádných provozních stavech v podobě páry. Jelikoţ je poptávka po teplé vodě značně 

proměnná vzhledem k denní době, je v teplárně instalován akumulátor tepla, pro zabránění 

častého střídání najíţdění a odstávek. Tento akumulátor se stává z nádrţe naplněné vodou o 

objemu 5 600 m
3
. Ohřátá voda je v horní části doplňována a ze spodní části je naopak odebírána 

voda studená, tímto se akumulátor „nabíjí“ teplem. Pro vyuţití uloţeného tepla stačí proces 

obrátit. Voda v akumulátoru proudí v uzavřeném oběhu, její teplo je předáváno pomocí 

výměníku. [1] 

Elektrický výkon je dodáván do sítě 110 kV kabelovým vedením. To je vyvedeno 

z rozvodny v areálu teplárny. Zastavěnou plochu bylo moţno zmenšit díky pouţití zapouzdřené 

rozvodny. Ta vyuţívá jako izolační plynné médium hexafluorid síry (SF6). Ten má větší izolační 

schopnost neţ vzduch, díky čemuţ je moţno dosáhnout menších vzdáleností mezi jednotlivými 

vodiči, menších rozměrů aktivních prvků a tím pádem i celkově menších rozměrů. [1] 

 

Parametry, charakterizující teplárnu Červený mlýn, jsou uvedeny v tabulce 3-1. 

 

Tab. 3-1: Základní parametry [1] 

Maximální elektrický výkon  95 MWe 

Maximální tepelný výkon v páře  15 MWt 

Maximální tepelný výkon v horké vodě 125 MWt 

Maximální výkon spalovací turbíny 75 MW 

Maximální výkon parní turbíny 24 MW 

Elektrická účinnost 47,5 % 

Tepelná účinnost 89,0 % 
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3.1.1 Současné řešení nouzového napájení 

V současné době je vyuţito zdvojené napájení, kdy je pro případ ztráty napájení vlastní 

spotřeby připravena moţnost přepnutí na napájení z distribuční sítě 22 kV. Tato moţnost je však 

pravděpodobně nedostupná v případě větší poruchy v elektrizační soustavě, například při 

takzvaném „blackoutu“. 

Dalším záloţním zdrojem jsou olověné akumulátory, které však dokáţou zajistit napájení pro 

nezbytné systémy odhadem maximálně na tři hodiny. 

3.2 Přehled zařízení citlivých na výpadek elektrického napájení 

3.2.1 Spalovací turbína 

Nejcitlivějším zařízením je z tohoto pohledu spalovací turbína. Během provozu vnitřní 

prostor, tím pádem také hřídel, dosahuje vysoké teploty, více neţ 500°C. Tato teplota způsobuje 

měknutí oceli, coţ by v případě jejího zastavení vedlo k prohnutí hřídele vlivem velké hmotnosti 

turbíny, která na hřídel působí. Během provozu, k tomuto prohnutí nedochází vlivem rotace. 

V případě odstávky se turbína, od okamţiku přerušení vstřikování paliva, vlivem setrvačnosti 

točí přibliţně 5 minut. Po uplynutí této doby je nutno ji dotáčet pomocí elektromotoru, aţ do 

jejího vychladnutí. Doba, za kterou je turbína bezpečně ochlazena, činí 24 hodin. Po tuto dobu je 

nutné zajistit napájení pro následující zařízení. 

Ke sníţení tření v loţiscích, je do nich pod tlakem čerpán olej, který turbínu nadnáší. Ta se 

tedy během provozu loţisek přímo nedotýká. Bez tohoto nadnášení není moţné turbínu roztočit. 

Systém protáčení turbíny je zaloţen na hydraulickém principu. Proudění oleje pro vytvoření 

olejového polštáře současně turbínou otáčí. Je tedy pouţit jeden třífázový asynchronní motor 

připojený do sítě 400 V, 50 Hz s příkonem 45 kW. 

Dále je nutné udrţovat v chodu čerpadlo oleje, které zajišťuje promazávání dalších 

pohyblivých částí. Zde je pouţit obdobný asynchronní motor, jen s niţším příkonem 37 kW. 

Avšak v případě nouzového napájení je vyuţíván stejnosměrný motor připojený na napětí 220 V. 

Jmenovitý proud motoru činí 38 A. Pro potřebné dimenzování je tedy nutné z rovnice 3.1 

vypočítat příkon motoru P1, který činí 8,36 kW. 

 

P1 = U · I  (W;V,A)                     (3.1) 

P1 = 220 · 38 = 8 360 W 

 

3.2.2 Parní turbína 

Stejně jako u spalovací turbíny nastává obdobný problém i u té parní. Rozdílem je především 

větší setrvačnost, která udrţí turbínu roztočenou aţ 10 minut po zahájení odstávky. Jelikoţ však 

není pouţito loţisek se zvedacím olejem, můţe být turbína dotáčena manuálně bez dalšího 

elektrického napájení. Tato moţnost však nebude uvaţována, z důvodu sníţení nutných úkonů při 

krizové situaci a tím pádem vyšší bezpečnosti. Pro tento účel je tedy připraven pohon 

pomocí asynchronního motoru s příkonem 45 kW (tří fázové napájení 400 V, 50 Hz). 
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Olejové hospodářství turbíny vyuţívá čerpadlo poháněné obdobným motorem jako 

v předchozím případě (45 kW, asynchronní, 3 x 400 V, 50 Hz). Nicméně obdobně jako u 

spalovací turbíny, je v případě nouzového napájení vyuţit stejnosměrný motor. Ten je napájen 

stejnosměrným napětím 220 V a odebírá proud 39 A. Z rovnice 3.1 tedy plyne, ţe příkon motoru 

bude 8,58 kW. 

 

3.2.3 Systém zajištěného napájení 

Dále je nutné zajistit napájení pro tento systém, který sdruţuje nezbytné prvky pro nouzový 

provoz teplárny. Jde o stejnosměrný okruh, rozdělený do dvou paralelních větví, pracující 

s napětím 220 V. Kaţdá větev obsahuje mimo jiné, akumulátorovou baterii, pro zajištění 

nouzového napájení. Doba provozu na akumulátory je však značně omezena. 

Měřením byl zjištěn proud na první větvi 25,7 A, při napětí 247 V. Na druhé větvi byl 

naměřen proud 41,4 A, při napětí 246 V. Z rovnice 3.1 tedy vyplývá, ţe pro napájení první větve 

je zapotřebí výkon přibliţně 6,5 kW a druhé větve přibliţně 10,2 kW, celkem tedy 16,7 kW. 

3.2.4 Osvětlení 

Z důvodu zajištění bezpečné a efektivní práce obsluhy, je potřeba zajistit napájení 

osvětlovací soustavy.  

Osvětlovací soustava je napájena z paralelně řazené dvojice trojfázových transformátorů 

6/0,4 kV. Pro účel zjištění příkonu bylo provedeno měření na napěťové hladině 6 kV, ze které byl 

osvětlovací soustavou odebírán proud 5 A. Za předpokladu kompenzovaného účinníku, můţeme 

z rovnice 3.2 vypočítat příkon osvětlovací soustavy, který činí přibliţně 52 kW. 

𝑃1 =  3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼      (W;V,A)               (3.2) 

𝑃1 =  3 ∙ 6000 ∙ 5 = 51 961 𝑊 =  52 𝑘𝑊  

 

3.3 Stanovení potřebného výkonu záloţního zdroje 

Soupis jednotlivých výkonů. 

Spalovací turbína 

• Zvedací olej a protáčení – 45 kW (asynchronní motor, 400 V, 50 Hz) 

• Mazání – 8,36 kW (stejnosměrný motor, 220 V, 38 A) 

Parní turbína 

• Protáčení – 45 kW (asynchronní motor, 400 V, 50 Hz) 

• Mazání – 8,58 kW (stejnosměrný motor, 220 V, 39 A) 

Okruh zajištěného napájení 16,7 kW 

Osvětlení 52 kW 

 

Jednoduchým sečtením a zaokrouhlením získáme potřebný výkon 176 kW. 
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4 AKUMULÁTOROVÁ BATERIE JAKO ZÁLOŢNÍ ZDROJ 
Jedná se o vyuţití soustavy akumulátorů vyuţívajících chemické reakce k nepřímému 

uloţení elektrické energie. Běţně se vyuţívá mnoho různých druhů těchto akumulátorů, které se 

rozdělují podle vyuţitých materiálů.  

4.1 Olověné akumulátory 

Zápornou elektrodu v tomto typu akumulátoru tvoří porézní olovo, které při vybíjení 

uvolňuje elektrony. Kladná elektroda je tvořena oxidem olovičitým. Mezi těmito elektrodami se 

nachází elektrolyt v podobě kyseliny sírové. Chemickou reakci probíhající v olověném 

akumulátoru můţeme popsat následující rovnicí. [2] 

PbO2 + 2H2SO4 + Pb    PbSO4 + 2H2O + PbSO4   (4.1) [2] 

 

Tento druh akumulátoru je v průmyslu nejpouţívanější, co se týče záloţního napájení. V jisté 

míře je vyuţit i v teplárně Červený mlýn. Tato technologie skýtá nevýhodu v její velké hmotnosti 

a rozměrech. V případě průmyslového vyuţití to však většinou nezpůsobuje velký problém, 

jelikoţ jde pouze o stacionární vyuţití těchto akumulátorů. Výhodami jsou především nízká cena 

a schopnost akumulátoru dodávat vysoké rázové proudy. 

 

4.2 Akumulátory na bázi lithia 

Pro výrobu kladné elektrody lithiových akumulátorů, se nejčastěji vyuţívají sloučeniny: 

LiCoO2, LixMn2O4, LiNiO2 a LiV2O5. Na této elektrodě je moţné popsat probíhající chemické 

děje pomocí následující rovnice. [3] 

2 LixMO2 + Li+ + e-  2 Lix+0,5 MO2   (4.2) [3] 

 

Kde „M“ je jedna z výše uvedených sloučenin. 

Obdobně můţeme popsat chemické děje také na elektrodě záporné. 

 

LiyCz  Liy-1Cz + Li+ + e-
    (4.3) [3] 

 

Mezi těmito elektrodami se nejčastěji nachází elektrolyt tvořený sloučeninou LiPF6 

rozpuštěnou v nepolárním rozpouštědle. [3] 

Tyto akumulátory dosahují menších rozměrů i hmotnosti, při stejné kapacitě jako olověné 

akumulátory. Konkrétním představitelem jsou takzvané Li-ion (Lithium-iontové) akumulátory. 

V současnosti se vyuţívají především v aplikacích s menšími výkony (především přenosná 

elektrická zařízení). 



   

 

16 

Společnost Tesla však vyvíjí tyto akumulátory, jako moţnost napájení domácnosti v případě 

výpadku napájení z distribuční soustavy. Nebo při vyuţívání obnovitelných zdrojů. Jde 

především o kombinaci s fotovoltaickými panely, kdy je přebytečná energie akumulována a je 

moţno ji vyuţít při nedostatku slunečního svitu. Jde o zařízení s obchodním názvem Powerwall, 

které disponuje kapacitou 6,4 kWh a výkonem 3,3 kW. Tyto hodnoty jsou však pro průmyslové 

vyuţití, například v teplárně, nedostatečné. [4] 

Pro průmyslové vyuţití však bude moţné vyuţít výkonnější verzi s kapacitou 100 kWh, které 

bude moţné sdruţovat do větších celků. Tímto bude moţné dosáhnout kapacity i více neţ 

10 MWh, coţ je pro pouţití v teplárně více neţ dostatečné. [4] 

V současné době však toto řešení není na trhu dostupné a není známá ani jeho cena. Výrobce 

však jiţ přijímá předobjednávky. 

 

4.3 Niklo-kadmiové akumulátory (NiCd) 

Jak jiţ název napovídá, jde o akumulátor na bázi niklu a kadmia. Konkrétně v nabitém stavu, 

je kladná elektroda tvořena hydroxidem nikelnatým a záporná elektroda hydroxidem 

kademnatým. Chemické děje probíhající v akumulátoru při jeho nabíjení a vybíjení, popisuje 

následující chemická rovnice. [3] 

2 Ni(OH)2 + Cd(OH)2  2 NiOOH + Cd + 2H2O  (4.3) [3] 

 

Elektrolytem v těchto akumulátorech bývá většinou hydroxid draselný, rozpuštěný ve vodě. 

[3] 

 

Výhody Niklo-kadmiových akumulátorů jsou: 

 Dlouhá ţivotnost 

 Schopnost velmi rychlého nabíjení 

 Moţnost odebírat velké proudy 

 Malá změna napětí během vybíjení (malá změna výkonu spotřebiče) [3] 

 

K nevýhodám patří především: 

 Obsah jedovatého kadmia 

 Menší energie vzhledem k objemu a hmotnosti 

 Malá změna napětí během vybíjení (nelze dle napětí určit mnoţství zbývající energie) 

 Paměťový efekt (před nabitím musí být akumulátor plně vybitý) [3] 
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4.4 Niklo-metal-hydridové akumulátory (NiMH) 

Kladná elektroda je tvořena v nabitém stavu hydroxidem nikelnatým, stejně jako u 

niklo-kadmiových akumulátorů. Při nabíjení a vybíjení na ni tedy působí obdobné reakce, které 

popisuje následující rovnice. [3] 

Ni(OH)2 + OH-  NiOOH + H2O + e-   
(4.4) [3] 

 

Záporná elektroda je však tvořena speciální kovovou slitinou, která je schopna vázat vodík. 

Nabíjecí a vybíjecí cyklus je moţno popsat následující rovnicí. [3] 

M + H2O + e-  MH + OH-    
(4.5) [3] 

 

Tato kovová slitina (v rovnici značená jako „M“) se většinou skládá z kobaltu, manganu, 

niklu, hliníku a také vzácných kovů, jako je cer, lanthan, neodym. Elektrolytem je (stejně jako u 

Ni-Cd akumulátorů) hydroxid draselný, rozpuštěný ve vodě. [3] 

Mezi hlavní výhody patří především vyřešení hlavních nevýhod Ni-Cd akumulátorů. 

Jsou to tedy: 

 Neobsahují jedovaté kadmium 

 Vyšší kapacita, při dodrţení stejných rozměrů 

 Absence paměťového efektu [3] 

Nevýhody NiMH akumulátorů: 

 Menší rozsah klimatické a mechanické odolnosti 

 Vyšší cena, neţ u NiCd akumulátorů 

 Lehce větší samovybíjení, neţ u NiCd akumulátorů [3] 

4.5 Srovnání jednotlivých technologií 

Nejdůleţitější parametry jednotlivých typů akumulátorů vidíme v následující tabulce 

(Tab. 4-1). Nejvhodnějším se z těchto moţností jeví olověný akumulátor (především co se týče 

ceny a ţivotnosti), proto mu bude věnována pozornost v následující kapitole. 

Tab. 4-1: Srovnání uvaţovaných druhů akumulátorů [5] 
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5 NÁVRH AKUMULÁTORŮ PRO ČERVENÝ MLÝN 
Nejdříve je nutné vypočítat potřebnou kapacitu akumulátorové baterie. K tomuto vyuţijeme 

potřebný výkon, čas, po který je potřeba jej dodávat a pracovní napětí akumulátorů. Jako 

pracovní napětí vyuţijeme 220 V, které je jiţ v teplárně vyuţíváno. Napětí 220 V je dosaţeno 

sériovým řazením několika 12ti voltových akumulátorů. Vypočítáme tedy potřebnou kapacitu 

s ohledem na tyto akumulátorové celky.  

 

Nejdříve vypočítáme odebíraný proud: 

𝐼 =
𝑃

𝑈
    (A;W,V)   (5.1) 

𝐼 =
176 000

220
= 800 𝐴 

Nyní vypočítáme výslednou kapacitu: 

𝑐 = 𝐼 ∙ 𝑡    (Ah;A,h)   (5.2) 

𝑐 = 800 ∙ 24 = 19 200 𝐴 

 

Z hodnoty kapacity a poţadovaného napětí můţeme určit potřebný počet jednotlivých 

akumulátorů. Jak bylo nastíněno v předchozí kapitole, bude ekonomicky nejvýhodnější pouţít 

olověné akumulátory. Jeden akumulátor má tedy napětí 12 V, takţe pro dosaţení napětí 220 V je 

potřeba zařadit sériově 19 akumulátorů, které budou tvořit jednu paralelní větev. Pro dosaţení 

poţadované kapacity (potaţmo potřebného proudu), je nutné zařadit několik těchto větví. Přesný 

počet záleţí na kapacitě jednotlivých akumulátorů. Pro účely této práce byl zvolen akumulátor od 

firmy Westinghouse s označením WA12-100 s kapacitou 100 Ah. Jednoduchým podílem tedy 

zjistíme, ţe je potřeba 192 těchto větví. Celkem je tedy potřeba 3 648 těchto akumulátorů. 

 

5.1 Vyhodnocení 

Jeden z těchto akumulátorů zaujímá plochu 172x328 mm, coţ při celkovém počtu znamená 

přibliţně 206 m
2
 a to bez ohledu na nutné rozestupy z důvodu odvodu tepla. Další nevýhodou je 

cena, která je oproti dostupným alternativám řádově vyšší. Cena na běţném trhu převyšuje 

3 500 Kč (bez DPH) za kus, neboli 12 768 000 Kč celkem. Navíc jde pouze o cenu samotných 

akumulátorů, bez ohledu na další nutné komponenty. 

S vyuţitím jiné technologie akumulátorů by bylo moţné sice zmenšit prostor potřebný pro 

uloţení akumulátorů, avšak jak plyne z předchozí kapitoly, vzrostla by jiţ i tak vysoká cena. 

Vzhledem k aktuálně dostupným technologiím, není v této práci tato moţnost povaţována za 

optimální. 
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6 SETRVAČNÍK JAKO ZÁLOŢNÍ ZDROJ 
Setrvačníky jsou jako zásobárna energie vyuţívány jiţ po dlouhou dobu. Vyuţívají se 

například u spalovacích motorů k dosaţení plynulého chodu. Není proto divu, ţe se objevila 

snaha o jejich vyuţití i pro (nepřímé) uchování elektrické energie. 

6.1 Průmyslově pouţívané setrvačníky 

Setrvačníky se v praxi, díky své okamţité reakční době pouţívají jako záloţní zdroje tam, 

kde by i krátkodobý výpadek elektrického napájení způsobil škody. Nejčastějším příkladem je 

výpočetní technika. 

Tento záloţní zdroj je zaloţen na neustále rotujícím disku, který je elektricky poháněn. 

V případě výpadku napájení přejde setrvačník do generátorického reţimu, který vyuţívá energii 

uloţenou v rotující hmotě. Setrvačník bývá zhotoven z vyztuţeného plastu, popřípadě uhlíkových 

vláken. Jsou na něm upevněny permanentní magnety, slouţící k výrobě elektrické energie a také 

k uvedení a udrţení setrvačníku v pohybu. [5] 

Aby se co nejvíce minimalizovaly ztráty, jsou setrvačníky umístěny ve vakuu a levitují na 

magnetických loţiscích. Díky tomuto řešení nevznikají ztráty třením v loţiscích, ani vlivem tření 

o vzduch. [5] 

U těchto setrvačníků je potřebná míra energie uloţena především díky vysokým otáčkám, 

které dosahují hodnoty aţ 100 000 ot/min. Naopak hmotnost a rozměry jsou poměrně malé. 

Názornou představu tohoto typu setrvačníku nám poskytne následující obrázek (obr. 6-1). [5] 

 
Obr.  6-1 Vysokorychlostní setrvačník [5] 

 

Tyto setrvačníky dosahují sice potřebných výkonů, avšak doba, po kterou jej zvládnou 

dodávat, se pohybuje v řádu desítek sekund. To je doba dostatečná pro pokrytí krátkých výpadků 

napájení, popřípadě převzetí napájení jiným záloţním zdrojem. Tato práce má však za cíl 

navrhnout zdroj pro překlenutí mnohem delší doby. Následující kapitola se tedy pokusí navrhnout 

potřebný setrvačník. [5]  



   

 

20 

7 NÁVRH SETRVAČNÍKU PRO TEPLÁRNU ČERVENÝ MLÝN 
Jelikoţ známe poţadovaný výkon a čas, po který je potřeba jej dodávat, známe tedy i energii, 

kterou musí setrvačník disponovat. Energie setrvačníku závisí na jeho rozměrech, hmotnosti a 

otáčkách. Tyto parametry je tedy nutno stanovit. 

7.1 Nastínění celkového zařízení 

Základní komponenty tohoto zařízení: 

 Setrvačník 

 Generátor 

 Usměrňovač 

 Střídač 

7.2 Výpočet potřebných parametrů 

Jelikoţ jsou na sobě jednotlivé parametry 

setrvačníku téměř nezávislé, je potřeba některé 

z nich zvolit a postupně iterovat k výsledku. 

V této kapitole tedy nalezneme poslední iteraci. 

Jelikoţ budou při instalaci hrát hlavní roli 

rozměry, zvolíme průměr setrvačníku. 

Vhodným průměrem jsou 4 metry. Abychom 

dosáhli co nejvyššího momentu setrvačnosti, 

vytvoříme setrvačník jako mezikruţí. Vnitřní 

průměr tedy zvolíme 2 metry. Názorněji je vše 

vidět na následujícím obrázku (obr. 7-1) 

Obr.  7-1 Zjednodušený nákres setrvačníku 

 

Nejdříve vypočítáme objem, resp. hmotnost tohoto tělesa. Jako materiál budeme uvaţovat 

ocel s hustotou 7 850 kgm
-3

. 

Hmotnost tedy vypočítáme dle následující rovnice: 

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑙 ∙  𝜋𝑟2
2 − 𝜋𝑟1

2    (kg;kg m
-3

,m,m,m)   (7.1) 

Po dosazení: 

𝑚 = 7 850 ∙ 0,54 ∙ (𝜋 ∙ 22 − 𝜋 ∙ 12) = 40 𝑡 

Dále vypočítáme moment setrvačnosti: 

𝐽 =
1

2
∙ 𝑚 ∙  𝑟2

2 − 𝑟1
2  (kg m

2
;kg,m,m)     (7.2) 

𝐽 =  
1

2
∙ 40 ∙ 103 ∙  22 − 12 = 60 ∙ 103  𝑘𝑔𝑚2 

Nyní nás bude zajímat energie uvolněná ze setrvačníku při jeho zpomalování z otáček n2 na 

otáčky n1. Odvodíme tedy rovnici pro výpočet této změny energie. 
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Energie je dána vztahem: 

𝐸 =
1

2
∙ 𝐽 ∙ 𝜔2 (J;kgm

2
,rad s

-1
)     (7.3) 

Dosadíme vztah pro výpočet úhlové rychlosti a současně vše zapíšeme jako rozdíl energií. 

∆𝐸 =
1

2
∙ 𝐽 ∙ (2𝜋𝑓2)2 −

1

2
∙ 𝐽 ∙ (2𝜋𝑓1)2 = 2𝐽𝜋2𝑓2

2 − 2𝐽𝜋2𝑓1
2
  (7.4) 

 

Rozdíl energií se tedy rovná: 

∆𝐸 = 2𝐽𝜋2(𝑓2
2 − 𝑓1

2) (J;kgm
2
,Hz,Hz)    (7.5) 

Pro dosazení frekvencí f1 a f2 je tedy nutno zvolit pracovní rozsah otáček. 

Zvolíme f1 = 50 Hz (n1 = 3 000 min
-1

) a f2 = 124 Hz (n2 = 7 440 min
-1

). Dosadíme tedy: 

∆𝐸 = 2 ∙ 60 000 ∙ 𝜋2 ∙  1242 − 502 = 1,525 ∙ 1010  𝐽 

Jelikoţ známe čas, po který je potřeba odebírat ze setrvačníku výkon (24 hodin) a nyní i 

energii setrvačníku, můţeme vypočítat jeho výkon. Tímto ověříme, zda setrvačník splňuje naše 

poţadavky. 

Výkon vypočítáme dosazením do jednoduchého vztahu: 

P = 
∆𝐸

𝑡
  (W;J,s)       (7.6) 

𝑃 =
1,525 ∙ 1010

24 ∙ 60 ∙ 60
= 176,5 𝑘𝑊 

Vypočítaný výkon 176,5 kW dosahuje námi poţadované hodnoty, v případě, ţe by šlo o 

zařízení bezeztrátové. Při dalším návrhu a realizaci, by tedy bylo nutné počítat s nutností vyššího 

výkonu. Toho by bylo vhodné dosáhnout zvýšením otáček n2, 

7.3 Vyhodnocení 

Toto řešení nabízí mnoho výhod: 

 Dlouhá ţivotnost 

 Minimální nároky na údrţbu 

 Ţádné ekologicky nebezpečné materiály 

 Ţádné emise 

 Téměř okamţitý přechod do generátorického reţimu 

Jelikoţ však obdobné zařízení není na běţném trhu k mání, bylo by nutné jej celé navrhnout 

a zkonstruovat. To by vedlo k dalšímu navýšení nákladů a nutnosti vyřešit další problémy. 

Dále se toto řešení potýká s těmito nedostatky: 

 Nutnost neustálého napájení, pro udrţení setrvačníku v chodu. (Setrvačník však 

nebude vyuţit pro nouzové napájení i několik let.) 

 Velká zastavěná plocha 

Vzhledem k nedostatkům, absenci obdobného zařízení na trhu a tím pádem nutnosti sloţitého 

návrhu a realizace, není tato moţnost v této práci povaţována za optimální.  
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8 DIESELOVÝ MOTOR JAKO ZÁLOŢNÍ ZDROJ 

8.1 Teorie Dieselového motoru 

Dieselový, neboli vznětový, motor je 

pístový tepelný motor s vnitřním 

spalováním. Jeho výhodou oproti 

záţehovému motoru, který bývá popisován 

Ottovým cyklem, je vyšší účinnost. Této 

účinnosti je dosaţeno díky většímu 

přiblíţení Carnotovu cyklu, co se týče 

průměrné teploty v oblasti přívodu tepla, 

jak je patrné při porovnání T-s diagramů 

jednotlivých cyklů (obr. 8-1). [6] 

Obr.  8-1T-s diagramy jednotlivých cyklů [6] 

Vznětové, ale také záţehové, motory se konstruují především jako čtyřdobé, coţ mimo jiné 

také vede ke zvýšení účinnosti. Celý cyklus je moţné popsat na obrázku 8-2 takto: 

1. Sání vzduchu příslušným ventilem do válce pomocí klesajícího pístu. 

2. Oba ventily se uzavřou a stoupající píst stlačuje nasátý vzduch. Tímto dochází 

k nárůstu tlaku a teploty vzduchu. 

3. Při dosaţení poţadovaných parametrů je do válce vstříknuto palivo, které se vlivem 

vysoké teploty (vyšší neţ zápalné teploty paliva) vznítí. Dojde tedy k expanzi, která 

tlačí píst dolů. Tímto je vykonána práce, která se následně projeví jako výkon motoru. 

4. V závěrečné fázi dojde opětovným stoupáním pístu k vyfouknutí spalin příslušným 

ventilem. 

Jelikoţ dochází k vykonání uţitečné práce pouze ve třetím kroku, je nutné udrţovat chod 

motoru pomocí setrvačníku. Dále plynulejšímu chodu napomáhá konstrukce motorů s více válci a 

s písty zapojenými se vzájemně posunutou fází. 

 

Obr.  8-2 Schematické znázornění funkce vznětového motoru [7]  
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 Dále můţeme popsat princip 

idealizovaného vznětového motoru v p-V 

diagramu (Obr. 8-3). 

 

 0-1 izobarické sání  

 1-2 adiabatická komprese 

 2-3 izobarický přívod tepla QH 

 3-4 adiabatická expanze spalin 

 4-1 izochorický odvod tepla QC 

 1-0 izobarický výfuk zplodin 

 

 

 

 

 

Obr.  8-3 p-V diagram vznětového motoru [6] 

 

8.2 Výroba elektrické energie pomocí dieselového motoru 

Základem pro toto řešení je mechanické připojení výše popsaného dieselového motoru 

k elektrickému generátoru za součinnosti následujících komponent. Toto soustrojí se běţně 

nazývá „dieselagregát“. 

8.2.1 Příslušenství motoru 

Pro správnou funkci dieselového motoru, jako zdroje mechanické energie pro elektrický 

generátor, je zapotřebí především následujících komponent. 

8.2.1.1 Systém chlazení 

Pro maximální moţnou účinnost motoru, je nutno jej udrţovat na optimální teplotě. Tuto 

teplotu reguluje termostat pomocí systému vzduchového nebo vodního chlazení. 

U vzduchového chlazení zajišťuje chladivý účinek ventilátor prohánějící vzduch motorem. 

Vodní chlazení vyuţívá nucený oběh chladící vody motorem a chladičem. V chladiči se voda 

ochlazuje pomocí proudícího vzduchu hnaného ventilátorem. [8] 

8.2.1.2 Regulátor otáček 

Jelikoţ otáčky motoru přímo souvisí s frekvencí výstupního napětí generátoru, je nutno je 

udrţovat konstantní. Regulátor otáčky snímá a v případě jejich poklesu resp. nárůstu, zvýší resp. 

sníţí mnoţství paliva přiváděného do motoru. K těmto změnám dochází především při změnách 

odebíraného výkonu zátěţí. [8] 
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8.2.1.3 Palivový systém 

V případě potencionální potřeby funkce záloţního napájení na dobu zpravidla delší neţ 8 

hodin, je mimo provozní nádrţe připojené přímo k motoru, vhodné pouţít také větší, zásobní 

palivovou nádrţ. Ta je k provozní nádrţi připojena příslušným potrubím s čerpadly. [8] 

8.2.1.4 Elektrický systém motoru 

Elektrický systém motoru vyuţívá stejnosměrné napětí, nejčastěji 12 V, nebo 24 V. 

Podstatnou součástí je elektromotor slouţící ke startování. Dále 12 V (nebo 24 V) akumulátor, 

který je za chodu dieselového motoru dobíjen dynamem. [8] 

8.2.1.5 Výfukový systém 

Výstup spalin z motoru je velkým zdrojem hluku a vibrací, proto je nutné jej opatřit 

příslušnými tlumiči. Dále, pokud je zařízení instalováno v budově, je zapotřebí vyvést zakončení 

výfuku aţ nad nejvyšší bod této budovy. [8] 

8.2.2 Elektrický generátor 

Pro účely výroby elektrické energie pomocí dieselových motorů, se vyuţívá především 

bezkartáčový, samobudící, synchronní generátor (také nazýván jako alternátor).  

8.2.2.1 Samobudící generátor 

Pro malé výkony elektrocentrál vyuţívajících spalovací motory se vyuţívají synchronní 

generátory s permanentními magnety. Pro větší výkony (přibliţně nad 50 kW) bývá vyuţíváno 

buzení pomocí menšího generátoru. Toto soustrojí se tedy sestává ze synchronního generátoru, 

který je buzen malým střídavým generátorem. Ten je buzen do statoru proudem z akumulátoru. 

Přes rotující usměrňovač je proud generovaný malým generátorem veden do budících cívek 

v rotoru generátoru velkého. Tyto komponenty rotují na společné hřídeli, coţ nevyţaduje pouţití 

kartáčů, či jiných kluzných kontaktů. Tímto je zajištěna delší ţivotnost s minimálními nároky na 

údrţbu. Názorně je tento princip moţno vidět na následujícím obrázku (Obr. 8-4). 

Obr.  8-4 Samobudící synchronní generátor 
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8.2.3 Ostatní komponenty 

8.2.3.1 Ovládací systém 

Ovládací systém slouţí k inicializaci manuálního, popřípadě automatického startu 

dieselagregátu. Dále umoţňuje jeho nouzové zastavení, dojde li například k přehřátí, nebo 

poklesu tlaku oleje. Rozhraní ovládacího systému také umoţňuje měření provozních veličin. [8] 

8.2.3.2 Výstupní jistič 

Nedílným bezpečnostním prvkem je výstupní jistič, který odpojí generátor od zátěţe 

v případě přetíţení, nebo zkratu. [8] 

8.2.3.3 Kapotáţ 

Dieselagregáty jsou dodávány ve třech základních variantách: 

 Bez kapoty – Provedení vhodné do strojovny, soustrojí není nijak mechanicky chráněno. 

 S kapotou – Soustrojí je kompletně uzavřeno v plechovém opláštění. Výhodami jsou 

především niţší hlučnost, ochrana dieselagregátu před vnějšími vlivy, ochrana před 

vnikem neoprávněných osob, vyšší bezpečnost osob pracujících v blízkosti. 

 V kontejneru – Jde o řešení s nejmenšími nároky pro instalaci. Zařízení je uzavřeno 

v ocelovém kontejneru, který zajišťuje dostatečnou ochranu pro venkovní umístění. Dále 

je vybaven vzduchotechnikou, výfukem a všemi dalšími komponenty, které jsou pro 

funkci dieselagregátu potřebné.  
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9 NÁVRH DIESELAGREGÁTU PRO TEPLÁRNU ČERVENÝ 

MLÝN 
Jiţ při zběţném nahlédnutí do této problematiky vidíme, ţe tato technologie je v průmyslu 

pro tyto potřeby běţně vyuţívána. Jelikoţ se tedy dříve zmíněné moţnosti nejevily jako vhodné, 

bude v této kapitole proveden podrobnější návrh tohoto řešení. 

9.1 Výpočet potřebného výkonu 

Z důvodu bezpečného zajištění správné funkce není moţné pouţít dieselagregát stejného 

výkonu, jako je příkon všech zařízení, která potřebujeme napájet. Je tedy nutné stanovit 

potřebnou výkonovou rezervu. 

9.1.1 Rozběh asynchronních motorů 

Největší nutnost naddimenzování dieselagregátu způsobují starty elektromotorů. 

Asynchronní motory vykazují 6 aţ 7 násobný záběrný proud (u zvláště těţkých rozběhů 9 aţ 10-ti 

násobek). Při připojení napájení také nastávají velké proudové špičky tvaru Diracova impulsu o 

velikosti aţ 14-ti násobku jmenovitého proudu. [9] 

Jelikoţ je dieselagregát poměrně měkký zdroj, není moţné jej ani krátkodobě přetěţovat. 

Moderní dieselové motory totiţ neobsahují velké rotující hmoty, které by svojí setrvačností 

překonaly krátkodobé přetíţení. Při přetíţení by tedy došlo k zastavení motoru. 

Z uspořádání teplárny Červený mlýn vyplývají dvě moţnosti řešení tohoto problému a to sice 

spouštět motory postupně, nebo vyuţít takzvaného softstartu. 

Další moţností pro start elektromotorů by bylo pouţití přepínače hvězda/trojúhelník. Toto 

řešení sníţí záběrný proud na třetinu, avšak vyţaduje větší prostor pro instalaci potřebných prvků. 

Poslední zvaţovanou moţností je pouţití frekvenčního měniče, který je však zbytečně nákladný, 

vzhledem k tomu, ţe by byl vyuţit pouze pro rozběh. Tyto moţnosti byly tedy zamítnuty pro 

jejich zjevné nevýhody pro tuto aplikaci. 

9.1.1.1 Postupné spouštění 

Postupné spouštění jednotlivých motorů je nejjednodušším východiskem. Problém však 

nastává u spouštění posledního z motorů, kdy je výkonová rezerva nejmenší. Proto musí být 

dieselagregát předimenzován alespoň na záběrný proud tohoto motoru. Dále je moţné výkonovou 

rezervu navýšit připojením okruhu zajištěného napájení, aţ po startu všech motorů. Tuto prodlevu 

je moţno bezpečně překlenout napájením z jiţ instalovaných záloţních baterií. 

9.1.1.2 Softstart 

Softstart, neboli měkký rozběh zajišťuje speciální zařízení zvané softstartér, které pomocí 

dvou antiparalelních tyristorů pro kaţdý fázový vodič, řídí efektivní hodnotu napětí. Rozběhový 

proud je sníţen zmenšeným počátečním napětím, které je postupně zvyšováno aţ na jmenovité 

napětí. Samozřejmě je moţno této změny napětí vyuţít nejen pro pozvolný start, ale také pro 

pozvolný doběh. Dobu rozběhu či doběhu je moţno libovolně nastavit. Pozvolné rozbíhání se 

projevuje také na menším opotřebení mechanických částí zařízení, v důsledku menšího záběrného 

momentu. V případě pouţití u čerpadel je omezeno namáhání jak samotného čerpadla, tak i 
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potrubí a armatur. K tomuto opotřebení dochází vlivem tlakových rázů, vyvolaných rychlým 

startem, či zastavením čerpadla. [9] 

V pravé části obrázku 9-1 vidíme záběrný proud (vyznačen modrou křivkou) asynchronního 

motoru pohánějícího čerpadlo, který je omezen softstartérem oproti původnímu (vyznačen 

zelenou křivkou) záběrnému proudu. 

Tímto způsobem je moţné záběrný proud značně omezit, avšak pouze do okamţiku, kdy 

klesne záběrný moment pod kritickou mez, kdy je jiţ moment tak malý, ţe není moţné soustrojí 

rozběhnout. Proud bývá většinou omezen na 1,4 násobek proudu jmenovitého. 

Pokles momentu vidíme v levé části obrázku 9-1. Zelená křivka znázorňuje původní 

momentovou charakteristiku, modrá křivka momentovou charakteristiku změněnou vlivem 

sníţení proudu. Černá křivka vyznačuje momentovou charakteristiku poháněného čerpadla a 

plocha pod ním oblast, kde není moţno soustrojí rozběhnout vlivem příliš malého záběrného 

momentu. 

 

Obr.  9-1Momentová (vlevo) a proudová (vpravo) charakteristika softstartéru [9] 

Pouţití softstartérů nejvíce sníţí proudový nárůst, proto bude dále uvaţováno. Konkrétně by 

vyhovovaly softstartéry firmy ABB. Pro asynchronní motory o výkonu 45 kW softstartéry 

typového označení 85-600-70 a to v provedení PSE, PSR, nebo PSTX. Toto řešení bylo navrţeno 

pomocí softwaru výrobce. 

 

9.1.2 Rozběh stejnosměrných motorů 

Jelikoţ jsou pouţité stejnosměrné motory připojeny k okruhu zajištěného napájení, který je 

napájen také z olověných akumulátorů, není nutné ţádné zvláštní řešení rozběhu stejnosměrných 

motorů. Olověné akumulátory jsou schopny pokrýt krátkodobý proudový nárůst. 

 

9.1.3 Nadproudy 

Z důvodu bezpečnosti je nutné dieselagregát provozovat maximálně na 75% jmenovitého 

výkonu. V případě přetíţení, či zkratu na straně zátěţe, musí být dieselagregát schopen tento 

nadproud dodat, aby došlo k vybavení příslušných ochran zátěţe a nedošlo tak k poškození 

napájeného zařízení. 
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9.1.4 Výsledný potřebný výkon 

Na základě součtu výkonu všech zařízení, které je nutné napájet dieselagregátem a 

s uváţením nutného naddimenzování popsaného v této kapitole, byl stanoven potřebný výkon 

činící 220 kW. 

Při krátkodobém nárůstu výkonu vlivem rozběhu asynchronních motorů, není nutné 

započítávat ještě 25% výkonovou rezervu. Ani naopak, není nutné započítávat pro dlouhodobou 

výkonovou zátěţ nárůst výkonu vlivem rozběhu motorů. Vypočítáme tedy výkon dlouhodobý 

(Pd) a krátkodobý (Pk) a přihlédneme k tomu většímu (vzhledem k mnoha výkonovým rezervám 

bude zajištěno, ţe záloţní zdroj nebude přetíţen). 

Provedení výpočtu: 

𝑃𝑘 =  𝑃𝑐 − 𝑃𝑎 + 𝑃𝑎 ∙ 1,4   (W;W,W,W)    (9.1) 

𝑃𝑘 = 176 − 90 + 90 ∙ 1,4 = 212 𝑘𝑊 

𝑃𝑑 = 1,25 ∙ 𝑃𝑐   (W;W)     (9.2) 

𝑃𝑑 = 1,25 ∙ 176 = 220 𝑘𝑊 

Kde: 

 Pk – krátkodobý výkon 

 Pd – dlouhodobý výkon 

 Pc – celkový příkon napájených zařízení 

 Pa – příkon asynchronních motorů 

  

 

9.2 Výběr konkrétního typu dieselagregátu 

Na základě vypočteného výkonu byly zvoleny dva dieselagregáty od dvou různých 

dodavatelů. V obou případech bylo zvoleno soustrojí s adekvátním výkonem, leţící ve výkonové 

řadě dodavatelů nad vypočteným výkonem. 

Dále je nutné zmínit, ţe výrobci udávají dva stěţejní výkony. Výkon, který je moţno 

odebírat nepřetrţitě, v reţimu zvaném „prime“. V tomto případě je moţné daný výkon překročit 

aţ o 10% a to na 1 hodinu kaţdých 12 hodin. Dále výkon v reţimu zvaném „standby“, který je 

moţno odebírat jen po určitou dobu. Většinou výrobci uvádějí 300 hodin nepřetrţitě a maximálně 

500 hodin ročně. V tomto reţimu není moţné dieselagregát přetíţit. 
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9.2.1 Dieselagregát od dodavatele Stel-invest s.r.o. 

 

Tab.  9-1 Základní parametry dieselagregátu SF 300 [10] 

Veličina Hodnota Jednotka 

Typové označení SF.300 - 

Typ motoru IVECO C10 TE1D - 

Typ alternátoru MARELLI MJB315SA4 - 

Výkon činný prime 240 kW 

Výkon zdánlivý prime 300 kVA 

Výkon činný standby 264 kW 

Výkon zdánlivý standby 330 kVA 

Účinník 0,8 - 

Jmenovité napětí 400/230 V 

Frekvence 50 Hz 

Otáčky 1500 ot/min 

Spotřeba paliva při 100% výkonu 62,1 l/h 

Spotřeba paliva při 75% výkonu 50,3 l/h 

Spotřeba paliva při 50% výkonu 41,8 l/h 

 

 

Obr.  9-2 Nákres dieselagregátu SF 300 [10] 
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9.2.2 Dieselagregát od dodavatele Zeppelin CZ s.r.o. 

 

Tab.  9-2 Základní parametry dieselagregátu GEH 300-1 [11] 

Veličina Hodnota Jednotka 

Typové označení GEH 300-1 - 

Typ motoru Perkins 1606A-E93TAG4 - 

Typ alternátoru LL5014J - 

Výkon činný prime 220 kW 

Výkon zdánlivý prime 275 kVA 

Výkon činný standby 240 kW 

Výkon zdánlivý stanby 300 kVA 

Účinník 0,8 - 

Jmenovité napětí 400/230 V 

Frekvence 50 Hz 

Otáčky 1500 ot/min 

Spotřeba paliva při 100% výkonu 60,1 l/h 

Spotřeba paliva při 75% výkonu 46,6 l/h 

Spotřeba paliva při 50% výkonu 33,4 l/h 

 

Obr.  9-3 Nákres dieselagregátu GEH 300-1 [11]  
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9.2.3 Moţné konfigurace 

Průmyslové dieselagregáty je moţno doplnit o řadu doplňujících zařízení. Zde jsou uvedena 

ta, která by mohla být vhodná pro tuto aplikaci. 

9.2.3.1 Regulátor napětí a kmitočtu 

Jelikoţ je nutné napájet také výpočetní techniku, je nutné doplnit dieselagregát o regulátor 

napětí a kmitočtu. Jinak by vedly přechodné děje v provozu dieselagregátu k neţádoucím vlivům. 

9.2.3.2 Přifázovací zařízení 

Dále je v případě potřeby bezvýpadkového odpojení dieselagregátu, při obnově napájení ze 

sítě, moţno pouţít přifázovací zařízení. To umoţňuje přirázování dieselagregátu k síti, paralelní 

provoz se sítí. Aţ poté se dieselagregát odpojí od zátěţe. Tím pádem nedojde ani ke 

krátkodobému odpojení napájených zařízení. Tohoto je moţné vyuţít i při startu dieselagregátu, 

například při testování. Nedojde tak zbytečně k výpadku napájení. 

9.2.3.3 Předehřev 

Při pouţití dieselagregátu jako záloţního zdroje, který je většinu času v nečinnosti, by mohlo 

při nízkých okolních teplotách dojít k obtíţím při jeho startu (v nejhorším případě tedy k úplnému 

selhání zálohy). Pokud tedy nezvolíme umístění v temperované strojovně, je vhodné pouţít 

předehřev chladící směsi. 

Topné těleso ohřívá chladící kapalinu, která dále zahřívá celý motor. Toto zařízení vyţaduje 

vnější napájení, ze kterého odebírá přibliţně 1 kW. 

 

9.3 Vyhodnocení 

K nevýhodám tohoto řešení patří především nutnost zajištění paliva, které je také nutné 

v pravidelných intervalech obměňovat. Dále by bylo moţné uvést emise škodlivých plynů. 

Vezměme však v potaz, ţe dieselagregát bude v činnosti jen výjimečně. 

Oproti jiným moţnostem, je moţno na následující parametry hledět jako na výhody. Jak je 

patrné z nákresů dieselagregátů, je zastavěná plocha poměrně malá. Dále je nutné uvaţovat další 

prostor pro palivovou nádrţ na 24 hodin provozu. Pro zjednodušení by se jednalo o krychli o 

hraně přibliţně 1,5 m. Dále je potřeba zváţit cenu, která se pohybuje okolo jednoho milionu 

korun. Náklady na palivo na potřebnou dobu se pohybují přibliţně mezi 40ti a 50ti tisíci korun. 

Velkou výhodou je také moţnost libovolně prodluţovat (či zkracovat) dobu zálohy, pouze 

zajištěním dalšího paliva. 

Díky uvedeným výhodám je v této práci tato moţnost povaţována za optimální. 
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10 ZÁVĚR 

10.1 Shrnutí cílů práce 

Hlavním cílem této práce bylo zajištění bezpečné odstávky teplárny Červený mlýn při 

výpadku elektrického napájení, především při rozsáhlé poruše elektrizační soustavy, takzvaného 

„blackoutu“. Jako vhodné řešení byl zvolen, průmyslově často pouţívaný, synchronní generátor 

poháněný vznětovým motorem, neboli dieselagregát. 

Nejdříve bylo nutné seznámení s teplárnou Červený mlýn, především po stránce citlivosti 

jednotlivých zařízení na ztrátu elektrického napájení. U těchto citlivých zařízení byl zjištěn 

nezbytný příkon. 

V dalších kapitolách se práce zabývala studií a návrhem akumulátorů a setrvačníku, jako 

záloţních zdrojů. Tato řešení se však nejevila jako vhodná pro danou aplikaci. Práce v další části 

shrnula základy funkce dieselových motorů a jejich aplikací pro záloţní generátory elektrické 

energie. Následně byl proveden návrh vhodných parametrů dieselagregátu, aţ po konkrétní 

zařízení. 

Součástí této práce byl téţ návrh na optimalizaci systémů teplárny z důvodu zajištění 

kompatibility se záloţním zdrojem. Jednalo se především o zařazení softstartérů do obvodů 

asynchronních motorů. 

 

10.2 Návrh dalšího postupu 

Jelikoţ tato práce řeší pouze bezpečnou odstávku, bylo by vhodné zváţit také moţnost 

opětovného najetí „ze tmy“. Záloţní zdroj by však musel předběţným odhadem dodávat aţ 

desetkrát větší výkon (2-3 MW). Náklady na takovýto zdroj jsou vysoké, s uváţením jeho 

dlouhodobé nečinnosti. Další moţností by tedy bylo najíţdění pomocí jiného zdroje, pomocí 

vyčleněné trasy v elektrizační soustavě. 
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