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ABSTRAKT 
 
Diplomová  práce se zabývá problematikou zásobování kotl� palivem. Tématicky je rozd�lena 
na 3 �ásti. Pro seznámení s dopravním za�ízením, které je instalováno v TP� pro dopravu 
paliva je v první �ásti uveden základní technický popis tohoto za�ízení. Dále navazuje 
všeobecný popis plánované rekonstrukce za�ízení v TP�. V poslední �ásti byla provedena 
technická studie navržených �ešení zásobování výrobního bloku palivem. 
 
 
ABSTRACT 
 
Thesis engages  problems of supply boilers to fuel. Theme in thesis is divided on 3 parts. For 
identification with traffic apparatus, which is install in heating plant P�erov for transportation 
of fuel, is in first part indicated cardinal technical description of this apparatus. Below  takes up 
general description of planned reconstruction of apparatus in heating plant P�erov. In last part 
was practised technical pursuit of designed resolutions of supply productive block of fuel. 
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1. ÚVOD 
 
     Dalkia �eská republika - Teplárna P�erov se zabývá výrobou a rozvodem páry, teplé 
vody a elektrické energie. Teplem vytápí  více jak 14 000 p�erovských domácností, ve�ejné 
objekty, soukromé spole�nosti, ú�ady a školy. Navíc dodává  páru o specifických parametrech 
pro technologii pr�myslových závod�. Elektrická energie je dodávána prost�ednictvím 
distribu�ní spole�nosti do rozvodné sít�. Pro výrobu tepelné a elektrické energie využívá 
chemickou energii, která je obsažena v palivu fosilního charakteru.  
 
     Teplárna v P�erov� byla budována v 60. a 70. letech minulého století. Postupn� zde byly 
uvedeny do provozu 3 kotle.V 90. letech byla zahájena postupná modernizace výrobního 
za�ízení teplárny, která spo�ívala v provedení generálních oprav dvou kotl�, v�etn� instalace 
moderního �ídícího systému. Došlo též k výstavb� dalšího kotle a ke spušt�ní nové turbíny. 
Postupem �asu a s nar�stajícími provozními hodinami za�ízení sou�asná technologie výroby 
elektrické energie nevyhovuje požadavk�m jak na spot�eby energie, spolehlivost, ú�innost, ale 
i ke spln�ní p�ísných limitních p�edpis�. 
 
     Z tohoto d�vodu je v Teplárn� P�erov v nejbližších letech plánovaná modernizace zastaralé 
technologie pomocí níž bude dosaženo vysoké úrovn� ochrany životního prost�edí s využitím 
nejlepších dostupných technik pro velká spalovací za�ízení. Zárove� dojde k významnému 
zvýšení energetické ú�innosti a snížení emisí, což bude ekologi�t�jší a ohledupln�jší v��i 
životnímu prost�edí. 
 
    V plánované modernizaci nedojde jen k obnov� spalovacího za�ízení, ale i ke stavb� �i 
rekonstrukci spole�ného za�ízení výrobních blok�. Bude se to týkat vn�jšího a vnit�ního 
zauhlovaní, odstruskování a odpopílkování a dalších pomocných za�ízení. Zárove� dojde k 
diverzifikaci palivové základny, což bude mít zásadní vliv na provoz celé teplárny.  
 
 
 
1.1 P�edm�t 
 
     P�edm�tem této práce je zpracování studie Skladování více druh� paliv na skládce na 
základ� studia, sb�ru a zpracování materiál�, které mi byly poskytnuty spole�ností Dalkia 
�eská republika a odbornou literaturou.  
 
1.2 Cíl 
 
     Cílem této diplomové práce je navrhnout vhodnou logistiku jednotlivých operací, která 
bude �ešit dovoz �erného, hn�dého uhlí a biomasy, jejich míchání, zauhlování kotl� a zajišt�ní 
dopravy paliva na výrobní blok z hlediska lidských zdroj�.  
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2. Technický popis za�ízení 
 
2.1  Základní charakteristika 
 
     Teplárna P�erov je výhradním výrobcem 
a dodavatelem tepelné a elektrické energie. 
Jedná se o klasickou teplárnou (obr. 1) 
pracující v parním cyklu a spalující fosilní 
palivo. Pro výrobu tepelné energie jsou zde 
instalovány 4 parní kotle a dva 
turbogenerátory TG1 a TG2 pro výrobu 
elektrické energie. Každý kotel je vybaven 
dv�ma zásobníky prášku, dv�mi mlýnicemi a 
dv�ma zásobníky surového uhlí. Kotle jsou 
konstruovány pro spalování ostravského 
proplástku. 
 

                                                                        Obr. 1  Teplárna P�erov 
 

     Pro zajišt�ní plynulého p�ísunu uhlí na výrobní blok ze skládek se používá zauhlovacích 
cest, které jsou tvo�eny  hlubinnými zásobníky, vyhrnovacími vozíky a soustavou zauhlovacích 
pás�. Výkon zauhlovacího za�ízení je dimenzován na celkový instalovaný výkon teplárny 315 
MWt. Tedy pro dva vysokotlaké kotle o výkonu 88,6 MWt a pro dva st�edotlaké kotle o 72,2  a  
65,6 MWt. 
 
     Palivo je dopravováno v samovýsypných vagónech Wap po cca 53 tunách. Uhlí z Wap je 
poté sypáno p�es m�íže hlubinného zásobníku, (v tzv. „Divadle“). Pod m�ížemi je 
železobetonová výsypka, v jejíž št�rbin� je umíst�n vyhrnovací vozík VV1 (záložní VV1a), za 
jehož pomocí dochází k vyhrnování paliva na dopravní pás T1 a p�es soustavu pás� T5, T6 a 
reverzní T7 v p�esýpací stanici, bu	  na pás  T10 - na  skládku „P�erov“ a nebo na pás T11 - na 
skládku „Hen�lov“. Palivo je poté rozhrnováno zam�stnancem DP� buldozerem po skládce 
„P�erov“  nebo „Hen�lov“. Maximální kapacita vykládky na skládku p�es pásy T 6, T 7, T 10 a 
T 11 je 350 t/h. 
 
     Palivo ze skládky je nahrnováno buldozerem  na m�íže násypky. Ve št�rbin� je palivo za 
pomocí vyhrnovacího vozíku VV2 dopravováno na pás T8, nebo VV3 na pás T9,  nebo VV4 
na pás T9a a dále na  soustavu pás� T2, T3 a T4  do zásobník� surového uhlí jednotlivých 
kotl� na výrobním bloku. Maximální kapacita pro zauhlení zásobníku surového paliva kotl�   
K 1,2,3,4 p�es pásy T 3 a T 4 je 300 t/h. 
 
Dle kvality vykládaného paliva je možno provést zauhlení ZSU kotl� výrobního bloku tak, že 
se pás T1 posune pojezdem nad T2. Tímto zp�sobem lze provést zauhlení ZSU p�ímo z 
„Divadla“. 
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2.2 Skládka paliva 
 

 
 

Obr. 2  Skládka paliva 
 
     Skládka paliva (obr. 2) je rozd�lena na �ást „Hen�lov“ a na �ást „P�erov“.  
Kapacita skládky „Hen�lov“ - cca 100 000 tun paliva a skládky „P�erov“ – cca 60 000 tun 
paliva. 
                        
     Množství uskladn�ného paliva by m�lo vysta�it na zimní provoz t�í kotelních jednotek a 
v období velkých mraz� pro špi�kování �tvrtého kotle. P�edzásobení paliva se provádí 
v období od m�síce b�ezna do konce �íjna, resp. listopadu. P�i nedostatku paliva v zimních 
m�sících slouží k rozmrazování zmrzlého paliva a k jejímu snažšímu vyprazd�ování z vagón� 
objekt rozmrazovacího tunelu. Tunel je vytáp�n párou o tlaku 0,9 MPa a teplot� 250 ºC. 
Najednou lze rozmrazit 16 vagón� Wap. Doba rozmrazování uhlí je závislá na venkovní 
teplot� a na dob� dopravy uhlí. M�že se pohybovat od 120 minut až po 400 minut. 
 
     Hrnutí paliva na skládku je p�ípustné ve všech sm�rech jen do maximálního sklonu hrnutí 
do svahu 25 stup��, hrnutí ze svahu do 35 stup��. Manipulaci paliva na skládce a p�ihrnování 
paliva do št�rbinových násypek je zajišt�na buldozerem CATERPILLAR D6R, (nouzov� p�i 
poruše buldozerem T171). 
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2.3    Palivo 
 
� Hlavní palivo: Fosilní palivo – �erné uhlí, Ostravský proplástek, který je produktem 

vodních prádel s vyšším obsahem popele. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 1  Parametry hlavního paliva  �4� 

 
� P�ídavné palivo: Biomasa – d�evo, cukrovarnické �ízky, d�evní piliny. V kotlích K1-

K4 je možné spalovat biomasu pouze ve sm�si s uhlím a to v hmotnostním pom�ru 10% 
až 15% biomasy a 85% až 90% uhlí.  

 
 

Vlastnost Ozna�ení Hodnota Rozm�r 
Výh�evnost Qr 8,5 - 12,3 MJ/kg 
Obsah vody Wr 30,5 - 45,5 % 
Obsah popele Ar 0,5 - 1,8 % 
Obsah síry Sr 0,04 - 0,08 % 

 
Tab. 2  Parametry p�ídavného paliva  �4� 

 
� Palivo zapalovací a stabiliza�ní: Kapalné palivo – lehký topný olej 
 

 
Vlastnost Ozna�ení Hodnota Rozm�r 
Výh�evnost Qr 41 MJ/kg 
Hustota p�i 20ºC �20 874 kg/m3 
Kin. viskozita p�i 40°C  � 8,34 mm2/s 
Obsah síry  Sr 0,93 % 
Obsah mech. ne�istot   0,0003 % 
Obsah popela po spálení Ar 0,01 % 
Bod vzplanutí Tvz 102 °C 

 
Tab. 3  Parametry zapalovacího a stabiliza�ního paliva  �4� 

 
 
 
 
 

Vlastnost Ozna�ení Hodnota Rozm�r 
Výh�evnost Qr 16,5 - 20 MJ/kg 
Obsah vody Wr 7,0 - 13,0 % 
Obsah popele Ar 38 - 49 % 
Obsah síry Sr 0,31 g/MJ 
Obsah prchavé slou�eniny Vdaf 30 - 35 % 
Zrn�ní paliva  0 - 20 mm 
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2.4   Popis za�ízení 
 
2.4.1   Vyhrnovací vozíky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 3  Vyhrnovací vozík 
 
     Vyhrnovací vozíky (obr. 3) slouží k p�emíst�ní uhlí z hlubinného zásobníku na pásy. 
Otá�ivé vyhrnovací rameno nabírá uhlí ze št�rbiny p�íslušného zásobníku a p�es násypku ho 
sype  na pás.  
Podle typu vozíku je možno regulovat rychlost pojezdu, otá�ky vyhrnovacího ramene zvláš
, 
nebo komplexn� jedním ovlada�em – otá�ky v závislosti na  rychlosti pojezdu. 
 
                      
Technické parametry vyhrnovacích vozík� 
�

Vyhrnovací vozík V 1 pro pás T 1 (P�erovský) 

Typ oboustranný �KD 
Dukla 

Pr�m�r vyhrnovacího 
ramene 2320 mm 

provozní výkon 160 – 360 t/h 
Motor 12,6 kW – 1745 ot./min. 
Otá�ky 2,23/10 ot./min. 
Variátor: min. otá�ky 89 ot./min. 
               max. otá�ky 400 ot./min. 
Hmotnost vozíku 6250 kg 

�

Tab. 4  Parametry vyhrnovacího vozíku V1  �4� 
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Vyhrnovací vozík V 1a pro pás T 1 (Hen�lovský) 
Typ oboustranný 12d–380d 
Pr�m�r vyhrnovacího 
ramene 2500 mm 

Otá�ky 2,98/17,9  ot./min. 
Sypná hmotnost 0,85 t/m3 
Motor variátoru 11/15 kW 
Regulátor otá�ek 
variátoru 0,18 kW 

Motor pojezdu 2 ks 550 W – 910 ot./min. 

P�evodovka pojezdu typ W 188, p�evod 
1:355 

Variátor: min. otá�ky 94/1455 ot./min. 
               max. otá�ky 564/830 ot./min. 
Hmotnost vozíku 6249 kg 

�

Tab. 5  Parametry vyhrnovacího vozíku V1a  �4� 
�

�

Vyhrnovací vozík V 2 pro pás T 8 (P�erov) 
Typ oboustranný 9d – 380d 

125 – 315 m3/h 
Dopravní výkon 

106 – 268 t/h 
Sypná hmotnost 0,85 t/m3 
Pr�m�r vyhrnovacího 
ramene 2500 mm 

Motor variátoru 15 kW 
Variátor: min. otá�ky 94 ot./min. 
               max. otá�ky 564 ot./min. 
Hmotnost vozíku 4350 kg 

 
Tab. 6  Parametry vyhrnovacího vozíku V2  �4� 

�

�

�

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
Tab. 7  Parametry vyhrnovacího vozíku V3  �4� 

Vyhrnovací vozík V 3 pro pás T 9 (Hen�lov) 
Typ DUKLA - oboustranný 
Dopravní výkon 125 – 250 t/h 
Otá�ky 1,45/6,52 
Pr�m�r vyhrnovacího 
kola 2320 mm 

Motor ORge67b-4 
Variátor: min. otá�ky 58 ot./min. 
               max. otá�ky 261 ot./min. 
Hmotnost vozíku 6250 kg 
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Tab. 8  Parametry vyhrnovacího vozíku V4  �4� 

 
 

2.4.2   Pásové dopravníky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4  Provedení pásového dopravníku 
 
     Dopravníkové pásy (obr. 4) tvo�í jeden z nejd�ležit�jších �lánk� p�i doprav� paliva z 
hlubinných zásobník� na skládku a ze skládky do zásobník� surového paliva. V oblasti 
p�epravy paliva našli nezastupitelné místo jako jednoú�elová za�ízení pracující kontinuáln�, 
jejichž hlavní výhodou je zajišt�ní nep�etržitého plynulého toku materiálu mezi místem 
nakládky a vykládky. 
           
     Charakteristickým  rysem takového pásového dopravníku je kombinovaný tažný a nosný 
prvek v podob� nekone�ného pryžového dopravního pásu pojížd�jícího po dopravních 
vále�cích. Základním tvarem dopravního pásu v p�í�ném pr��ezu je koryto s rovným dnem a 
šikmými bo�nicemi sklon�nými v úhlu 20˚ nebo 30˚. Výhodou takového provedení je pom�rn� 
velká  p�epravní kapacita na ší�ku dopravního pásu a jeho nenáro�ná údržba. 

Vyhrnovací vozík V 4 pro pás T9a (Hen�lov) 
Typ oboustranný 12d –380d 

250 – 630 m3/h 
Dopravní výkon 

213 – 536 t/h 
Sypná hmotnost 0,85 t/m3 
Pr�m�r vyhrnovacího 
ramene 2500 mm 

Motor  4 AP 112 M-4 
Variátor: min. otá�ky 129 ot./min. 
               max. otá�ky 400 ot./min. 
Otá�ky 4,1/24,6 ot./min. 
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Technické parametry dopravních pás� 
 
 

 
Tab. 9  Parametry dopravních pás� T1, T2, T3  �4� 

 
 

 
Tab. 10  Parametry dopravních pás� T4, T5, T6  �4� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parametry Jednotka Dopravní pás  
T1 

Dopravní pás  
T2 

Dopravní pás  
T3 

Ší�ka pásu [mm] 800 800 800 
Osová vzdálenost 
bubn� [mm] 65500 9400 95667 

Rychlost posuvu [m/s] 2 1,6 1,6 
Dopravní množství [t/h] 350 300 300 

Gumový pás  140mx800mm- 
AA-4/2, 32N/mm 

22mx800mm- 
AA-4/2, 32N/mm 

200mx800mm- 
AA-4/2, 32N/mm 

Pohon pásu  
el.buben 

pr.500x950 
380/50Hz 

el.buben pr.500x950 
380/50Hz,  

10kW, IP 44 

el.mot. F 25  
380/50Hz, 

5,5kW, IP 44 
 

Parametry Jednotka Dopravní pás  
T7 

Dopravní pás  
T8 

Dopravní pás  
T9 

Ší�ka pásu [mm] 1000 800 800 
Osová vzdálenost 
bubn� [mm] 5000 20000 32800 

Rychlost posuvu [m/s] 1,6 1,25 1,6 
Dopravní množství [t/h] 350 200 200 

Gumový pás  16mx1000mm- 
AA-4/2, 32N/mm 800mm,3 vložky 72mx800mm- 

AA-4/2, 32N/mm, 

Pohon pásu  

el.motor 
4AP132S4, 
380V/50Hz,  
5,5 kW, IP44 

el.buben pr. 400/900 
- 380/50Hz, 3,2 kW 

IP 44 

el.buben 
320x950x1,6/4- 

380V/220V, IP 44 
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Tab. 11  Parametry dopravních pás� T7, T8, T9  �4� 

 
 
2.4.3   Hlubinný zásobník „DIVADLO“ 
 

 
 

Obr. 5  Hlubinný zásobník 
 
     Hlubinný zásobník (obr. 5)  je zast�ešená stavba, kombinovaná z nosník�, zdiva a oken nad 
kolejí �. 2. Vjezd a výjezd z budovy jsou volné, kolej �. 2 je prodloužena pod expedi�ní sila 
popílku. Po obou stranách koleje v „Divadle“ jsou umíst�ny ochozní lávky, mezi kolejemi a 
lávkami je vloženo podéln� 20 kus� m�íží, p�es které se vysypává palivo z vagón�.  Pod 
m�ížemi je železobetonová výsypka, v jejíž št�rbin� je umíst�n vyhrnovací vozík (VV1, 
VV1a), za jehož pomoci dochází k vyhrnování paliva na dopravní pás T1 a dále soustavou pásu 
na skládku. V úrovni nad vagóny je zbudovaná lávka s potrubím rozvodu vzduchu, ze které se 

Parametry Jednotka Dopravní pás  
T4 

Dopravní pás  
T5 

Dopravní pás  
T6 

Ší�ka pásu [mm] 800 800 800 
Osová vzdálenost 
bubn� [mm] 78900 9000 59300 

Rychlost posuvu [m/s] 1,6 2 2 
Dopravní množství [t/h] 300 350 350 

Gumový pás  175mx800mm- 
AA-4/2, 32N/mm, 

22mx800mm- 
AA-4/2, 32N/mm, 

145mx80mm- 
AA-4/2, 32N/mm 

Pohon pásu  

el.motor F160 
LKD4 

380/50Hz,7,3kW 
IP44 

el.buben pr.500x950 
380/50Hz,5,5kW 

IP 44 

el. motor F200 
LK04 

380V/50Hz,30 kW 
IP44 
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provádí do�iš
ování vagón� od uhlí ofukováním za pomocí ty�e s tryskou. Vzduch je p�iveden 
z kompresorové stanice. Celý prostor je vybaven osv�tlením.  
 
                
2.4.4   Rozmrazovací tunel 
 

 
 

Obr. 6  Rozmrazovací tunel 
 
     Objekt rozmrazovacího tunelu (obr. 6) slouží k rozmrazovaní zmrzlého paliva pro snadn�jší 
ze železni�ních vagón�. Rozmrazovací tunel je dlouhý 245,25 m, široký 5,7 a 6,5 m vysoký. Je 
vytáp�n parou z parovodu o tlaku 0,9 MPa a teplot� 250˚C. Vytáp�ní je rozd�leno do 4 sekcí, 
každá pro 4 vagóny. 
 
     Pro každou sekci  je samostatná p�ípojka páry p�es dv� ru�ní armatury na levou a pravou 
v�tev p�ivád�jící páru do rozmrazovacího za�ízení podél dvou st�n uvnit� tunelu. 
Rozmrazovací za�ízení je tvo�eno d�rovanými trubkami, které jsou opat�eny vypoušt�cími 
armaturami. Jako ochrana brzdového systému vagón� je nainstalováno za�ízení, které 
studeným vzduchem vychlazuje brzdový systém pod 60˚C. 
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2.4.5   Pomocná za�ízení 
 
Shrnova�ka kabel� (pro propelerový v�z VV4) 
 
     Shrnovací vozík je pojízdný po kolejnici  L 70x8mm. V délce pod zásobníkem je nosná 
konstrukce upevn�ná k ocelovým plotni�kám, v míst� mimo je kolejnice upevn�ná k ocelovým 
podp�rám. 
 
Skluz z pásu T 7 na T 10  a z T 7 na T 11 
 
     Zhotovený ze základního plechu s=6mm, materiál 11 373. �inná plocha vyložená 
vym�nitelným ot�ru vzdorným plechem s=10mm, materiál 14 320. 
 
Shrnovací pluhy ru�ní na T 10 a T 11 
  
     Pluh je složen z konstrukce pluhu, vále�k� a pomalé p�evodovky. Ovládání je ru�ním 
kolem, pomocí p�evodovky. Stolice je nakláp�cí. Pro spád materiálu na následující pás jsou po 
obou stranách shrnovacího pluhu skluzy z materiálu 11 373, s=6mm, vyložené ot�ru vzdorným 
plechem, materiál 14 320, s=10mm. 
 
Skluz na pás T 7 
 
     Zhotovený ze základního plechu s=6mm, materiál 11 373. �inné plochy vyložené 
vym�nitelným ot�ru vzdorným plechem s=10mm, materiál 14 320. 
 
Skluz z pásu T 9a na T 9 
 
     Zhotovený ze základního plechu tlouš
ky 6mm, materiál 11 373. �inné plechy jsou 
vyložené vym�nitelným ot�ru vzdorným plechem t =10mm, materiál 14 320. Ve skluzu je 
zabudovaný kontrolér zahlcení RHP3. 
 
Hydraulické pluhy 
 
     Shrnovací pluhy pro pásy o ší�ce 800 mm, ovládání hydraulické, zhrnování materiálu na ob� 
strany. Skluzy jsou z plechu t=5mm, ovládání dálkové i z místa. Vypínání a signalizace polohy 
pluhu je provedeno spína�em. 
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3.   Situace v TP� a plánované zm�ny 
 
     Teplárna P�erov má v sou�asné dob� v provozu �ty�i kotle K1, K2, K3 a K4. V d�sledku 
modernizace závodu v nejbližších letech se již nyní p�ipravují zm�ny pro všechna tato za�ízení. 
Stávající kotle K1 a K4 budou zrušeny a nahrazeny zcela novým fluidním kotlem K5. Kotle K2 
a K3 projdou celkovou rekonstrukcí díky níž dojde ke zvýšení ú�innosti.  
 
     Navrhované za�ízení vychází z pot�eb provozu Teplárny P�erov na nové za�ízení pro 
zajišt�ní dodávek tepla pro m�sto P�erov a ostatní odb�ratele a sou�asn� pro výrobu a dodávku 
elektrické energie za výhodných ekonomických podmínek.  
 
     Celé nové za�ízení musí spl�ovat enviromentální požadavky na nové zdroje výroby tepla. 
Sou�asn� i požadavky Kodexu PS na rychlou zm�nu výkonu p�i poskytování podp�rných 
služeb. Požaduje se certifikace PR, SR a TR  celé teplárny v rámci rozsahu dodávky a 
schopnost ostrovního provozu. 
 
 
3.1    Kotel K5 
 
3.1.1    Popis kotle 
 
     Konstrukce fluidního kotle je v sou�asné dob� p�edm�tem jednání, proto nelze �íci jakého 
bude provedení a konstrukce. 
 
     Z hlediska parametr� musí být kotel K5 schopen maximálního a minimálního výkonu a 
dynamiky zm�ny výkonu dlouhodob� sám zvládnout sou�asný provoz TG1 a TG2 p�i letní 
dodávce tepla a plném využití regula�ního výkonu obou TG pro podp�rné služby. Maximální 
požadovaný výkon kotle K5 odpovídá stav�m s minimálním denním, resp. no�ním odb�rem 
topné páry a je cca 240t/h. Z tohoto stavu jsou odvozeny ostatní provozní stavy. Minimální 
výkon kotle K5 který zajistí regula�ní rozsah TG1 + TG2 je 96t/h. 
 
     Spolu s kotlem bude dodáno a instalováno i za�ízení nezbytné pro provoz kotle, tj. vnit�ní 
zauhlování, zásobníky paliva, odstruskování, odpopílkování, aditivní hospodá�ství, �išt�ní 
spalin a um�lý tah, kou�ovody a zavedení do odvodu spalin, elektroza�ízení, m��ení a regulace 
a �ídící systém kotle. 
 
 
3.1.2    Parametry kotle  
 

Technická data Kotel 5 
Jmenovitý výkon 185MWt 
Jmenovitý hmotnostní pr�tok páry 260 t.hod-1 
Jmenovitý tlak páry 9,41 Mpa 
Jmenovitá teplota páry 540 ˚C + 5 - 10 ˚C 
Provozní hodiny za rok cca 6000 
Ú�innost kotle dle výrobce 86,00% 

   
Tab. 12  Parametry  kotle K5 �4� 
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3.1.3    Palivo 
 
     Palivem pro fluidní kotel K5 bude �erné a hn�dé uhlí. Kotel však bude schopen spalovat i 
�ernouhelný proplástek (palivo sou�asných práškových kotl�). Jeho konstrukce je však 
navržena tak, ze je schopen spoluspalovat biomasu a hn�dé uhlí. P�i této dané sm�si musí být 
dodrženy požadované emisní limity a dodavatelem dodávané výkonové charakteristiky. 
 
 
� Hlavní palivo: Fosilní palivo – hn�dé uhlí.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 13  Parametry hlavního paliva �4� 
 
� Zapalovací a stabiliza�ní palivo: LTO nízkosírnatý (lehký topný olej) 
 
 

Vlastnost Ozna�ení Hodnota Rozm�r 
Výh�evnost Qr 41- 43 MJ/kg 
Hustota p�i 20ºC �20 max. 910 kg/m3 
Kin. viskozita p�i 40°C  � 3,2 - 18 mm2/s 
Obsah síry  Sr max. 1 % 
Obsah mech. ne�istot   max. 0,1 % 
Obsah popela po spálení Ar max. 0,02 % 
Bod vzplanutí Tvz 66 °C 

 
Tab. 14  Parametry zapalovacího a stabiliza�ního paliva �4� 

 
� P�ídavné palivo: Jako p�ídavné palivo pro kotel K5 se p�edpokládá biomasa v r�zné 

podob�. 
 

Parametry Jednotka Piliny Peleta Cukrovarnické 
�ízky Št�pka Rozm�r 

Výh�evnost Qr 10,5 15,6 8,5 9,5 MJ/kg 
Obsah vody WR 39,5 10 35,5 43 % 
Obsah popele Ar 0,45 5,5 6 1,67 % 
Granulometrie  0,1 -  0,3 3,0 - 10,0 0,1 - 3,0 3,0 - 5,0 cm 

                                                                       
Tab. 15  Parametry p�ídavného paliva �4� 

 

Vlastnost Ozna�ení Hodnota Rozm�r 
Výh�evnost Qr 10,7 - 13,5 MJ/kg 
Obsah vody Wr 21,2 - 27,1 % 
Obsah popele Ar 27,4 - 43,1 % 
Obsah síry Sr 0,42 - 0,82 g/MJ 
Obsah prchavé slou�eniny Vdaf 48 - 58 % 
Zrn�ní paliva  0 - 30 mm 
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3.1.4    Provoz 
 
     Moderní konstrukce kotle K5, p�evezme podstatnou �ást výroby páry pro realizaci dodávek 
tepla i elektrické energie. Stávající kotle K2 a K3 budou po uvedení kotle K5 do provozu 
zrekonstruovány a budou tvo�it dopl�kový zdroj páry a rezervu pro p�ípad výpadku kotle K5. 
Kotel K5 bude v topné sezón� provozován paraleln� s kotlem K2, p�i�emž budou spole�n� 
zásobovat TG1 a TG2. V letním provozu bude provozován pouze K5 jako samostatný zdroj 
páry pro TG1 a TG2. Kotel K3 bude sloužit jako špi�kový zdroj tepla pro nejchladn�jší dny. 
 
 
3.2 Kotel K2 
 
3.2.1    Popis kotle 
 
     Jedná se o vysokotlaký parní kotel sálavý, jednobubnový, dvoutahový s p�irozenou cirkulací 
a granula�ním ohništ�m.  
 
     Spalovací komora má obdélníkový tvar a je tvo�ena z varných trubek s praporky tak, že 
tvo�í celokovovou st�nu. Je rozd�lena mezist�nou na první a druhý tah. V horní �ásti na  bo�ní 
st�n� kotle jsou umíst�ny práškové a brýdové ho�áky a probíhá zde spalování. Olejové ho�áky 
sloužící k zapalování a stabilizaci jsou umíst�ny v úrovni práškových ho�ák�. Ve spodní �ásti 
spalovací komory doho�ívá uhelný prášek. Jeho zbytky padají p�ed mezist�nou do vynaše�e 
strusky, který je zde umíst�n. Granulované zbytky jsou odvád�ny z výsypky kotle p�es vanu a 
dále p�es drti� jsou splavovány do bagrovací jímky. 
 
     Ve druhém tahu kotle  stoupají spaliny vzh�ru. Zde jsou umíst�ny svazky trubek sálav� 
konvek�ního p�eh�íva�e �.4 a výstupního p�eh�íva�e �.5. Na výstupu páry z kotle je instalován 
hlavní parní uzáv�r s obtokem. Dále je pára vedena do parního uzlu, kde je provedeno 
propojení kotle K1 a K2.  
 
     V posledním tahu je umíst�n konvek�ní, dvoustup�ový p�eh�ívák �.3, v prvním stupni 
koutový a v druhém sálavý p�eh�ívák �.2 a sálavý p�eh�ívák �.1. Další teplosm�nnou plochou 
je ocelový dvoustup�ový oh�ívák vody (EKO). Trubkový oh�ívák vzduchu je poslední 
výh�evná plocha kotle. Spaliny proudí uvnit� trubek a vzduch vn� trubek.  
 
     V rámci rekonstrukce kotle K2 dojde k vým�n� celého tlakového systému. Nový tlakový 
systém bude navržen tak, aby byly dosaženy požadované parametry kotle p�i spalování 
zadaných paliv. 
 
     Požadovaný výkonový rozsah kotle po rekonstrukci bude od 125 – 65 tun páry za hodinu 
bez stabilizace s možností krátkodobého p�etížení o 10%. Rekonstrukce kotle bude probíhat 
vým�nou poškozených, zastaralých nebo nefunk�ních za�ízení, pop�ípad� instalací nových 
za�ízení dle sou�asných standard�. 
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3.2.2    Parametry kotle po rekonstrukci 
 

Technická data Kotel 2 
Jmenovitý výkon 88,6MWt 
Jmenovitý hmotnostní pr�tok páry 125 t.hod-1 
Jmenovitý tlak páry 9,41 MPa 
Jmenovitá teplota páry 540 +5 -10  ˚C 
Teplota napájecí vody 210˚C s VTO 
  170˚C bez VTO 
Provozní hodiny za rok  5000 - 6000 
P�edpokládaná ú�innost kotle 89,00% 

 
Tab. 16  Parametry kotle K2 �4� 

 
3.2.3    Palivo 
 
     P�edpokládaným palivem kotle K2 bude �erné uhlí i �ernouhelný proplástek, což je 
prorostlé uhlí nižší kvality, které je odd�lováno ve fázi úpravy uhlí podle m�rné hmotnosti. Pro 
zapalování a stabilizaci bude sloužit lehký topný olej. Parametry daných paliv jsou uvedené 
v kapitole 2.3. 
 
 
3.2.4    Provoz 
 
     Kotel K2 bude v provozu soub�žn� s novým fluidním kotlem K5, a bude zásobovat 
turbosoustrojí TG1 a TG2 parou. Jeho provoz se p�edpokládá v závislosti na dodávaném 
elektrickém výkonu v pr�b�hu zimního období. P�edpokládaný prob�h je 5000 až 6000 hodin. 
 
  
3.3   Kotel K3 
 
3.3.1    Popis kotle 
 
     Jedná se o st�edotlaký parní kotel sálavý, dvoububnový, dvoutahový s p�irozenou cirkulací 
a granula�ním ohništ�m.  
 
     Sálavé topeništ� je provedeno z membránových st�n zav�šených na nosné konstrukci kotle. 
V horní �ásti na  bo�ní st�n� kotle jsou umíst�ny práškové a brydové ho�áky a probíhá zde 
spalování. Olejové ho�áky sloužící k zapalování a stabilizaci jsou umíst�ny v úrovni 
práškových ho�ák�. Spodní �ást spalovací komory je rozd�lena na dv� granula�ní výsypky   s 
drti�i strusky, rozdrcená škvára padá do splavovacího kanálu. 
 
     Ve druhém tahu kotle stoupají spaliny vzh�ru. Je zde umíst�n visutý p�eh�ívák a za ním 
v samostatných tazích kotlový svazek. Také se z prostoru druhého tahu odsávají spaliny pro 
mlýnský okruh. V posledním tahu jsou umíst�ny další teplosm�nné plochy, ocelový 
dvoustup�ový oh�ívák vody (EKO), trubkový oh�ívák vzduchu a parní oh�ívák vzduchu. 
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     V rámci rekonstrukce kotle dojde k vým�n� celého tlakového systému, mimo ekonomiséru, 
který z�stane zachován a bubnu, který bude vym�n�n za buben z likvidovaného kotle K4, 
pokud to jeho stav dovolí. Nový tlakový systém bude navržen tak, aby byly dosaženy 
požadované parametry kotle p�i spalování zadaných paliv.  
     Požadovaný výkonový rozsah kotle po rekonstrukci bude od 100 – 50 tun páry za hodinu 
bez stabilizace s možností trvalého p�etížení o 10%. 
 
 
3.3.2    Parametry kotle po rekonstrukci 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 17  Parametry kotle K3 �4� 

 
3.3.3   Palivo 
 
     P�edpokládaným palivem kotle K2 bude �erné uhlí i �ernouhelný proplástek, což je 
prorostlé uhlí nižší kvality, které je odd�lováno ve fázi úpravy uhlí podle m�rné hmotnosti. Pro 
zapalování a stabilizaci bude sloužit lehký topný olej. 
 
 
3.3.4   Provoz 
 
     Kotel K3 bude v provozu soub�žn� s novým fluidním kotlem K5, a rekonstruovaným 
kotlem K2, a to pouze po omezenou dobu v zimních m�sících p�i pot�eb� zvýšeného množství 
páry pro topnou sí
. Bude  dodávat páru p�ímo do topné sít�. Provoz se p�edpokládá 
v závislosti na dodávaném topného výkonu a v závislosti na požadavcích na dodávku 
elektrického výkonu zejména v pr�b�hu zimního období. Sou�asn� bude sloužit jako záloha 
topného výkonu pro p�ípad výpadku vysokoteplotních kotl�. Ro�ní p�eb�h se uvažuje do 1500 
hodin provozu. 
 
 
4.    �EŠENÍ PROBLEMATIKY FOSILNÍHO PALIVA 
 
4.1 Dovoz �erného a  hn�dého uhlí 
 
     Dovoz obou paliv (ostravského proplástku a hn�dého uhlí) pro kotle K2, K3 a K5 bude 
realizován po železnici v samovýsypných vagónech Wap o kapacit� cca 53 tun. Jejich 
vykládka se uskute�ní v sou�asném objektu do hlubinného zásobníku „Divadla“. Palivo 
z vagón� bude vysypáno do železobetonové výsypky, v jejichž št�rbin� je umíst�n vyhrnovací 
vozík (VV1,VV1a), za jehož pomocí dojde vyhrnování paliva na dopravní pás a na soustavu 
pás� na skládku, nebo na výrobní blok. 

Technická data Kotel 3 
Jmenovitý výkon  65,6MWt 
Jmenovitý hmotnostní pr�tok páry 100 t.hod-1 
Jmenovitý tlak páry 0,9 MPa 
Jmenovitá teplota páry 235 ˚C 
Provozní hodiny za rok  do 1500 
Ú�innost kotle dle výrobce 86,00% 
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4.2 Požadavky na skladování fosilních paliv 
 
Požadavky na skladování tuhých paliv jsou dány nornou �SN 44 1315. 

     Tato norma stanoví postupy skladování tuhých fosilních paliv a opat�ení sledující jejich 
hospodárné a bezpe�né skladování v energetických výrobnách, pr�myslových závodech, 
uhelných skladech, uhelnách a sklepech spot�ebitel�. 

     Teplárna P�erov musí z d�vod� skladovaní hn�dého a �erného uhlí zajistit snížení 
samovznícení p�i manipulaci a skládkování. Bezpodmíne�n� musí být zajišt�no, aby 
nedocházelo ke vzájemnému míchání obou paliv. Vzdálenost mezi hromadami uhlí musí být 
min. 3,5 m. Ložná plocha musí být vy�ištena, aby se na nich neudržovala voda. Vhodným 
materiálem je beton, betonové panely s mezerami vypln�nými pískem nebo tvrdým zemitým 
materiálem. 
 
     U voln� nasypaných hromad je nutné opatrným sypaním zabránit odd�lování hrubých frakcí 
od jemných a jejich hromad�ní. Maximální výška voln� sypaných hromad je vymezena na 4 m 
pro hn�dá uhlí (prachová, net�íd�ná, t�íd�ná a praná) a 6 m pro �erná uhlí (t�íd�ná a praná). 
 
     U mechanizovaných sklad�, které umožnují zhut�ování paliva je p�ípustná výška hromad 
pro n�která paliva 30 m a výška základny hromady 150 m. Takovéto zhut�ování zmenšuje 
prostory mezi kusy uhlí a zabra�uje se tak p�ístupu vzduchu do hromady a zmenšuje se tak 
riziko samovznícení. U hn�dých uhlí a lignit� je výška vrstvy uhlí podle druhu limitována. U 
hn�dých uhlí a lignit� by nem�la p�esáhnout 7-9 m, �erná uhlí 10-12 m, u antracit� a chudých 
�erných uhlí není výška vrstvy omezena.  
 
Nebezpe�ná z hlediska samovznícení je teplota 60˚C. Dojde-li k vytvo�ení ložiska, kde teplota 
stoupne na 60˚C je pot�eba uhlí zchladit vodou, nebo vybrat ložisko a uhlí spalit. 
 
 
4.3 Faktory ovliv�ující množství vyloženého a taženého paliva na 
          kotelnu a na skládku 
 
      Problematika vykládky paliva a dosažení co možná nejv�tší efektivnosti spo�ívá p�edevším 
ve slad�ní rychlosti otá�ek vyhrnovacího kola (propeleru) a rychlosti pojezdu tak, aby bylo 
zajišt�no maximálního zatížení dopravní cesty, což je v p�ípad� vyhrnovacího vozíku VV1 a 
cesty p�i tažení na skládku 350 tun/h a 300 tun/h p�i tažení na kotel. 

P�i tažení z Divadla je toto množství závislé na kvalit� paliva. P�i tažení ze skládky na kotelnu 
závislé i na zp�sobu dopravy uhlí na m�íže. 

� V p�ípad� ideálního uhlí (uhlí suché  a kusovité), je vše v po�ádku a maximální zatížení 
dopravní cesty je zaru�eno. P�i neslad�ní otá�ek m�že jen dojít k rychlému vybrání 
št�rbiny. Úplné vybrání m�že mít za následek, ze p�i vysypání uhlí z vagón� dojde ke 
krátkodobému p�etížení pás�, nebo
 uhlí má možnost propadnout prázdnou št�rbinou až na 
pás. 

 
� V p�ípad� slepeného uhlí (prach nebo mokré uhlí) je sesouvání uhlí pomalejší a �asto 

dochází ke klenbování. Proto je nutné rychlost vykládky zpomalit z d�vodu podjížd�ní uhlí 
a nelze nikdy p�esn� docílit maximálního zatížení dopravních pás�.  
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� Problém s palivem nastává i v zimních m�sících, kdy dochází k zamrzávání paliva ve 

vagónech p�i doprav�. Následná vykládka je velmi náro�ná, nebo
 v mnoha p�ípadech 
nesta�í ru�ní uvol�ování paliva ty�í s rukojetí a škrabkou. Pro tyto p�ípady  je možnost 
použít rozmrazovací tunel. Ten je však po stránce energetické i �asové nevýhodný a je 
používám jen v nejnutn�jších p�ípadech. 

 
� Zmrzlé hroudy uhlí na skládce, které nepropadávají p�es m�íže násypek a je nutné je 

rozbíjet jsou též negativním jevem, který ovliv�uje množství taženého paliva na kotelnu.  
 
 
4.4 Kapacitní možnosti skládky fosilního paliva 
 
     Skládka paliva slouží pro krytí p�ípadných výkyv� v plynulosti zásobování palivem. 
Velikost skládky a celého komplexu vn�jšího zauhlování je závislá p�edevším na výkonu 
kotelny a druhu spalovaného uhlí. Z kapacitního hlediska by m�la zásoba paliva p�edstavovat 
zásobu na ¼ roku, ale m�že být i menší. 
  
     Rozloha skládky je ur�ena výškou vrstvy skladovaného paliva. Výška vrstvy uhlí je dána 
vlastnostmi uhlí. Rozhodující je t�íd�ní paliva, obsah síry, obsah vlhkosti a obsah prchavých 
látek. 
   
     Skládka uhlí TP� se d�lí na �ást Hen�lov s plochou cca 12100 m2 a udávanou kapacitou 
100 000 tun a na �ást P�erov s plochou cca 4500 m2 a  kapacitou 60 000 tun (pro �erné uhlí). 
 
     Kapacita skládky P�erov na �erné uhlí bude vytížena maximáln�, nebo
 p�ed skladování  na 
zimní období, bude vyžadovat skladovat cca 65000 tun uhlí. 
 
     Skládka Hen�lov bude sloužit pro skladování hn�dého uhlí. Kapacitn� lze p�edpokládat, že 
by bylo možné skladovat kolem 60000 až 70000 tun hn�dého uhlí. To však nebude pot�eba, 
nebo
 hn�dé uhlí bude dováženo v pr�b�hu celého roku. Sice i zde nastávají problémy ze 
zamrzáním ve vagónech p�i doprav�, ale tento problém bude v nutném p�ípad� vy�ešen 
rozmrazovacím tunelem. 
     Je t�eba mít na z�eteli i náchylnost hn�dého uhlí na samovznícení (p�i skladování velkého 
množství), které je závislé na obsahu prchavé ho�laviny, síry, vody a v neposlední �ad� závislé 
na velikosti zrn. Delší dobou skladování ztrácí uhlí na kvalit�, nebo
 ztrácí prchavou ho�lavinu, 
rozpadá se na menší kousky a na prach. P�edb�žn� lze po�ítat s tím, že na skládce by se mohlo 
pr�b�žn� skladovat cca 40000 tun hn�dého uhlí. Tato množství by m�lo vysta�it minimáln� na 
dva m�síce provozu fluidního kotle K5 p�i jeho jmenovitém výkonu. 
 
 
4.5  Plánovaná výroba tepla a spot�eba paliva b�hem roku 
 
     V následujících tabulkách 18,19 jsou uvedeny p�edpokládané m�sí�ní produkce tepla a 
spot�eby paliv pro kotel K5 a K2, K3 po jejich rekonstrukci.  
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Tab. 18  Energie v p�ivád�ném  palivu �4� 

 
 

 
Tab. 19  Plánovaná spot�eba paliva b�hem roku 

     Palivo    

  
Proplástek 

Hn�dé 
uhlí MUS 

hp1 

Hn�dé 
uhlí MUS 

hp2 

Biomasa 
bílá 

Biomasa 
hn�dá 

Lehký 
topný 
olej 

Spot�eba 
celkem 

M�síc           Teplo v palivu       
        [GJ]       

1 336085 111996 111996 19199 76797 2278 658351 
2 272556 101176 101176 17344 69378 600 562230 
3 245315 112141 112141 19224 76897 528 566246 
4 200277 95307 95307 16338 65353 5971 478553 
5 206953 87453 87453 14992 59968 328 457147 
6 0 128758 128758 22073 88291 0 367880 
7 0 102892 102892 17639 70555 3074 297052 
8 0 133069 133069 22812 91247 0 380197 
9 200277 90703 90703 15549 62196 328 459756 

10 206953 96204 96204 16835 67340 6931 490467 
11 241553 108341 108341 18573 74291 928 552027 
12 308948 111705 111705 19149 76597 1000 629104 

Spot�eba 
celkem 2218917 1281744 1281744 219728 878910 21966 5899010 

       Palivo       

  
Proplástek 

Hn�dé 
 uhlí MUS 

hp1 

Hn�dé 
uhlí MUS 

hp2 

Biomasa 
bílá 

Biomasa 
hn�dá 

Lehký 
topný 
olej 

Spot�eba 
celkem 

M�síc       Množství paliva     
       [tun]       
1 18671,4 8296,0 8296,0 1919,9 7679,7 52,7 44915,7 
2 15142,0 7494,5 7494,5 1734,4 6937,8 13,9 38817,1 
3 13628,6 8306,7 8306,7 1922,4 7689,7 12,2 39866,4 
4 11126,5 7059,8 7059,8 1633,8 6535,3 138,2 33553,4 
5 11497,4 6478,0 6478,0 1499,2 5996,8 7,6 31957,0 
6 0,0 9537,6 9537,6 2207,3 8829,1 0,0 30111,7 
7 0,0 7621,6 7621,6 1763,9 7055,5 71,2 24133,8 
8 0,0 9857,0 9857,0 2281,2 9124,7 0,0 31119,8 
9 11126,5 6718,7 6718,7 1554,9 6219,6 7,6 32346,1 

10 11497,4 7126,2 7126,2 1683,5 6734 160,4 34327,8 
11 13419,6 8025,3 8025,3 1857,3 7429,1 21,5 38778,0 
12 17163,8 8274,4 8274,4 1914,9 7659,7 23,1 43310,4 

Spot�eba 
celkem 123273,2 94795,9 94795,9 21972,7 87891,0 508,5 423237,2 
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P�edpokládaná spot�eba paliva v tunách (tab.19) je odvozená z jednoduchého p�epo�tu a to 
podle (1).  
 
Parametry použité pro p�epo�et jsou uvedeny v tabulce 1.  
 

r
i

p
pv Q

Q
M �                                                                                                                          (1)  

kde 
 

pQ  (kJ)     -   teplo v palivu  
r
iQ  (kJ/kg) -  výh�evnost spalovaného paliva 

pvM  (kg)  -  hmotnostní tok dodávaného spalovaného paliva 
 

 
4.6 Návrh harmonogramu dovozu paliva 
 
Specifikace problému: 
 
�asový harmonogram dovozu �erného a hn�dého uhlí je nutné navrhnout s ohledem na: 
 
� provoz kotl� a jejich plánovanou spot�ebu paliva b�hem roku (viz. tab.19) 

 
� množství paliva, které je možné vyložit za jeden den 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tab. 20  Dosažené hodnoty vykládky 

 
 
V tab. 20  jsou uvedeny hodnoty vyložených vagón� deseti náhodných dn�.   

 
Z tohoto pohledu bude pro další výpo�ty po�ítáno s 30 vagóny a možností vyložení až 1600 
tun paliva, nebo
 je to dolní hranice, kterou lze bez problém� splnit za 24 hodin.  

Den  Vyložené množství  
[tun] Po�et vyložených vagón� 

1 1671 33 
2 1568 33 
3 1616 32 
4 1570 31 
5 1734 32 
6 1682 32 
7 1504 31 
8 1613 30 
9 1545 30 

10 1561 32 
Pr�m�r 1606,4 31,6 
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Otázkou z�stává, kolik tun paliva bude p�i 30 vozech ve skute�nosti vyloženo. Nelze totiž 
nikdy zaru�it, že ve vozech bude vždy cca 53 tun paliva. Všechny návrhy budou teoretické, 
nebo
 celý systém vykládky závisí na kvalit� paliva, a je tedy velmi prom�nlivý. 
 

� zimní období, kdy jsou problémy se zamrzlým palivem ve vagónech. Z tohoto d�vodu je 
dovoz �erného uhlí v zimních m�sících zcela vylou�en. Množství paliva, které se 
spot�ebuje je naskládkováno b�hem roku.  

 
� kapacitní možnosti skládky paliva (uvedené v kapitole 4.4) 
 
� zajišt�ní skládkové reservy, pro p�ípad krizového stavu �i náhlé situace, kdy nebude možné 

dovést palivo  
 
� 21 možných dn� vykládky v m�síci. Tento po�et dn� odpovídá pracovním dn�m v m�síci. I 

když je v teplárn� nep�etržitý provoz a dovoz by byl možný každý den je sou�asný dovoz 
navržen na již zmi�ovaných 21 dn�. Dva zbývající dny v týdnu jsou ur�eny na údržbu 
za�ízení. 

 
 
Vlastní návrh harmonogramu: 

 
     Vlastní návrh harmonogramu dovozu je navržen na množství  paliva, které  se m�sí�n� 
spot�ebuje a na množství, jenž je nutno skladovat.  
 
     V následující tabulce 21 jsou uvedeny hodnoty po�tu dn�, které budou pot�eba na vykládku 
paliva p�i m�sí�ních spot�ebách paliva. Toto množství musí být minimáln� m�sí�n� 
dovezeno. 
 

 
Tab. 21  Plánované m�sí�ní spot�eby fosilního paliva 

 
 

                    �erné uhlí                    Hn�dé uhlí   

M�síc Spot�ebované množství  
[tun] 

Po�et dn� 
vykládky 

Spot�ebované množství  
[tun] 

Po�et dn� 
vykládky 

1 18671,4 11,7 16592 10,4 
2 15142 9,5 14989 9,4 
3 13628,6 8,5 16613,4 10,4 
4 11126,5 7,0 14119,6 8,8 
5 11497,4 7,2 12956 8,1 
6 0 0,0 19075,2 11,9 
7 0 0,0 15243,2 9,5 
8 0 0,0 19714 12,3 
9 11126,5 7,0 13437,4 8,4 

10 11497,4 7,2 14252,4 8,9 
11 13419,6 8,4 16050,6 10,0 
12 17163,8 10,7 16548,8 10,3 
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Tab. 22  Navržený dovoz fosilního paliva 

 
 
     V návrhu dovozu fosilního paliva (tab. 22) je zahrnuto zimní období od listopadu do února, 
kdy je dovoz �erného uhlí zcela vylou�en. Množství paliva, kreré se spot�ebuje, je 
naskládkováno b�hem roku. Výchozí situace p�edpokládá skládkovat v zimním období cca 
65000 tun �erného uhlí. Dovoz hn�dého uhlí realizován celoro�n�. Poblém se zamrzlým uhlím 
v zimním období bude vy�ešen rozmrazovacím tunelem. V tomto tunelu budou vagóny 
s palivem rozmrazovány po dobu nutnou k rozmrazení. Kolik bude skladováno pr�b�žn� 
hn�dého uhlí, to je dáno jednak bezpe�nostními p�edpisy a tim na kolik dní budeme chtít mít 
zásobu paliva. 
 
 
5.   �EŠENÍ PROBLEMATIKY BIOMASY   
 
5.1     Dovoz biomasy do skladu 
 
     Pro zásobování biomasou je nutné podstatným zp�sobem upravit vle�ku závodu, a to tak, 
aby byla co nejvíce usnadn�na vykládka biomasy. Biomasa bude dopravena do oblasti skládky 
v železni�ních vagónech, každý o kapacit� cca 35 tun biomasy. Následn� stranovými 
výsypkami vysypána a kolovým naklada�em zavezena bu	 na skládku biomasy, nebo p�ímo na 
nakládku biomasy. Ze skládky bude biomasa dopravována do bunkru kotle p�es nakládku, 
vybavenou dvojicí šnekových podava��  a soustavou dopravních pás�. 
 
 
5.2     Požadavky na technické vybavení skladu na biomasu  
 
     Sklad biomasy bude  pravd�podobn� zast�ešený objekt ze železobetonové konstrukce. Ve 
skladu biomasy musí být umíst�no technické vybavení umož�ující práci s biomasou. Je 
navržen mostový je�áb, který m�že být použit pro p�esun biomasy ze skládky ke šnekovým 
podava��m, dopravní pás na výrobní blok, tak pro p�ekládání biomasy z d�vodu vysušování. 
Další navrženou mechanizací je již zmi�ovaný kolový naklada� zajiš
ující p�esun biomasy.  

                    �erné uhlí                   Hn�dé uhlí  

M�síc Dovezené množství 
[tun] 

Po�et dn� 
vykládky 

Dovezené množství 
[tun] 

Po�et dn� 
vykládky 

1 0 0 22400 14 
2 0 0 22400 14 
3 17600 11 16000 10 
4 17600 11 16000 10 
5 17600 11 16000 10 
6 11200 7 19200 12 
7 16000 10 17600 11 
8 11200 7 19200 12 
9 19200 12 14400 9 

10 17600 11 16000 10 
11 0 0 22400 14 
12 0 0 22400 14 
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     Pásové dopravníky na biomasu ve venkovním provedení budou vedeny na otev�ených 
pásových lávkách se zakrytím horní v�tve dopravníku. Toto opat�ení chrání dopravovanou 
biomasu p�ed pov�trnostními nebo jinými vlivy a zabra�uje úletu lehkých �áste�ek. P�esypy 
budou dopln�ny mlžícím za�ízením omezující prašnost. Všechny dopravní cesty, p�esypy, 
skluzy navrženy tak, aby nedocházelo ke klenbování paliva nebo k ucpání dopravních cest. 
Prostor pásového dopravníku nad bunkrem biomasy bude vybaven odsáváním pro zamezení 
prašnosti. 
 
 
5.3      Spot�eba biomasy p�i jmenovitém výkonu kotle 
 
Výpo�tem zjistíme, kolik biomasy by byl kotel schopen spálit p�i svém jmenovitém výkonu 
 
Parametry použité pro výpo�et jsou uvedeny v  kapitole 3.1.2. 
 

                                  skg
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Q
M
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i

V
PAL /64,22
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�
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                                  (2)  

hodinov�:     
� �

hkgM

hkgMM

palH

palpalH

/8150464,223600

/3600

���

���
 

Vypo�ítané hodnoty jsou jako u uhlí orienta�ní.  
 
S biomasou se však po�ítá jako s palivem, které se bude p�imíchávat do hn�dého uhlí. 
Uvažovaná sm�s by ve skute�nosti m�la pohybovat v hmotnostním pom�ru 0 až 10% biomasy 
a 90 až 100% uhlí. 
 
 
pro 100% biomasy…………………………………..…spot�eba 22,64 kg/s => 81504 kg/h 
 
pro 10% hmotnostního obsahu biomasy………………spot�eba 2,264 kg/s => 8150,4 kg/h 
 
pro 30% hmotnostního obsahu biomasy………………spot�eba 6,79 kg/s => 24451 kg/h 
 
Výpo�et pilin na promíchávání s uhlím 
 

Pilina Hn�dé uhlí 

1 prm = 0,25 tun 1 m3 = 1,2 tun 
1t = 10 GJ 1t = 13,5 GJ 

1prm = 2,5 GJ 1 m3 = 16,2 GJ 

 
Tab. 23  Parametry piliny a uhlí �B� 

 
1) Hmotnostní pom�r piliny : hn�dé uhlí, 10:90% 
    10tun : 85tun, 40prm pilin : 75 m3, což je zhruba 1:1 objemov� 
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2) Výh�evnostní pom�r piliny : hn�dé uhlí, 10:90% 
    1tun : 6,6 tun, 4prm pilin : 5,5 m3, což je zhruba 1:1 objemov� 
 
3) Míchání objemov� (doporu�eno)  piliny : hn�dé uhlí, 1:3 
    váhov� 1 tun : 14,4 tun, což je výh�evnostn� 10 : 194,4 GJ 
 
 
5.4     Kapacitní možnosti skládky paliva 
 
     Kapacita skládky je navržena s požadavkem na 7-denní zásobu biomasy p�i spoluspalování 
biomasy s uhlím do tepelného obsahu 30% v p�ivád�ném palivu. Pro jmenovitý výkon kotle a 
pro výh�evnost biomasy 9,5 MJ/kg to znamená skladovat cca 4000 tun biomasy (hodnoty pro 
výpo�et viz kap. 5.3). Pro toto množství to znamená plochu 2700 m2 p�i maximální p�ípustné 
výšce vrstvy biomasy 2,5 m.  
 
 
5.5     Návrh harmonogramu dovozu paliva 
 
Specifikace problému 
 
�asový harmonogram dovozu biomasy je nutné navrhnout s ohledem na: 
 
� provoz kotle a jeho plánovanou spot�ebu paliva b�hem roku (viz. tab.19) 

 
� množství paliva, které je možné vyložit za jeden den. Kapacita vykládky je stanovena pro 

požadavek kontinuálního zásobení kotle K5. Sou�asná spot�eba a tvorba zásoby na skládce 
biomasy vyžaduje vykládku a dopravy biomasy minimáln� na 2 vagóny za hodinu, to 
znamená cca 70 t/h. Z tohoto pohledu je možno reáln� denn� vyložit, až 630 tun biomasy, 
což odpovídá 18 vagón�m. Pro další výpo�ty bude tedy po�ítáno s 18 vagóny a celkové 
hmotnosti biomasy 630 tun.  
Otázkou však z�stává, jakým systémem budou vagóny p�istavovány do prostoru vykládky. 
Pokud bude možnost p�istavit celý vlak a vykládat práv� 2 vagóny je reálné vyložení 
požadovaného množství biomasy. Pokud však bude možné p�istavit jen dva vagóny je 
nutno po�ítat s problémy, které mohou nastat. Tyto problémy mohou souviset jak 
s p�istavováním, tak s odtahováním vagón�. Doba vykládky se tak, m�že podstatn� 
prodloužit. 

       
� kapacitní možnosti skládky paliva (uvedené v kapitole 5.4) 
 
� zajišt�ní skládkové reservy, pro p�ípad krizového stavu, kdy nebude možný dovoz paliva  
 
 
Vlastní návrh harmonogramu 

 
     Vlastní návrh harmonogramu dovozu je navržen na množství  paliva, které  se m�sí�n� 
spot�ebuje a na množství, jenž je nutno skladovat. V následující tabulce 24 jsou uvedeny 
hodnoty po�tu dn�, které budou pot�eba na vykládku paliva p�i m�sí�ních spot�ebách paliva. 
Toto množství musí být minimáln� m�sí�n� dovezeno. 
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Tab. 24  Plánované m�sí�ní spot�eby biomasy 

 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 25  Navržený dovoz biomasy 
 
 

5.6   Míchání biomasy s uhlím 
 
     V projektu modernizace Teplárny P�erov je po�ítáno se spoluspalováním biomasy ve sm�si  
s hn�dým uhlím. Pro tento p�ípad je navržen vlastní skladovací objekt, ve kterém bude biomasa 
skladována. Ze skládky je biomasa dopravena do prostoru nad zásobníkem hn�dého uhlí. 
V tomto prostoru dojde ke smíchání biomasy s uhlím do požadovaného pom�ru.  
 
 
 

  Biomasa  

M�síc Spot�ebované množství 
[tun] Po�et dn� vykládky 

1 9599,6 15,2 
2 8672,2 13,8 
3 9612,1 15,3 
4 8169,1 13,0 
5 7496 11,9 
6 11036,4 17,5 
7 8819,4 14,0 
8 11405,9 18,1 
9 7774,5 12,3 

10 8417,5 13,4 
11 9286,4 14,7 
12 9574,6 15,2 

                          Biomasa   

M�síc Dovezené množství [tun] Po�et dn� vykládky 

1 10710 17,0 
2 9450 15,0 
3 10710 17,0 
4 9450 15,0 
5 8820 14,0 
6 11340 18,0 
7 9450 15,0 
8 11340 18,0 
9 9450 15,0 

10 9450 15,0 
11 10710 17,0 
12 9450 15,0 
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5.7   Náhradní �ešení dovozu a míchání biomasy s uhlím 
 
     Pokud však projekt nebude realizován, je nutné navrhnout náhradní �ešení dovozu, 
skladovaní a míchání biomasy s uhlím. P�ípadné zp�soby nakládání s biomasou, skladování, 
doprava a manipulace je nutné �ešit s využitím stávajících p�ístupových cest v areálu teplárny a 
jejich možným minimálním rozší�ením. Náhradní variantou je dovoz biomasy do prostoru 
skládky hn�dého uhlí, který se zajistí nákladní kamionovou dopravou. Úprava skládky není 
nutná, nebo
 stávající velikost plochy s betonovým povrchem je pro ukládání biomasy 
dostate�ná.  
 
     P�i skladování biomasy je však t�eba zohlednit vlhkost paliva, skladbu biomasy (zda se 
jedná o peletu, pilinu, št�pku), zp�sob ukládání apod. Nebezpe�í zapa�ení a samovznícení je 
dosti vysoké. 
 
 
Technologie míchání 
 
     Vlastní princip míchání bude vzpo�ívat v tom, že se biomasa mechanicky smíchá 
buldozerem typu CATERPILLAR s uhlím na skládce a to tak, aby promísení bylo maximáln� 
rovnom�rné. Poté je nahrnována na m�íže násypky a za pomocí vyhrnovácího vozíku VV3 
sypána na pás T9 a soustavu pás� T2, T3, T4 dopravována spolu s hn�dým uhlím do zásobník� 
surového paliva p�íslušného kotle. 
 
 
Pozitiva 
 
� Z pohledu ekonomického lze tento zp�sob míchání biomasy s hn�dým uhlím považovat za 

nejvíce p�ijatelný, nebo
 odpadá investice do stavby skladu na biomasu a dopravních cest. 
 
� Odpadá nutnost o údržbu celého systému skladování biomasy 
 
� Odpadá navýšení po�tu zam�stnanc� 
 
 
Negativa 
 
� Dovoz biomasy nebude možný v železni�ních vagónech, nebo
 na to není p�izp�sobena 

vle�ka závodu. Náhradní variantou je jen dovoz v kamionech, u kterého se dá  
p�edpokládat, že bude ekonomicky dražší, než dovoz po železnici.  

 
� Skladování biomasy mimo zast�ešený objekt sebou p�inese problémy s pov�trnostními 

vlivy (biomasa m�že navlhnout). Tento fakt bude mít zásadní vliv na kvalitu biomasy. 
Zhorší následné míchání, doprava do zásobníku surového paliva, podmínky spalování 
(sníží tepelný výkon kotle) atd. 

 
� Míchání biomasy a �erného uhlí vyžaduje buldozer a obsluhu, která bude zapot�ebí  p�i 

rozhrnování  a zhut�ování �erného, nebo hn�dého uhlí na skládce. 
 
� Nedocílení požadovaného míchacího pom�ru biomasy a hn�dého uhlí.  
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Zhodnocení míchání buldozerem 
 
     Náklady na stavbu skladu, dopravních cest a p�íjezdové vle�ky budou vysoké. Z tohoto 
pohledu si dovedu p�edstavit tuto variantu míchání biomasy a uhlí buldozerem. To však není 
nejd�ležit�jší rozhodující hledisko o tom, zda sklad a pomocná technologická za�ízení postavit, 
nebo ne. Osobn� si myslím, že p�edevším záleží na parametrech paliva, se kterým bude 
pracováno a  následn� spalováno. Tedy záleží na míchacím pom�ru obou paliv (biomasy a 
hn�dého uhlí). Toho lze však dosáhnout jen p�i realizaci bu	 míchacího centra, nebo p�ímého 
dávkování biomasy do spalovací komory. 
 
 
6.  ZAUHLOVÁNÍ KOTL�  
 
     Zauhlování je místo elektrárny, které zajiš
uje dopravu paliva z místa vykládky do kotelny 
v takovém množství, aby byla zajišt�na dostate�ná  dodávka paliva pro zásobníky surového 
uhlí nad kotli výrobních blok� a tím zajišt�na plynulá výroba elektrické energie. 
  

6.1     Zauhlování kotl	 stavající zauhlovací trasou    
 
     Zauhlování kotl� ze skládky (obr. 7) se uskute�ní pomocí vyhrnovacích vozík� VV4, VV3 a 
VV2 a dopravních pás�: 
 
� T9a, T9, T2, T3, T4 pro VV4    - pro hn�dé uhlí 
� T9, T2, T3, T4 pro VV3            - pro hn�dé uhlí   
� T8, T2, T3, T4 pro VV2            - pro �erné uhlí 
 
     Vlastní zauhlování uhelných bunkr� jednotlivých kotl� je možno provést p�ímo z Divadla 
p�es vyhrnovací vozík VV1 a dopravní pásy T1, T3, T4. Tímto zp�sobem je až 50% veškerého 
dovezeného paliva dopraveno p�ímo do uhelných bunkr� jednotlivých kotl� a zbývající �ást je 
ukládána na venkovní skládky paliva. Tím je omezena manipulace s palivem a prašnost celého 
systému. Povolené zatížení pás� je 300 t/h p�i tažení na kotel a 350 t/h p�i tažení na skládku. 
Jsou to hodnoty, které zajistí bezpe�ný provoz dopravní cesty (skute�ná hodnota je však menší, 
odvíjí se od kvality paliva). Surové uhlí ze skládky je dopravováno po pásech a za pomocí 
shrnova�� umíst�ných nad každým zásobníkem shrnováno do zásobníku paliva p�íslušného 
kotle. Zásobník surového uhlí je ocelový a má tvar kolmého jehlanu, kde jedna st�na na stran� 
ke koteln� je svislá. Každý kotel (K2, K3) má dva zásobníky o objemu 160m3, což odpovídá 
kapacit� kolem 112 tun uhlí. Každý zásobník je pln�n na cca 100 tun surového uhlí. Kotel K5 
bude mít zásobník s požadavkem na zauhlení po 12-14 hodinách.   
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Obr. 7  Schéma zauhlovacích tras 
 

6.2    Zauhlování kotl	 stávající a novou zauhlovací trasou    
 
     Zauhlování kotl� K2 a K3 ze skládky bude možné stávající zauhlovací trasou za pomocí 
vyhrnovacího vozíku VV2 a soustavu pás� T8, T2, T3, T4.  
 
     Zauhlování kotle K5 bude uskute�n�no vyhrnovacím vozíkem VV3, (VV4) a p�es soustavu 
nových pás�. Kolik jich bude, je p�edm�tem technického stavu. Skute�ná vytíženost  nové 
zauhlovací cesty by mohla být kolem 180-200 t/h, tak jak je tomu u stávající trasy. Podle 
kvality paliva by mohla být i vetší.  
 
 
 Výhoda dvou zauhlovacích cest 
 
� V p�ípad� poruchy stávající zauhlovací trasy (roztrhnutí pásu, porucha hnacího motoru, 

zasypaní dopravní cesty…..), lze zajistit dopravu paliva do zásobník� druhou dopravní 
cestou.  
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� P�i ur�itém provozním stavu, lze bez problém� zauhlovat ob�ma zauhlovacími cestami 
najednou. 

 
 
Nevýhody nové zauhlovací trasy 
 
� Vysoká po�izovací cena celého za�ízení 
 
� Zna�né úpravy p�i napojování k sou�asným hlubinným zásobník�m a k zásobník�m 

surového paliva na výrobním bloku 
 
 
Zhodnocení  
 
Nová zauhlovací trasa by z jistého pohledu byla výhodná. Avšak z pohledu na kapacitní a 
�asové hledisko zauhlování kotl� je možno zajistit dopravu uhlí na výrobní blok i jen stávající 
zauhlovací trasu (viz. kap. 6.1). 
 
 
6.3     Spot�eba paliva p�i jmenovitých výkonech kotl	 
 
Parametry použité pro výpo�et jsou uvedeny v tabulce 26.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tab. 26  Parametry kotl� �4� 

 
 
Hmotnostní tok paliva Mpal: Kotel K2 
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Hmotnostní tok paliva Mpal: Kotel K3 
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  Jednotka Kotel K2 Kotel K3 Kotel K5 
Jmenovitý výkon [MWt] 88,6 65,6 185 
Druh použitého paliva  �erné uhlí �erné uhlí Hn�dé uhlí  
Výh�evnost paliva [MJ/kg] 17 17 13,5  
Ú�innost kotle dle 
výrobce [%] 89 86 86 
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hodinov�:     
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Hmotnostní tok paliva Mpal: Kotel K5 
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Ovšem vypo�tené spot�eby paliva za hodinu, které  jsem zde uvedl, je hodnotami orienta�ními. 
Ve skute�nosti budou kolísat podle výh�evnosti paliva, které nebude konstantní. 
 
 
6.4  �asová a kapacitní kalkulace zauhlení zásobník	 
 
     V kap. 6.3 jsou uvedeny hodnoty spot�eby paliva jednotlivých kotl�. Podle t�chto hodnot, 
kapacitní možnosti zásobník� paliva a instalované technologie dopravních pás� je navržen 
�asový plán zauhlení jednotlivých zásobník�. 
  
     Pro kotle K2, K3 a zásobníky o kapacit� pln�ní  kolem 100 tun paliva (závislé na kvalit� 
paliva) to znamená zauhlení po 4 hodinách. Pro kotel K5 s požadavkem zauhlení po 12-14 
hodinách to znamená navrhnout zásobník o objemu 420-500 m3 a celkové kapacit� 500 - 600 
tun hn�dého uhlí. S požadavkem na dva zásobníky bude kapacita uhelných bunkr� cca 840 -
1000 m3. P�i sm�sy biomasy a uhlí bude množství paliva v zásobníku menší, nebo
 ob� paliva 
mají rozdílnou objemovou hmotnost v 1m3. Skute�né množství paliva v zásobníku by se 
muselo p�epo�ítat podle pom�ru v jakém byly smíchány. 
 
 

Parametr Jednotka Kotel K2 Kotel K3 Kotel K5 
Kapacita zásobníku [tun] 100 100 600 
Max. vytíženost dopravní 
cesty [tun/hod] 300 300 300 

Doba zauhlení [min] 20 20 120 
 

Tab. 27  Doby zauhlování p�i ideálních stavech 
 
 
     V tab. 27 jsou uvedeny �asové hodnoty zauhlení p�i maximálním zatížení dopravní cesty. 
Z pohledu reality je nelze brát jako dosažitelné. Ve skute�nosti tyto hodnoty budou jiné, nebo
 
je nutné p�ihlížet i na negativní faktory, které budou množství paliva na pásu ovliv�ovat a tedy 
i zatížení dopravní cesty. Jedním z faktor� jsou vlastnosti paliva, ale m�že to být i obsluha, 
která by nezajistila optimální chod vyhrnovacího vozíku apod. 
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     V tab. 28 jsou uvedeny hodnoty zauhlení náhodných 5 dn� v m�sících leden a srpen. Jsou to 
reálné hodnoty zatížení pás�, které byly zm��eny pásovou váhou BOEKELES umíst�nou nad 
pásem T3. Pr�m�rné hodnoty pro �erné uhlí za celý m�síc leden jsou 194 t/hod uhlí a 161 t/hod 
za m�síc srpen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tab. 28  Skute�ná vytíženost dopravní cesty 
 
Pro další návrhy bude po�ítáno s vytížeností pás� 180 - 200 t/hod pro ob� fosilní paliva.  
 
     V tab. 29 jsou uvedeny �asové hodnoty zauhlení všech kotl�, které je p�ibližné dosažené 
skute�nosti.  
 

Parametr Jednotka Kotel K2 Kotel K3 Kotel K5 
Kapacita zásobníku [tun] 100 100 600 
Skute�ná kapacita 
zauhlení [tun/hod] 180-200 180-200 180-200 

Doba zauhlení zásobníku [min] 33-30 33-30 200-180 
 

Tab. 29  Doby zauhlení  
 

     Hn�dé uhlí pro kotel K5 bude mít p�ibližn� stejnou hmotnost jako �erné. Ovšem p�i 
spole�né doprav� s biomasou bude skute�né zatížení pásu pravd�podobn� nižší. P�edpokládá 
se, že by mohlo být nižší  pokud se nebude míchat v hmotnostním pom�ru.   
 
V tab. 30 jsou uvedeny denní �asové hodnoty zauhlení zásobník�. 
 
 

 

 
 

Tab. 30 Denní doby zauhlení   
 
 
 
 
 
 

  Leden Srpen 

  Tažené množství 
Den [t/hod] 

1 158,53 161,39 
2 196,16 177,61 
3 177,42 188,94 
4 213,41 147,31 
5 194,83 161,77 

Pr�m�r  
5 dn� 188,07 167,404 

Parametr Jednotka Kotel K2 Kotel K3 Kotel K5 
Doba jednoho zauhlení [min] 33-30 33-30 200-180 
Doba denního zauhlení [min/den] 198-180 198-180 400-360 
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7.   NÁVRH LOGISTIKY JEDNOTLIVÝCH OPERACÍ  
 
7.1    Ú�el    
 
      Nejd�ležit�jším požadavkem v systému zauhlování je zajišt�ní plynulosti soub�žné 
vykládky paliva, zauhlování kotl� a míchání paliv. Pro tyto p�ípady je nutné navrhnout �asový 
plán jednotlivých operací tak, aby se vzájemn� nep�ekrývali a též aby byly dodrženy 
legislativní požadavky z hlediska lidských zdroj�. Dodržení �asového plánu zajiš
uje bezpe�ný  
a spolehlivý provoz navazujících technologických celk� TP� spojených s využitím 
dodávaných surovin. 
 
 
7.2    Organizace obslužné práce (sou�asný stav)    
 
      Obslužné práce z pohledu vykládky paliva jsou uskute��ovány: 
 
- pracovníky OKD - Doprava, a.s 
- pracovníky TP� 
 
 
Pracovníci OKD - Doprava, a.s.  
 
Strojvedoucí:  
 

� ve spolupráci se zam�stnancem pov��eným �ízením posunu provádí p�istavování a 
odsun vagón� nad hlubinný zásobník „Divadlo“ 

 
� odpovídá a spole�n� se zam�stnancem pov��eným �ízením posunu provádí vykládku 

samovýsypných voz� v p�edepsané p�ístavné dob� 
 

Zam�stnanec pov��ený �ízením posunu 
 

� provádí vykládku paliva  ve spolupráci s p�edákem zauhlování 
 
� provádí do�iš
ování vagón� stla�eným vzduchem 
� zodpovídá za �istotu pracovišt�  

 

Pracovníci TP�  

 
P�edák zauhlování 
 

� v zauhlování organizuje práci tak, aby byla zajišt�na bezpe�nost práce u obsluhujícího 
personálu a nedošlo k poškození stroj� a za�ízení 
 

� pln�ní ZSU jednotlivých kotl� zajiš
uje po telefonické dohod� s dispe�erem 
 

� spolupracuje s firmou OKD – Doprava, a.s. p�i vykládce paliva 
 

� odpovídá za v�asnou dodávku paliva do ZSU jednotlivých kotl� 
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� stá�ení topného oleje �ídí tak, aby byly dodrženy MPP pro manipulaci v hospodá�ství 

topného oleje za p�ísného dodržování požárních a bezpe�nostních p�edpis� p�i 
manipulaci s ropnými látkami 
 

� provádí kontrolu stavu po�ítadla  pásové váhy T3   
 

� v dob� zauhlování zásobník� u kotl� organizuje práci tak, aby zauhlení bylo plynulé p�i 
dodržování všech provozních a bezpe�nostních p�edpis� 
 

� odpovídá za bezporuchový, bezpe�ný a ekonomický chod celého úseku zauhlování 
 
 
Zauhlova� 
 

� je pod�ízen p�edákovi zauhlování, s kterým spolupracuje p�i vykládce paliva a doprav� 
paliva na výrobní blok 
 

� provádí transport paliva p�es vyhrnovací vozíky na zauhlovací pásy  podle pot�eby na 
kotel i na skládku  
 

� pln� zodpovídá za úklid ve vnit�ních prostorách zauhlování  na základ� rozd�lovníku 
úklidových prací 
 

� kontroluje chod pásu, vále�k�, pohán�cích stanic v�etn� motoru, p�evodovky, 
kontroluje napínací stanici u pás� T4, T6, T3, T9a, T10, T11, dbá o jejich �istotu a 
mazání to�ivých �ástí a dopl�uje olej u „Askánie“ zvedacích pluh� 
 

� dbá, aby nedošlo k p�ehlcení pás� palivem a jejich poškození 
 

� kontroluje opot�ebení stíra�� na pluzích u pás� T4, T10, T11 a stíra�� na pásech 
v p�esýpacích stanicích 
 

� provádí úklid pod pásem a vále�ky a po ukon�ení tažení  provede úklid na celém 
sv��eném úseku 
 

� zodpovídá  za dostate�né množství uhlí  v zásobnících surového paliva na výrobním 
bloku po natažení 
 

� zodpovídá za množství paliva p�ivád�ného na pás a jeho rovnom�rné ukládání, za 
funkci zabezpe�ovacího za�ízení, funkci napínacího za�ízení, stav a funkci stíra�� na 
pásech, stav a mazání bubn�, teplotu ložisek, stav signalizace, správný chod 
vyhrnovacích vozík� a také pluh� na pásech T4, T10, T11 a stav a �istotu napínacích 
stanic pás� T3, T4, T6, T9a, T10, T11 

 
 
Strojník pracovních stroj� 
 

� provádí vykládku paliva na skládce rovnom�rným rozhrnováním uhlí po celé ploše 
skládky, p�i zauhlování kotl� p�ihrnuje uhlí na m�íže pomocných hlubinných zásobník� 
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� je pln� zodpov�dný za ukládání paliva na skládku, p�i zakládání skládky a p�i doprav� 
paliva pro spot�ebu nesmí vytvo�it nebezpe�né st�ny hrozící sesutím nebo zasypáním 
zam�stnanc� zauhlování 
 

� dbá, aby vytvo�ená skládka nebyla op�ená o st�nu vykládacího tunelu, zást�ešku pásu 
T6 a nep�esypávala se do kolejišt� 
 

� horní �ást  skládky udržuje bez hrází a proláklin 
 

� provádí m��ení teploty skládky paliva (1x týdn� na ned�lní ranní sm�n�) a provede 
zápis do „Provozního deníku zauhlování“ 

 
 

7.3    �asový harmonogram jednotlivých �inností zam�stnanc	  
         zauhlování TP� a zam�stnanc	 OKD - Doprava, a.s 
 
     Místem p�edání paliva mezi dopravcem a provozovatelem je rošt nad hlubinného zásobníku  
„Divadle“. Pracovní �innosti obsluhy TP�  v �ase 6.00 – 18.00 je úzce spjata s �asovým 
harmonogramem vykládky  paliva  pracovník� OKD - Doprava, a.s. Na tuto skute�nost nelze 
zapomínat. 
 
 

 

 
 
 
 
   
 
 
 

 

Tab. 31  Pracovní �innosti 
 
  

       V tabulce 31 je uvedeno rozvržení pracovní �innosti obsluhy OKD-Ostrava. Podle t�chto 
�as� by m�la probíhat plynulá vykládka paliva ze strany dopravce. Je však nutné po�ítat s tím, 
že b�hem vykládky m�žou nastat situace, které �asové pln�ní vykládky bude zpomaleno. 
Takovými situacemi mohou být problémy p�i p�estavovaní a odstavovaní vagón�, problémy p�i 
vykládce paliva. 
 
 
Harmonogram prací s fosilním palivem 
 
      P�i návrhu jsem vycházel z n�kolika kombinací, které by byly nejvíce reálné. Avšak 
n�které z nich nespl�ují n�které požadavky, a proto jsou mén� p�ijatelné. Pro srovnání jsem je 
však uvedl, aby bylo vid�t, jak se od sebe liší. Tyto pracovní �innosti budou zajiš
ovány 
obsluhou TP� uvedené v kap. 7.2. �asové �ešení soub�žné vykládky paliva, zauhlování kotl� z 
pohledu obsluhy TP� je navrženo v tabulkách 32,33,34,35.  
 

�as Pracovní �innost 
6.30 - 10.00 Vykládka paliva do hlubinného zásobníku 

10.00 - 10.30 P�estávka na ob�d 

10.30 - 11.30 Technologická p�estávka ve vykládce, provád�ní 
úklidových prací, p�ípadná vykládka jiných materiál� 

11.30 - 13.45 Vykládka paliva do hlubinného zásobníku 
13.45 - 14.30 P�estávka 
14.30 - 18.00 Vykládka paliva do hlubinného zásobníku 
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Harmonogramy pracovních �inností jsou  navrženy s ohledem na: 
 

� zauhlování výrobního bloku p�i maximálním výkonu kotl� 
 

� reálnou situaci s pohledu dosažení kapacit a možnosti instalované technologie 
 

� p�estávku v práci a bezpe�nostní p�estávku, které jsou dány zákoníkem práce �. 
262/2006 Sb. v § 88.  

 

Podle tohoto zákona a právních p�edpis� je zam�stnavatel povinen poskytnout  
zam�stnanci nejdéle po 6 hodinách nep�etržité práce p�estávku v práci na jídlo a oddech 
v trvání nejmén� 30 minut, p�i�emž p�estávka m�že být rozd�lena do n�kolika �ástí v 
trvání nejmén� 15 minut. 

 

� 3-sm�nný provoz nebo 2-sm�nný provoz pohledu obsluh 
 

� �asové prodloužení jednotlivých operací z d�vodu p�esunu osob a najížd�ní za�ízení 

 

 
Tab. 32  �asový harmonogram jednotlivých operací 

 
 
V  tab. 32 jsem navrhl zauhlování kotle K5 po p�íchodu odpolední sm�ny. Ze zauhlením 
v tomto �ase by nebyl až tak velký problém. Problém by nastal p�i prodloužení tažení v dob� 

 �as Pracovní �innost 
6:00 - 6:30  Tažení na kotel K3 
6:30 - 8:45  Tažení paliva na skládku 
8:45 - 9:45  Tažení na kotel K2, K3 
8:45 - 11:00  Tažení paliva na skládku 

11:00 - 11:30  P�estávka 
11:30 - 12:45  Tažení paliva na skládku 
12:45 - 13:45  Tažení na kotel K2, K3 

Sm�na 1 

13:45 - 14:00  P�edání pracovišt� mezi sm�nami 
14:00 - 17:30  Tažení na fluidní kotel K5 
17:30 - 18:30  Tažení na kotel K2, K3 
18:30 - 19:00  P�estávka 
19:00 - 20:45  Tažení paliva na skládku (dokon�ení) 
20:45 - 21:45  Tažení na kotel K2, K3 

Sm�na 2 

21:45 - 22:00  P�edání pracovišt� mezi sm�nami 

22:00 - 0:45  Dokon�ovací práce p�i tažení, úklidové práce, revizní 
 práce 

0:45 - 1:45  Tažení na kotel K2, K3 
1:45 - 2:15  P�estávka 
2:15 - 5:15  Tažení na fluidní kotel K5 
5:15 - 5:45  Tažení na kotel K2 

Sm�na 3 

5:45 - 6:00  P�edání pracovišt� mezi sm�nami 
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2:15 – 5:15. Z tohoto pohledu by se prodloužilo tažení kotle K2 nebo K3 až na 6 hodin. To by 
m�lo za následek, že zauhlení jednoho kotle by se muselo rozdvojit a provést pozd�ji. To je 
však nep�ijatelné jak �asov�, tak i s pohledu obsluhy. 
 
 

 �as Pracovní �innost 
6:00 - 9:00  Tažení na fluidní kotel K5 
9:00 - 10:00  Tažení na kotel K2, K3 

10:00 - 11:00  Tažení paliva na skládku 
11:00 - 11:30  P�estávka 
11:30 - 12:45  Tažení paliva na skládku 
12:45 - 13:45  Tažení na kotel K2, K3 

Sm�na 1 

13:45 - 14:00  P�edání pracovišt� mezi sm�nami 
14:00 - 16:45  Tažení paliva na skládku 
16:45 - 17:45  Tažení na kotel K2, K3 
17:45 - 18:15  P�estávka 
18:15 - 21:15  Tažení na fluidní kotel K5 
21:15 - 21:45  Tažení na kotel K2 

Sm�na 2 

21:45 - 22:00  P�edání pracovišt� mezi sm�nami 
22:00 - 22:30  Tažení na kotel K3 
22:30 - 1:45  Dokon�ení tažení na skládku 
1:45 - 2:45  Tažení na kotel K2, K3 
2:45 - 3:15  P�estávka 
3:15 - 4:45  Úklidové a údržbové práce 
4:45 - 5:45  Tažení na kotel K2, K3 

Sm�na 3 

5:45 - 6:00  P�edání pracovišt� mezi sm�nami 
 

Tab. 33  �asový harmonogram jednotlivých operací 
 
 
V harmonogramu podle tab. 33 jsem se snažil vystihnout, jak bude vypadat zauhlení kotle K5 
v dob� 6:00 až 9:00. Ve dnech, kdy se bude provád�t vykládka hn�dého uhlí by návrh nebyl 
špatný. Je nutné však po�ítat i s �erným uhlím a v této dob� by vykládka citeln� stála s pohledu 
dopravce. �asový harmonogram obsluhy dopravce by se tak musel upravit podle toho, jaké 
palivo bude dovezeno. 
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Tab. 34  �asový harmonogram jednotlivých operací 

 

V  tab. 34 jsem vystihl rozvržení pracovní �innosti do dvou pracovních sm�n. Z pohledu 
obsluhy není žádný problém a jednotlivé operace lze provád�t v p�edepsaných �asech. Je však 
nutné vzít v úvahu fakt do jaké míry by byl problémový p�echod se sou�asného 3-sm�nného 
provozu na provoz 2-sm�nný. S p�echodem na 2-sm�nný provoz je nutné upravit sm�ny, proto 
tento harmonogram p�edem zamítám. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  �as Pracovní �innost 
6:00 - 7:00  Tažení na kotel K2, K3 
7:00 - 10:00  Tažení paliva na skládku 

10:00 - 11:00  Tažení na kotel K2, K3 
11:00 - 11:30  P�estávka 
11:30 - 13:30  Tažení paliva na skládku 
13:30 - 14:30  Tažení na kotel K2, K3 
14:30 - 14:45  P�estávka 
14:45 - 17:45  Tažení na fluidní kotel K5 

Sm�na 1 

17:45 - 18:00  P�edání pracovišt� mezi sm�nami 
18:00 - 19:00  Tažení na kotel K2, K3 
19:00 - 21:30  Tažení paliva na skládku (dokon�ení) 
21:30 - 22:30  Tažení na kotel K2, K3 
22:30 - 23:00  P�estávka 
23:00 - 1:30  Úklidové a údržbové práce 
1:30 - 2:30  Tažení na kotel K2, K3 
2:30 - 2:45  P�estávka 
2:45 - 5:45  Tažení na fluidní kotel K5 

Sm�na 2 

5:45 - 6:00  P�edání pracovišt� mezi sm�nami 
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  �as Pracovní �innost 
6:00 - 7:00  Tažení na kotel K2, K3 
7:00 - 10:00  Tažení paliva na skládku 

10:00 - 11:00  Tažení na kotel K2, K3 
11:00 - 11:30  P�estávka 
11:30 - 13:45  Tažení paliva na skládku 

Sm�na 1 

13:45 - 14:00  P�edání pracovišt� mezi sm�nami 
14:00 - 15:00  Tažení na kotel K2, K3 
15:00 - 18:00  Tažení na fluidní kotel K5 (Tažení paliva na skládku) 
18:00 - 19:00  Tažení na kotel K2, K3 
19:00 - 19:30  P�estávka 
19:00 - 21:45  Dokon�ení tažení na skládku 

Sm�na 2 

21:45 - 22:00  P�edání pracovišt� mezi sm�nami 
22:00 - 23:00  Tažení na kotel K2, K3 
23:00 - 1:15  Úklidové a údržbové práce 
1:15 - 2:15  Tažení na kotel K2, K3 
2:15 - 2:45  P�estávka 
2:45 - 5:45  Tažení na fluidní kotel K5 

Sm�na 3 

5:45 - 6:00  P�edání pracovišt� mezi sm�nami 
 

Tab. 35  �asový harmonogram 
 
 
     V  tab. 35 je pracovní �innost rozvržena do t�í pracovních sm�n. Takto navržený 
harmonogram je pružný a vždy bez problém� je možné podle pot�eby za�ít s �inností d�ív. 
Tento návrh je z mého pohledu nejvíce p�ijatelný a nezávislý na tom, zda bude zauhlení 
provedeno jen sou�asnou, nebo i za spolupráce s novou zauhlovací trasou.  
 
Ur�itým problémem by mohlo být jen prodloužení tažení na kotel K5 v ranních hodinách, kdy 
vždy po tažení dochází ke st�ídání sm�n. 
 
      Pozornost je t�eba i zam��it na zauhlení kotle K5 hn�dým uhlím v  odpoledních hodinách. 
Nikdy jej nelze navrhnout tak, aby nezasahoval do vykládky �erného uhlí z vagón�. Tento stav  
bude mít bezpochybn� vliv na dokon�ení tažení �erného uhlí na skládku. �ešením je, že 
zbývajících maximáln�  424 tun paliva (závislé na kvalit� dodaného paliva) m�že být vyloženo 
do hlubinného zásobníku „Divadla“. Tažením v dob� 18:00 - 19:00 bude toto množství 
postupn� odebíráno. Toto �ešení zajistí plynulost dodávky, možnost neskladování paliva na 
skládce. Sou�asn� nedojde ke zm�n� sou�asného �asového harmonogramu pracovník� OKD - 
Doprava, a.s. 
 
     Ve dnech, kdy bude koncipován dovoz hn�dého uhlí 3 hodiny tažení na kotel K2 a K3  
nepochybn� ovlivní vykládku hn�dého uhlí. Pro pracovníky zauhlování však tento stav nebude 
mít zásadní vliv, nebo
 nevyložené množství paliva v této dob� je možno vyložit pozd�ji. Pro 
pracovníky OKD - Doprava, a.s. to znamená, že by v této dob� z�stali nevyužiti. 
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Zhodnocení harmonogram� pro práci s fosilním palivem 
  
      U všech navržených harmonogram� pracovních �inností je na první pohled vid�t, že 
vykládka nebo tažení �erného �i hn�dého uhlí �asov� pokrývá prakticky celých 24 hodin. 
�asové reservy, které se naskytli jsou vyhrazeny pro ostatní práce, které souvisejí z údržbou, 
úklidem a revizí jednotlivých za�ízení apod. Již te	 je jasné, že sou�asní pracovníci, kte�í se 
podílejí na vykládce fosilního paliva nebudou moci provád�t soub�žnou práci s biomasou. 
Z tohoto d�vodu je nutné navrhnout i harmonogram pro práce s biomasou. Pro tuto �innost by 
m�la být posílena jednotka zauhlova�� o dva pracovníky v každé sm�n�, kte�í splní 
požadované p�edpoklady i pro práci ve skladu biomasy. Navýšení jen p�i realizaci skladu 
biomasy. 
 
 
Harmonogram prací s biomasou na skládce 
 
      Míchání biomasy spolu s hn�dým uhlím by bylo nejlepší uskute�nit v no�ních hodinách, 
kdy nebude probíhat tažení uhlí na skládku. Avšak je nutné po�ítat s tím, že na míchání se 
podepíše tma. Proto míchání v tento �as nedoporu�uji. Efektivn�jší je provád�t míchání i p�es 
den, kdy pot�eba p�chování uhlí na skládce bude va�ešeno postupným využíváním shrnovacích 
pluh� na celé délce pásu T10 nebo T11. 
 
 
Harmonogram prací s biomasou ve skladu biomasy 
 
      P�i návrhu jsem vycházel z toho, že by bylo možné využít navržené pracovníky i do oblasti 
zauhlování. Pokud budeme brát úvahu �asy, které souvisejí p�ímo s vykládkou biomasy, 
vychází mám, že �istý �as pro vykládku p�edstavuje 10 hodin za ob� sm�ny. Tento �as by m�l 
vysta�it na vyložení 18 vagón� denn� (kap 5.4), které by se m�li p�i kapacit� vykládky 
vykládat cca 9 hodin. Hodina navíc by sloužila jako rezerva na krytí �asových zpožd�ní. Zbylé 
3 hodiny, by mohli sloužit pro tažení uhlí na kotel K5. 
 
 

  �as Pracovní �innost 

6:00 - 11:00  Vykládka biomasy a její doprava na skládku, doprava   
 biomasy do bunkru biomasy 

11:00 - 11:30  P�estávka 
11:30 - 13:45  Vykládka a p�ekládka biomasy na skládce 

  
Sm�na 1 

  
  13:45 - 14:00  P�edání pracovišt� mezi sm�nami 

14:00 - 14:45  Manipulace na skládce 
14:45 - 18:00  Manipulace na skládce (Tažení na fluidní kotel K5) 
18:00 - 18:30  P�estávka 
18:30 - 21:45  Dokon�ení vykládky biomasy 

  
  

Sm�na 2 
  
  21:45 - 22:00  Opušt�ní pracovišt� 

 
Tab. 36  �asový harmonogram 

 
 
      Podle tohoto harmonogramu (tab. 36) by se mohli všechny práce s biomasou (vykládka, 
p�ekládka atd.) prakticky stihnout za 2 pracovní sm�ny. To však jen za p�edpokladu, že 
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v no�ních hodinách nebudou pot�eba pracovníci. Týkalo by se to toho, že by musela být 
výsypka nad šnekovými podava�i dostate�n� velká a nebyla by nutnost ji v noci dopl�ovat. 
P�es den p�i dopl�ování zásobníku je to rozvrženo tak, že jeden pracovník by provád�l 
vykládku biomasy z vagón� (obsluha kolového naklada�e) a druhý by p�i doprav� biomasy 
kontroloval chod pás� nad zásobníkem biomasy. Kontrola v prostoru nakládky je zbyte�ná, 
nebo
 p�ísun biomasy na dopravní pás p�es šnekové podava�e, by m�l být �ízen automaticky z 
velína. 
Pokud však  budou pracovníci pot�eba i na no�ní sm�n�, není problém zajistit i 3 sm�nu. 
Otázkou spíše je, zda ale budou využiti. Z praktického hlediska by mohli být vytíženi, nebo
 
s novým za�ízením p�ibudou povinnosti o údržbu.   
 
 
7.4   Organizace obslužné práce (nový stav)  

Obslužné práce pro nový stav (ze skladem biomasy) budu pln�ny následovn�: 

 
Tab. 37  Pracovní obsluhy jednotlivých pracoviš� 

 
 
      V  tab. 37 je návrh pracovník� na jednotlivé pozice z hlediska pln�ní. Nejde jen o �innosti 
spojené s vykládkou paliva, nebo tažením na výrobní blok, ale i o ostatní práce, které souvisejí 
z provozem (úklid, údržba za�ízení, stá�ení LTO……..).  
Oblast dopravce biomasy  a jejich obsluh je te	 velkou neznámou a nelze p�esn� �íct, zda bude 
zajišt�na jen železni�ní, nebo i silni�ní dopravou.  

       Pokud bude zajišt�na železni�ní dopravou je nutné po�ítat s tím, že jsou pot�ební 
strojvedoucí a pracovníci pro vykládku z vagón�. Tyto pracovníky by m�la zajistit firma 
dopravce. Z pohledu efektivnosti vykládky nejde jen o pracovníky, ale i o propustnost celé 
železni�ní dopravy v objektu teplárny, která m�že váznout. Pokud chceme zajistit plynulost 
vykládky fosilního paliva a sou�asn� biomasy musíme mít k dispozici dv� nezávislé pracovní 
obsluhy a také dv� mašiny.  

      P�i zajišt�ní silni�ní dopravou odpadají pracovníci ze strany dopravce. V úvahu p�ipadají 
jen pracovníci pro práci s biomasou.  
 
 
 
 

Pracovišt�  v objektu  
zauhlování   Pracovišt� skladu 

 biomasy   
P�edák zauhlování Pracovník pro biomasu 
Zauhlova� 
Strojník pracovních stroj� 

Provozovatel Strojník pracovních stroj� 
 

Provozovatel 

Strojvedoucí Strojvedoucí 

Zam�stnanci pov��ení  
�ízením posunu 

Dopravce Zam�stnanci pov��ení  
�ízením posunu 

Dopravce 
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8.     ZÁV�R 
 

     P�edložená diplomová práce vznikla na základ� vypracování projektu na dané téma pro 
spole�nost Dalkia �eská republika, a.s. Zabývá se otázkou problematiky paliv, která nastane po 
modernizaci v Teplárn� P�erov. Jde tu p�edevším o dovoz, p�ípadné míchání paliv, 
skládkování, jejich dopravu na výrobní blok a zajišt�ní pot�ebné obsluhy p�i práci s palivem. 
Vyty�eným cílem je návrh takového �ešení, které bude �asov� p�ijatelné a zárove� bude 
spl�ovat požadavky na dopravené množství a obsluhu.  
 
     Hlavní otázkou celé modernizace je, do jaké míry bude napln�na. Ta je závislá na 
finan�ních prost�edcích, které budou na tento projekt vynaloženy a uvoln�ny.    
 
     Napln�ní v celém rozsahu (nový kotle K5, rekonstrukce kotl� K2, K3, stavba nové 
zauhlovací trasy, sklad biomasy) má vliv na obsluhu a na celkové zajišt�ní provozu. S novým 
skladem biomasy a jeho provozem je nutné navýšit i obsluhu. Doporu�uji nejmén� dva 
pracovníky, kte�í by mohli být užite�ní i v oblasti zauhlování.  
 
     P�i �áste�ném napln�ní (bez skladu biomasy) bude sta�it sou�asná obsluha na zajišt�ní 
provozu. P�i tomto stavu se bude biomasa míchat s uhlím p�ímo na skládce, což však bude 
velmi neefektivní. 
 
     Co se tý�e dovozu biomasy osobn� si myslím, že silni�ní dovoz by byl efektivn�jší, nebo
 
železni�ní má mnoho negativních parametr�. Je to p�edevším to, že bude problém 
s propustností železni�ní dopravy v objektu teplárny, její obsluhou a zajišt�ní plynulé 
vykládky. Na druhou stranu je nutné brát z�etel i na to, že silni�ní doprava bude mít své 
negativní stránky. 
 
     V otázce dovozu hn�dého a �erného uhlí nevidím žádný problém s jeho pln�ním. Spole�ný 
dovoz je jen nutné rozd�lit do jednotlivých dn� v m�síci tak, aby byl dovoz co možná 
nejrovnom�rn�jší. P�i skládkování hn�dého uhlí jsme ješt� omezeni v�tší náchylností na 
samovznícení, proto musí mít skládka paliva menší kapacitu n�ž má stávající pro �erné uhlí. 
 
     Práce s palivem, jsou navrženy na jmenovité výkony všech kotl�. V reálném p�ípad� je stav 
možný jen p�i velkých poptávkách po teplu v nejchladn�jších m�sících. Po zbývající ro�ní 
období nemusí navržené harmonogramy vždy souhlasit s reálným provozem kotl�. 
 
     Objektivn� lze �íci, že pracovní obslužnost jednotlivých operací s palivem z pohledu 
�asového pln�ní  nelze nikdy navrhnout ideáln�, nebo
 vždy se mohou naskytnout negativní 
jevy. Proto je nutné navržené harmonogramy brát s reservou, ale s velkou pravd�podobností za 
reálné.                
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11.    Seznam použitých zna�ek, symbol	 
 
K 1,2,3,4,5             - kotle �.1,2,3,4,5 
DP�              - Dalkia Morava, a.s. – provoz teplárna P�erov 
�SN               - �eská technická norma 
T 1,2,3,4,5,6,7,8,9      - dopravní pásy �. 1,2,3,4,5,6,7,8,9        
V 1,1A,2,3,4               - vyhrnovací vozíky �. 1,1A,2,3,4                
TG 1,2              - turbogenerátor �. 1,2 
Wap                            - samovýsypné vagóny 
ZSU                            - zásobník surového uhlí 
PR                              - primární regulace frekvence 
SR                              - sekundární regulace výkonu bloku 
TR                              - terciální regulace výkonu bloku 
Kotex PS                    - kodex p�enosové soustavy 
LTO                           - lehký topný olej   
prm                            - jednotka pro stanovení objemu voln� nasypaných št�pek  
                                                            
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


