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ABSTRAKT 
 

Cílem této diplomové práce je návrh zařízení na výrobu tepla a elektrické energie (KVET 

– kombinovaná výroba elektřiny a tepla) s těmito požadavky: 

- Instalace nového zařízení na místo fyzicky a morálně dožitého stávajícího zařízení 

- Zajištění dodávek elektrické energie do sítě v rámci tzv. Podpůrných služeb (PpS) 

– rychlé starty 

- Ekologizace (náhrada uhlí za plyn) 

Úvodem se zabývám stávajícím stavem zařízení. V další části se věnuji samotným 

návrhem nového technologického zařízení, což představuje návrh kotlů, plynových 

motorů, parní turbíny. Finální fáze tvoří ekonomická analýza zaměřená na stanovení 

návratnosti investice. 

 
KLÍČOVÁ SLOVA 
 
Teplárna, kotel na odpadní teplo, plynový motor, kondenzační turbína, plynový 
kotel 
 

 

 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 
 
The target of this diploma thesis is design of cogeneration unit with following 

requirements: 

 Installation of new unit instead of the old and used up one. 

 Electric energy supply within Supportive service – fast starts 

 Greening (replacement of coal with natural gas) 

 At the beginning I deal with the current state of old unit. In the next part there is the 

design of new technological unit, which consists of design of boilers, gas engines, steam 

turbines. Final phase of the thesis includes economical analysis focused on setting of 

financial return. 
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Heat plant, heat recovery steam generator, gas engine, condesate turbine generator, gas 

boiler 
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1 Úvod 
 

 V této diplomové práci se věnuji rekonstrukci stávající teplárny. Rekonstrukce je 

nutná z níže uvedených aspektů: 

- Instalace nového zařízení na místo fyzicky a morálně dožitého stávajícího zařízení 

- Zajištění dodávek elektrické energie do sítě v rámci tzv. Podpůrných služeb (PpS) 

– rychlé starty 

- Ekologizace (náhrada uhlí za plyn) 

 

V první části se snažím vyhodnotit stávající zařízení teplárny, zejména uhelné kotle a 

parní kondenzační turbínu. V závěru této části ukáži současný stav výroby el. energie, 

tepla, ekologické vlivy a ekonomickou efektivitu zařízení. 

V druhé části se zabývám návrhem nového zařízení (KVET), při zajištění výše uvedených 

aspektů. 
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2 Popis stávajícího stavu 
V teplárně jsou nainstalovány parní kotle K1, K2, K3, které jsou koncipovány na 

parní výkon 3 x 65 t/h a používají se na spalování hnědého prachového uhlí. Dále je 

v hlavním zdroji používán jeden protitlaký turbogenerátor TG3 na výrobu elektrické 

energie o výkonu 46,5 MWe. 

Do pomocných provozů v teplárně řadíme palivové hospodářství, chemická úpravna 

vody (CHÚV), vyvedení elektrického a tepelného výkonu, čištění kouřových plynů a 

systém kontroly a řízení. 

 

2.1 Kotelna 

Výstavba kotelny proběhla mezi lety 1961 – 1969. V průběhu této výstavby zde 

byly postupně nainstalovány všechny tři kotle o parním výkonu 65t/h, 3,8 MPa, 445°C. 

Celkový výkon kotelny je 177,3 MWt. 

 

2.1.1. Kotel 

Všechny kotle jsou s granulačním ohništěm a s přímým vháněním uhelného prášku 

do spalovací komory pomocí ventilačního účinku mlýnů. Jedná se o kotle jednobubnové 

s přirozenou cirkulací vody pro spalování hnědého uhlí. 

 

Hlavní parametry kotlů K1, K2, K3: 

Typ topeniště  ....................................................................  granulační 

Typ kotle  ...........................................................................  parní 

Jmenovitý tepelný výkon K1,K2,K3 .................................  157,3 MWt (52,3, 52,3, 

52,7) 

Jmenovitý parní výkon  .....................................................  cca 65 t/h 

Max. přetlak páry  ..............................................................  3,8 MPa 

Max. teplota páry  ..............................................................  445 °C 

Základní palivo  .................................................................  HU 13,5 MJ/kg 

Přídavné palivo  .................................................................  LTO 42,3 MJ/kg 

Záruční účinnost kotlů K1,K2,K3  ....................................  84,7% 

 

2.1.2. Příprava paliva 

Používaným palivem je upravované hnědé prachové uhlí, které je dodávané 

uhelnou společností s nízkým obsahem popelovin. Pro přípravu paliva pro spalování se 

používají dva tlukadlové mlýny s vlastním ventilačním účinkem. Doprava paliva do 

mlýnů se děje přes sušící nasávací šachty, kde jako sušící médium jsou použity nasávané 

spaliny ze spalovací komory. Lehký topný olej je používán hlavně pro najíždění a 

stabilizaci hoření. 

 

2.1.3. Čištění spalin 

Spaliny z kotlů K1, K2, K3 jsou odváděny do elektrostatických filtrů, které pracují 

s účinností 99,6 – 99,7%.  Systém odpopílkování je pneumatický. Do instalovaných 

zásobníků je popílek dopravován pneumaticky z elektrostatických filtrů. Ze zásobníků je 
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dále přepravován na úložiště v souladu s požadavky nového zákona o odpadech nebo je 

využíván prostřednictvím vhodných odběratelů – výrobců jako ekologický zásyp. 

 

2.1.4. Rozvody páry 

Vyrobená pára z kotlů je zavedena do společné sběrnice, ze které je vyveden 

vysokotlaký odběr páry do turbíny. Z turbíny jsou vevedeny dva regulované odběry na 

tlakových úrovních 0,2 MPa a 1,0 MPa. Tyto tlakové úrovně jsou také zajištěny přes 

redukční stanice. Dodávka tepla v páře o tlaku 0,2 MPa a 1,0 MPa slouží pro vlastní 

spotřebu teplárny a pro externí odběratele. 

 

2.2 Strojovna 

Ve strojovně byla nainstalována v roce 1989 parní kondenzační turbína TG3. 

Turbosoustrojí je napájeno párou ze společné sběrnice od granulačních kotlů K1, K2, K3. 

Ze stejné sběrnice jsou také připojeny dvě parní redukční a chladící stanice označené 

RSCH1, RSCH4 a RSCH5. V přilehlém prostoru strojovny se ještě nacházejí rozdělovače 

páry a předávací stanice. 

 

Hlavní parametry turbosoustrojí TG (kondenzační): 

Typ turbíny ………………. ..............................................  parní kondenzační se 

dvěma regulovanými 

odběry 

Provedení turbíny/jmen. otáčky ……………………….. .  jedno tělesová / 3 000 

ot./min. 

Jmenovitý výkon  ..............................................................  46,5 MWe 

Maximální výkon  .............................................................  50,7 MWe 

Minimální výkon ...............................................................  10 kWe 

Jmenovitý účiník  ..............................................................  0,8 

Maximální hltnost .............................................................  200 t/hod 

Jmenovitý tlak admisní páry..............................................  3,4 MPa 

Jmenovitá teplota admisní páry  ........................................  450 °C 

Výstupní tlak páry, průtok I. stupeň ………… .................  1,0 MPa, 60 t/h 

Výstupní tlak páry, průtok II. stupeň .................................  0,18 MPa, 75 t/h  

 

Generátor lze charakterizovat jako třífázový synchronní turbogenerátor s okružním 

vzduchovým chlazením přes vodní chladič umístěný na kostře, s dvěma ložisky včetně 

základové desky. 

 

Technická data turbogenerátoru: 

 

Činný výkon ......................................................................  50,7 MW 

cos fí ..................................................................................  0,8 

Jmenovité napětí ................................................................  10 500  +- 5%  V 

Jmenovité otáčky ...............................................................  3 000 ot./min. 

Frekvence ..........................................................................  50 Hz 

 

V době, kdy je turbína mimo provoz, tvoří rezervu redukční stanice RSCH1 a RSCH4. 
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2.3 Pomocné provozy 

Mezi nejvýznamnější pomocné provozy hlavních výrobních bloků patří palivové 

hospodářství, úpravna vody, čištění kouřových plynů, chemická úpravna vody, vyvedení 

tepelného a elektrického výkonu a systém kontroly a řízení. 

 

2.3.1. Palivové hospodářství 

Hnědé uhlí je hlavním palivem v teplárně. Pro požadovanou výrobu tepla a 

elektrické energie je dodávka paliva do zásobníků v kotelně, zajištěn provozem 

zauhlování. Ten mimo jiné také obstarává plynulou vykládku a skladování uhlí. Tento 

provoz je situován na východ od výrobního bloku s výjimkou dopravníkových pásů, které 

jsou umístěny nad zásobníky v kotelně a jsou uvnitř výrobního bloku. 

Ze samovýsypných vozů se realizuje samotná vykládka uhlí. Hnědé uhlí je 

ukládáno do upravených částí hlubinných zásobníků, které byly vybudovány pod vlečkou 

proti oběma skládkám. Palivo je pomocí vyhrnovacím vozem (popelerem) vyhrnováno ze 

štěrbinových zásobníků na gumový pás. Odtud je palivo dopravováno za pomocí dalších 

dopravních pásů do zásobníků kotlů. Nainstalovaný výkon tohoto zařízení je kolem 200 

tun hodinově – jednou trasou. 

V kotelně jsou zásobníky u kotlů nainstalovány pro každý kotel samostatně. Objem 

jednoho zásobníku se pohybuje kolem 285 m
3
 a je navržen tak, aby zásoba paliva pokryla 

cca 24 hodinový provoz při jmenovitém výkonu kotle. 

Skládka je udržovaná a nekrytá. Rozděluje se na dvě části domkem pásových vah. 

Při skladování uhlí do výšky 1,5 m činí celková kapacita 25 500 tun. Maximální kapacita 

skládky je 50 000 tun. S uhlím na skládce je manipulováno pomocí buldozerů. 

Dalším palivem, které se používá v teplárně je lehký topný olej (LTO). Ten slouží 

jako palivo pro granulační kotle K1, K2, K3zejména pro stabilizaci a najíždění hořáků. 

LTO je skladován v zásobníku o kapacitě 500 m
3
odkud je veden k odběrným místům. 

 

2.3.2. Čištění kouřových plynů 

Čištění kouřových plynů znázorňuje především snížení emisí tuhých částic, oxidů 

síry a dusíku do ovzduší. Čištění kouřový plynů, které odcházejí z granulačních kotlů K1, 

K2, K3 od pevných částic je prvotně řešeno elektrostatickými filtry, jež jsou instalovány 

před vstupem spalin do komína. Omezení tvorby oxidu dusíku (NOx) při procesu 

spalování se u granulačních kotlů zajišťuje základními opatřeními. Tím je zejména 

seřízení spalovacích poměrů (množství přiváděného vzduchu) a konstrukcí hořáků i 

topenišť. V důsledku kvality paliva, které je používáno, není instalováno zařízení pro 

odsíření. Výška stávajícího komínu je 100 m. Výstupní spaliny z kotlů mají teplotu zhruba 

190°C. V kotelně se používá kontinuální měření emisí. 

 

2.3.3. Úpravna vody 

V prostorách teplárny lze najít vlastní úpravnu vody. Jde o samostatný objekt, v 

němž je upravována surová voda z řeky. Vyrábí se zde voda filtrovaná sloužící ke 

chlazení, voda měkčená sloužící pro technologii odběratele a vlastní spotřebu. Schéma 

zapojení je znázorněno na obr. 2-1. 
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Obr. 2-1 Schéma úpravny vody 

 

2.3.4. Chemická úpravna vody (CHÚV) 

Chemická úpravna vody a nová parní kondenzační turbína TG3 byla vybudována 

společně. V tomto prostoru byly sestaveny dvě demineralizační linky. Jedna linka je 

v provozu a druhá je v záloze nebo se regeneruje. Demivoda je produkována z čiřené 

vody, která je dodávaná z úpravny vody tedy vodárny. Demivoda ze zásobní nádrže je 

přiváděna do směsné nádrže, v níž se mísí s upravenými vratnými kondenzáty. Voda je 

čerpána ze směsné nádrže přes ohříváky vody na odplyňováky. Ty lze najít nad nádržemi 

napájecí vody. Voda do kotlů je z napájecích nádrží dopravována pomocí čerpadel. Výkon 

jednotlivé demilinky je min 6 m
3
/h a max. 42 m

3
/h. 

 

2.3.5. Úprava vratných kondenzátů 

Ve spotřebičích páry (odběratel, teplárna) vznikají vratné kondenzáty, které se 

musí upravovat. Pracoviště, které se zabývá jejich úpravou, se nazývá ,,Vodní 

hospodářství“. Při úpravě vratných kondenzátů se používá odstranění suspendovaných 

anorganických ale i organických látek. Kondenzáty procházejí přes čtyři filtry 

s křemičitým pískem a přes tři filtry změkčovací na latexové náplni. Dochází 

k odstraňování zbytkové tvrdosti (Ca Mg). 

 

2.4 Vyvedení tepelného výkonu 

V teplárně je nainstalovaná parní potrubní tepelná síť. Prostřednictvím této 

součásti teplárny je vyveden tepelný výkon. Stávající parní potrubní síť lze rozdělit dle 

parametrů tlaku dodávané páry na dva parovody: 

 

 Parovody 1,0 MPa 

 

 Parovody 0,2 MPa 

 

Všechny uvedené parovody zásobují svoji dodávkou páry o rozdílných 

parametrech tlaku místní odběratele.   
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2.5 Vyvedení elektrického výkonu 

K vyvedení elektrické energie, která je vyrobená v turbosoustrojí slouží vývodový 

třívinuťový transformátor o napětí 110kV/10,5kV/6kV a parametrech 65/65/25 MVA. Při 

jeho poruše je nainstalován záložní transformátor o napětí 110kV/6kV a parametrech 

25/25 MVA. 

K rozvodu elektrické energie po celém areálu odběratele a pro napájení vlastní 

spotřeby slouží napětí o velikosti 6 kV. K přenosu elektrické energie mezi generátorem a 

vývodovým transformátorem slouží napětí o velikosti 10,5 kV. Třetí napětí o velikosti 110 

kV slouží k napájení všech rozvodů teplárny a rozvodů po areálu odběratele pouze 

v případě odstavení turbosoustrojí. Velikost tohoto napětí je dále využíváno k dodávkám 

elektrické energie do nadřazené distribuční soustavy firmy E-ON a naopak. Teplárna je 

připojena k síti E-ON rozvodnou R 110 kV ve tvaru písmene ,,H“. Z rozvodny vedou 

celkem čtyři vývody, kde z toho dva jsou napojeny na vývodové transformátory teplárny a 

zbylé dva jsou ve směru napojeny na nadřazenou síť E-ON vedením. 

Přes kobkovou rozvodnu 6 kV je prováděno napájení vlastní spotřeby a celého 

areálu místního odběratele. Pro převod napětí slouží transformátory o napětí 6 kV/ 0,4 kV, 

které jsou umístěny v objektu spotřeby. Z těchto transformátorů je napájen rozvaděč 0,4 

kV, který rozvádí elektrickou energii do podružných technologických rozvaděčů. 

 

2.6 Systém kontroly a řízení 

V teplárně je instalován na technologických zařízeních jeden ucelený systém 

kontroly a řízení, který je propojen na počítačovou síť. Vzhledem k požadavkům investora 

a rozsahu technologie je osazen počítačovými stanicemi: 

 

 Stanice energetika – používá se pro sledování energetických bilancí, je osazena 

mechanikou zapisovatelného disku CD-R pro zálohování dat a zároveň slouží jako 

zálohovací server 

 

 Archivační stanice – zastávají úlohu pro dlouhodobou nebo střednědobou 

archivaci a zabezpečování požadovaného stupně technologických počítačů jejich 

bezpečností v souvislosti k dalším připojeným počítačovým stanicím. 

 

 Inženýrské stanice – jsou základním prvkem pro jakékoliv programové 

modifikace nejen počítačových stanic, ale i procesních automatů. Dále jsou určeny 

pro jejich diagnostiku a monitorování. 

 

 Operátorské stanice – jsou základním prvkem řídícího sytému teplárny, které 

zajišťují operativní řízení technologie. V daný okamžik se dynamicky mění jejich 

počet v úměrném rozsahu automatizované části technologie. V případě poruchy je 

zajištěn bezpečný provoz teplárny, protože jejich funkce jsou přebytečné. 
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3 Popis nového stavu 
Nová technologie je navržena s ohledem na stávající podmínky a respektuje zadání. 

 

Klimatické podmínky: 

Návrhové podmínky pro technologii v lokalitě:   

 průměrná roční teplota vzduchu:  7,6 °C  

 relativní vlhkost vzduchu:   70% 

 nadmořská výška:    400 m 

Uvažované letní maximum:   

 teplota vzduchu     30 °C 

 relativní vlhkost vzduchu   40% 

Uvažované zimní minimum:  

 teplota vzduchu     -10 °C  

 relativní vlhkost vzduchu   90% 

 

Zadaná maximální hodnota elektrického výkonu nového zdroje je 60 MWe.  

 

Technické výsledné řešení uspořádání koncepce nového stavu teplárny vyšlo 

z několika variant, které odpovídají většímu rozsahu, a proto tyto varianty nejsou zahrnuty 

do diplomové práce. Zahrnuta a popsána je zde pouze varianta výsledná, která odpovídá 

skutečnému provedení. 

 

Technické řešení: 

Řešení vychází z několika zásadních aspektů: 

 max. výroba elektrické energie 60MWe 

 palivo – zemní plyn 

 odběry tepla 

 provoz zařízení pro zajišťování flexi služeb (případně Podpůrných služeb - PpS) 

- dodávka el. energie po dobu 4500 hod. v roce 

 předpoklad provozu stávající uhelné teplárny po dobu výstavby 

 

Nová technologie řeší výrobu tepla a elektrické energie. Pro tyto účely bude využíváno 

následujících zařízení: 

 Plynové motory (PM) – 4 ks 

 Kotle na odpadní teplo (HRSG) – 2 ks 

 Plynové kotle (PK) – 2 ks 

 Parní kondenzační turbína (CTG) – 1 ks 

 

Zařízení je rozděleno do tří bloků: 

 

BLOK 1  

 2x PM + 1x HRSG; sestava se skládá z: 

 2x Plynový motor (PM), každý s el. výkonem 9,73MWe 

 2x Nouzový komín s klapkami za každým PM 

 Spalinovody budou zavedeny do jednoho společného kotle na odpadní teplo 

(HRSG), kde bude využit tepelný potenciál spalin (dle provozu PM) 

 1x Parní kotel na odpadní teplo (HRSG) 

 1x Komín 
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BLOK 2  

 2x PM + 1x HRSG; sestava se skládá z: 

 2x Plynový motor (PM), každý s el. výkonem 9,73MWe 

 2x Nouzový komín s klapkami za každým PM 

 Spalinovody budou zavedeny do jednoho společného kotle na odpadní teplo 

(HRSG), kde bude využit tepelný potenciál spalin (dle provozu PM) 

 1x Parní kotel na odpadní teplo (HRSG) 

 1x Komín 

 

BLOK 3  

 2x PK + 1x CTG; sestava se skládá z: 

 2x Plynový kotel (PK) 

 Spalinovody budou zavedeny do jednoho komína 

 1x Komín 

 1x Kondenzační odběrová turbína (CTG) 

 

3.1 Kogenerační jednotky 

Jedná se o plynové pístové motory, které přeměňují mechanickou energii na 

elektrickou. Teplo ze spalin je využito v kotlích na odpadní teplo (HRSG). Z chladicích 

systémů, bude případně odpadní teplo využíváno v rámci regenerací teplárny. 

 

3.1.1. Plynové motory (PM) 

Všechny plynové motory jsou pístové zážehové a čtyřtaktní. Vybaveny 

jsou chlazením, turbodmychadlem a řídicím systémem spalování v každém válci. Motor je 

navržen pro provozní zatížení, které se pohybuje v rozsahu kolem 40 – 100% jmenovitého 

výkonu.  
 

Tab. 3.1.1-1 Hlavní data PM 

počet válců 20 

Otáčky 750 rpm 

kompresní poměr 11:01 

 

 

Motor je dále vybaven: 

 

 systémem přívodního paliva 

 zapalovacím modulem 

 systémem mazacího oleje 

 startovacím systémem 

 vodním chlazením 

 systémem spalovacího vzduchu 

 odvodem spalin 

 řídicím systémem turbodmychadla 

 automatizovaným systémem motoru 

 synchronním trojfázovým generátorem o napětí 10,5 kV, 50 Hz 
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Tab. 3.1.1-2 Technické parametry PM 

Elektrický výkon 9730 kWe 

Účinnost výroby el. Energie 46,30 % 

Teplota výstupních spalin 390°C 

Množství spalin 15,5 kg/s 

Tepelná energie ve spalinách 6269 kWt 

Tepelná energie chladicích systémů 5300 kWt 

 

Tab. 3.1.1-3 Emise (při 15% O2) 

NOx (jako NO2) 185 mg/Nm
3
 

CO 243 mg/Nm
3
 

 

3.2 Kotelna 

V kotelně se zabýváme plynovými kotli a kotli na odpadní teplo, které jsou 

umístěny za plynovými motory. Kotle jsou navrhovány na výrobu přehřáté páry. 

 

3.2.1. Kotel na odpadní teplo (HRSG) 

Jedná se o parní kotel na využití odpadního tepla (HRSG), který bude umístěn za 

spalovací motory. Palivem pro tyto motory je zemní plyn. Ve výbavě kotle je přídavné 

spalovací zařízení, které bude umístěno ve výstupním spalinovodu kotle. Spalovací 

zařízení je rovněž na zemní plyn. 

 Kotel je horizontálního provedení, jednotlaký s přirozenou cirkulací ve 

výparníkovém systému. Samostatný provoz spalovacích motorů při odstavení kotle bude 

zajišťovat by-pass spalinového kanálu před kotlem, který bude vybaven by-passovou 

klapkou a by-passovým komínem. Spalinovod z kotle bude zaveden do samostatného 

komína. Spalinovod ve tvaru klínu s jeho vstupní částí je řešen jako samonosný s vnitřní 

tepelnou izolací a na svém vstupu je opatřen textilním dilatačním kompenzátorem. 

Vstupní spalinovod kotle navazuje na přívodní spalinovod od spalovacích motorů. Ve 

výstupním spalinovodu kotle je nainstalován kanálový hořák, který spaluje zemní plyn pro 

zvýšení tepelného příkonu. Kanálový hořák nám zajistí, že vstupní spaliny budou mít 

vyšší teplotu a tím bude dosaženo požadované hodnoty přehřáté páry. Z hlediska nízkého 

obsahu kyslíku ve spalinách z motorů se musí spalovací vzduch pro hořák dodávat 

samostatným vzduchovým ventilátorem. Regulace výkonu hořáku se provádí snižováním 

přetlaku topného plynu v přívodu do hořáku. 

 

Hlavní technické parametry HRSG kotle jsou znázorněny v níže uvedených tabulkách. 
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Tab. 3.2.1-1 Spaliny ze spalovacích motorů HRSG 
Provozní stav  FLEXI BL 

Teplota okolí [°C] +25 

Barometrický tlak [kPa] 98,04 

Relativní vlhkost [%] 30 

Počet a výkon motorů [%] 2x100 1x50 

Množství spalin [kg/s] 30,76 8,39 
Teplota spalin [°C] 387 437 

Složení spalin [%] obj.   

O2  9,84 9,98 

N2  73,932 73,982 

CO2  4,95 4,86 

H2O  10,4 10,3 

SO2  0 0 

Ar  0,878 0,878 

 

         Tab. 3.2.1-2 Přídavné spalování HRSG 
Provozní stav  FLEXI BL 

Tepelný příkon [MW] 5,2 0,8 

Výhřevnost zemního plynu [MJ/Nm3 35,64 
Teplota spalin za hořákem [°C] 500 

Zvýšení emisí NOx v hořáku [mg/MJ 45 

Zvýšení emisí CO v hořáku [mg/MJ 50 

   

  Tab. 3.2.1-3 Technické parametry kotle HRSG 

Provozní stav  FLEXI BL 

Počet a výkon motorů [%] 2x100 1x50 

Přehřátá pára    

Množství [t/h] 14,2 3,85 

Tlak [MPa] 3,8 

Teplota [°C] 450 
Teplota napájecí vody [°C] 105 

Odchozí spaliny    

Teplota na komíně [°C] 193 183 

 

3.2.2. Plynové kotle (PK) 

Plynový kotel je horizontální, dvoububnový, s přirozenou cirkulací ve 

výparníkovém systému, určený pro spalování zemního plynu. Je konstruován jako 

přetlakový, bez spalinového ventilátoru. Spalovací komora je obdélníkového průřezu se 

dvěma plynovými hořáky umístěnými nad sebou v ose přední stěny. Plynové hořáky 

umístěné v přední stěně spalovací komory zajišťují spalování plynu při minimálním 

přebytku vzduchu, při dodržení emisí a při regulovatelnosti v širokém rozsahu výkonu 

kotle. Přehřívák páry je dvoustupňový se vstřikovou regulací teploty přehřáté páry, která 

je umístěna mezi jednotlivými díly přehříváku. Ke vstřikování bude použita napájecí voda. 

Ohřívák vody tvoří samostatnou část a na kotelní blok bude připojen plechovým 

spalinovodem. Je tvořen horizontálními žebrovanými trubkami, vzájemně propojenými do 

svazku pomocí kolen z hladkých trubek. Součástí ohříváku vody je příslušný spalinovod, 

se kterým bude dodán jako kompletní blok. Kotel bude vybaven jedním radiálním 

vzduchovým ventilátorem s frekvenční regulací otáček elektromotoru, který slouží 

k dmýchání spalovacího vzduchu do kotle a dále k protlačování spalin kotlovými tahy do 

komína. Pro dodržení požadovaného limitu emisí NOx bude kotle vybaven recirkulací 

spalin. 



VUT Brno 

FSI – EÚ, 2012   Modernizace a ekologizace teplárny Bc. Tomáš Sobotka  

 

17 

 

 

Tab. 3.2.2-1 Technické parametry PK 

Jmenovitý parní výkon 45 t/h 

Jmenovitý tepelný výkon kotle 36,22 MW 

Jmenovitý tlak páry 37,3 bar(a) 

Jmenovitá teplota páry 450 ± 8°C 

Jmenovitá teplota napájecí vody 105°C 

Výkonový rozsah kotle 27 – 100 % 

Účinnost kotle při jmen. výkonu 95% 

Palivo - zemní plyn o výhřevnosti 35,64 MJ/Nm3 

Teplota spalin 107°C 

 

Tab. 3.2.2-2 Emise (při 3% O2) 

NOx (jako NO2) 100 mg/Nm3 

CO 50 mg/Nm3 

 

3.3 Strojovna 

Technologie parní kondenzační turbíny byla zvolena proto, aby byl zajištěn provoz 

teplárny, byly dodrženy vynucené odběry a pro zajištění flexi služeb (zejména v letním 

období). 

 

3.3.1. Parní kondenzační turbína (CTG) 

Parní kondenzační turbína je jednotělesová s vícestupňovým lopatkováním, 

rovnotlakým regulačním stupněm a ložiskovými stojany. Rychlozávěrnýventil (RZV) je 

ovládaný provozním médiem a je vybavený vestavěným parním sítem. Regulační ventily 

jsou s olejovými servopohony.  

Zpětné odběrové klapky jsou ovládané servopohonem a mechanické zpětné klapky 

v regulovaných odběrech jsou s tlakem vyšším než 1,3 bar (a). Pojistné ventily jsou v 

potrubí regulovaných odběrů. Pojistná membrána je umístěna na výstupu z turbíny. 

Najížděcí systém odvodnění je s pneumaticky ovládanými ventily a provozní odvodnění s 

termostaticky ovládanými odvodňovači. V základovém rámu pro turbínu a převodovku je 

instalována vestavěná olejová nádrž. 

Převodovka je rychloběžná s šípovým ozubením a s rovnoběžně uloženými hřídeli. 

Protáčecí zařízení je ovládané střídavým elektromotorem a hlavní šroubové olejové 

čerpadlo je poháněné od pomaluběžného hřídele. Polopružná spojka je umístěna mezi 

turbínou a převodovkou a tuhá spojka mezi převodovkou a generátorem. 

Generátor je tří-fázový synchronní, ke kterému je ze shora namontovaný chladič 

vzduch-voda a regulační zařízení budícího systému s automatickou regulací napětí (AVR). 

Buzení je bezkartáčové s anti-kondenzačním vyhříváním. Nula generátoru a vyvedení 

výkonu. Rozvaděč generátoru je vybavený sadou generátorových ochran, 

synchronizačním zařízením a měřicím panelem generátoru. 

Olejová nádrž je vestavěná v základovém rámu s usazovacím a odvětrávacím 

úsekem a odkalem. Hlavní šroubové olejové čerpadlo je poháněno přímo od převodovky a 

pomocné šroubové olejové čerpadlo je poháněno střídavým elektromotorem. Nouzové 

šroubové olejové čerpadlo je poháněno stejnosměrným elektromotorem. Odsávání 
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olejových par vybaveno filtrem a ventilátorem, které je poháněno střídavým 

elektromotorem a s elektrickými ponornými ohříváky. Olejové chladiče jsou vybaveny 

přepouštěcími ventily. Zdvojený olejový filtr s přepouštěcím ventilem, ventil pro regulaci 

teploty oleje.   

Povrchový kondenzátor má dělenou vodní stranu. Jeho trubky jsou vyrobeny 

z nerezu. Kondenzátní čerpadla jsou poháněná střídavými elektromotory. Kondenzátor má 

propojovací potrubí k regulátoru hladiny včetně ventilů a je připojen na parní provozní a 

najížděcí ejektor. Pára do ejektorů je odebírána ze vstupní páry. 

 
Řídicí systém turbíny nám poskytuje tyto funkce: 

 

 Regulace turbíny 

 Ochrana překročení otáček  

 Ochrany turbíny 

 Řízení pomocných zařízení turbíny 

 Interface k NN rozvaděči pro ovládání elektrospotřebičů (MCC) 

 Sekvenční automatika 

 Operátorská stanice  

 Komunikační interface  

 Měření vibrací 

 

Tab. 3.3.1-1 Technické parametry CTG 

Tlak vstupní páry 35 bar(a) 

Teplota vstupní páry 450°C 

Množství vstupní páry 85 t/h 

Max. průtok do kondenzace 55 t/h
1
 

Min. průtok do kondenzace cca 8 t/h 

1.    Regulační Odběr:   

Tlak 11 bar(a) 

Průtok 13 (5-27) t/h 

2.    Regulační Odběr:   

Tlak 2,8 bar(a) 

Průtok 24,5 (7-51) t/h 

Tlak v kondenzátoru 0,045 bar(a) 

Napětí generátoru 10,5 kV 

Jmenovitý výkon 17,4 MWe 

 

3.4 Pomocné provozy 

Hlavním palivem v Teplárně bude zemní plyn. Plyn VTL bude veden od 

přípojného místa mimo areál teplárny (od venkovní plynové přípojky) do fakturační 

stanice VTL. Areálový rozvod bude veden do redukční stanice a následně k plynovým 

motorům a plynovým kotlům, kde bude provedena doregulace. 

 

                                                 
1
 Tento průtok zahrnuje i rezervu pro dostavbu a rozšíření teplárny o další blok PM+HRSG 
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3.5 Vyvedení tepelného výkonu 

Tepelný výkon Teplárny je vyveden prostřednictvím parní potrubní tepelné sítě a 

horkovodem.  

 Pára 1 MPa bude zajišťovat teplo pro zákazníky.  

 Pára 0,2 MPa bude zajišťovat teplo pro zákazníky. 

 

Pro redukci tlaku na jednotlivé odběry budou využity stávající RCHS s tím, že budou 

vyměněny redukční ventily včetně vstřiků pro nové parametry. 

 

3.6 Vyvedení elektrického výkonu 

Pro vyvedení výkonu z nových generátorů bude využit stávající třívinuťový 

transformátor 110/10,5/6,3kV, 63/63/25MVA u kterého bude využito vinutí 10,5kV, 

63MVA pro vyvedení výkonu do nadřazené distribuční sítě E.ON. Předpokládá se, že u 

tohoto transformátoru zůstane zachována stávající rozdílová ochrana třívinuťového 

transformátoru s působením na vypínače u všech tří vinutí. Dále zůstane stávající měření 

na primární straně transformátoru, tj. 110kV (dodávka / odběr). Podružný rozvaděč 

10,5kV, 3150A pro vyvedení výkonu ze 4ks generátoru u plynových motorů je součástí 

dodávky těchto soustrojí. Vývod z tohoto rozvaděče a generátoru kondenzační turbíny 

bude přiveden do nového hlavního rozvaděče 10,5kV. Nový hlavní rozvaděč 10,5kV, 

3600A, 40kA/1s s nuceným chlazením o čtyřech polích bude umístěn v rozvodně nového 

objektu. Vyvedení výkonu z hlavního rozvaděče 10,5kV na vinutí transformátoru bude 

provedeno zapouzdřeným vedením nebo přípojnicemi se zákryty 10,5kV, 3500A, 40kA. 

 

3.7 Systém kontroly a řízení 

Na stávajícím technologickém zařízení teplárny je instalován jeden ucelený systém 

kontroly a řízení, propojený na počítačovou síť teplárny. Tento systém s monitorováním a 

řízením provozu z operátorských pracovišť na velínu bude nadále využíván. V souvislosti 

s instalací nových technologických jednotek bude rozšířena jak stávající komunikační síť, 

tak programové vybavení pro monitorování a řízení provozu na centrálním velínu. Řídicí 

systém nových zařízení bude rozdělen do samostatných funkčních celků podle 

jednotlivých technologických skupin s autonomními procesory PLC. Část těchto 

funkčních celků bude součástí technologické dodávky (plynové motory, turbína), systém 

měření a řízení rozvaděčů 10,5kV bude součástí vyvedení výkonu. Vyvedení výkonu, 

ostatní celky budou realizovány v rámci ASŘTP. Každý funkční celek bude mít možnost 

samostatného sledování a řízení z panelu na dveřích příslušného rozvaděče.  
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4 Energetické bilance 

4.1 Stávající stav 

Zařazení zdroje - dle Zákona o ochraně ovzduší je tento zdroj vyhodnocen jako „Zvláště 

velký spalovací zdroj“ (nad 50MW). 

 

Původní koncepce teplárny z hlediska odběrů je znázorněna v tab. 4.1-1 

 

      Tab. 4.1-1 Původní koncepce a její odběry 

  Regulovaný odběr I Regulovaný odběr II Jednotky 

Pára 1 0,2 [MPa (a)] 

Teplota 300 200 [°C] 

Odběr 60 75 [t/h] 

 

Z těchto požadavků vyplývá osazení teplárny kotli o parním výkonu 3x65 t/h na 

výrobu tepla a elektrické energie. Dále byla osazena kondenzační turbína s průtokem 180 

t/h s odběry RO I, RO II s výrobou elektrické energie o výkonu 46,5MWe. 

 

Současné odběry jsou uvedeny v tab. 4.1-2 a vývoj poklesu odběru páry za poslední 

roky v grafu 4-1 

 

      Tab. 4.1-2 Současná koncepce a její odběry 

  Regulovaný odběr I Regulovaný odběr II Jednotky 

Pára 1 0,2 [MPa (a)] 

Teplota 300 200 [°C] 

Odběr 13 24,5 [t/h] 

 

 
Obr. 4-1 Přehled odběrů v posledních letech 

 

Z grafu vyplývá, že se odběry během několika let snížily skoro o polovinu. Je to 

následkem toho, že došlo k decentralizaci původní továrny na malé subjekty, čímž došlo 

ke snížení či změně některý odběrů. V tuto chvíli je tedy v teplárně nainstalován 
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nadbytečný výkon, který bude nevyužitý. Z této situace vyplývají následné důvody 

rekonstrukce objektu pro zvýšení efektivnosti celé teplárny. 

 

1) zastaralé spalovací zařízení, které je na pokraji životnosti 

2) problémy se zajištěním paliva 

3) nesplnění emisních limitů po roku 2014 

4) snížení odběru tepla 

5) dodávka elektrické energie do sítě - zajištění podpůrných služeb PpS (rychlé 

starty) 

 

Pro zvýšení efektivnosti objektu a z výše uvedených důvodů rekonstrukce byla zavedena 

následující technologie: 

 

1) nainstalování plynových motorů, které jsou doplněny o kotle na odpadní teplo 

(HRSG). Plynové motory nám umožní rychlé starty (Qs10) do elektrické sítě, které 

zvýší zisk a plně nahradí staré kotle, které jsou na pokraji životnosti 

 

2) plynofikace celého objektu nám zajistí splnění emisních limitů po roku 2014 a 

vyselektujeme problémy s odsířením paliva 

 

4.1.1. Výpočet vyrobeného tepla 

Ze zadaných parametrů byly dohledány potřebné entalpie. Provozní doba je 8760 

hod/rok (nejsou uvažovány odstávky). Použité palivo je nízko-sirnaté hnědé uhlí. Všechny 

uvedené hodnoty a ceny energií jsou vztaženy k roku 2010. Jmenovité parametry jsou 

uvedeny v tab. 4.1.1-1. 

 

  Tab. 4.1.1-1 Jmenovité parametry 

Parní výkon kotle Mp 64,5 [t/h] 

Tlak přehřáté páry Pp 3,40 [MPa(a)] 

Teplota přehřáté páry tp 450 [°C] 

Entalpie přehřáté páry ip 3 339 [kJ/kg] 

Tlak syté páry Ps 4,50 [MPa(a)] 

Teplota syté páry ts 257,4 [°C] 

Entalpie syté páry is 2 798 [kJ/kg] 

Teplota napájecí vody tn 105 [°C] 

Entalpie napájecí vody in 440 [kJ/kg] 

Účinnost kotle Ƞk 84,6 [%] 

Výhřevnost Qi
r 

14,00 [MJ/kg] 

Provozní hodiny Phod. 8 760 [hod.] 

Cena tepla Ctepla 300 [Kč/GJ] 

Cena paliva Cpal. 64,30 [Kč/GJ] 

 

Tepelný výkon kotle:          (4.1.1-1) 

 

  (
  

    
)  (      )  (

    

    
)  (          )            
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Množství paliva přivedeného do kotle:       (4.1.1-2) 

 

    
 

(
  

   
)    

 
     

     

(
    

   
)    

               

   

Tepelný příkon v palivu:         (4.1.1-3) 

 

        
  
 

   
       

  

   
            

 

Roční spotřeba paliva:         (4.1.1-4) 

 

                                    

 

Roční spotřeba paliva v teple:        (4.1.1-5) 

 

           
                          

 

Roční výroba tepla:          (4.1.1-6) 

 

                                           
 

Regulovaný odběr I: 

Z prvního regulovaného odběru (ROI) se odebírá pára o parametrech 1,0 MPa a 

200°C. Průměrný odběr pro odběratele a vlastní spotřebu činí kolem 13t/h, kde 10,5t/h jde 

k odběratelům a 2,5t/h je pro vlastní spotřebu. Parametry páry a velikosti odběrů jsou 

uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Tab. 4.1.1-2 Vlastní spotřeba z ROI 

množství páry  m 2,50 [t/h] 

tlak přehřáté páry pp 1,00 [MPa (a)] 

teplota přehřáté páry tp 200 [°C] 

entalpie přehřáté páry ip 2 828 [kJ/kg] 

Tepelný výkon Qt 1,96 [MWt] 

Odběr tepla 
 

61 811 [GJ] 

Provozní hodiny Phod 8760 [hod] 

 

Tab. 4.1.1-3 Teplo k odběratelům z ROI 

množství páry  m 10,50 [t/h] 

tlak přehřáté páry pp 1,00 [MPa (a)] 

teplota přehřáté páry tp 200 [°C] 

entalpie přehřáté páry ip 2 828 [kJ/kg] 

Tepelný výkon Qt 8,25 [MWt] 

Odběr tepla 
 

260 172 [GJ] 

Provozní hodiny Phod 8760 [hod] 
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Regulovaný odběr II: 

Z druhého regulovaného odběru se odebírá pára o parametrech 0,2MPa a 150°C. 

Průměrný odběr pro odběratele a vlastní spotřebu činí kolem 25t/h, kde 9,5t/h jde 

k odběratelům a 15t/h je pro vlastní spotřebu. Parametry páry a velikosti odběrů jsou 

uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Tab. 4.1.1-4 Vlastní spotřeba z ROII 

množství páry m 15,00 [t/h] 

tlak přehřáté páry pp 0,20 [MPa (a)] 

teplota přehřáté páry tp 150 [°C] 

entalpie přehřáté páry ip 2 769 [kJ/kg] 

Tepelný výkon Qt 11,96 [MWt] 

Odběr tepla 
 

377 170 [GJ] 

Provozní hodiny Phod 8760 [hod] 

 

Tab. 4.1.1-5 Teplo k odběratelům z ROII 

množství páry  m 9,50 [t/h] 

tlak přehřáté páry pp 0,20 [MPa (a)] 

teplota přehřáté páry tp 150 [°C] 

entalpie přehřáté páry ip 2 769 [kJ/kg] 

Tepelný výkon Qt 7,57 [MWt] 

Odběr tepla 
 

238 728 [GJ] 

Provozní hodiny Phod 8760 [hod] 

 

4.1.2. Výpočet vyrobené elektrické energie 

Ze zadaných hodnot dohledáme potřebné entalpie, abychom mohli stanovit 

velikost elektrického výkonu turbíny na svorkách, ze kterého spočítáme celkovou výrobu 

elektrické energie jednotlivých částí v turbíně. Při výpočtu velikosti vyrobené elektrické 

energie budeme uvažovat tři stavy: 

 

4.1.2.1 Při plné kondenzaci 

Všechny regulované odběry jsou nulové a všechno vstupní množství m protéká 

přes kondenzační turbínu do kondenzátoru. Vyrábí se pouze elektrická energie. Tepelná 

energie je využita v kondenzátoru. 

 

Tab. 4.1.2.1-1 Zadané parametry 

vstupní množství m 180,000 [t/h] 

množství regulovaného odběru RO I m1 0,000 [t/h] 

množství regulovaného odběru RO II m2 0,000 [t/h] 

množství do kondenzace  mk 180,000 [t/h] 

min. množství do kondenzace  mkm 27,000 [t/h] 

účinnost spojky Ƞsp 0,99 
 elektrická účinnost generátoru Ƞel 0,99 
  

 

 

 

 



VUT Brno 

FSI – EÚ, 2012   Modernizace a ekologizace teplárny Bc. Tomáš Sobotka  

 

24 

 

Výpočet vysokotlakého stupně (VT) 

 

     Tab. 4.1.2.1-2 Parametry VT stupně 

entalpie přehřáté páry i4 3 339 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p4 3,40 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t4 450 [°C] 

entalpie páry po expanzi (teoretická) i5 2 998 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p5* 1,000 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t5* 318,0 [°C] 

entalpie páry po expanzi (skutečná) i5* 3 093 [kJ/kg] 

Termodynamická účinnost VT části turbíny Ƞtdi 0,7214 
 Výkon VT části turbíny na hřídeli Qm 12,300 [MWm] 

 

Výpočet termodynamické účinnosti VT části turbíny: (4.1.2.1-1) 

 

     
      
     

 
           

           
        

 

Výpočet výkonu VT části turbíny na hřídeli: (4.1.2.1-2) 

 

    (
 

    
)  (      )  (

   

    
)  (           )           

 

Výpočet středotlakého stupně (ST) 

 

    Tab. 4.1.2.1-3 Parametry ST stupně 

entalpie přehřáté páry i4 3 093 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p4 1,00 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t4 318 [°C] 

entalpie páry po expanzi (teoretická) i5 2 733 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p5* 0,200 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t5* 185,0 [°C] 

entalpie páry po expanzi (skutečná) i5* 2 839 [kJ/kg] 

Termodynamická účinnost ST části turbíny Ƞtdi 0,7056 
 Výkon ST části turbíny na hřídeli Qm 12,71 [MWm] 

 

Výpočet termodynamické účinnosti ST části turbíny: (4.1.2.1-3) 

 

 

     
      
     

 
           

           
        

 

Výpočet výkonu ST části turbíny na hřídeli: (4.1.2.1-4) 

 

    (
    

    
)  (      )  (

     

    
)  (           )            
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Výpočet nízkotlakého stupně (NT) 

 

    Tab. 4.1.2.1-4 Parametry NT stupně 

entalpie přehřáté páry i4 2 839 [kJ/kg] 

teplota přehřáté páry t4 185,0 [°C] 

tlak přehřáté páry p4 0,200 [MPa(a)] 

entalpie páry po expanzi (teoretická) i5 2 302 [kJ/kg] 

entalpie páry po expanzi (skutečná) i5* 2 472 [kJ/kg] 

suchost páry x 0,960 
 entalpie kondenzátu ik 160,9 [kJ/kg] 

teplota kondenzátu z kondenzátoru tk 38,4 [°C] 

tlak v kondenzátoru Pk 0,0068 [MPa(a)] 

Termodynamická účinnost NT části turbíny Ƞtdi 0,6834 
 Výkon NT části turbíny Qm 18,35 [MWm] 

 

Výpočet termodynamické účinnosti NT části turbíny: (4.1.2.1-5) 

 

     
      
     

 
           

           
        

 

Výpočet výkonu NT části turbíny na hřídeli: (4.1.2.1-6) 

 

    (
       

    
)  (      )  (

       

    
)  (           )  

           
 

Výpočet účinnosti turbíny: (4.1.2.1-7) 

 

                          

 

Výpočet elektrického výkonu na svorkách turbíny:     (4.1.2.1-8) 

 

    (           )     (                )                  
 

Výpočet roční výroby elektrické energie: (4.1.2.1-9) 
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Jednotlivé velikosti elektrických výkonů na svorkách v různých částech turbíny 

jsou uvedeny v následujícím grafu 4-2 v procentech. 

 

 
Obr. 4-2 Přehled elektrického výkonu na svorkách při plné kondenzaci 

 

4.1.2.2 Při plných odběrech 

Regulované odběry na každém stupni v turbíně postupně odebírají své maximální 

množství páry, na které jsou navrženy. Každým stupněm turbíny tedy proteče menší 

množství, než je vstupní. Tento způsob byl určen hlavně pro zásobení tepla pro okolní 

odběratele a výrobu elektrické energie. 

 

Tab. 4.1.2.2-1 Zadané parametry 

vstupní množství m 180,000 [t/h] 

množství regulovaného odběru RO I m1 65,000 [t/h] 

množství regulovaného odběru RO II m2 70,000 [t/h] 

množství do kondenzace  mk 45,000 [t/h] 

min. množství do kondenzace  mkm 27,000 [t/h] 

účinnost spojky Ƞsp 0,99 
 elektrická účinnost generátoru Ƞel 0,99 
  

Výpočet vysokotlakého stupně (VT) 

 

    Tab. 4.1.2.2-2 Parametry VT stupně 

entalpie přehřáté páry i4 3 339 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p4 3,40 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t4 450 [°C] 

entalpie páry po expanzi (teoretická) i5 2 998 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p5* 1,000 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t5* 318,0 [°C] 

entalpie páry po expanzi (skutečná) i5* 3 093 [kJ/kg] 

Termodynamická účinnost VT části turbíny Ƞtdi 0,7214 
 Výkon VT části turbíny na hřídeli Qm 12,300 [MWm] 

 

29% 

29% 

42% 

Elektrický výkon na svorkách 

VT

ST

NT



VUT Brno 

FSI – EÚ, 2012   Modernizace a ekologizace teplárny Bc. Tomáš Sobotka  

 

27 

 

Výpočet termodynamické účinnosti VT části turbíny: (4.1.2.2-1) 

 

     
      
     

 
           

           
        

 

Výpočet výkonu VT části turbíny na hřídeli: (4.1.2.2-2) 

 

    (
 

    
)  (      )  (

   

    
)  (           )           

 

Výpočet středotlakého stupně (ST) 

 

    Tab. 4.1.2.2-3 Parametry ST stupně 

entalpie přehřáté páry i4 3 093 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p4 1,00 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t4 318 [°C] 

entalpie páry po expanzi (teoretická) i5 2 733 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p5* 0,200 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t5* 185,0 [°C] 

entalpie páry po expanzi (skutečná) i5* 2 839 [kJ/kg] 

Termodynamická účinnost ST části turbíny Ƞtdi 0,7056 
 Výkon ST části turbíny na hřídeli Qm 8,114 [MWm] 

 

Výpočet termodynamické účinnosti ST části turbíny: (4.1.2.2-3) 

 

     
      
     

 
           

           
        

 

Výpočet výkonu ST části turbíny na hřídeli: (4.1.2.2-4) 

 

    (
    

    
)  (      )  (

      

    
)  (           )            

 

Výpočet nízkotlakého stupně (NT) 

 

    Tab. 4.1.2.2-4 Parametry NT stupně 

entalpie přehřáté páry i4 2 839 [kJ/kg] 

teplota přehřáté páry t4 185,0 [°C] 

tlak přehřáté páry p4 0,200 [MPa(a)] 

entalpie páry po expanzi (teoretická) i5 2 302 [kJ/kg] 

entalpie páry po expanzi (skutečná) i5* 2 472 [kJ/kg] 

suchost páry x 0,960 
 entalpie kondenzátu ik 160,9 [kJ/kg] 

teplota kondenzátu z kondenzátoru tk 38,4 [°C] 

tlak v kondenzátoru Pk 0,0068 [MPa(a)] 

Termodynamická účinnost NT části turbíny Ƞtdi 0,6834 
 Výkon NT části turbíny Qm 4,588 [MWm] 
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Výpočet termodynamické účinnosti NT části turbíny: (4.1.2.2-5) 

 

     
      
     

 
           

           
        

 

Výpočet výkonu NT části turbíny na hřídeli: (4.1.2.2-6) 

 

    (
       

    
)  (      )  (

         

    
)  (           )  

           
 

Výpočet účinnosti turbíny: (4.1.2.2-7) 

 

                          

 

Výpočet elektrického výkonu na svorkách turbíny: (4.1.2.2-8) 

 

    (           )     (                )                  

 

Výpočet roční výroby elektrické energie: (4.1.2.2-9) 

 

                                       
 

Jednotlivé velikosti elektrických výkonů na svorkách v různých částech turbíny 

jsou uvedeny v následujícím grafu 4-3 v procentech. 

 

 
Obr. 4-3 Přehled elektrického výkonu na svorkách při plných odběrech 
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4.1.2.3 Při daných odběrech z vybraného roku 

 

Tab. 4.1.2.3-1 Zadané parametry 

vstupní množství m 64,500 [t/h] 

množství regulovaného odběru RO I m1 13,000 [t/h] 

množství regulovaného odběru RO II m2 24,500 [t/h] 

množství do kondenzace  mk 27,000 [t/h] 

min. množství do kondenzace  mkm 9,675 [t/h] 

účinnost spojky Ƞsp 0,99 
 elektrická účinnost generátoru Ƞel 0,99 
  

Výpočet vysokotlakého stupně (VT) 

 

    Tab. 4.1.2.3-2 Parametry VT stupně 

entalpie přehřáté páry i4 3 339 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p4 3,40 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t4 450 [°C] 

entalpie páry po expanzi (teoretická) i5 2 998 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p5* 1,000 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t5* 318,0 [°C] 

entalpie páry po expanzi (skutečná) i5* 3 093 [kJ/kg] 

Termodynamická účinnost VT části turbíny Ƞtdi 0,7214 
 Výkon VT části turbíny na hřídeli Qm 4,408 [MWm] 

 

Výpočet termodynamické účinnosti VT části turbíny: (4.1.2.3-1) 

 

     
      
     

 
           

           
        

 

Výpočet výkonu VT části turbíny na hřídeli: (4.1.2.3-2) 

 

    (
 

    
)  (      )  (

    

    
)  (           )            

 

Výpočet středotlakého stupně (ST) 

 

    Tab. 4.1.2.3-3 Parametry ST stupně 

entalpie přehřáté páry i4 3 093 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p4 1,00 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t4 318 [°C] 

entalpie páry po expanzi (teoretická) i5 2 733 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p5* 0,200 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t5* 185,0 [°C] 

entalpie páry po expanzi (skutečná) i5* 2 839 [kJ/kg] 

Termodynamická účinnost ST části turbíny Ƞtdi 0,7056 
 Výkon ST části turbíny na hřídeli Qm 3,634 [MWm] 
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Výpočet termodynamické účinnosti ST části turbíny: (4.1.2.3-3) 

 

     
      
     

 
           

           
        

 

Výpočet výkonu ST části turbíny na hřídeli: (4.1.2.3-4) 

 

    (
    

    
)  (      )  (

       

    
)  (           )            

 

Výpočet nízkotlakého stupně (NT) 

 

    Tab. 4.1.2.3-4 Parametry NT stupně 

entalpie přehřáté páry i4 2 839 [kJ/kg] 

teplota přehřáté páry t4 185,0 [°C] 

tlak přehřáté páry p4 0,200 [MPa(a)] 

entalpie páry po expanzi (teoretická) i5 2 302 [kJ/kg] 

entalpie páry po expanzi (skutečná) i5* 2 472 [kJ/kg] 

suchost páry x 0,960 
 entalpie kondenzátu ik 160,9 [kJ/kg] 

teplota kondenzátu z kondenzátoru tk 38,4 [°C] 

tlak v kondenzátoru Pk 0,0068 [MPa(a)] 

Termodynamická účinnost NT části turbíny Ƞtdi 0,6834 
 Výkon NT části turbíny Qm 2,753 [MWm] 

 

Výpočet termodynamické účinnosti NT části turbíny: (4.1.2.3-5) 

 

     
      
     

 
           

           
        

 

Výpočet výkonu NT části turbíny na hřídeli: (4.1.2.3-6) 

 

    (
       

    
)  (      )  (

            

    
)  (           )  

           
 

Výpočet účinnosti turbíny: (4.1.2.3-7) 

 

                          

 

Výpočet elektrického výkonu na svorkách turbíny: (4.1.2.3-8) 

 

    (           )     (                 )                  
 

Výpočet roční výroby elektrické energie: (4.1.2.3-9) 
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Jednotlivé velikosti elektrických výkonů na svorkách v různých částech turbíny 

jsou uvedeny v následujícím grafu 4-4 v procentech. V dalších grafech 4-5 a 4-6 jsou 

znázorněny elektrické výkony na svorkách a velikost roční vyrobené energie v různých 

stavech. 

 

 

 
Obr. 4-4 Přehled elektrického výkonu na svorkách při daných odběrech 

 

 

 
Obr. 4-5 Přehled elektrického výkonu na svorkách v daných stavech 
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Obr. 4-6 roční výroba elektrické energie v daných stavech 

 

4.1.3. Ekonomické zhodnocení stávajícího stavu 

 

Regulovaný odběr I: 

Z prvního regulovaného odběru se odebírá pára o parametrech 1,0 MPa a 200°C. 

Průměrný odběr pro odběratele a vlastní spotřebu činí kolem 13t/h. 

 

Celkový odběr tepla regulovaným odběrem I: (4.1.3-1) 

 

                                     

 

Prodej tepla k odběratelům: (4.1.3-2) 

 

                                     

 

Vlastní spotřeba tepla: (4.1.3-3) 

 

                                    

 

      Tab. 4.1.3-1Přehled zisku z ROI 
  t/h GJ/rok Kč/rok 

Odběratelé 10,5 260 172 78 051 600 

Vlastní spotřeba 2,5 61 811 18 543 300 

Celkem 13 321 983 96 594 900 

Zisk I 
  

78 051 600 

 

Regulovaný odběr II: 

Z druhého regulovaného odběru se odebírá pára o parametrech 0,2MPa a 185°C. 

Průměrný odběr pro odběratele a vlastní spotřebu činí kolem 25t/h. 

 

 

0
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Celkový odběr tepla regulovaným odběrem II: (4.1.3-4) 

 

                                      

 

Prodej tepla k odběratelům: (4.1.3-5) 

 

                                     

 

Vlastní spotřeba tepla: (4.1.3-6) 

 

                                      

 

       Tab. 4.1.3-2 Přehled zisku z ROII 
  t/h GJ/rok Kč/rok 

Odběratelé 9,5 238 728 71 618 400 

Vlastní spotřeba 15 377 170 113 151 000 

Celkem 24,5 615 898 184 769 400 

Zisk II 
  

71 618 400 

 
Roční cena za prodané teplo: (4.1.3-7) 

 

                                                        

 

Roční cena za prodanou elektrickou energii: (4.1.3-8) 

 

                                            
 

Roční cena za nákup paliva: (4.1.3-9) 

 

                                             

 

Hrubý zisk: (4.1.3-10) 

 

                                                     

                
 

4.1.4. Přehled tepla a elektrické energie v KVET stávajícího stavu 

 

      Tab. 4.1.4-1 Elektrická energie a spotřeba paliva 

Elektřina vyrobená v KVET EKVET 92 680 [MWh] 

Spotřeba paliva v KVET Qpal-KVET 537 785 [MWh] 

Účinnost výroby el. energie Ƞ
el

KVET 17,2 [%] 

 

Účinnost výroby elektrické energie: (4.1.4-1) 
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      Tab. 4.1.4-2 Užitečné teplo a spotřeba paliva 

Užitečné teplo vyrobené v KVET Quž-KVET 138 583 [MWh] 

Spotřeba paliva v KVET Qpal-KVET 537 785 [MWh] 

Účinnost výroby tepla Ƞ
q

KVET 25,3 [%] 

 

Účinnost výroby tepla: (4.1.4-2) 

 

     
  

        

         
     

       

       
            

 

Celková účinnost KVET: (4.1.4-3) 

 

     
          

        
                 

 

4.2 Nový stav 

4.2.1. Výpočet vyrobeného tepla 

4.2.1.1 Base load 

Tento provoz zajišťuje smluvní dodávku tepla odběratelům a tím danou výrobu 

el. energie. Plynové motory a kotel HRSG jsou v provozu pouze v min. zatížení (teplá 

záloha). Tento povozní stav zajišťuje max. rezervovaný el. výkon pro zajišťování flexi 

služeb. Jednoduché schéma, ze kterého bude vidět provoz je přiložen v příloze. 

 

  Tab. 4.2.1.1-1 Jmenovité parametry 

Parní výkon kotelny Mp 30,7 [t/h] 

Tlak přehřáté páry Pp 3,40 [MPa(a)] 

Teplota přehřáté páry tp 450 [°C] 

Entalpie přehřáté páry ip 3 339 [kJ/kg] 

Tlak syté páry Ps 4,50 [MPa(a)] 

Teplota syté páry ts 257,4 [°C] 

Entalpie syté páry is 2 798 [kJ/kg] 

Teplota napájecí vody tn 105 [°C] 

Entalpie napájecí vody in 440 [kJ/kg] 

Účinnost kotle Ƞk 95 [%] 

Výhřevnost Qi
r 

48,64 [MJ/kg] 

Provozní hodiny Phod. 4 260 [hod.] 

Cena tepla Ctepla 500 [Kč/GJ] 

Cena paliva Cpal. 500 [Kč/GJ] 

 

Tepelný výkon kotelny: (4.2.1.1-1) 

 

  (
  

    
)  (      )  (

    

    
)  (          )            
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Množství paliva přivedeného do kotle: (4.2.1.1-2) 

 

    
 

(
  

   
)    

 
     

     

(
  

   
)       

              

   

Tepelný příkon v palivu: (4.2.1.1-3) 

 

        
  
 

   
      

     

   
            

 

Roční spotřeba paliva:  (4.2.1.1-4) 

 

                                 

 

Roční spotřeba paliva v teple:  (4.2.1.1-5) 

 

           
                         

 

Roční výroba tepla:  (4.2.1.1-6) 

 

                                          
 

Regulovaný odběr I: 

Z prvního regulovaného odběru (ROI) se odebírá pára o parametrech 1,0 MPa a 

200°C. Průměrný odběr pro odběratele a vlastní spotřebu činí kolem 13t/h, kde 12t/h jde 

k odběratelům a 1t/h je pro vlastní spotřebu. Parametry páry a velikosti odběrů jsou 

uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Tab. 4.2.1.1-1 Vlastní spotřeba z ROI 

množství páry  m 1,0 [t/h] 

tlak přehřáté páry pp 1,00 [MPa (a)] 

teplota přehřáté páry tp 200 [°C] 

entalpie přehřáté páry ip 2 828 [kJ/kg] 

Tepelný výkon Qt 0,78 [MWt] 

Odběr tepla 
 

12 047 [GJ] 

Provozní hodiny Phod 4 260 [hod] 

 

Tab. 4.2.1.1-2 Teplo k odběratelům z ROI 

množství páry  m 12 [t/h] 

tlak přehřáté páry pp 1,00 [MPa (a)] 

teplota přehřáté páry tp 200 [°C] 

entalpie přehřáté páry ip 2 828 [kJ/kg] 

Tepelný výkon Qt 9,7 [MWt] 

Odběr tepla 
 

148 759 [GJ] 

Provozní hodiny Phod 4 260 [hod] 

  

 

 

 



VUT Brno 

FSI – EÚ, 2012   Modernizace a ekologizace teplárny Bc. Tomáš Sobotka  

 

36 

 

Regulovaný odběr II: 

Z druhého regulovaného odběru se odebírá pára o parametrech 0,2MPa a 150°C. 

Průměrný odběr pro odběratele a vlastní spotřebu činí kolem 12t/h, kde 7,5t/h jde 

k odběratelům a 4,5t/h je pro vlastní spotřebu. Parametry páry a velikosti odběrů jsou 

uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Tab. 4.2.1.1-3 Vlastní spotřeba z ROII 

množství páry m 4,5 [t/h] 

tlak přehřáté páry pp 0,20 [MPa (a)] 

teplota přehřáté páry tp 150 [°C] 

entalpie přehřáté páry ip 2 769 [kJ/kg] 

Tepelný výkon Qt 3,46 [MWt] 

Odběr tepla 
 

53 062 [GJ] 

Provozní hodiny Phod 4 260 [hod] 

 

Tab. 4.2.1.1-4 Teplo k odběratelům z ROII 

množství páry  m 7,5 [t/h] 

tlak přehřáté páry pp 0,20 [MPa (a)] 

teplota přehřáté páry tp 150 [°C] 

entalpie přehřáté páry ip 2 769 [kJ/kg] 

Tepelný výkon Qt 5,95 [MWt] 

Odběr tepla 
 

91 249 [GJ] 

Provozní hodiny Phod 4 260 [hod] 

 

4.2.1.2 Flexi 

Tento provoz zajišťuje smluvní dodávku tepla odběratelům. Výroba el. energie je 

podřízena požadavky el. sítě a splněním flexi služeb. Znamená to max. využití 

rezervovaného el. výkon. Jednoduché schéma, ze kterého bude vidět provoz je přiložen v 

příloze. 

 

  Tab. 4.2.1.2-1 Jmenovité parametry 

Parní výkon kotelny Mp 37,5 [t/h] 

Tlak přehřáté páry Pp 3,40 [MPa(a)] 

Teplota přehřáté páry tp 450 [°C] 

Entalpie přehřáté páry ip 3 339 [kJ/kg] 

Tlak syté páry Ps 4,50 [MPa(a)] 

Teplota syté páry ts 257,4 [°C] 

Entalpie syté páry is 2 798 [kJ/kg] 

Teplota napájecí vody tn 105 [°C] 

Entalpie napájecí vody in 440 [kJ/kg] 

Účinnost kotle Ƞk 95 [%] 

Výhřevnost Qi
r 

48,64 [MJ/kg] 

Provozní hodiny Phod. 4 500 [hod.] 

Cena tepla Ctepla 300 [Kč/GJ] 

Cena tepla Ctepla 430 [Kč/GJ] 

Cena paliva Cpal. 680 [Kč/GJ] 
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Tepelný výkon kotelny: (4.2.1.2-1) 

 

  (
  

    
)  (      )  (

    

    
)  (          )            

    

Množství paliva přivedeného do kotle: (4.2.1.2-2) 

 

    
 

(
  

   
)    

 
     

     

(
  

   
)       

              

   

Tepelný příkon v palivu: (4.2.1.2-3) 

 

        
  
 

   
      

     

   
            

 

Roční spotřeba paliva:  (4.2.1.2-4) 

 

                                  

 

Roční spotřeba paliva v teple:  (4.2.1.2-5) 

 

           
                          

 

Roční výroba tepla:  (4.2.1.2-6) 

 

                                          
 

Regulovaný odběr I: 

Z prvního regulovaného odběru (ROI) se odebírá pára o parametrech 1,0 MPa a 

200°C. Průměrný odběr pro odběratele a vlastní spotřebu činí kolem 13t/h, kde 12t/h jde 

k odběratelům a 1t/h je pro vlastní spotřebu. Parametry páry a velikosti odběrů jsou 

uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Tab. 4.2.1.2-1 Vlastní spotřeba z ROI 

množství páry  m 1,0 [t/h] 

tlak přehřáté páry pp 1,00 [MPa (a)] 

teplota přehřáté páry tp 200 [°C] 

entalpie přehřáté páry ip 2 828 [kJ/kg] 

Tepelný výkon Qt 0,78 [MWt] 

Odběr tepla 
 

12 636 [GJ] 

Provozní hodiny Phod 4 500 [hod] 

 

Tab. 4.2.1.2-2 Teplo k odběratelům z ROI 

množství páry  m 12 [t/h] 

tlak přehřáté páry pp 1,00 [MPa (a)] 

teplota přehřáté páry tp 200 [°C] 

entalpie přehřáté páry ip 2 828 [kJ/kg] 

Tepelný výkon Qt 9,7 [MWt] 

Odběr tepla 
 

157 140 [GJ] 
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Regulovaný odběr II: 

Z druhého regulovaného odběru se odebírá pára o parametrech 0,2MPa a 150°C. 

Průměrný odběr pro odběratele a vlastní spotřebu činí kolem 12t/h, kde 7,5t/h jde 

k odběratelům a 4,5t/h je pro vlastní spotřebu. Parametry páry a velikosti odběrů jsou 

uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Tab. 4.2.1.2-3 Vlastní spotřeba z ROII 

množství páry m 4,5 [t/h] 

tlak přehřáté páry pp 0,20 [MPa (a)] 

teplota přehřáté páry tp 150 [°C] 

entalpie přehřáté páry ip 2 769 [kJ/kg] 

Tepelný výkon Qt 3,46 [MWt] 

Odběr tepla 
 

56 052 [GJ] 

Provozní hodiny Phod 4 500 [hod] 

 

Tab. 4.2.1.2-4 Teplo k odběratelům z ROII 

množství páry  m 7,5 [t/h] 

tlak přehřáté páry pp 0,20 [MPa (a)] 

teplota přehřáté páry tp 150 [°C] 

entalpie přehřáté páry ip 2 769 [kJ/kg] 

Tepelný výkon Qt 5,95 [MWt] 

Odběr tepla 
 

96 390 [GJ] 

Provozní hodiny Phod 4 500 [hod] 

 

Celkové shrnutí výroby tepla rok v obou provozních stavech je uvedeno v následující 

tabulce.  

 

       Tab. 4.2.1.2-4 Celková výroba tepla 
  Base load Flexi Celkem Jednotky 

RO I 91 249 96 390 187 639 [GJ] 

RO II 148 759 157 140 305 899 [GJ] 

Celkem 240 008 253 530 493 538 [GJ] 

 

4.2.2. Výpočet vyrobené elektrické energie 

4.2.2.1 Base load 

Při této variantě jsou nastartovány dva PM ze čtyř a pracují na poloviční výkon 

společně s PK a kotli na odpadní teplo. Při tomto provozu jsou plynové motory schopny 

vyrobit 9,7 MWe, které odcházejí do sítě. 

 

  Tab. 4.2.2.1-1 Zadané parametry 
vstupní množství m 30,700 [t/h] 

množství regulovaného odběru RO I m1 13,000 [t/h] 

množství regulovaného odběru RO II m2 12,000 [t/h] 

množství do kondenzace  mk 5,700 [t/h] 

min. množství do kondenzace  mkm 4,605 [t/h] 

účinnost spojky Ƞsp 0,99 
 

elektrická účinnost generátoru Ƞel 0,99 
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Výpočet vysokotlakého stupně (VT) 

 

    Tab. 4.2.2.1-2 Parametry VT stupně 

entalpie přehřáté páry i4 3 339 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p4 3,40 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t4 450 [°C] 

entalpie páry po expanzi (teoretická) i5 2 998 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p5* 1,000 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t5* 318,0 [°C] 

entalpie páry po expanzi (skutečná) i5* 3 093 [kJ/kg] 

Termodynamická účinnost VT části turbíny Ƞtdi 0,7214 
 Výkon VT části turbíny na hřídeli Qm 2,098 [MWm] 

 

Výpočet termodynamické účinnosti VT části turbíny: (4.2.2.1-1) 

 

     
      
     

 
           

           
        

 

Výpočet výkonu VT části turbíny na hřídeli: (4.2.2.1-2) 

 

    (
 

    
)  (      )  (

    

    
)  (           )            

 

Výpočet středotlakého stupně (ST) 

 

    Tab. 4.2.2.1-3 Parametry ST stupně 

entalpie přehřáté páry i4 3 093 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p4 1,00 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t4 318 [°C] 

entalpie páry po expanzi (teoretická) i5 2 733 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p5* 0,200 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t5* 185,0 [°C] 

entalpie páry po expanzi (skutečná) i5* 2 839 [kJ/kg] 

Termodynamická účinnost ST části turbíny Ƞtdi 0,7056 
 Výkon ST části turbíny na hřídeli Qm 1,294 [MWm] 

 

Výpočet termodynamické účinnosti ST části turbíny: (4.2.2.1-3) 

 

     
      
     

 
           

           
        

 

Výpočet výkonu ST části turbíny na hřídeli: (4.2.2.1-4) 

 

    (
    

    
)  (      )  (

       

    
)  (           )            
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Výpočet nízkotlakého stupně (NT) 

 

    Tab. 4.2.2.1-4 Parametry NT stupně 

entalpie přehřáté páry i4 2 839 [kJ/kg] 

teplota přehřáté páry t4 185,0 [°C] 

tlak přehřáté páry p4 0,200 [MPa(a)] 

entalpie páry po expanzi (teoretická) i5 2 302 [kJ/kg] 

entalpie páry po expanzi (skutečná) i5* 2 472 [kJ/kg] 

suchost páry x 0,960 
 entalpie kondenzátu ik 160,9 [kJ/kg] 

teplota kondenzátu z kondenzátoru tk 38,4 [°C] 

tlak v kondenzátoru Pk 0,0068 [MPa(a)] 

Termodynamická účinnost NT části turbíny Ƞtdi 0,6834 
 Výkon NT části turbíny Qm 0,581 [MWm] 

 

Výpočet termodynamické účinnosti NT části turbíny (4.2.2.1-5) 

 

     
      
     

 
           

           
        

 

Výpočet výkonu NT části turbíny na hřídeli: (4.2.2.1-6) 

 

    (
       

    
)  (      )  (

          

    
)  (           )  

           
 

Výpočet účinnosti turbíny: (4.2.2.1-7) 

 

                          

 

Výpočet elektrického výkonu na svorkách turbíny: (4.2.2.1-8) 

 

    (           )     (                 )                  
 

Výpočet roční výroby elektrické energie: (4.2.2.1-9) 

 

            (       )       (         )             
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Jednotlivé velikosti elektrických výkonů na svorkách v různých částech turbíny 

jsou uvedeny v následujícím grafu 4-5 v procentech. 

 

 
Obr. 4-5 Přehled elektrického výkonu na svorkách při base loadu 

4.2.2.2 Flexi 

Tato varianta je pro zajištění podpůrných služeb, ve které pracují všechny 

plynové motory na svůj 100% výkon a odevzdávají 38,92 MWe. 

 

   Tab. 4.2.2.2-1 Zadané parametry 
vstupní množství m 37,500 [t/h] 

množství regulovaného odběru RO I m1 13,000 [t/h] 

množství regulovaného odběru RO II m2 12,000 [t/h] 

množství do kondenzace  mk 12,500 [t/h] 

min. množství do kondenzace  mkm 5,625 [t/h] 

 

Výpočet vysokotlakého stupně (VT) 

 

    Tab. 4.2.2.2-2 Parametry VT stupně 

entalpie přehřáté páry i4 3 339 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p4 3,40 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t4 450 [°C] 

entalpie páry po expanzi (teoretická) i5 2 998 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p5* 1,000 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t5* 318,0 [°C] 

entalpie páry po expanzi (skutečná) i5* 3 093 [kJ/kg] 

Termodynamická účinnost VT části turbíny Ƞtdi 0,7214 
 Výkon VT části turbíny na hřídeli Qm 2,563 [MWm] 

 

Výpočet termodynamické účinnosti VT části turbíny: (4.2.2.2-1) 

 

     
      
     

 
           

           
        

 

53% 

32% 

15% 

Elektrický výkon na svorkách 

VT
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Výpočet výkonu VT části turbíny na hřídeli: (4.2.2.2-2) 

 

    (
 

    
)  (      )  (

    

    
)  (           )            

 

Výpočet středotlakého stupně (ST) 

 

    Tab. 4.2.2.2-3 Parametry ST stupně 

entalpie přehřáté páry i4 3 093 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p4 1,00 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t4 318 [°C] 

entalpie páry po expanzi (teoretická) i5 2 733 [kJ/kg] 

tlak přehřáté páry p5* 0,200 [MPa(a)] 

teplota přehřáté páry t5* 185,0 [°C] 

entalpie páry po expanzi (skutečná) i5* 2 839 [kJ/kg] 

Termodynamická účinnost ST části turbíny Ƞtdi 0,7056 
 Výkon ST části turbíny na hřídeli Qm 1,729 [MWm] 

 

Výpočet termodynamické účinnosti ST části turbíny: (4.2.2.2-3) 

 

     
      
     

 
           

           
        

 

Výpočet výkonu ST části turbíny na hřídeli: (4.2.2.2-4) 

 

    (
    

    
)  (      )  (

       

    
)  (           )            

 

Výpočet nízkotlakého stupně (NT) 

 

    Tab. 4.2.2.2-4 Parametry NT stupně 

entalpie přehřáté páry i4 2 839 [kJ/kg] 

teplota přehřáté páry t4 185,0 [°C] 

tlak přehřáté páry p4 0,200 [MPa(a)] 

entalpie páry po expanzi (teoretická) i5 2 302 [kJ/kg] 

entalpie páry po expanzi (skutečná) i5* 2 472 [kJ/kg] 

suchost páry x 0,960 
 entalpie kondenzátu ik 160,9 [kJ/kg] 

teplota kondenzátu z kondenzátoru tk 38,4 [°C] 

tlak v kondenzátoru Pk 0,0068 [MPa(a)] 

Termodynamická účinnost NT části turbíny Ƞtdi 0,6834 
 Výkon NT části turbíny Qm 1,274 [MWm] 

 

Výpočet termodynamické účinnosti NT části turbíny: (4.2.2.2-5) 
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Výpočet výkonu NT části turbíny na hřídeli: (4.2.2.2-6) 

 

    (
       

    
)  (      )  (

          

    
)  (           )  

           
 

Výpočet účinnosti turbíny: (4.2.2.2-7) 

 

                          

 

Výpočet elektrického výkonu na svorkách turbíny: (4.2.2.2-8) 

 

    (           )     (                 )                  
 

Výpočet roční výroby elektrické energie: (4.2.2.2-9) 

 

            (       )       (           )              

 

Jednotlivé velikosti elektrických výkonů na svorkách v různých částech turbíny 

jsou uvedeny v následujícím grafu 4-6 v procentech. 

 

 
Obr. 4-6 Přehled elektrického výkonu na svorkách při variantě flexi 

4.2.3. Ekonomické zhodnocení nového stavu 

 

Regulovaný odběr I: 

Z prvního regulovaného odběru se odebírá pára o parametrech 1,0 MPa a 200°C. 

Průměrný odběr pro odběratele a vlastní spotřebu činí kolem 13t/h. 

 

Celkový odběr tepla regulovaným odběrem I: (4.2.3-1) 

 

                                     

 

53% 

32% 

15% 

Elektrický výkon na svorkách 

VT
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Prodej tepla k odběratelům: (4.2.3-2) 

 

                                     

 

Vlastní spotřeba tepla: (4.2.3-3) 

 

                                   

 

      Tab. 4.2.3-1Přehled zisku z ROI 
  t/h GJ/rok Kč/rok 

Odběratelé 12 305 899 91 769 700  

Vlastní spotřeba 1 24 598 7 379 400 

Celkem 13 330 497 99 149 100 

Zisk I 
  

91 769 700 

 

Regulovaný odběr II: 

Z druhého regulovaného odběru se odebírá pára o parametrech 0,2MPa a 185°C. 

Průměrný odběr pro odběratele a vlastní spotřebu činí kolem 25t/h. 

 

Celkový odběr tepla regulovaným odběrem II: (4.2.3-4) 

 

                                     

 

Prodej tepla k odběratelům: (4.2.3-5) 

 

                                     

 

Vlastní spotřeba tepla: (4.2.3-6) 

 

                                     

 

       Tab. 4.2.3-2 Přehled zisku z ROII 
  t/h GJ/rok Kč/rok 

Odběratelé 7,5 187 639 56 291 700 

Vlastní spotřeba 4,5 109 115 32 734 500 

Celkem 12 296 754 89 026 200 

Zisk II 
  

56 291 700 

 
Roční cena za prodané teplo: (4.2.3-7) 

 

                                                         

 

Roční cena za prodanou elektrickou energii: (4.2.3-8) 

 

                                             
 

 

 

 



VUT Brno 

FSI – EÚ, 2012   Modernizace a ekologizace teplárny Bc. Tomáš Sobotka  

 

45 

 

     Tab. 4.2.3-3 Přehled zisku z vyrobené el. energie 
Varianta [MWh] Cena [Kč/MWh] Zisk [Kč] 

Base load 123 148 1300 160 092 400 

Flexi 135 000 1700 229 500 000 

Celkem     389 592 400 

 

Roční cena za nákup paliva: (4.2.3-9) 

 

                                         

 

Hrubý zisk: (4.2.3-10) 

 

                                                     

               
  

4.2.4. Přehled tepla a elektrické energie v KVET nového stavu 

 

      Tab. 4.2.4-1 Elektrická energie a spotřeba paliva 

Elektřina vyrobená v KVET EKVET 258 148 [MWh] 

Spotřeba paliva v KVET Qpal-KVET 673 349 [MWh] 

Účinnost výroby el. energie 
el

KVET 38,3 [%] 

 

Účinnost výroby elektrické energie: (4.2.4-1) 

 

     
   

     
         

     
       

       
            

 

      Tab. 4.2.4-2 Užitečné teplo a spotřeba paliva 

Užitečné teplo vyrobené v KVET Quž-KVET 137 094 [MWh] 

Spotřeba paliva v KVET Qpal-KVET 673 349 [MWh] 

Účinnost výroby tepla 
q

KVET 20,4 [%] 

 

Účinnost výroby tepla: (4.2.4-2) 

 

     
  

        

         
     

       

       
            

 

Celková účinnost KVET: (4.2.4-3) 

  

     
          

        
                   

 

5 Technicko-ekonomické vyhodnocení 
V tomto vyhodnocení porovnáme výrobu tepla a elektrické energie v KVET 

stávajícího stavu se stavem novým a určíme zisky a případnou návratnost. Všechny 

prodejní a nákupní ceny zůstávají u obou případů stejné z hlediska porovnání hrubých 

zisků. Do úvahy nebereme provozní náklady týkající se provozu teplárny (výplaty, atd). 
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Přehled výroby tepla, elektrické energie a hrubých zisků jednotlivých stavů je uveden 

v tab. 5-1. 

 

          Tab. 5-1  Přehled výroby tepla a elektrické energie 

 
Stávající stav  Nový stav Jednotky 

Výroba tepla 138 583 137 094 [GJ] 

Výroba el. energie 92 680 258 148 [MWe] 

Hrubý zisk 143 214 293 79 776 480 [Kč] 

 

 
Obr. 5-1 Přehled vyrobených energií v KVET 

 

 
Obr. 5-2 Přehled účinnosti v KVET 

 

Zvýše uvedeného grafu 5-1 vyplývá, že výroba tepelné energie v obou stavech je 

přibližně stejná, je to dáno podobným množstvím odběrů, ale vyrobená elektrická energie 

je větší u nového stavu než u stávajícího. To je dáno novou koncepcí zapojení 

s plynovými motory, které jsou schopny vyrábět elektrickou energii samostatně a které 

0
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používáme pro PpS služby. V dalšího grafu 5-2 vyplývá, že účinnost v KVET se koncepcí 

nového stavu zlepšila o 16%.  

 

 
Obr. 5-3 Přehled hrubých zisků 

 

Z grafu 5-3 vyplývá, že hrubý zisk poklesl z původního o polovinu. I když tuto 

koncepci zapojení používáme pro PpS služby a prodáváme energii za vyšší zisky, musíme 

brát v úvahu, že nynějším palivem není hnědé uhlí ale plyn. Pro dosažení stejného nebo 

podobného hrubého zisku jako v předchozím stavu, bychom měli navýšit prodej tepla 

z předchozích 300Kč/GJ na 430Kč/GJ. 

 

Celkový odběr tepla regulovaným odběrem I: (5-1) 

 

                                      

 

Prodej tepla k odběratelům: (5-2) 

 

                                      

 

Vlastní spotřeba tepla: (5-3) 

 

                                    

 

      Tab. 5-2Přehled zisku z ROI 
  t/h GJ/rok Kč/rok 

Odběratelé 12 305 899 131 536 570  

Vlastní spotřeba 1 24 598 10 577 140 

Celkem 13 330 497 142 113 710 

Zisk I 
  

131 536 570 

 

Celkový odběr tepla regulovaným odběrem II: (5-4) 
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Prodej tepla k odběratelům: (5-5) 

 

                                     

 

Vlastní spotřeba tepla: (5-6) 

 

                                     

 

       Tab. 5-3 Přehled zisku z ROII 
  t/h GJ/rok Kč/rok 

Odběratelé 7,5 187 639 80 684 770 

Vlastní spotřeba 4,5 109 115 46 919 450 

Celkem 12 296 754 127 604 220 

Zisk II 
  

80 684 770 

 
Roční cena za prodané teplo: (5-7) 

 

                                                          

 

Roční cena za prodanou elektrickou energii: (5-8) 

 

                                             
 

     Tab. 5-4 Přehled zisku z vyrobené el. energie 
Varianta [MWh] Cena [Kč/MWh] Zisk [Kč] 

Base load 123 148 1300 160 092 400 

Flexi 135 000 1700 229 500 000 

Celkem     389 592 400 

 

Roční cena za nákup paliva: (5-9) 

 

                                         

 

Hrubý zisk: (5-10) 
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Přehled hrubých zisků po přepočítání je uveden v grafu 5-3. 

 

 
Obr. 5-3 Přehled hrubých zisků 

 

5.1 Stanovení návratnosti 

Přehled investic do jednotlivých provozních souborů je uveden v tab. 5.1-1. 

 

Tab. 5.1-1 Přehled investic do jednotlivých provozních souborů 

1. Dodavatelská část     979 280 000 

Provozní soubory     887 750 000 

PS 01 Kogenerační jednotky     416 500 000 

 
Plynové motory    4 400 000 000 

PS 02 Kotelna      231 000 000 

 
Kotle HRSG    2 76 000 000 

 
Plynové kotle    2 112 500 000 

PS 03 Strojovna TG3     153 800 000 

 
Kondenzační turbina CTGx    1 134 000 000 

PS 04 Redukční stanice plynu     3 900 000 

PS 05 Venkovní potrubní rozvody      6 350 000 

PS 06 Provozní rozvod silnoproudu - NN     18 000 000 

PS 07 Vyvedení výkonu - VN     27 000 000 

PS 08 ASŘTP     31 200 000 

Stavební objekty     77 800 000 

Inženýrské objekty     13 730 000 

2. Ostatní činnosti a inženýrské činnosti     54 000 000 

3. Projektová část     25 100 000 

Celkem (informativní cena)   1 058 380 000 
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Prostá návratnost při prodeji tepla za 300Kč/GJ: (5.1-1) 

 

           
         

          
 
             

          
           

 

Prostá návratnost při prodeji tepla za 430Kč/GJ: (5.1-2) 
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6 Závěr 
 

Cílem moji diplomové práce bylo navrhnout řešení jak zmodernizovat stávající 

teplárnu s ohledem na životnost nynějšího instalovaného zařízení. Před návrhem 

modernizace byl popsán stávající a nový stav společně se zařízením. 

Z odběrových diagramů z minulých let, které mi byly poskytnuty v rámci zadání, byla 

spočítána tepelná a energetická bilance stávajícího a nového stavu. Bilance byly mezi 

sebou porovnány a byly stanoveny přehledy jednotlivých stavů pro výrobu tepelné a 

elektrické energie a účinnosti v KVET. 

Jelikož jsou stávající zařízení na pokraji životnosti, tak dalším požadavkem bylo 

zapracovat do navrhovaného řešení kombinaci plynových motorů spolu s kotli na odpadní 

teplo a tak plně využívat teplo, které odchází z PM při výrobě elektrické energie a zvýšit 

tak efektivitu teplárny. Další důvod pro použití plynových motorů byla výroba elektrické 

energie pro PpS služby a zvýšit tak zisk z prodeje elektrické energie. 

Posledním úkolem bylo technicko-ekonomické vyhodnocení. Celková investice 

teplárny činí 1 058 mil. Kč a její návratnost vyšla na 7,5 roku s tím, že se zvedne prodej 

tepla k odběratelům. Vzhledem k tomu, že je ekonomická analýza zpracována z pohledu 

projektanta, tak bych tento ukazatel bral pouze jako orientační údaj. 
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8 Seznamy 
 

Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
ASŘP [-] automatický systém řízení technologických procesů 

Cpal. [Kč/GJ] cena paliva 

Ctepla [Kč/GJ] cena tepla 

CTG [-] parní kondenzační turbína 

EKVET [MWh] elektřina vyrobená v KVET 

HRSG [-] kotle na odpadní teplo 

HU [-] hnědé uhlí 

CHÚV [-] chemická úpravna vody 

i4 [kJ/kg] entalpie přehřáté páry 

i5 [kJ/kg] entalpie páry po expanzi (teoretická) 

i5* [kJ/kg] entalpie páry po expanzi (skutečná) 

ik [kJ/kg] entalpie kondenzátu 

in [kJ/kg] entalpie napájecí vody 

ip [kJ/kg] entalpie přehřáté páry 

is [kJ/kg] entalpie syté páry 

KVET [-] kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

LTO [-] lehký topný olej 

m [t/h] vstupní množství 

m1 [t/h] množství regulovaného odběru RO I 

m2 [t/h] množství regulovaného odběru RO II 

mk [t/h] množství do kondenzace 

mkm [t/h] min. množství do kondenzace 

Mp [t/h] parní výkon kotle 

Mpp [kg/h] množství paliva přivedeného do kotle 

Ƞ
cel

KVET [%] celková účinnost KVET 

Ƞel [-] elektrická účinnost generátoru 

Ƞ
el

KVET [%] účinnost výroby elektrické energie 

Ƞk [%] účinnost kotle 

Ƞm [-] mechanická účinnost turbíny 

Ƞpr [-] účinnost převodovky 

Ƞ
q

KVET [%] účinnost výroby tepla 

Ƞsp [-] účinnost spojky 

Ƞt [-] účinnost turbíny 

Ƞtdi [-] termodynamická účinnost 

Ƞv [-] objemová účinnost turbíny 

Oel [MWe] odběr elektrické energie 

p4 [MPa(a)] tlak přehřáté páry 

p5* [MPa(a)] tlak přehřáté páry 
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Phod. [hod.] provozní hodiny 

PK [-] plynové kotle 

Pk [MPa(a)] tlak v kondenzátoru 

PM [-] plynové motory 

Pp [MPa(a)] tlak přehřáté páry 

PpS [-] podpůrné služby 

Ps [MPa(a)] tlak syté páry 

Ptepla [Kč/GJ] prodej tepla k odběratelům 

Q [kWt] tepelný výkon kotle 

Qel [MWe] elektrický výkon na svorkách turbíny 

Qi
r
 [MJ/kg] výhřevnost 

Qnt [MWm] mechanický výkon NT části turbíny 

Qpal-KVET [MWh] spotřeba paliva v KVET 

Qpp [kg/h] tepelný příkon v palivu 

Qst [MWm] mechanický výkon ST části turbíny 

Qt [kWt] tepelný výkon 

Quž-KVET [MWh] užitečné teplo vyrobené v KVET 

Qvt [MWm] mechanický výkon VT části turbíny 

Rcel [Kč/rok] roční cena za prodanou elektrickou energii 

Rcp [Kč/rok] roční cena za nákup paliva pro výrobu tepla 

Rcpt [Kč/rok] roční cena za prodané teplo 

RCHS [-] redukční stanice 

RO I [-] regulovaný odběr I. 

RO II [-] regulovaný odběr II. 

Rpel [MWh] roční prodané elektrické energie 

Rsp [t] roční spotřeba paliva 

Rspt [Kč/rok] roční spotřeba paliva v teple 

Rvel [MWh] roční výroba elektrické energie 

Rvp [t] roční výroba tepla 

Rvtideal. [GJ] ideální roční výroba tepla 

RZV [-] rychlozávěrný ventil 

Svl. [Kč/GJ] vlastní spotřeba 

t4 [°C] teplota přehřáté páry 

t5* [°C] teplota přehřáté páry 

tk [°C] teplota kondenzátu z kondenzátoru 

tn [°C] teplota napájecí vody 

tp [°C] teplota přehřáté páry 

ts [°C] teplota syté páry 

Vspot. [Kč/rok] vlastní spotřeba 
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Seznam příloh 

 
Obr. 1 Schéma zapojení při provozu Base load 
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Obr. 2 Schéma zapojení při provozu Flexi 


