
 



  



 



 



ABSTRAKT 
Diplomová práce na téma Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU výměnou NTO 

detailně popisuje důležitá zařízení technologických systémů sekundárního okruhu 
Jaderné elektrárny Dukovany, společně s jejich úkolem v tepelném oběhu. V hlavní části 
práce je vypracován výpočtový model sekundárního okruhu dle současného tepelného 
schématu. V závěru práce jsou uvedeny varianty zvýšení svorkového výkonu 
turbosoustrojí, konkrétně turbogenerátoru, výměnou nízkotlakých ohříváků (NTO). 
Získané výsledky jsou doloženy výkresy tepelných schémat. 
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Jaderná elektrárna Dukovany, sekundární část, komponenty sekundárního 

okruhu, výpočtový model, zvýšení výkonu turbogenerátoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
The Diploma thesis on the topic of Increased performance turbomachinery in EDU 

the NPR changing describes in detail some important devices of technology system of 
the secondary circuit of Dukovany Nuclear Power Plant together with their task in the 
thermal circulation. There is a computational model of secondary circuit according to 
the present thermal schema created in the main part of the thesis. At the end of the 
thesis, the possibilities of the increase of the terminal power of turbomachinery, 
specifically of the turbogenerator, by the exhange of low-pressure heaters (NPR) are 
stated. Obtained results are documented by drawings of the thermal schemes.  

 

KEYWORDS 
Nuclear power plant Dukovany, secondary circuit, components of the secondary 

circuit, computation model, increase of the power of the turbogenerator  
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ÚVOD 
Energetika, která se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí energie, se již od 

dob počátku rozvoje společnosti, tak i průmyslu stala naší nedílnou součástí. Trend po 
poptávce elektrické energie, která je označována za tzv. „ušlechtilou energii“, relativně 
snadno přeměnitelnou na jiné formy, je trvale rostoucí a jak je předvídáno, bude tomu 
tak i na dále. V důsledku oteplování naší planety je věnována velká pozornost 
obnovitelným zdrojům energie. Ty nám umožnují vyrábět „čistou energii“ bez produkce 
škodlivých emisí, především skleníkového plynu CO2, avšak pro potřeby pokrytí 
základního zatížení se stále používají konvenční elektrárny a jaderné elektrárny.  

Z hlediska trvale udržitelného rozvoje, patří využívání jádra mezi perspektivní 
zdroje energie. Jaderné zdroje nezpůsobují změny klimatických podmínek na Zemi, 
neboť získávanou energii štěpením těžkých jader uranu nedoprovází tvorba CO2. 
Současně se v dnešní době řadí mezi nejlevnější energetické zdroje, kde palivová složka 
nákladů se pohybuje do cca 25 % celkových nákladů. Avšak naproti těmto výhodám stojí 
vysoké investiční náklady, produkce vysoce radioaktivního vyhořelého paliva a vznik 
radioaktivních odpadů. 

V první části diplomové práce je přiblížena historie české Jaderné elektrárny 
Dukovany, z pohledu vzniku projektu, realizace a průběhu provozu. Je zde i nastíněný 
výhled do budoucnosti. 

Dispoziční uspořádání vybraných budov, zařízení a popis základního schéma 
jaderné elektrárny, pro daný typ reaktoru, je uvedený v kapitole dva. Následující 
kapitola tři se věnuje sekundární části jaderné elektrárny, především účelu 
technologických systémů zapojených v tepelném schéma sekundárního okruhu při 
nominálním výkonu reaktoru. 

Detailní popis důležitých komponent sekundárního okruhu, jejich technické 
parametry, konstrukční provedení, popřípadě zapojení v tepelném oběhu je obsahem 
čtvrté kapitoly. 

Pátá kapitola podrobně popisuje postup výpočtu modelu sekundárního okruhu dle 
současného tepelného schéma, které bylo bráno za výchozí. Výstupem je především 
svorkový výkon turbogenerátoru. 

Poslední kapitola shrnuje možné úpravy nízkotlakých ohříváků za účelem zvýšení 
svorkového výkonu TG s jejich ekonomickým přínosem. 

Výpočty stavů pracovní látky byly provedeny v sestaveném programu 
pomocí softwaru Microsoft Excel 2016 a elektronických tabulek vodní páry a vody 
X Steam Tables, volně dostupných. Výkresy tepelných schémat byly vytvořeny 
v programu AutoCAD 2017. 
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1 JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY 

1.1 Historie 
Elektrárna Dukovany je nejstarší českou jadernou elektrárnou. Její historie se 

začala psát roku 1970, kdy došlo k podepsání mezivládní dohody o výstavbě. Původní 
projekt výstavby jaderné elektrárny Dukovany (JEDU) zahrnoval výstavbu dvou 
jaderných bloků VVER 440 V 2301, avšak v roce 1975 došlo ke změně projektu na 
výstavbu čtyř jaderných bloků s reaktory VVER 440 V 213. Změna měla za následek 
posunutí plného rozjetí stavby na rok 1978. První reaktorový blok byl uveden do provozu 
v roce 1985, následně došlo ke spuštění druhého a třetího bloku v roce 1986. Poslední 
čtvrtý reaktorový blok byl spuštěn v roce 1987, kdy JEDU dosáhla maximálního 
projektovaného výkonu 1760 MWe. [1] 

Projektové podklady byly zpracovány firmou z bývalého SSSR, avšak více jak 80 % 
instalovaných zařízení bylo vyrobeno v České republice. Prováděcí projekt zpracoval 
Energoprojekt Praha, generálním dodavatelem stavby byly Průmyslové stavby Brno a 
generálním dodavatelem technologie Škoda Praha. [1] 

 
Obrázek 1-1 – Jaderná elektrárna Dukovany z ptačí perspektivy [2] 

  

                                                      
1 Jedná se o tlakovodní reaktor (PWR – Pressurized Water Reactor). Označení VVER znamená 

Vodou chlazený, Vodou moderovaný Energetický reaktor. 
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1.2 Provoz 
V průběhu provozu je elektrárna pod dozorem Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost, a dalších mezinárodních organizací, mezi které patří například MAAE2. Tyto 
organizace dbají na dodržování bezpečného provozu za pomoci systémových, 
technických a organizačních opatření a odbornosti personálu. Za zmínku stojí pozitivní 
hodnocení organizace WANO3, která řadí JEDU mezi pětinu nejlépe provozovaných 
jaderných elektráren (JE) na světě. Dobré výsledky jsou udržovány pomocí celé řady 
investičních akcí s cílem zvýšit spolehlivost a bezpečnost. [2] 

Původní projekt uvažoval o provozu schopnosti JEDU po dobu 30 let, avšak z analýz 
zbytkové životnosti hlavních komponent, především reaktoru plyne, že skutečná 
životnost může dosáhnout až 60 let. Cílem je tedy provozovat JEDU minimálně do roku 
2025. V důsledku tohoto rozhodnutí byl zahájen, dnes nazývaný, program 
zajištění LTO4. [2]  

V návaznosti na tento program byla Státním úřadem pro jadernou bezpečnost u 
prvého a druhého bloku prodloužena licence k provozu o dalších deset let, tedy do roku 
2025 a 2026. Třetí a čtvrtý blok na toto prodloužení čekají.  

Za zmínku stojí další významný program „Využití projektových rezerv bloku“. Jedná 
se o využití rezerv původního projektu a modernizaci zařízení pracujících v parním cyklu 
(Rankin Clausiově). Tímto bylo dosaženo výkonu turbogenerátoru jednoho jaderně 
energetického bloku přibližně 500 MWe. Tedy zvýšení o 60 MWe oproti, původních 
projektem uvažovaných, 440 MWe. [2] 

V současné době výkon JEDU činí přibližně 2000 MWe. Od počátku spuštění 
prvního jaderného bloku do roku 2016 zde bylo vyrobeno 407 000 GWh elektrické 
energie. Toto množství pokrývá zhruba 20 % spotřeby elektřiny v České republice. [3] 

Z důvodu růstu poptávky po elektrické energii, ale i neodvratně blížící se konec 
životnosti dosavadních jaderných bloků elektrárny Dukovany, je zvažována dostavba 
nových jaderných bloků. V této souvislosti byla provedena celá řada průzkumů a studií. 
Výsledky těchto šetření dokazují proveditelnost výstavby s možným spuštěním prvního 
nového jaderného bloku mezi léty 2030–2035. [2]  

                                                      
2 MAAE (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) je orgánem OSN zajišťující globální dohled 

nad mírovým využíváním jaderné energie a dozor v jednotlivých zemích, především prostřednictvím 
národních jaderných dozorných orgánů. 

3 WANO (World Association of Nuclear Operators – Světové sdružení provozovatelů jaderných 
elektráren) je celosvětová organizace provozovatelů jaderných elektráren zajišťující vzájemné předávání 
provozních zkušeností a periodické prověrky, jak zařízení, tak i pracovníků za účelem zkvalitnění provozu. 

4 LTO (Long Term Operation) je definicí MAAE pro dlouhodobý provoz jaderné elektrárny za hranicí 
stanoveného časového rámce (daného termíny licence, projektovými limity, standarty a / nebo předpisy 
atd.). 
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2 USPOŘÁDÁNÍ JE S REAKTOREM VVER 440 V-213 
Jak už bylo zmíněno, v JEDU jsou instalovány čtyři tlakovodní reaktory nesoucí 

projektové označení VVER 440 V-213. Každý z těchto čtyř jaderných reaktorů dosahuje 
výkonu 1444 MWt a umožňuje vyrobit pomocí alternátorů přibližně 500 MWe. Každý 
reaktor je součástí jaderně energetického bloku, pod který spadají veškerá zařízení 
umožňující výrobu elektřiny. Dále jsou tyto bloky umístěny v hlavním výrobním bloku 
(HVB), kdy jednomu HVB přísluší dva jaderně energetické bloky.  Obrázek 2-2 zobrazuje 
řez částí jednoho HVB, který obsahuje právě dva jaderně energetické bloky5. [4] 

 
Obrázek 2-1 – Řez částí hlavního výrobního bloku, půdorys [4] 

                                                      
5 Jaderně energetický blok VVER 440 je vybudován jako dvojblok což znamená, že tepelnou energii 

uvolněnou v jaderném reaktoru zpracovávají dvě turbosoustrojí. Pro provoz těchto zařízení je nezbytná 
řada pomocných systémů. 
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Tento HVB se skládá z několika základních objektů: 

 budovy reaktorů (řez E až V), 
 mezistrojovny (řez V až B), 
 a strojovny (řez B až A). 

Jak už vyplývá z názvu, v budově reaktorů jsou umístěny dva jaderné reaktory. 
Budova je konstrukčně provedena jako těsný hermetický box (kobka). Uvnitř jsou 
umístěny zařízení umožňující výrobu tepla štěpením jader uranu U235 a plutonia Pu239 
pomalými neutrony a následný přenos spolu s dalšími pomocnými zařízeními. [4] 

V budově mezistrojovny a strojovny se nachází zařízení, která navazují na zdroj 
tepla a transformují jej na mechanickou práci a následně na elektrickou energii.  

Další popis bude věnován právě jednomu jadernému bloku. 

 

2.1 Základní schéma jaderného bloku 
Jedná se o dvouokruhové uspořádání elektrárny, kde je od sebe oddělen okruh 

chlazení reaktoru (v budově reaktorů) – primární okruh (I. O.) a pracovní okruh (budova 
mezistrojovny a strojovny) – sekundární okruh (II. O.). Společným zařízením těchto dvou 
okruhů je výměník tepla nazývaný parogenerátor (PG). PG převádí tepelnou energii 
z chladiva reaktoru do pracovní látky a zároveň odděluje aktivní primární část od 
neaktivní sekundární části. Pomocí tohoto uspořádání je vyloučen přenos radioaktivních 
látek z reaktoru do turbíny a jejího pomocného zařízení.  

 
Obrázek 2-2 – Základní schéma jaderného bloku [4] 

Pro potřeby diplomové práce bude v následujících kapitolách přiblížena 
sekundární část, především II. O. 
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3 SEKUNDÁRNÍ ČÁST JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY 
Sekundární část JEDU je tvořena rozsáhlým souborem technologických systémů a 

zařízení zajišťující velké množství úkolů. Především umožňují ekonomickou a bezpečnou 
provozuschopnost JE. Z hlediska dispozičního umístění těchto technologií, je možno 
rozdělit sekundární část JE na dvě základní skupiny, a to: [4] 

 technologické systémy II. O. (zařízení umístěná na strojovně bloku, která jsou 
přímo zapojena do přeměny tepelné energie na mechanickou a následně na 
elektrickou, a zařízení bezprostředně ovlivňující tyto činnosti),  

 a vnější objekty (zařízení umístěná ve vnějších objektech zajišťující podmínky pro 
provoz systémů primární, sekundární a elektrické části JE. 

Problematika sekundární části je velice obsáhlá, převyšující rámec diplomové 
práce. Proto se budeme dále věnovat pouze první skupině, a to technologickým 
systémům II. O., které zajišťují: [4] 

 přebírání a transport tepelné energie z I. O. do parní turbíny (PT), 
 přeměnu tepelné a tlakové energie na energii mechanickou, při co nejvyšší 

účinnosti a bezpečnosti, 
 kondenzaci, postupný ohřev, úpravu chemického režimu a transport teplo 

nositele na jeho cestě do PG. 

 

 
Obrázek 3-1 – Pohled do strojovny hlavního výrobního bloku [4] 
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3.1 Základní tepelné schéma II. O. 
Jaderně energetický blok slouží pouze pro výrobu elektrické energie. Teplo 

odváděné pro technologické potřeby a pro vytápění objektů elektrárny je v tak malé 
míře (přibližně 14,5 MWt), že jej můžeme zanedbat. Z tohoto vyplývá provoz bloku 
v čistě kondenzačním režimu. Tepelné schéma II. O. je navrženo pro pokrytí základní 
části denního diagramu zatížení6, avšak umožňuje provozovat JE ve velkém rozsahu 
výkonových hladin při vysokém výkonu. [4] 

Za účelem srozumitelného popisu práce II. O. uvažujme, že základní tepelné 
schéma na obrázku 3-2 představuje práci zařízení při ustáleném nominálním režimu 
provozu (nezahrnuje nenominální režimy provozu) ve zjednodušeném zapojení. 

                                                      
6 Diagram zatížení vyjadřuje závislost výkonu sítě v závislosti na čase. 
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Obrázek 3-2 – Tepelné schéma sekundárního okruhu pro 100 % Nnom [4] 
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Při provozu bloku na 100 % nominálního výkonu (Nnom), tedy na projektovaný 
výkon reaktoru, je předáváno teplo do II. O., v kterém se koná Rankin Clausiův cyklus, 
tak jako u elektráren spalující fosilní paliva. Předávka tepla je konána v šesti PG, kde 
dochází k výrobě syté páry. Tato pára je taktéž nazývána jako ostrá nebo admisní.  

Pára je následně sbírána pomocí hlavního parního kolektoru (HPK), kde dochází 
k vyrovnání parametrů a rovnoměrnému rozdělení množství páry pro následné 
zpracování ve dvou paralelně pracujících turbosoustrojích – parních turbínách. PT je 
třítělesová, složená z jednoho vysokotlakého (VT) a dvou nízkotlakých (NT) dílů. [4] 

Do VT dílu PT je ostrá pára přiváděna dvojicí parovodů přes blok rychlozávěrných 
a regulačních ventilů (RZV a RV). Zde dochází k částečné expanzi pracovní 
páry, transformaci tepelné energie na energii mechanickou a kondenzaci pracovní páry. 
Množství kondenzátu je významné a musí být z páry odvedeno. Tím se zabraňuje 
erozivnímu působení kapiček vody na průtočný kanál NT dílů PT.  

Mokrá pracovní pára je zavedena do dvojice separátorů – přihřívačů (SPP). Zde 
dochází k odloučení vlhkosti a dvoustupňovému přihřátí nad mez sytosti. Topná pára pro 
přihřívače je vedena z VII. a VIII. neregulovaného odběru VT dílu PT. 

Takto vzniklá přehřátá pracovní pára je přerozdělena a zavedena přes blok 
rychlozávěrných klapek a zpětných klapek (RZK a ZK) do paralelně pracujících NT dílů PT. 
Zde dochází k další přeměně tepelné energie na energii mechanickou. 

Mechanická energie, uložena na společné hřídeli PT, je transformována 
alternátorem na energii elektrickou. 

Pracovní pára po expanzi v NT dílech PT, taktéž označována jako emisní pára, 
vstupuje difuzorovými hrdly do dvoutělesového hlavního kondenzátoru (HK). Jedno 
těleso slouží pro jeden NT díl PT. HK je chlazený cirkulační chladící vodou (CCHV), která 
vstupuje dvojicí potrubí do prvního tělesa – první stupeň HK (HK I°), zde dojde k ohřátí 
CCHV vlivem odvodu kondenzačního tepla z pracovní páry na výstupu z druhého dílu NT 
(NT 2) PT. Následně propojovacími potrubími vstupuje do druhého tělesa – druhý stupeň 
HK (HK II°) kde odebere kondenzační teplo z pracovní páry na výstupu z prvního dílu NT 
(NT 1) PT. Vlivem odvodu kondenzačního tepla pracovní pára kondenzuje a vzniká 
podtlak, který je rozdílný v HK I° a HK II°. To je zapříčiněno rozdílnou teplotou CCHV na 
vstupu do jednotlivých těles. [4] 

Vzniklý kondenzát stéká do sběrače kondenzátu (SK), který vytváří zásobu na sání 
kondenzátních čerpadel prvního stupně (KČ I°). Ty mají za úkol protlačit kondenzát přes 
ionexové filtry blokové úpravy kondenzátu (BÚK). Část kondenzátu je odváděn do 
vloženého okruhu chlazení generátoru (VOCHG) a po využití zaveden zpět do trasy. Poté 
následuje druhý stupeň kondenzátních čerpadel (KČ II°), který dopravuje kondenzát přes 
kondenzátor komínkové páry (KKP) a NT regeneraci do tepelné úpravy vody (TÚV). Oba 
stupně KČ tvoří trojice čerpadel pracujících v režimu 2 + 1. [4] 
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Systém NT regenerace tvoří pět sériově zapojených nízkotlakých ohříváků  
(NTO 1–5), které rovnoměrně ohřívají tok hlavního kondenzátu topnou parou 
z I.– V. neregulovaného odběru NT dílu PT. Hlavní kondenzát dále natéká do zmiňované 
TÚV, kterou tvoří dva termické odplyňovače, kde v současné době, díky zvýšenému Ph, 
nedochází k odplyňování, ale pouze k dohřívání na mez sytosti při daném tlaku pomocí 
páry z kolektoru 0,7 MPa a poté stéká do napájecí nádrže (NN). Kolektor 0,7 MPa je 
zásobován parou z VI. neregulovaného odběru VT dílu PT. NN tvoří zásobu napájecí vody 
při konstantním tlaku a teplotě. [4] 

Napájecí voda z NN je čerpána systémem hlavních napájecích čerpadel (ENČ), 
který tvoří pět čerpadel pracujících v režimu 4 + 1. ENČ jsou součástí systému napájení 
PG a dopravují napájecí vodu skrz VT regeneraci, hlavní napájecí kolektor a napájecí 
hlavy do PG. [4] 

Ve VT regeneraci je ohřívána napájecí voda ve dvou sériově řazených vysokotlacích 
ohřívácích (VTO) na stanovenou teplotu topnou parou ze VII. a VIII. neregulovaného 
odběru VT dílu PT. Teplota napájecí vody na výstupu z VT regenerace musí umožňovat 
provoz bloku na vyšších výkonových hladinách bloku, malé tepelné namáhání 
teplosměnných ploch PG vlivem rozdílu teplot vstup – výstup, a to vše při dobré 
účinnosti tepelného oběhu.  

Následně ohřátá napájecí voda obou větví II. O. (paralelně pracujících 
turbogenerátorů) vtéká do hlavního napájecího kolektoru, který je propojen s šesti 
pracujícími PG. Průtok, dle aktuální potřeby, je regulován napájecími hlavami. [4] 

Jak už bylo zmíněno, takto popsaný tepelný oběh pracuje pouze při ustáleném 
nominálním režimu. Při nenominálním režimu, jsou do okruhu připojována další zařízení 
a prováděna různá přepojení tras páry a kondenzátu.  

Změny stavů pracovní látky, ke kterým v oběhu dochází, přehledně popisuje 
T – s diagram, znázorněný na obrázku 3-3. 
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Obrázek 3-3 – Základní tepelné schéma sekundárního okruhu v T-s diagramu  

pro 100 % Nnom [4] 
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4 KOMPONENTY SEKUNDÁRNÍHO OKRUHU 
Použité komponenty technologických systémů II. O. jsou velice rozmanité. 

V následujících kapitolách budou blíže popsány pouze vybrané komponenty 
technologických systémů čistě II. O. (nepatří sem PG, které jsou společné zařízení I. O a 
II. O.) a uvedeny jejich základní technická data. Jedná se o: 

 hlavní parní kolektor, 
 parní turbínu, 
 separátor-přihřívač, 
 kondenzátní čerpadla, 
 nízkotlaké regenerační ohříváky, 
 tepelnou úpravu vody, 
 napájecí čerpadla, 
 a vysokotlaké regenerační ohříváky. 

4.1 Hlavní parní kolektor  
HPK je tlakové zařízení, které slouží pro sběr syté páry vyrobené v šesti PG. Na 

jedné straně je připojen parovody k PG a na druhé straně k PT. Skládá se ze dvou polovin. 
Do první poloviny HPK je zaváděna pára z parovodů PG 1, 3, 5 a do druhé z PG 2, 4, 6. 
Parovody 1, 3 a 2, 4 pokračují jako přívodní parní potrubí k bloku RZV a RV 
turbogenerátoru jedna (TG 1) a turbogenerátoru dva (TG 2). [4] 

Při nenominálním provozu, také zásobuje parou kolektor 0,7 MPa vlastní spotřeby 
bloku přes redukční stanici RS 4,7 (4,5) / 0,7 MPa. Je-li I. O. dochlazován, parovody a HPK 
se stávají součástí dochlazovácích systémů. [4] 

Jedná se o důležitý vysokotlaký systém, který svým stavem ovlivňuje provoz bloku 
ve všech režimech, ale i jadernou a radiační bezpečnost elektrárny. Správný provoz je 
hlídán a chráněn v několika tlakových hladinách, které zabraňují nadměrnému vzrůstu 
tlaku vedoucímu k poruše. Vzrůst tlaku bývá obvykle zapříčiněn nerovnováhou mezi 
celkovým parním výkonem PG a spotřebou páry v PT a dalších spotřebičích.  

Dochází-li k přebytečné výrobě páry, která se projeví nadměrným zvýšením tlaku, 
aktivuje se systém přepouštěcí stanice do kondenzátoru (PSK). Pokud z nějakého 
důvodu tento systém není aktivní, je pára zavedena do dvou přepouštěcích stanic do 
atmosféry (PSA). Přepouštěcí stanice jsou instalovány na HPK, avšak mají omezenou 
svoji hltnost. Proto jsou tyto systémy doplněny trojicí impulsních pojistných ventilů (IPV) 
na parovodu od PG. [4] 

Nezareaguje-li ani jeden z předchozích systémů a dojde k prasknutí parovodu či 
HPK, je důležité ihned poškozenou část oddělit od PG, případně od TG. Jinak by došlo 
k poklesu tlaku a vysušení PG. K tomuto účelu se aktivují rychločinné armatury (RČA), 
které jsou umístěny na propojovacím potrubí polovin HPK (v celkovém počtu tři) a na 
jednotlivých parovodech k PG. Definitivní uzavření je provedeno hlavním parním 
uzávěrem (HPU). Parní potrubí k TG je uzavíráno hlavním uzavíracím šoupátkem (HUŠ). 
[4] 
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Vyjmenovaná opatření zajišťují odvod tepelné energie z I. O. při současném 
odstavení a dochlazení bloku.  

Na obrázku 4.1 je zobrazena část schéma zapojení parovodů a jednotlivých 
armatur v sytému HPK.  

 

Obrázek 4-1 – Část schéma zapojení systému hlavního parního kolektoru [4] 
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Výčet základních technických parametrů systému HPK je uveden v tabulce 4-1. 

Tabulka 4-1 – Technické parametry systému hlavního parního kolektoru [4] 
Název Jednotka Hodnota 

Počet parovodů [ks] 6 

Nominální tlak ostré páry v parovodech [MPa] 4,5 

Nominální teplota ostré páry v parovodech [°C] 257 

Nominální průtok ostré páry všemi parovody [t×hod-1] 2872 

Počet IPV PG na jednom parovodu [ks] 3 

Otevírací tlak IPV PG [MPa] 5,62 – 5,84 

Hltnost IPV PG [t×hod-1] 150 

Počet PSA [ks] 2 

Otevírací tlak PSA [MPa] 5,2 (5,4) 

Regulační tlak PSA [MPa] 4,9 ± 0,1 

Hltnost PSA [t×hod-1] 200 

 

4.2 Parní turbína 
PT je lopatkový stroj (turbostroj) sloužící k transformaci energie, vlivem silového 

působení pracovní tekutiny na lopatky, zasazenými po obvodu rotoru, které vytváří 
průtočný kanál. Jedná se tedy o turbínu – pracovní tekutina (v tomto případě pára) 
předává energii rotoru. Turbíny velkých výkonů bývají vícestupňové a mnohdy i 
vícetělesové. [5] 

Pro turbíny jaderných elektráren s dvouokruhovým uspořádáním je typické, že 
pracují se sytou nebo mírně přehřátou parou. Dalším rysem je dosahovaný vysoký výkon 
při malém entalpickém spádu (expanze probíhá v mokré páře a je omezena maximální 
přípustnou vlhkostí), který je vykompenzován zvýšením hmotnostního průtoku páry. 
Z tohoto důvodu se volí vícestupňové a vícetělesové PT. Každé těleso má svoji 
samostatnou skříň a jsou navzájem propojeny převáděcím potrubím. Rotory těles jsou 
spojeny zpravidla pevnými spojkami, a pokud jsou turbíny jednoosé, tvoří po spojení 
jediný celek. U PT velkých výkonů je výhodné uspořádání tělesa jako dvouproudého. To 
znamená, že pára vstupuje do tělesa v jeho střední části, kde se rozdělí a je vedena 
průtočnými kanály pracovních stupňů k oběma krajům. Výhodou je vyrovnání axiálního 
zatížení a u velkých objemových toků zkrácení lopatek na polovinu oproti 
jednoproudému uspořádání. Oproti tomu je nevýhodou zdvojnásobení počtu stupňů a 
tím i prodloužení rotoru (tělesa). [6] 

U jaderných elektráren s bloky VVER 440 se většinou používá rychloběžná PT 
s jedním VT dílem a dvěma NT díly (počet NT dílů je volen dle výkonu a kondenzačního 
tlaku). [6] 
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Parametry páry na vstupu do PT, u oběhu se sytou parou, jsou úzce spjaty s 
technickým zhotovením reaktoru. Dochází zde k omezení maximálního přípustného 
tlaku chladícího média v potrubí a tlakové nádobě reaktoru, vycházející z pevnostního a 
ekonomického hlediska. S tímto omezením se limitují zmíněné parametry páry před PT. 
Technologické zpracování tlakovodních reaktorů, s přihlédnutím na bezpečnost, 
dovoluje použití tlaku až 16 MPa. V reaktoru, za všech provozních podmínek a 
v jakémkoliv místě, nesmí docházet k tvorbě varu a vzniku páry (podmínka 
jednofázového proudění). Tím by došlo k poklesu součinitele přestupu tepla mezi 
palivem a chladivem a k nedostatečnému odvodu tepla z aktivní zóny. Maximální teplota 
chladiva na výstupu z reaktoru proto může být teoreticky na mezi sytosti. Pro udržení se 
na bezpečné straně nepřesahuje teplotu 325 °C (teplota nižší než na mezi sytosti).  
Vzhledem k potřebnému teplotnímu spádu v PG (30 až 40 K) je tlak syté páry na vstupu 
do PT menší než 6,5 MPa, což odpovídá teplotě 280 °C. [6] 

4.2.1  Parní turbína ŠKODA K 220-44 
V JEDU jsou instalovány turbíny ŠKODA K 220-44, zapadající do předchozího 

popisu PT, používaných v jaderných elektrárnách.  Jedná se tedy o třítělesové složení 
s dvouproudým uspořádáním, které tvoří jeden VT díl a dva paralelně zapojené NT díly. 
Turbína spolu s alternátorem leží v jedné ose a je spojena pomocí pevných spojek. 
Společně nesou označení turbogenerátor (TG). [4] 

K regulaci výkonu dochází škrcením, což ovlivňuje konstrukci turbíny. Toto řešení 
bylo zvoleno z předpokladu práce na nominálním výkonu po většinu doby provozu. Při 
regulaci škrcením se snižuje vnitřní měrná práce turbíny a zároveň maří, jinak využitelné, 
energie. Akčním členem regulace je blok RZV a RV uložený v jednom tělese. RZV slouží 
k rychlému oddělení parovodu, který přivádí ostrou pracovní páru z HPK do PT. V RV 
dochází k právě zmiňovanému škrcení. Ve spolupráci s tímto blokem pracuje i blok RZK 
a ZK, taktéž uložen v jednom tělese. Ten zajišťuje rychlé uzavření vstupu pracovní páry 
do NT dílů PT pomocí RZK při uzavírání nebo zavření RZV. ZK regulují množství páry na 
vstupu do NT dílů PT při jejím nízkém výkonu (asi do 40 % Nnom) a zachycuje přebytečnou 
pracovní páru při prudkých změnách výkonu turbíny – při náhlém odlehčení. [4] 

VT díl PT je složen z šesti turbínových stupňů v každém proudu. Dle základního 
dělení jej můžeme rozdělit na dvě základní části: 

 stator, 
 a VT rotor. 
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Stator VT dílu je konstrukčně symetrický s horizontální dělící rovinou. Symetričnost 
spojená s jednoduchým tvarem zajišťuje rovnoměrné a relativně rychlé nahřívání při 
najíždění. První stupeň je dvouplášťové konstrukce pro zajištění těsnosti. V případě 
průniku je pára zavedena do odběrové komory osmého stupně. Vnitřní těleso nese 
rozváděcí kola prvního stupně, které společně vytváří rozrážeč páry. Vnější těleso pláště 
slouží k: [4] 

 přívodu pracovní páry od bloků RZV a RV čtyřmi vstupními hrdly, 
 vyvedení odběrové páry neregulovaným odběrem, 
o VIII. za prvním stupněm, 
o VII. třetím stupněm,  
o a VI. za čtvrtým stupněm 

 z obou proudů přes štěrbiny mezi rozváděcími koly a odběrové komory 
vytvořené mezi tělesem a věnci rozváděcích kol (V. neregulovaný odběr je 
vyveden z výstupního potrubí) 

 upevnění vnitřního tělesa, 
 upevnění rozváděcích kol druhého až šestého stupně, 
 usazení vnějších labyrintových ucpávek, 
 upevnění tělesa na ložiskové stojany, 
 a odvodu pracovní páry z VT dílu dvěma výstupními hrdly a propojovacím 

potrubím k SPP. 

Rozváděcí kola jsou složena z disků nesoucích na vnitřním průměru vnitřní 
hřídelové labyrintové ucpávky, rozváděcích lopatek s prohnutými náběžnými hranami a 
prostorově tvarovanými profily pracovních částí a věnců. Lopatky jsou v disku a věnci 
připevněny kolíky. Vše je vyrobeno z nerez oceli. Kola mezi štěrbinami jsou 
sešroubována, čímž se zvyšuje těsnící tlak. [4] 

VT rotor je složen z celokované hřídele, oběžných lopatek a nástavce. 

Na hřídeli jsou vykovány disky pro uložení oběžných lopatek. Lopatky prvního a 
šestého stupně jsou vyrobeny s vidličkovými úchyty a uchyceny do hřídele kolíky. Zbylé 
mají úchyt ve tvaru „T“ a do hřídele jsou zasunuty. Pracovní části lopatek jsou prostorově 
tvarovány a integrované bandáže společně s nadbandážovými ucpávkami uzavírají 
jednotlivé pracovní kanály. K přední části rotoru se připojují nástavce čidel měření 
otáček a oběžné kolo hlavního olejového čerpadla. Hřídel je uložena v kluzném radiálním 
ložisku v předním ložiskovém stojanu VT dílu a kombinovaném radiálněaxiálním ložisku 
v zadním ložiskovém stojanu VT dílu. Mazací olej je do ložisek přiváděn přes filtry 
zachycující nečistoty při konstantní teplotě. Vnitřní prostor celého VT dílu je utěsněn 
vnějšími VT labyrintovými ucpávkami. [4] 

Konstrukce je patrná z podélného řezu VT dílem na obrázku 4-2. 
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Obrázek 4-2 – Parní turbína ŠKODA K 220-44 – podélný řez VT dílem [4] 
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Oba NT díly PT obsahují pět turbínových stupňů a jsou konstrukčně shodné. I zde 
můžeme použít základní dělení na stator a NT rotor. 

Stator NT dílu je dvouplášťový.  Spodek vnějšího tělesa tvoří základ pro oba nízké 
tlaky a je uložen na kozlících zalitých do základu. Vnější i vnitřní těleso je vyrobeno jako 
svařenec. Prostor mezi plášti je rozdělen žebry na několik komor. Ve střední části komora 
tvoří okružní kanál pro rozvod páry po obvodě rozváděcího kola od přívodního hrdla pod 
dělící rovinou. Ostatní komory odvádí odběrovou páru z pracovního prostoru stejným 
způsobem tak, jak tomu bylo u VT dílu PT. Místa vyvedení neregulovaných odběrů jsou 
volena tak, aby byly minimalizovány axiální síly. U prvního NT (NT 1) dílu jsou 
neregulované odběry vyvedeny za oběžným kolem: [4] 

 prvního stupně – IV. odběr, 
 třetího stupně – II. odběr, 
 a čtvrtého stupně – I. odběr. 

U druhého NT (NT 2) dílu jsou neregulované odběry vyvedeny za oběžným 
kolem: [4] 

 druhého stupně – III. odběr, 
 a čtvrtého stupně – I. odběr. 

U prvních dvou stupňů jsou lopatky s integrální bandáží upevněny k rozváděcím 
kolům pomocí kolíků. Zbylá rozváděcí kola jsou svařovaná. Materiálem je ocel. Značný 
obsah přítomné vlhkosti v pracovní páře je odváděn z průtočné části vhodnou konstrukcí 
hlav rozváděcích kol do neregulovaných odběrů. Obsah vlhkosti před posledním 
stupněm je snižován dutými rozváděcími lopatkami, které jsou odsávané do prostoru za 
poslední oběžná kola. [4] 

Na výstupu NT dílů navazují zdvojené deflektory, ve kterých výstupní pracovní pára 
dále expanduje. 

Koncové části NT těles jsou vybaveny chladicím zařízením, které je zásobováno 
kondenzátem z výtlaku KČ II°, dochází-li při dlouhém chodu na prázdno, případně na 
vlastní spotřebu k nadměrnému zahřívání. Na svršcích těles jsou instalovány dvě 
pojistné membrány v každém proudu, které chrání parní prostor NT tělesa a 
kondenzátoru proti vnitřnímu přetlaku. [4] 

NT rotor je pro oba tlaky záměnný a skládá se z hřídele a oběžných lopatek. Jeho 
poloha je zajištěna dvěma radiálními ložisky stejné konstrukce jako u VT rotoru. [4]  

Hřídel je zhotovena z monoblokového výkovku. Po obou koncích je tvořena 
kotouči pevné spojky, ke kterým je z jedné strany přišroubováno ozubené kolo pro 
přenos krouticího momentu od otáčecího zařízení. To se uvádí do provozu při 
najíždění/odstavování pro účely rovnoměrného prohřívání/dochlazování při rychlosti 
otáčení cca 72 min-1. [4] 

Veškeré oběžné lopatky mají zkroucené profily. U prvních čtyř stupňů jsou do 
hřídele uchyceny pomocí vidličkových úchytů. Oběžné lopatky posledních stupňů mají 
obloukový stromečkový úchyt. Dále oběžné lopatky prvních tří stupňů jsou opatřeny 
integrálními bandážemi pro zvýšení tuhosti a vytvoření nadbandážové ucpávky. Poslední 
dva stupně jsou volné, bez vazby s transsonickými profily. Lopatky posledního stupně se 
vyznačují svojí robustností, ochranou náběžných hran kalením proti erozi a délkou 
840 mm. [4] 
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Od vnějšího okolí je vnitřní prostor NT těles utěsněn vnějšími NT labyrintovými 
ucpávkami. [4] 

Konstrukce je patrná z podélného řezu NT 1 dílem PT na obrázku 4.3. 

 

Obrázek 4-3 – Parní turbína ŠKODA K 220-44 – podélný řez NT 1 dílem [4] 
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Veškeré neregulované odběry PT jsou osazeny zpětnou odběrovou klapkou 
zabraňující zpětnému proudění páry odběrovým potrubím z jednotlivých spotřebičů 
zpět do PT při jejím náhlém odlehčení. Taktéž navazují na systém odvodnění PT. 

Základní technické parametry charakterizující PT jsou shrnuty v následující 
tabulce 4-2. 

 

Tabulka 4-2 – Technické parametry parní turbíny ŠKODA K 220-44 [4] 
Název Jednotka Hodnota 

Maximální hltnost VT dílu (tlak na vstupu p = 4,31 MPa) [t×hod-1] 1416,5 

Tlak pracovní páry před RZV [MPa] 4,382 

Tlak pracovní páry na výstupu z VT dílu [MPa] 0,503 

Jmenovitý výkon [MW] 250 

Jmenovité otáčky [min-1] 3000 

Jmenovitá teplota admisní páry [°C] 256 

Jmenovitý tlak pracovní před RZK [MPa] 0,37 

Jmenovitá teplota pracovní páry před RZK [°C] 216,5 

Jmenovitá teplota CCHV [°C] 20 

Maximální teplota CCHV [°C] 33 

Obsah olejové náplně pro turbínu [l] 28 000 

Obsah olejové náplně pro olejové hospodářství 
generátoru 

[l] 6 000 

Smysl otáčení – levotočivý (při 
pohledu od 
generátoru) 

Systém regulace – elektronicko-
hydraulická 
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4.3 Separátor – přihřívač 
Při expanzi syté páry dosahuje vlhkost v určitém bodě mezních hodnot, kdy je další 

zpracování turbínovými stupni nepřístupné, i přes intenzivní odvodňování průtočných 
částí PT. Proto je účelné zařadit ve vhodném místě expanze vnější odlučovač vlhkosti – 
separátor. 

Separátor je zařízení, které odlučuje vlhkost (vodní částice) z proudícího média 
dvojím způsobem, a to vlivem: 

 setrvačných sil u velkých částic, 
 a turbulentní difuze. 

Je požadováno co nejdokonalejší odloučení vody, hlavně malých kapek z důvodu 
ztráty vlhkostí, zmenšení množství topné páry pro odpaření zbytkové vlhkosti a ochrany 
ploch následujících přihřívačů před erozí. S růstem tlakové ztráty klesá tepelná účinnost 
oběhu, což se projeví zvýšením měrné spotřeby tepla, a proto by měla být co nejnižší.  

Separátory jsou vyráběny jako síťové, cyklonové a žaluziové, přičemž poslední typ 
má nejvýhodnější vlastnosti. Vysušená pára v separátoru, ideálně na mez sytosti, je 
přihřívána přihřívači (povrchový tepelný výměník) až do oblasti přehřáté páry. [6] 

Zařazením SPP dochází ke carnotizaci oběhu, a tedy ke zvýšení tepelné účinnosti 
Rankin – Clausiova cyklu. 

Z důvodu kompaktnosti, nižší výrobní ceny a menších tlakových ztrát se separátor 
a přihřívač vyrábí jako jeden celek – kombinované zařízení. Právě takový SPP je 
instalován v JEDU. Jedná se o vertikální provedení se vstupem a výstupem pracovní páry 
v horní části. Základním elementem jsou žaluziové kazety ze zvlněného plechu umístěné 
v horní části tlakové nádoby. Odseparovaná vlhkost z pracovní páry na výstupu z VT dílu 
PT stéká díky naklonění žaluzií do spodní části separátoru, odtud je zaváděna do sběrače 
separátu. [4] 

Vysušená pracovní pára dále vstupuje do dvoustupňového přihřívače pod 
separátorem. V přihřívači prvního stupně (P I°) je pracovní pára ohřívána přes 
teplosměnnou plochu topnou parou z VII. neregulovaného odběru tak, že proudí 
devadesáti čtyřmi kazetami směrem dolů ke dnu přihřívače. Zde se otáčí o 180 ° a 
vstupuje do přihřívače druhého stupně (P II°), složeného z devadesáti tří kazet, 
vytápěného topnou parou z VIII. neregulovaného odběru.  Na výstupu je pracovní pára 
přihřáta nad mez sytosti a dále pokračuje propojovacím potrubím k NT dílům PT. 
Kondenzát z topné páry stéká do spodní části kazet a dále do příslušných sběračů 
kondenzátu daných stupňů přihříváků. Sběrače jsou spojeny přes expandér. 
Vyexpandovaná pára ze sběrače s vyšší tlakem je znovu využita v P I°. [4] 

Separát pomocí podávacích čerpadel separátu (PČS) a kondenzát topné páry je 
zaveden do TÚV. [4] 

Provedení SPP je patrné z částečného řezu na obrázku 4-4. Základní technické 
parametry systému separace-přihřívání jsou shrnuty v tabulce 4-3. 
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Obrázek 4-4 – Separátor-přihřívač – částečný řez [4] 
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Tabulka 4-3 – Technické parametry systému seprace-přihřívání [4] 
Název Jednotka Hodnota 

Počet separátorů-přihřívačů [ks] 2 

Materiál trubek – 12022.1 

Otevírací tlak IPV [MPa] 0,59 

Maximální objem [m3] 90 

Počet sběračů separátu [ks] 1 

Objem sběrače separátu [m3] 7 

Počet podávacích čerpadel separátu (PČS) [ks] 2 

Tlak na výtlaku PČS [MPa] 1,4 

Jmenovité výkon PČS [m3×hod-1] 142,2 

Počet vyhřívacích kazet P I° [ks] 94 

Teplosměnná plocha P I° [m2] 692 

Počet sběračů kondenzátu I° [ks] 1 

Objem sběrače kondenzátu I° [m3] 3,2 

Počet vyhřívacích kazet P II° [ks] 93 

Teplosměnná plocha P II° [m2] 685 

Počet sběračů kondenzátu II° [ks] 1 

Objem sběrače kondenzátu II° [m3] 2,05 

Počet expandérů [ks] 1 

Objem sběrače kondenzátu  [m3] 0,4 

Objem sběrače kondenzátu  [l] 6 000 
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4.4 Hlavní kondenzátor  
Kondenzátor je zařízení sloužící k odvodu tepla z pracovního okruhu při, co možná, 

nejnižší kondenzační teplotě pracovní páry. Odvod tepla je děj izotermicko-izobarický, 
z čehož vyplývá, že se snižováním teploty pracovní páry klesá i tlak v kondenzátoru. 
Limitním faktorem dosažení co nejnižšího tlaku v kondenzátoru a vyšší tepelné účinnosti 
oběhu je koncentrace vlhkosti na konci expanze v PT, která má negativní účinky, jak už 
bylo zmíněno. S klesajícím tlakem je spojen i růst měrného objemu pracovní páry a tím 
i rozměrů kondenzátoru. Kondenzátor musí také zvládnout zpracovat veškeré množství 
pracovní páry vyráběné v PG při havarijním odstavení TG až do doby odstavení reaktoru. 
Všechny tyto aspekty je potřeba při návrhu zvážit. 

Mezi možné způsoby snížení kondenzační teploty pracovní páry patří: [7] 

 snížení vstupní teploty chladící vody, 
 zvětšení hmotnostního toku chladící vody, 
 zvětšení teplosměnné plochy kondenzátoru nebo zdokonalením jeho 

konstrukce. 

Získaný efekt musí být vždy větší než přírůstek nákladů na chladicí systém a jeho provoz. 

Uspořádání trubkového svazku kondenzátoru je rozhodující pro jeho vlastnosti a 
efektivnost. Musí splňovat především tyto požadavky: [7] 

 tlakové ztráty na straně páry co nejnižší, 
 v parním prostoru kondenzátoru nesmějí vznikat mrtvé kouty a oblasti se 

stagnujícím prouděním, 
 nemá docházet k podchlazení kondenzátu, 
 kondenzát nemá pohlcovat nadměrné množství plynů, 
 pokud možno, má být omezeno zaplavování trubek kondenzátem, 
 a plyny odváděné z kondenzátoru k ejektoru mají být provázeny co nejmenším 

množstvím páry. 

U PT ŠKODA K 220-44 je využíváno dělené, dvoustupňové kondenzace. Oba stupně 
HK jsou konstrukčně obdobné. Slouží ke kondenzaci pracovní páry na výstupu 
z NT dílů PT a páry přepouštěné PSK. Pára vstupuje radiálně do parního prostoru 
vyplněného titanovými trubkami, zaválcovanými do trubkovnic, tvořící teplosměnnou 
plochu. Vzhledem k odlišným teplotám CCHV procházející jednotlivými stupni HK 
dochází i k odlišným tlakovým poměrům v parním prostoru. Tlaky se blíží vakuu a za 
provozu, jak již bylo zmíněno, se vytváří kondenzací pracovní páry (odvodem 
kondenzátního tepla do CCHV). Vzniklý kondenzát je shromažďován ve sběračích 
kondenzátu (SK) a odtud přichází na sání KČ I°. Udržování vakua v HK, který není 
absolutně těsný a v němž se z pracovní páry uvolňují nekondenzující plyny, zajišťují 
vodoproudé vývěvy. Zrušení vakua je možné rušičem vakua, který propojí parní prostor 
s atmosférou. [4] 

Po straně chladícího média jsou oba stupně HK jednotahé, řazené za sebou, což 
znamená, že celé průtočné množství CCHV vstupuje nejdříve do prvního stupně HK 
(HK I°) připadajícímu NT 2 PT, kde se ohřeje a následně vstupuje do druhého stupně HK 
(HK II°) NT 1 PT.  
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Součástí HK je expandér provozních kondenzátů. Přivádí se do něj horké 
kondenzáty od spotřebičů strojovny, odvzdušnění VT ohříváků a odvodnění. Vzniklá pára 
je zavedena do parního prostoru a kondenzát do SK. [4] 

Do parního prostoru je také zavedena demineralizovaná voda rozstřikovacím 
zařízením pro pokrytí ztrát vody v okruhu. Množství se odvíjí od výšky hladiny v NN. [4] 

Vysoká účinnost přestupu tepla přes teplosměnnou plochu trubek HK je za 
provozu udržována čištěním vnitřních stěn trubek za pomoci systému kontinuálního 
čištění teplosměnné plochy – TAPROGE. [4] 

 

Tabulka 4-4 – Technické parmetry hlavního kondenzátoru [4] 
Název Jednotka Hodnota 

Množství pracovní páry na vstupu do HK 
(při výkonu 100 % jednoho TG) 

[t×hod-1] 793 

Teplota pracovní páry na vstupu do HK 
(při teplotě CCHV 20 °C) 

[°C] 38/32 

Tlak v parním prostoru HK 
(při teplotě CCHV 20 °C) 

[MPa] 0,0062/0,0046 

Množství kondenzátu na výstupu HK 
(při výkonu 100 % jednoho TG) 

[t×hod-1] 881,4 

Teplota kondenzátu na výstupu do HK 
(při teplotě CCHV 20 °C) 

[°C] 34,4 

Počet trubek HK – délka [ks] 31716–8400 mm 

Rozměr trubek HK [mm] Ø 22 × 0,5; 
Ø 22 × 0,7 – 1113 ks 

Velikost teplosměnné plochy [m2] 2 × 9114 

Jmenovité množství CCHV [m3×hod-1] 35000 

Jmenovitá teplota na vstupu do HK I° [°C] 20 

Maximální přetlak mezitrubkového prostoru [kPa] 150 
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4.5 Kondenzátní čerpadla 
Nízký tlak kondenzátu brání dalšímu přirozenému proudění. Z tohoto důvodu jsou 

do oběhu zařazeny KČ, která mají za úkol dopravu shromážděného kondenzátu v SK přes 
BÚK, KKP a NT regeneraci do NN.  

Za tímto účelem jsou v JEDU, vzhledem k omezenému konstrukčnímu přetlaku 
BÚK a potřebnému tlakovému rozdílu filtrů, zapojena KČ ve dvou stupních. Každý stupeň 
je osazen třemi shodnými kusy čerpadel v paralelním zapojení. Doprava kondenzátu se 
provádí dvojicemi čerpadel tvořící jeden celek. Tento celek je složen z jednoho KČ I° a 
jednoho KČ II° v sériovém zapojení, dimenzovaný na 50 % celkového dopravovaného 
množství. Mezi stupni se provádí úprava chemického režimu dávkováním amoniaku 
(NH3) a hydrazinu (N2H4).  Zajištění bezporuchového chodu KČ při nízkých výkonech a 
minimálního množství kondenzátu pro chlazení kondenzátoru komínkové páry je 
dosaženo recirkulací kondenzátu zpět do HK. [4] 

4.5.1  Kondenzátní čerpadlo I° 
KČ I° jsou dvoustupňová, vertikální, odstředivá, článková, poháněná 

elektromotory. Čerpadla sají kondenzát z vakuových nádrží propojených se SK a 
protlačují jej přes ionexové filtry BÚK, případně obtokem na sání KČ II°. K této potrubní 
trase je připojen vložený okruhu chlazení generátoru (VOCHG). Na výtlaku jsou 
připojeny i další meziodběry, které zásobují kondenzátem například zahlcovací ucpávky 
a dělící roviny KČ I° a ucpávky vakuových armatur. Samostatný provoz se využívá pro 
urychlené čerpání kondenzátu do chemické úpravy vody. [4] 

 

Tabulka 4-5 – Technické parametry kondenzátního čerpadla I° [4] 
Název Jednotka Hodnota 

Průtok [t×hod-1] 562 
Měrná energie [J×kg-1] 618 
Tlak v sání [kPa] 75 
Tlak ve výtlaku [MPa] 0,5 
Výkon [kW] 132 
Otáčky čerpadla [min-1] 990 
Příkon elektromotoru [kW] 200 
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4.5.2  Kondenzátní čerpadlo II° 
KČ II° jsou horizontální a odstředivá čerpadla, článkové konstrukce s oběžnými koly 

řazenými za sebou do tlakových stupňů. Slouží k dopravě kondenzátu přes regulační 
hlavu, KKP a NT regeneraci do NN. Z výtlaku je část kondenzátu odváděna k dalším 
účelům, například pro zástřik NT dílů PT, odvod tepla z ucpávek ENČ a recirkulaci 
kondenzátu do HK. [4] 

 

Tabulka 4-6 – Technické parametry kondenzátního čerpadla II° [4] 
Název Jednotka Hodnota 

Průtok [t×hod-1] 554 
Měrná energie [J×kg-1] 1470 
Tlak v sání [MPa] 0,3 
Tlak ve výtlaku [MPa] 1,8 
Příkon čerpadla [kW] 430 
Otáčky čerpadla [min-1] 1485 
Příkon elektromotoru [kW] 500 

 

4.6 Nízkotlaké regenerační ohříváky 
Regenerace tepla má u parních oběhů svoji významnou roli a patří mezi 

carnotizační opatření. Při její realizaci dochází ke zvýšení střední teploty přívodu tepla 
do oběhu a tím i ke zvýšení tepelné účinnosti oběhu. Princip spočívá ve vyvedení části 
vyexpandované pracovní páry z PT a předání tepla v ohříváku během kondenzace. 
Odebráním pracovní páry se sice sníží výkon PT, ale současně se zvýší tepelná účinnost 
oběhu. To platí, pokud je odběr správně napočítán a proveden. [6] 

Maximální tepelnou účinnost získáme dosažením teploty sytosti kondenzátu na 
vstupu do PG při tlaku v něm. Toho lze dosáhnout velkým počtem regeneračních 
ohříváků, avšak toto řešení není v praxi proveditelné. Proto v oběhu bývá zařazeno více 
regeneračních ohříváků s vlastními neregulovanými odběry z PT, tak aby umožnily ohřátí 
napájecí vody na optimální teplotu.  

Na tepelnou účinnost má také vliv zapojení kondenzátu z topné páry u 
povrchových ohříváků. Jednoduché, ale termodynamicky méně výhodné, je 
kaskádování, tedy přepouštění kondenzátu topné páry z ohříváku o vyšším tlaku 
v parním prostoru do ohříváku o nižším tlaku. Zmiňovanou nevýhodou je nevratné 
mísení teplejšího kondenzátu topné páry s topnou parou v ohříváku o nižší tlakové 
hladině. Ztráta však lze eliminovat zařazením podchlazovače kondenzátu. Druhý způsob 
je přečerpávání spočívající v čerpání kondenzátu topné páry do hlavního proudu 
kondenzátu za vlastní ohřívák. Nevýhodou je potřebný příkon pomocného čerpadla. 
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Regenerace tepla neumožňuje pouze zvýšení tepelné účinnosti, ale snižováním 
hmotnostního toku expandující páry, má také příznivý vliv na konstrukci PT, především 
posledních stupňů. 

Dle postavení vůči napájecímu čerpadlu dělíme ohříváky na VT a NT regenerace.  

NT regenerace v JEDU slouží k ohřevu hlavního kondenzátu, čerpaného KČ II° do 
NN, pomocí neregulovaných odběrů PT v pěti sériově řazených NTO 1–5 po směru toku 
hlavního kondenzátu, jejíchž označení arabskými číslicemi je shodné s římskými číslicemi 
označení odběrů. Před samotnou regenerací je paralelně zapojený KKP, který ohřívá část 
hlavního kondenzátu parou odsávanou z komínkových prostorů ucpávek PT.  

Kondenzát, vzniklý z topné odběrové páry předáním kondenzátního tepla do 
hlavního kondenzátu, je dále využíván k předehřevu onoho hlavního kondenzátu před 
jeho vstupem do daného NTO. K předehřevu dochází v ohřívácích zvaných 
podchlazovače kondenzátu NTO (PONTO) připojených ze strany hlavního kondenzátu 
paraleně k hlavnímu potrubí před NTO 1, 2, 4 a 5. Tím se zlepšuje účinnost celého 
tepelného oběhu. [4] 

NTO 5 a NTO 4 jsou navíc opatřeny rezervním přívodem topné páry 
z kolektoru 0,7 MPa. Kondenzát topné páry NTO 5 s teplotou na mezi sytosti je zaveden 
do PONTO 5, kde dojde k dalšímu odvodu tepla a snížení teploty pod mez sytosti 
,,podchlazení‘‘. Dále je kaskádován do NTO 4. [4] 

Kondenzát z topné páry  NTO 4 spolu s kondenzátem z topné páry  NTO 5 je veden 
stejným způsobem do PONTO 4 a dále do expandéru u NTO 3. [4] 

Expandér má společný parní prostor s NTO 3, čímž umožňuje expanzi kondenzátu 
na tlak ve III. neregulovaném odběru a následné vedení kondenzátu z NTO 4 společně s 
kondenzátem z topné páry NTO 3 jedním potrubím. Toto potrubí přivádí kondenzát na 
sání podavacích čerpadel kondenzátu (PČK), které jej přečerpávají do trasy hlavního 
kondenzátu za NTO 3. [4] 

Kondenzát z topné páry NTO 2 je zaváděn do PONTO 2 a následně do expandéru 
u NTO 1. Dále ústí do trasy kondenzátu z topné páry mezi NTO 1 a PONTO 1. Zde dochází 
k promísení a společně předávají v PONTO 1 tepelnou energii do toku hlavního 
kondenzátu  před vstupem do NTO 1. Další cesta vede do HK, kde doplňují II. O.. [4] 

Ohříváky jsou rozděleny do tří skupin, které se mohou v případě potřeby odstavit 
(plánovaná oprava, porucha) a hlavní kondenzát vést příslušným obtokem dané skupiny. 
Rozdělení do skupin je následovné: [4] 

 NTO 1 a NTO 2 včetně podchlazovačů (PONTO 1 a PONTO 2), 
 NTO 3 a NTO 4 včetně expandéru u NTO 3 a PONTO 4, 
 NTO 5 + PONTO 5. 

Konstrukce jednotlivých NTO je obdobná. Jedná se o parovodní, rekuperační, 
vertikální, válcové na spodní straně uzavřené tepelné výměníky s vodní komorou v horní 
části ohříváků. Teplosměnnou plochu tvoří skupiny vlásenek z austenitické oceli 
zaválcovaných do trubkovnice, jimiž protéká hlavní kondenzát. Topná odběrová pára 
vstupuje skrze plášť do mezitrubkového prostoru, kde kondenzuje a stéká po 
jednotlivých vlásenkách ke dnu. Vzniklý kondenzát je následně vyveden ven z ohříváku. 
[4] 

Zjednodušené zapojení ohříváků je patrné z obrázku 4-5. 
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Obrázek 4-5 – Základní schéma zapojení nízkotlaké regenerace [4] 
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4.7 Tepelná úprava vody 
Do pracovního okruhu se během provozu, vlivem netěsností v podtlakové části a 

přídavnou vodou, dostávají agresivní plyny rozpuštěné v kondenzátu nebo napájecí 
vodě, které vedou k tvorbě koroze. Mezi agresivní plyny patří kyslík a kysličník uhličitý. 
Aby tedy ke korozi nedocházelo, je účelné z napájecí vody odvést nekondenzovatelné 
plyny pomocí odplyňovačů. [7] 

Nejčastějším způsobem odstranění plynů z vody je tepelné odplynění v termických 
odplyňovačích.  To je založeno na skutečnosti, že množství plynů rozpuštěných 
v kapalině klesá s její vzrůstající teplotou a na mezi sytosti je minimální. Zároveň 
oddělování plynu a kapaliny je možné pouze z jejího povrchu nebo maximálně z míst 
těsně pod povrchem. Úkolem odplyňovače je tedy zvýšit teplotu kondenzátu na bod 
varu a zajistit dostatečně velkou stykovou plochu mezi kondenzátem a topnou parou. 
Pro dobrou funkci je zapotřebí přivádět ohřátý kondenzát v NT regeneraci o teplotě 
blízké mezi sytosti při tlaku v odplyňovači. [7] 

V JEDU je tepelná úprava vody společná pro obě PT. Je složena ze čtyř termických 
odplyňovačů (dva připadají jedné PT) a dvou NN. Společný provoz tepelné úpravy vody 
obou PT může být soustavou armatur oddělen. 

 

4.7.1  Termický odplyňovač 
Do termických odplyňovačů jsou přiváděny vybrané kondenzáty kolektory od obou 

PT. Z jednoho kolektoru příslušícího jedné PT jsou vyvedeny odbočky, zavádějící 
kondenzáty rovnoměrně do čtyř odplyňovačů, pro dosažení stejného hmotnostního 
zatížení. [4] 

Topná pára z kolektoru 0,7 MPa, zásobovaného neregulovaným VI. odběrem PT a 
parou z expandéru odluhů, je vháněna přes tryskový rozvod pod hladinu odplyňovaného 
kondenzátu a tím jej dohřívá na mez sytosti. Z hladiny vystupuje pára a vyplňuje parní 
prostor. Nad hladinou atomizační trysky rozstřikují kondenzát z NT regenerace a dalších 
zařízení, čímž se zvětšuje jeho povrch. Padající jemné kapičky se od páry intenzivně 
ohřívají, současně vzrůstají parciální tlaky jednotlivých plynů rozpuštěných ve vodě a 
plyny se od kapiček oddělují. Intenzifikaci tohoto procesu zajišťuje soustava nerezových 
elementů, do kterých kapičky narážejí a rozbíjejí se. [4] 

Dohřátý a odplyněný kondenzát je odváděn do NN. Brýdové páry (uvolněné plyny 
a vyhřívací pára) mohou být odváděny do atmosféry. 

V současné době, kdy je II. O. provozován při zvýšeném pH, není nutno vstupující 
kondenzáty odplyňovat. Škodlivé plyny se v nich vyskytují v minimální koncentraci, a 
proto je odvod brýdových par do atmosféry uzavřen. Termické odplyňovače tedy slouží 
jak další stupeň regeneračního ohřevu. [4] 

Z konstrukčního hlediska je termický odplyňovač horizontální, válcový, směšovací, 
s protiproudým tokem topná pára-kondenzát a třístupňovou vestavbou. Provedení je 
patrné z obrázku 4-6. [4] 
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Obrázek 4-6 – Termický odplyňovač – podélný řez [4] 
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4.7.2  Napájecí nádrž 
NN je zásobníkem napájecí vody, která tvoří rezervu pro napájení PG při 

nestacionárních stavech po dobu 5 minut nominálního výkonu PT. [4] 

V NN se shromažďuje odplyněný kondenzát. Přímo je zaveden kondenzát z topné 
páry VT regenerace, odvodnění parních kolektorů před VT dílem PT, minimální 
obtok ENČ a jiné. Tak jako při nominálním provozu pracují odplyňovače společně jsou i 
napájecí nádrže, kdy jedna nádrž je určena pro jednu PT, spojeny svými vodními i parními 
prostory. Tím dochází k vyrovnání tlaků a vodních hladin. [4] 

Vnitřní prostor je vyplněn vestavbou, skládající se ze tří kolektorů: [4] 

 kolektor na vyhřívání parního polštáře, 
 kolektor na barbotáž, 
 kolektor dochlazování a havarijního doplňování demineralizované vody 

1 MPa. 

První dva jmenované kolektory jsou napájeny z kolektoru 0,7 MPa a slouží k vyrovnání 
tlaku v NN a udržení teploty napájecí vody na mezi sytosti. [4] 

Z NN odchází napájecí voda do sacího kolektoru napájecích čerpadel. 

Základní částí napájecí nádrže je horizontální válcové těleso svařené z prstenců 
vyrobených ze skružených plechů a dvou eliptických den. Zmiňovaná konstrukce 
společně s hrdly je patrná na obrázku 4-7. [4] 
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Obrázek 4-7 – Napájecí nádrž [4] 
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Parametry charakterizující tepelnou úpravu vody jsou shrnuty v tabulce 4-7. 

 
Tabulka 4-7 – Technické parametry tepelné úpravy vody [4] 

Název Jednotka Hodnota 
Počet termických odplyňovačů na jeden blok [ks] 4 
Jmenovitý výkon termických odplyňovačů [t×hod-1] 550 
Počet napájecích nádrží na jeden blok [ks] 2 
Objem napájecí vody v napájecí nádrží při nominální hladině [m3] 150 
Tlak v parní prostoru [MPa] 0,68 – 0,72 

 

4.8 Napájecí čerpadla 
Napájecí čerpadla jsou obecně náchylná na vznik kavitace. Jako pasivní ochrana 

působí netoková výška napájecí vody, vytvořená geodetickým rozdílem napájecích 
nádrží a napájecích čerpadel, která svým hydrostatickým tlakem kryje tlakové ztráty 
potrubí a zajišťuje přebytek tlaku k zamezení vzniku kavitace v čerpadle. [7] 

V JEDU je, na jednom reaktorovém bloku, použito pět ENČ pro dopravu napájecí 
vody do PG přes VT regeneraci, přičemž čtyři čerpadla kryjí plný výkon bloku a páté tvoří 
rezervu. Při provozu na sníženém výkonu počet pracujících ENČ závisí na požadovaném 
hmotnostním průtoku. [4] 

Napájecí voda je k čerpadlům dopravována z napájecích nádrží obou PT do 
společného sacího kolektoru pro všechna čerpadla. Na tento kolektor jsou napojena 
jednotlivá sání ENČ, která čerpají napájecí vodu přes společný výtlačný kolektor do dvou 
větví VT regenerace, kdy jedna větev přísluší jedné PT. Jak sací kolektor, tak i výtlačný 
lze rozdělit armaturami na dvě poloviny. Před výtlačným kolektorem je vyvedena 
odbočka pro minimální obtok ENČ ústící do NN, která umožňuje bezpečný provoz při 
snížení dopravovaného množství napájecí vody nebo při práci do uzavřeného výtlaku. 
[4] 

ENČ je konstruováno jako článkové, horizontální, odstředivé, s dvojitý oběžným 
kolem prvního stupně, zapouzdřené v plášti, pro náběh bez prohřívání, s vlastním 
olejovým hospodářstvím, poháněné elektromotorem. Vlastní olejové hospodářství 
zajišťuje mazání ložisek jak čerpadla, tak i motoru při všech provozních stavech. Ztrátové 
teplo je odváděno chladicím systémem do CCHV, části hlavního kondenzátu z výtlaku KČ, 
popřípadě demineralizované vody 0,4 MPa. [4] 
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Tabulka 4-8 – Technické parametry hlavního napájecího čerpadla [4] 
Název Jednotka Hodnota 

Průtok [t×hod-1] 680 
Počet oběžných kol [ks] 4 

Tlak v sání [MPa] 0,84 
Tlak ve výtlaku [MPa] 6,6 

Měrná energie [J×kg-1] 6450 

Výkon [kW] 1819 
Otáčky [min-1] 2975 

Účinnost [%] 77 
Příkon elektromotoru [kW] 2100 

 

4.9 Vysokotlaké regenerační ohříváky 
VT regenerace slouží k postupnému ohřevu napájecí vody čerpané ENČ z NN do 

PG ve dvou sériově řazených VTO 1 a 2 parou z neregulovaných odběrů PT po směru 
toku napájecí vody.  

VTO 2 je vyhříván topnou parou z VIII. neregulovaného odběru. Tak jak tomu bylo 
u NTO, dochází zde k odvodu kondenzátního tepla topné páry do toku napájecí vody a 
kondenzaci. Vzniklý kondenzát stéká do integrovaného podchlazovače VTO 2 (POVTO 2), 
zabudovaném ve vodní komoře ohříváku, a předehřívá napájecí vodu před vstupem do 
samotného parního prostoru odvodem zbytkového tepla. [4] 

Kondenzát topné páry z POVTO 2 natéká do expandéru, kde se expanzí vyrovná 
tlak na úroveň VII. neregulovaného odběru a je kaskádován do VTO 1. [4] 

VTO 1 je shodné konstrukce jako VTO 2, avšak je vyhříván topnou parou 
z VII. neregulovaného odběru a parou uvolněnou v expandéru. Kondenzát topné páry je 
na výstupu z VTO 1 veden do NN. V případě nižšího tlaku páry ve VTO 1, než je tlak v NN, 
je kondenzát zaveden do EPK. [4] 

Při odstavení VT regenerace během provozu, proudí napájecí voda obtokovou 
větví. [4] 

Konstrukční provedení VTO ohříváků je shodné. Jedná se o regenerační, vertikální, 
dvoutahové ohřívače. Teplosměnnou plochu tvoří vlásenky z austenitické oceli, 
zaválcované do trubkovnice.  Podchlazovač, jako dodatková teplosměnná plocha, je 
umístěn nad trubkovnicí v parním prostoru. [4] 

Zjednodušené zapojení VT regenerace je patrné z obrázku 4-8. 
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Obrázek 4-8 – Základní schéma zapojení vysokotlaké regenerace [4] 
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5 VÝPOČTOVÝ MODEL SEKUNDÁRNÍHO OKRUHU – 
NOMINÁLNÍ VÝKON REAKTORU 
Před samotným zamyšlením nad možnými úpravami NTO za účelem zvýšení 

výkonu TG, bylo zapotřebí zpracovat funkční výpočtový model II. O., respektující 
prováděné změny hodnot v oběhu. Výstupem modelu je především dosažený elektrický 
výkon na svorkách alternátoru spolu s ukazateli energetické hospodárnosti.  

Jak už bylo zmíněno, uvolněnou tepelnou energii v reaktoru zpracovávají dva 
paralelně zapojené TG se shodným tepelným schéma. Zároveň dochází k periodickému 
střídání využití tepelné energie odluhu PG, mezi jednotlivými oběhy TG. Výpočtový 
model II. O. je právě zpracován pro tepelný oběh jednoho TG s odluhem, při nominálním 
výkonu reaktoru 1444 MWt.  

Pro tento úkol bylo použito jako výchozí tepelné schéma dodavatele TG, název 
schéma: Dukovany 220 MW, nové VTO, výkon reaktoru 1444 MWt, SPP původní 
provedení bez zaslepených kazet, provoz s odluhy (Tp105379–S) [4]. Schéma je uvedené 
v příloze 1 a popisuje zapojení jednotlivých důležitých zařízení II. O. pracujících 
v ustáleném režimu na nominálním výkonu7 reaktoru jaderného bloku. 

 

5.1  Zadávací údaje 
Po rozboru výchozího tepelného schéma Tp105379–S a firemních podkladů firmy 

ČEZ, a.s. byly stanoveny základní vstupní parametry, které charakterizují tepelný oběh a 
pro výpočet je zapotřebí je znát. 

Parametry pracovní páry proudící stupni PT a v neregulovaných odběrech jsou 
dány expanzní čarou, deklarovanou výrobcem Doosan Škoda Power. Expanzní čáry VT a 
NT díly jsou zkonstruované pro nominální provoz.  

Množství admisní páry na vstupu do PT, nedohřevy8 výměníků tepla, tlakové ztráty 
dílčích úseků a zařízení, parametry ucpávkových par a odluhu jsou zvoleny dle 
Tp105379–S. 

Doplňující parametry, mezi které patří například udržovaný tlak v NN, plynou 
z podmínek ustáleného provozu na nominálním výkonu, vycházejících z firemních 
podkladů ČEZ, a. s. a odborné literatury.  

V průběhu výpočtu jsou veškeré volené parametry i se zdrojem uvedeny. 

  

                                                      
7 Provoz jaderného bloku na nominálním výkonu reaktoru je základním ustáleným režimem, který 
odpovídá provozu šesti smyček primárního okruhu a dvou TG bez omezení vyplývajících z limit a podmínek 
provozu. 

8 Nedohřev je koncový teplotní rozdíl topné látky vstupující do výměníku tepla a chladící látky odváděné 
z výměníku tepla. 
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Dále je známo, že: 

 veškerá čerpadla (ENČ, KČ, PČS a PČK) jsou poháněna elektromotory,  
 vývěvy HK jsou vodoproudé, 
 PT neobsahuje regulační stupeň, 
 PG má průtočný charakter, 
 a okruh je bez ztrát napájecí vody. 

 

5.2  Výpočet stavů pracovní látky v oběhu 
Na základě znalosti procesů probíhajících v tepelném oběhu a poznatků 

z termodynamiky byly v následujících kapitolách sestaveny tepelné a hmotnostní bilance 
zařízení pracovního okruhu.  

Výpočet je prováděn v bodech, které popisují stav pracovní látky v daném uzlu. Za 
tímto účelem bylo za pomoci výchozího tepelného schéma Tp105379–S vytvořeno 
pracovní tepelné schéma, s názvem: Dukovany 250 MWe – pracovní tepelné schéma, 
nominální výkon reaktoru, provoz s odluhy, kde jsou vyznačeny zmiňované body, které 
nesou systematické označení. Pracovní tepelné schéma je obsahem přílohy 2. 

Výpočtový model II. O. byl zpracován v softwaru Microsoft Excel 2016 s využitím 
volně dostupných elektronických tabulek vlastností páry a vody X Steam Tables.  

 

5.2.1  Parní turbína 
Expanzní čáry VT dílu a NT dílů, zobrazené na obrázku 5-1 a obrázku 5-2, 

zaznamenávají stavy pracovní páry proudící PT. Z bodů označených arabskou číslicí bez 
hvězdičky, popisujících stav páry na rozhraní jednotlivých stupňů PT, je určen tlak, 
teplota, entalpie a suchost pracovní páry: 

 před blokem RZV a RV, 
 v neregulovaných odběrech I–VII, 
 na výstupu z VT dílu PT, 
 před blokem RZK a ZK, 
 v HK I° a HK II°. 

Zmíněné údaje jsou shrnuty v tabulce 5-1. 
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Obrázek 5-1 – Expanzní čára VT dílu PT pro 100 % Nnom [4] 
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Obrázek 5-2 – Expanzní čára NT dílu Pt pro 100 % Nnom [4] 
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Tabulka 5-1 – Parametry pracovní páry plynoucí z expanzní čáry parní turbíny [4] 

j  
Tlak  Teplota  Entalpie  Suchost  

p j [MPa] t j [°C]  i j [kJ×kg-1] x j [%] 

1 4,318 254,93 2791,00 99,52 
VIII 2,9045 232,07 2728,59 95,86 
VII 1,4222 195,78 2614,78 91,07 
VI 1,0186 180,69 2564,81 89,41 
V 0,4961 151,54 2468,21 86,74 
2 0,4961 151,54 2468,21 86,74 
5 0,4814 220,75 2900,77 100,00 
IV 0,2275 152,21 2771,57 100,00 
III 0,1161 103,84 2662,34 99,14 
II 0,0505 81,56 2558,85 96,23 
I 0,0180 57,80 2455,12 93,66 

kin 0,0063 37,05 2306,15 89,14 
kin‘ 0,0049 32,52 2288,83 88,81 

Kde j [–]  je označení bodu v pracovním tepelném schéma. 
 

Bod: 1 

Dle Tp105379–S je definováno množství admisní páry vstupující do VT dílu: [4] 

 = 397,75 [ × ] (5.2.1-1) 

  

Bod: kp1 

Komínková pára odsávaná z vnějších komor vnějších VT a NT labyrintových ucpávek VT 
a NT dílů PT proudí do KKP, kde odevzdá kondenzátní teplo a ústí do HPK. Parametry 
páry, uvedené v tabulce 5-2, jsou známy z Tp105379–S.  

Tabulka 5-2 – Parametry komínkové páry odsávané z vnějších komor vnějších 
ucpávek  VT a NT dílů PT [4] 

j  
Tlak  Teplota  Entalpie  Hm. průtok  

p j [MPa] t j [°C] i j [kJ×kg-1] Ṁ j [kg×s-1] 

kp1 0,0971 98,781 2565,5 0,2215 

Kde j [–] je označení bodu v pracovním tepelném schéma. 
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Bod: kp2 

Pára odsávaná z vnitřní komory vnějších VT ucpávek VT dílu PT je vedena přes elektro 
armaturu a zpětnou klapku do potrubí přívodu topné páry k NTO 2. Parametry páry, 
uvedené v tabulce 5-3, jsou známy z Tp105379–S. 

Tabulka 5-3 – Parametry odsávané páry z vnitřní komory vnějších ucpávek VT dílu PT [4] 

j  
Tlak  Teplota  Entalpie  Hm. průtok  

p j [MPa] t j [°C] i j [kJ×kg-1] Ṁ j [kg×s-1] 

kp1 0,0971 98,781 2565,5 0,2215 

Kde j [–] je označení bodu v pracovním tepelném schéma. 

 

Bod: zp 

Zahlcovací pára je přiváděna z kolektoru 0,7 MPa přes redukční ventil do vnitřní komory 
vnějších ucpávek NT dílu PT. Parametry páry, uvedené v tabulce 5-4, jsou známy z 
Tp105379–S. 

Tabulka 5-4 – Parametry zahlcovací páry vnitřní komory vnějších ucpávek NT dílu PT [4] 

j 
Tlak Teplota Entalpie Hm. průtok 

p j [MPa] t j [°C] i j [kJ×kg-1] Ṁ j [kg×s-1] 

zp 0,0971 98,781 2565,5 0,2215 

Kde j [–] je označení bodu v pracovním tepelném schéma. 

 

5.2.2  Parní generátor 
Bod: 0  

Tlak admisní páry v PG: 

 = + ∆  [ ] (5.2.2-1) 

 Tlaková ztráta admisní páry v parním potrubí mezi PG a blokem RZV a RV: 

 ∆ = ×  [ ] (5.2.2-2) 

o Podíl tlakové ztráty parního potrubí a armatur dle Tp105379–S: [4] 

 = 0,1 [−]  

Změna tlaku je dějem izoentalpické expanze, proto entalpie admisní páry v PG je: 

 =  [ × ] (5.2.2-3) 

Teplota a suchost admisní páry v PG vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [° ] (5.2.2-4) 

 = ( , ) [−] (5.2.2-5) 
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Bod: od1 

Z PG je odváděn kontinuální odluh za účelem udržování solního režimu a hladiny iontů 
chloru ve vodě II. O.. Odluh jednotlivých PG je zaveden do společné sběrnice, která 
následně ústí do expandéru odluhu (EXPO) v množství dle Tp105379– S: [4] 

 = 9,17 [ × ]  

Tlak odluhu: 

 =  [ ] (5.2.2-6) 

Odběr je proveden ze dna PG pod hladinou napájecí vody. Odluh je tedy odváděn ve 
formě kondenzátu na mezi sytosti, čemuž odpovídá suchost: 

 = 0 [−] (5.2.2-7) 

Entalpie a teplota odluhu vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.2-8) 

 = ( , ) [° ] (5.2.2-9) 

5.2.3  Hlavní kondenzátor 
Uváděné tlaky v HK odpovídají hmotnostnímu toku cirkulační chladící vody 

9722 [kg×s-1] o teplotě 20 °C. [4] 

Bod: kout 
Parní prostor HK I° společně se dnem, kde se shromažďuje hlavní kondenzát, tvoří 
společnou tlakovou nádobu: 

 =  [ ] (5.2.3-1) 

Suchost hlavního kondenzátu v HK I°: 

 = 0 [−] (5.2.3-2) 

Entalpie a teplota hlavního kondenzátu v HK I° vychází z parních tabulek: 

 = ,   [ × ] (5.2.3-3) 

 = ,  [° ] (5.2.3-4) 

Bod:  
HK II° je stejné konstrukce jako HK I°. Tlak hlavního kondenzátu v HK II°: 

 =  [ ] (5.2.3-5) 

Suchost hlavního kondenzátu v HK II°: 
 = 0 [−] (5.2.3-6) 

Entalpie a teplota hlavního kondenzátu v HK II° vychází z parních tabulek: 

 = ,   [ × ] (5.2.3-7) 

 = ,  [° ] (5.2.3-8) 
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Bod: sk 

Hlavní kondenzáty z obou stupňů HK ústí do sběrače hlavního kondenzátu, ve kterém je 
udržován tlak daný provozními předpisy. [4] 

 = 0,0067 [ ]  

Smísením hlavních kondenzátů nedochází ke změně stavu látky. Suchost 
shromážděného hlavního kondenzátu: 

 = 0 [−] (5.2.3-9) 

 

Teplotu smíseného hlavního kondenzátu určíme z rovnice mísení s následujícími 
předpoklady: 

 do SK přichází hlavní kondenzáty o stejném poměrném množství: 

 =  (5.2.3-10) 

 měrné tepelné kapacity hlavních kondenzátů jsou stejné 

 = , = ( , ) = ( , ) =
= . 

(5.2.3-11) 

Rovnice mísení: 

 × , × + × , × =
= × , × + × , ×  (5.2.3-12) 

Z rovnice 5.2.3-12 a stanovených předpokladů plyne teplota hlavního kondenzátu v SK: 

 
=

+

2
 [° ] (5.2.3-13) 

Entalpie hlavního kondenzátu v SK vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) (5.2.3-14) 

 

5.2.4  Separátor-přihřívač 
Bod: 3 

Tlak pracovní páry za separátorem vlhkosti: 

 = − ∆  [ ] (5.2.4-1) 

 Tlaková ztráta separátoru vlhkosti: 

 ∆ = ×  [ ] (5.2.4-2) 

o Podíl tlakové ztráty separátoru vlhkosti dle Tp105379–S: [4] 

 = 0,01 [−]  
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Suchost pracovní páry se v separátoru vlhkosti zvýší na hodnotu: 

 = + (1 − ) ×  [−] (5.2.4-3) 

 Separátor vlhkosti neodloučí veškerou vlhkost. Jeho účinnost je dle 
Tp105379–S: [4] 

 = 90,6 [%]  

Entalpie a teplota pracovní páry na výstupu ze separátoru vlhkosti vychází z parních 
tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.4-4) 

 = ( , ) [° ] (5.2.4-5) 

 

Bod: sp 

Tlak separované vlhkosti: 

 =  [ ] (5.2.4-6) 

Vlhkost ve formě kapiček vody je na mezi sytosti, čemuž odpovídá suchost: 

 = 0 [−] (5.2.4-7) 

Entalpie a teplota separované vlhkosti vychází z parních tabulek: 

 = ,  [ × ] (5.2.4-8) 

 = ,  [° ] (5.2.4-9) 

 

Bod: oi‘ 

Tlak topné páry před vstupem do P I° a P II°: 

 = − ∆  [ ] (5.2.4-10) 

 Tlaková ztráta potrubí topné páry P I° a P II° osazené armaturami: 

 ∆ = ×  [ ] (5.2.4-11) 

o Podíl tlakové ztráty potrubí vychází z Tp105379–S: 

Tabulka 5-5 – Hodnoty podílu tlakové ztráty potrubí topné páry přihříváku I° a II° [4] 

i 
 

[-] 
7 0,0313 

8 0,0327 
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Entalpie pracovní páry na výstupu z P I° a P II°: 

 =  [ × ] (5.2.4-12) 

Teplota pracovní páry na výstupu z P I° a P II° vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [° ] (5.2.4-13) 

Kde i [–] je číslo přívodního potrubí topné páry k přihřívákům (i=7–8), 

  j [–] je označení neregulovaného odběru, k němuž potrubní trasa  náleží  
   (j=VII–VIII). 
 

Bod: 4 

Tlak pracovní páry za P I°: 

 = − ∆ ° [ ] (5.2.4-14) 

 Tlaková ztráta P I°: 

 ∆ ° = ° ×  [ ] (5.2.4-15) 

o Podíl tlakové ztráty P I° dle Tp105379–S: [4] 

 ° = 0,0099 [−]  

Teplota pracovní páry na výstupu z P I° je o velikost nedohřevu nižší jak teplota topné 
páry: 

 =  − °[° ] (5.2.4-16) 

 Velikost nedohřevu dle Tp105379–S: [4] 

 ° = 19,2 [° ]  

Entalpie pracovní páry na výstupu z P I° vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.4-17) 

 

Bod: 07’k 

Tlak kondenzátu topné páry P I°: 

 =  [ ] (5.2.4-18) 

Kondenzát topné páry P I° po odvedení veškerého kondenzátního tepla dosahuje 
suchosti: 

 = 0 [−] (5.2.4-19) 

Entalpie a teplota kondenzátu topné páry P I° vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.4-20) 

 = ( , ) [° ] (5.2.4-21) 
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Bod: 5 

Tlak pracovní páry za P II°: 

 = − ∆ ° [ ] (5.2.4-22) 

 Tlaková ztráta P II°: 

 ∆ ° = ° ×  [ ] (5.2.4-23) 

o Podíl tlakové ztráty P II° dle Tp105379–S: [4] 

 ° = 0,0097 [−]  

Teplota pracovní páry na výstupu z P II° je o velikost nedohřevu ohříváku nižší jak teplota 
topné páry: 

 =  − °[° ] (5.2.4-24) 

 Velikost nedohřevu dle Tp105379–S: 

 ° = 9,5 [° ]  

Entalpie pracovní páry na výstupu z P II° vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.4-25) 

 

Bod: 08’k 

Tlak kondenzátu topné páry P II°: 

 =  [ ] (5.2.4-26) 

Kondenzát topné páry P II° po odvedení veškerého kondenzátního tepla dosahuje 
suchosti: 

 = 0 [−] (5.2.4-27) 

Entalpie a teplota kondenzátu topné páry P I° vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.4-28) 

 = ( , ) [° ] (5.2.4-29) 

 

Bod: 6, 6‘ 

Tlak, entalpie a teplota pracovní páry před vstupem do bloků RZK a ZK příslušné NT 
dílům PT: 

 = =  [ ]  (5.2.4-30) 

 = =  [ × ]  (5.2.4-31) 

 = =  [° ] (5.2.4-32) 
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5.2.5  Expandér odluhu 
Bod: od‘ 

V EXPO veškeré tekutiny expandují na tlak udržovaný v kolektoru 0,7 MPa, který je 
propojen právě s tímto kolektorem. Tlak uvolněné páry z odluhu:  

 = . , = + ∆   [ ] (5.2.5-1) 

 Tlaková ztráta potrubí s armaturami vedoucí do tepelné úpravy vody: 

 ∆ = ×  [ ] (5.2.5-2) 

o Podíl tlakové ztráty potrubí dle Tp105379–S: [4] 

 = 0,0987 [−]  

Uvolněná pára z odluhu dosahuje suchosti: 

 = 1 [−] (5.2.5-3) 

Entalpie a teplota uvolněné páry z odluhu vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.5-4) 

 = ( , ) [° ] (5.2.5-5) 

 

Bod: od2 

Tlak kondenzátu odluhu vzniklý v EXPO: 

 =  [ ] (5.2.5-6) 

Kondenzát odluhu je odváděný ze dna EXPO a jeho suchost je rovna: 

 = 0 [−] (5.2.5-7) 

Entalpie a teplota kondenzátu odluhu vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.5-8) 

 = ( , ) [° ] (5.2.5-9) 
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5.2.6  VT regenerace 
Bod: oi 

Tlak v parním prostoru ohříváku: 

 = − ∆  [ ] (5.2.6-1) 

 Tlaková ztráta potrubí neregulovaných odběrů s instalovanými armaturami, 
ústící do jednotlivých VTO: 

 ∆ = ×  [ ] (5.2.6-2) 

o Podíl tlakové ztráty jednotlivých potrubí vychází z Tp105379–S. 

Tabulka 5-6 – Hodnoty podílu tlakové ztráty potrubí topné páry VT regenerace [4] 

j 
 

[-] 
VIII 0,0269 

VII 0,0195 

 

Změna tlaku je dějem izoentalpické expanze, proto entalpie topné páry je: 

 =  [ × ] (5.2.6-3) 

Teplota topné páry v ohřívácích vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [° ] (5.2.6-4) 

Kde i [–] je číslo VTO (i=7–8), 

  j [–] je označení neregulovaného odběru, k němuž potrubní trasa náleží  
   (j=VII–VIII). 

 

Bod: nv 

Tlak napájecí vody těsně za VTO 2: 

 = + ∆  [ ] (5.2.6-5) 

  Tlaková ztráta potrubí napájecí vody s příspěvkem tlakové ztráty regulačních 
armatur a výstupního hrdla PG a geodetického rozdílu polohy VTO a PG: 

 ∆ = ×  [ ] (5.2.6-6) 

o Podíl tlakové ztráty dle Tp105379–S: [4] 

 = 0,3365 [−]  
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Teplota napájecí vody na výstupu z VTO 2 je o velikost nedohřevu ohříváku nižší, jak 
teplota topné páry: 

 = −  [° ] (5.2.6-7) 

 Velikost nedohřevu dle Tp105379–S: [4] 

 = 3,8 [° ]  

Entalpie napájecí vody na výstupu z VTO 2 vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.6-8) 

 

Bod: n2 

Tlak napájecí vody těsně za VTO 1: 

 = + ∆  [ ] (5.2.6-9) 

 Tlaková ztráta potrubí a VTO 2: 

 ∆ = ×  [ ] (5.2.6-10) 

o Podíl tlakové ztráty dle Tp105379–S: [4] 

 = 0,0072 [−]  

Teplota napájecí vody na výstupu z VTO 1 je o velikost nedohřevu ohříváku nižší, jak 
teplota topné páry: 

 = −  [° ] (5.2.6-11) 

 Velikost nedohřevu, dle Tp105379–S, volíme: 

 = 3,0 [° ]  

Entalpie napájecí vody na výstupu z VTO 1 vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.6-12) 

 

Bod: D 

V tepelné úpravě vody je udržován konstantní tlak předepsaný provozními předpisy: [4] 

 = 0,7008 [ ]  

Teplota v tepelné úpravě vody vychází z parních tabulek: 

 = ( , )[° ] (5.2.6-13) 
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Bod: nn 

Tlak napájecí vody na výstupu z NN je shodný s tlakem tepelné úpravy vody: 

 =  [ ] (5.2.6-14) 

Napájecí voda je odváděna ze dna NN, tedy pod vodní hladinou, a odpovídá suchosti: 

 = 0 [−] (5.2.6-15) 

Entalpie a teplota napájecí vody vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.6-16) 

 = ( , ) [° ] (5.2.6-17) 

 

Bod: n1 

Tlak napájecí vody na výstupu z ENČ: 

 = + ∆  [ ] (5.2.6-18) 

 Tlaková ztráta potrubí napájecí vody, VTO 1 a tlaková ztráta daná geodetickým 
rozdílem polohy ENČ a VTO: 

 ∆ = ×  [ ] (5.2.6-19) 

o Podíl tlakové ztráty dle Tp105379–S: [4] 

 = 0,0072 [−]  

Entalpie napájecí vody na výstupu z ENČ: 

 = + ∆ Č [ × ] (5.2.6-20) 

 Přírůstek entalpie v ENČ: 

 

∆ Č =
∆ Č × 10 ×

1

Č
× 10 [ × ] (5.2.6-21) 

o Přírůstek tlaku v ENČ: 

 ∆ Č = −   [ ] (5.2.6-22) 

o Hustota napájecí vody v ENČ: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.6-23) 

o Deklarovaná účinnost ENČ dle výrobce: [4] 

 Č = 0,77 [−]  

Teplota napájecí vody za ENČ vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [° ] (5.2.6-24) 
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Bod: 08k 

Tlak kondenzátu topné páry VTO 2: 

 =  [ ] (5.2.6-25) 

Teplota kondenzátu topné páry je POVTO 2 snížena pod mez sytosti na: 

 = + ∆ ,  [° ] (5.2.6-26) 

 Velikost ochlazení kondenzátu v POVTO 2 dle Tp105379–S: [4] 

 ∆ , = 4,53 [° ]  

Entalpie kondenzátu topné páry VTO 2 vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.6-27) 

 

Bod: 07k 

Tlak kondenzátu topné páry VTO 1: 

 =  [ ] (5.2.6-28) 

Teplota kondenzátu topné páry je POVTO 1 snížena pod mez sytosti na: 

 = + ∆ ,  [° ] (5.2.6-29) 

 Velikost ochlazení kondenzátu v POVTO 1 dle Tp105379–S: [4] 

 ∆ , = 5,55 [° ]  

Entalpie kondenzátu topné páry VTO 1 vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.6-30) 
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5.2.7  NT regenerace 
Bod: oi 

Tlak v parním prostoru NTO: 
 = − ∆  [ ] (5.2.7-1) 

 Tlaková ztráta potrubí topné páry z neregulovaných odběrů s instalovanými 
armaturami vedoucí k jednotlivým NTO: 

 ∆ = ×  [ ] (5.2.7-2) 

o Podíl tlakové ztráty jednotlivých potrubí dle Tp105379–S: 

Tabulka 5-7 – Hodnoty podílu tlakové ztráty potrubí topné páry NT regenerace [4] 

j 
 

[-] 
I 0,1111 

II 0,0495 

III 0,1301 

IV 0,0514 

V 0,0393 

VI 0,1000 

 

Změna tlaku je dějem izoentalpické expanze, proto entalpie topné páry je: 

 =  [ × ] (5.2.7-3) 

Teplota topné páry v ohřívácích vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [° ] (5.2.7-4) 

 

Kde i [–] je číslo NTO (i=1–6), 

  j [–]  je označení neregulovaného odběru, k němuž potrubní trasa náleží (j=I–VI). 

 

Bod: d 
Topná pára tepelné úpravy vody, přiváděná potrubím napájeným párou 
VI. neregulovaného odběru a páru z odluhu, má tlak: 

 =   [ ] (5.2.7-5) 

Předpoklad entalpie topné páry tepelné úpravy vody: 

 =  [ × ] (5.2.7-6) 

Teplota topné páry tepelné úpravy vody vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [° ] (5.2.7-7) 
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Bod: k6 

Tlak hlavního kondenzátu před vstupem do tepelné úpravy vody: 

 = + ∆ ,  [ ] (5.2.7-8) 

 Tlaková ztráta potrubí hlavního kondenzátu s příspěvkem tlakové ztráty 
uzavíracích armatur a geodetického rozdílu polohy tepelné úpravy vody a 
NTO: 

 ∆ , = , ×  [ ] (5.2.7-9) 

o Podíl tlakové ztráty dle Tp105379–S: [4] 

 , = 0,4626 [−]  

Teplota hlavního kondenzátu před vstupem do tepelné úpravy vody: 

 = −  [° ] (5.2.7-10) 

 Nedohřev NTO 5 dle Tp105379–S: [4] 

 = 6,44 [° ]  

Entalpie hlavního kondenzátu před vstupem do tepelné úpravy vody vychází z parních 
tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.7-11) 

 

Bod: k5 

Tlak hlavního kondenzátu za NTO 4: 

 = + ∆  [ ] (5.2.7-12) 

 Tlaková ztráta potrubí hlavního kondenzátu a NTO 5: 

 ∆ = ×  [ ] (5.2.7-13) 

o Podíl tlakové ztráty dle Tp105379–S: [4] 

 = 0,0699 [−]  

Teplota hlavního kondenzátu za NTO 5: 

 = −  [° ] (5.2.7-14) 

 Teplota sytosti topné páry NTO 5 vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [° ] (5.2.7-15) 

o Nedohřev NTO 4 dle Tp105379–S: [4] 

 = 5,47 [° ]  

Entalpie hlavního kondenzátu za NTO 5 vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.7-16) 
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Bod: ki 

Tlak hlavního kondenzátu za NTO i: 

 = ( ) + ∆  [ ] (5.2.7-17) 

 Tlaková ztráta potrubí hlavního kondenzátu a NTO i: 

 ∆ = ×  [ ] (5.2.7-18) 

o Podíl tlakové ztráty dle Tp105379–S: 

Tabulka 5-8 – Hodnoty podílu tlakové ztráty potrubí hlavního kondenzátu [4] 

i  
 

[-] 
2 0,0699 

3 0,0701 

4 0,0701 

 

Teplota hlavního kondenzátu za NTO i: 

 = ( ) − ( ) [° ] (5.2.7-19) 

 Nedohřev NTO i dle Tp105379–S: 

Tabulka 5-9 – Hodnoty nedohřevu NTO [4] 

i  ( ) 
[-] 

2 5,60 

3 5,66 

4 4,51 

 

Entalpie hlavního kondenzátu za NTO i vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.7-20) 

Kde i [–] je číslo NTO (i=2–4). 
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Bod: oik 

Tlak kondenzátu topné páry NTO i: 

 =  [ ] (5.2.7-21) 

Teplota kondenzátu topné páry NTO i: 

 = + ∆ ,  [° ] (5.2.7-22) 

 Velikost ochlazení kondenzátu v PONTO i dle Tp105379–S: 

Tabulka 5-10 – Hodnoty ochlazení v PONTO i [4] 

i  
∆ ,   

[-] 
2 11,15 

4 6,34 

5 8,17 

 

Entalpie kondenzátu topné páry NTO i vychází z parních tabulek: 

 = ( , )  [ × ] (5.2.7-23) 

Kde i [–] je číslo PONTO (i=2, 4, 5). 

 

Bod: o3k 

Tlak kondenzátu topné páry NTO 3: 

 =  [ ] (5.2.7-24) 

Suchost kondenzátu topné páry NTO 3 po odvedení kondenzátního tepla: 

 = 0 [−] (5.2.7-25) 

Entalpie a teplota kondenzátu topné páry NTO 3 vychází z parních tabulek: 

 = ( , )  [ × ] (5.2.7-26) 

 = ( , ) [° ] (5.2.7-27) 

 

Bod: k0 

Tlak hlavního kondenzátu na výstupu z KČ II°: 

 = + ∆ + ∆ +  ∆  [ ] (5.2.7-28) 

 Tlaková ztráta potrubí hlavního kondenzátu a NTO 1: 

 ∆ = ×  [ ] (5.2.7-29) 

o Podíl tlakové ztráty dle Tp105379–S: [4] 

 = 0,0701 [−]  
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 Tlaková ztráta KKP:  

 ∆ = ×  [ ] (5.2.7-30) 

o Podíl tlakové ztráty: [4] 

 = 0,0143 [−]  

 Tlaková ztráta regulačního zařízení hladiny v HK:  

 ∆ = ×  [ ] (5.2.7-31) 

  Podíl tlakové ztráty: [9] 

 = 0,1427 [−]  

Entalpie hlavního kondenzátu na výstupu z KČ II°: 

 = ( + ∆ Č °) [ × ] (5.2.7-32) 

 Entalpie hlavního kondenzátu před KČ II° vychází ze směšovací rovnice: 

 ,   ř . × = ( ,   ř . − , ) × 

× ( + ∆ Č °) + , × ( + ∆ Č ° + ∆ ) 
(5.2.7-33) 

Z rovnice 5.2.7-33 se entalpie hlavního kondenzátu před KČ II° rovná: 

 
= ( + ∆ Č °) + ∆ × ,

,   ř .
 [−] (5.2.7-34) 

o Množství hlavního kondenzátu protékajícího VOCHG dle jmenovitého 
průtoku čerpadla VOCHG: [4] 

 
, = 266 ×

1000
3600

 [ × ]  

o Množství hlavního kondenzátu vstupujícího do KČ v tuto chvíli neznáme, 
proto jej odhadneme dle Tp105379–S, čímž se dopustíme ne příliš velké 
chyby. [4] 

 ,   ř . = 244 [ × ]  

o Přírůstek entalpie v KČ I°: 

 

∆ Č ° =
∆ Č ° × 10 ×

1

Č °
× 10 [ × ] (5.2.7-35) 

 Přírůstek tlaku v KČ I°: 

 ∆ Č ° = Č ° −   [ ] (5.2.7-36) 

 Výtlačný tlak KČ I°: [4] 

 Č ° = 0,6 [ ]  

 Hustota hlavního kondenzátu v KČ I°: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.7-37) 
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 Deklarovaná účinnost KČ I° dle výrobce: [4] 

 Č ° = 0,77 [−]  

o Přírůstek entalpie ve VOCHG: 

 

∆ =
× (

1
η − 1) ×

,
 [ × ] (5.2.7-38) 

 Svorkový výkon generátoru v tuto chvíli neznáme, proto jej 
odhadneme dle Tp105379–S, čímž se dopustíme ne příliš velké 
chyby. [4] 

 = 250000 [ ]  

 Účinnost generátoru: [8] 

 η = 0,9972 [−]  

 Součinitel, udávající poměrnou část ztrátového výkonu generátoru 
odváděného vodíkem do chladiče, je v rozsahu  

= 0,85 ž 0,90 [−]. Volíme: [9] 

 = 0,85 [−]  

 Přírůstek entalpie v KČ II°: 

 

∆ Č ° =
∆ Č ° × 10 ×

1
Č °

Č °
× 10 [ × ] (5.2.7-39) 

o Přírůstek tlaku v KČ II°: 

 ∆ Č ° = − ( Č ° − ∆ )  [ ] (5.2.7-40) 

 Tlaková ztráta VOCHG a potrubí ke KČ II: 

 ∆ = × Č ° [ ] (5.2.7-41) 

 Podíl tlakové ztráty: [4] 

 = 0,1667 [−]  

o Hustota hlavního kondenzátu v KČ II°: 

 Č ° = ( Č ° − ∆ ),  [ × ] (5.2.7-42) 

o Deklarovaná účinnost KČ II° dle výrobce: [4] 

 Č ° = 0,77 [−]  

Teplota hlavního kondenzátu na výstupu z KČ II° vychází z parních tabulek: 

 = ( , )[° ] (5.2.7-43) 

 

  



VUT v Brně 
FSI EÚ OEI 

Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU 
výměnou NTO 

Bc. Tomáš Bašta 
2017 

    
 

74 
 

Bod: kp1‘ 

Tlak komínkové páry odsávaná z vnějších komor vnějších labyrintových ucpávek VT a NT 
dílů PT na výstupu z KKP: 

 =  [ ] (5.2.7-44) 

Kondenzát komínkové páry po odvedení veškerého kondenzátního tepla dosahuje 
suchosti: 

 = 0 [−] (5.2.7-45) 

Entalpie a teplota komínkové páry na výstupu z KKP vychází z parních tabulek: 

 = ,  [ × ] (5.2.7-46) 

 = ,  [° ] (5.2.7-47) 

 

Bod: k1 

Tlak hlavního kondenzátu před vstupem do NTO 1: 

 = + ∆  [ ] (5.2.7-48) 

Teplota hlavního kondenzátu před NTO 1: 

 = −  [° ] (5.2.7-49) 

 Nedohřev KKP dle Tp105379–S: [4] 

 = 60,34 [° ]  

Entalpie hlavního kondenzátu před NTO 1 vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.7-50) 

 

Bod: o1k 

Tlak kondenzátu topné páry NTO 1: 

 =  [ ] (5.2.7-51) 

Teplota kondenzátu topné páry NTO 1: 

 = + ∆ , [° ] (5.2.7-52) 

 Velikost ochlazení kondenzátu v PONTO 1 dle Tp105379–S: [4] 

 ∆ , = 7,52[° ]  

Entalpie kondenzátu topné páry NTO 1 vychází z parních tabulek: 

 = ( , )  [ × ] (5.2.7-53) 
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5.2.8  Chladič odluhu 
Bod: k11 

Část hlavního kondenzátu je před NTO 1 odebírána pro chlazení kondenzátu odluhu 
odváděného z EXPO v CHO v množství dle Tp105379–S: [4] 

 = 11,45 [ × ]  

Tlak, entalpie a teplota hlavního kondenzátu před vstupem do CHO: 

 =  [ ] (5.2.9-1) 

 =  [ × ] (5.2.9-2) 

 =  [° ] (5.2.9-3) 

 

Bod: k11‘ 

Tlak otepleného hlavního kondenzátu za CHO: 

 =  [ ] (5.2.9-4) 

Teplota otepleného hlavního kondenzátu za CHO: 

 = − [° ] (5.2.9-5) 

 Nedohřev CHO dle Tp105379–S: [4] 

 = 56,5 [° ]  

Entalpie otepleného hlavního kondenzátu za CHO vychází z parních tabulek: 

 = ( , ) [ × ] (5.2.9-6) 

 

Bod: od2‘ 

Tlak kondenzátu odluhu odváděného z EXPO za CHO: 

 =  [ ] (5.2.9-7) 

 Bilanční rovnice CHO: 

 × ( − ) = × ( − ) (5.2.9-8) 

Entalpie kondenzátu odluhu odváděného z EXPO za CHO vychází z bilanční rovnice: 

 = − × ( − ) [ × ] (5.2.9-9) 

 

Teplota kondenzátu odluhu odváděného z EXPO za CHO vychází z parních tabulek: 

 = ( , )[° ] (5.2.9-10) 
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5.2.9  Výpočet tepelných a hmotnostních bilancí zařízení pracovního 
okruhu 
Výpočet je prováděn v poměrných veličinách vzhledem k hmotnostnímu toku páry 

vstupujícímu do PT. 

 Parní turbína 

 = 1 [−] (5.2.9-1)  

 
=  [−] 

(5.2.9-2)  

 
=  [−] 

(5.2.9-3)  

 
=  [−] (5.2.9-4)  

 Parní generátor 
 =  [−] (5.2.9-5) 

 
=  [−] (5.2.9-6) 

 Expandér odluhu 

 
= ×

−
−

 [−] (5.2.9-7) 

 = −  [– ] (5.2.9-8) 

 Chladič odluhu 
 

=  [−] (5.2.9-9) 

 =  [−] (5.2.9-10) 

 =  [−] (5.2.9-11) 

 Vysokotlaký ohřívák 2 

 = +  [−] (5.2.9-12) 

 
= ×

−
−

 [−] (5.2.9-13) 

 =  [−] (5.2.9-14) 

 Vysokotlaký ohřívák 1 

 =  [−] (5.2.9-15) 

 
= ×

−
−

− ×
−
−

 [−] (5.2.9-16) 

 = +  [−] (5.2.9-17) 
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 Hlavní napájecí čerpadlo 

 =  [−] (5.2.9-18) 

 =  [−] (5.2.9-19) 

 Separátor-přihřívák 

Rovnice 5.2.9-20 je tvořena řadou neznámých veličin, které si vyjádříme z tepelných 
bilancí zařízení v jednotlivých liniích schématu. Rovnice (5.2.9-21–31) jsou vyjádřeny 
níže.  

o Topná pára VIII. neregulovaného odběru: 

o Přihřívák II° 

 
= ×

−
−

[−] (5.2.9-22) 

o Topná pára VII. neregulovaného odběru: 

o Přihřívák I° 

 
= ×

−
−

[−] (5.2.9-24) 

o Separátor 

 = = = 2 × = 2 × = −  [−] (5.2.9-25) 

 = × ( − ) [−] (5.2.9-26) 

o Tepelná úprava vody 

 = =

=
× − × − × − × − ×

− −  [−] 

(5.2.9-27) 

 =  [ × ] (5.2.9-28) 

Rovnice 5.2.9-28 je zjednodušujícím předpokladem řešení, které platí při jmenovitém 
provozu. Dochází-li k odchylkám od jmenovitého provozu, entalpie se vlivem mísení 
dvou par mění, avšak v malém rozmezí s minimálním dopadem na II. O. 

 = +   [−] (5.2.9-29) 

 

  

 = − − − − − −
3

 [−] (5.2.9-20) 

 = +  [−] (5.2.9-21) 

 = +  [−] (5.2.9-23) 
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o Nízkotlaký ohřívák 5 

 
= = = ×

( − )
( − )

+ ×
( − )
( − )

 [−] (5.2.9-30) 

 = −  [−]  

 = − − − − − +  [−] (5.2.9-31) 

Takto sestavené rovnice vedou na řešení soustavy patnácti rovnic s patnácti 
neznámými. Výsledkem řešení je poměrné množství , pomocí kterého zpětným 
dosazením získáme hodnoty výše zmíněných veličin. 

 = + −   [−] (5.2.9-32) 

 Nízkotlaký ohřívák 3–4 
o Nízkotlaký ohřívák 4 

 
= = ×

( − )
( − )

+ ×
( − )
( − )

−

×
( − )
( − )

 
(5.2.9-33) 

 = = = = −  [−] (5.2.9-34) 

 = + +  [−] (5.2.9-35) 

o Nízkotlaký ohřívák 3 

 
= = ×

( − )
( − )

− ×
( − )
( − )

 (5.2.9-36) 

 = +  [−] (5.2.9-37) 

Opět sestavené rovnice (5.2.9-33–37) vedou na řešení soustavy osmi rovnic s osmi 
neznámými. Výsledkem řešení je poměrné množství , pomocí kterého zpětným 
dosazením získáme hodnoty výše zmíněných veličin. 

 Nízkotlaký ohřívák 2 

 
= = ×

( − )
( − )

− ×
−

( − )
 (5.2.9-38) 

 =  [– ] (5.2.9-39) 

 = +  [– ] (5.2.9-40) 

 Nízkotlaký ohřívák 1 

 
= = ×

( − )
( − )

− ×
( − )
( − )

 [−] (5.2.9-41) 

 = + +  [– ] (5.2.9-42) 

 Kondenzátor komínkové páry 

 =   [−] (5.2.9-43) 
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 Hlavní kondenzátor 

 = = +
2

−
3

− − −
2

 [– ] (5.2.9-44) 

 = = +
2

−
3

− −
2

 [– ] (5.2.9-45) 

 = = + + + +  [– ] (5.2.9-46) 

5.3 Ukazatele energetické hospodárnosti  
Výkon PT vypočteme pomocí následující tabulky 5-11. 

Tabulka 5-11 – Parametry pracovní páry v jednotlivých úsecích parní turbíny 

j Úsek 
Odvod páry před úsekem ú  ∆ ú  

[–] [–] [ × ] 
1 1 až VIII 0 α  i − i  
2 VIII až VII α  αú − α  i − i  
3 VII až VI α  αú − α  i − i  
4 VI až V α  αú − α  i − i  

5 V až 2 α + α +
α

3
 

αú − (α + α

+
α

3
) 

– 

6 2 až 5 α  αú − α  – 

7 6 až IV 0 
αú

2
 i − i  

8 IV až II α  αú − α  i − i  
9 II až I α  αú − α  i − i  

10 I až k 
α
2

 αú −
α
2

 i − i  

11 6' až III 0 
αú

2
 i − i  

12 III až I α  αú − α  i − i  

13 I až k' 
α
2

 αú −
α
2

 i − i  

Kde j [–] 
 

ú  [−] 

∆ ú [ × ] 

je  číslo úseku stupňové části parní turbíny s neproměnným 
hmotnostním průtokem, 
 je poměrný průtok pracovní páry j-tým úsekem stupňové 
části turbíny, 
je entalpický spád v j-tým úseku stupňové části turbíny. 

 

 Vnitřní výkon stupňové části j-tého úseku stupňové části PT 

 
= × ú × ∆ ú  [ ] (5.2.2-10)

 
Kde r [–] je počet úseků PT, v nichž je neproměnný hmotnostní průtok. 
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 Spojkový výkon vícestupňové PT: 
 = ×  [kW] (5.2.2-11) 

 
Kde  [−] je mechanická účinnost zahrnující třecí ztráty v ložiscích PT a 

pomocných pohonech, např.: čerpadlo, regulaci, atd. 
Volíme:  = 0,99 [−]. [8] 

 Svorkový výkon vícestupňové PT: 

 = ×  [ ] (5.2.2-12)

 
Kde  [−] je účinnost elektrického generátoru zahrnující ztráty elektrického 

vinutí, ztráty ventilační a ztráty v ložiskách generátoru. 
Volíme: = 0,9972 [−]. [8] 

 
 Tepelný tok přivedený do oběhu v PG: 

 , = × × ( − ) [ ] (5.2.2-13)

 Vnitřní tepelná účinnost oběhu: 

  
=

,
 [−] (5.2.2-14)

 Svorková tepelná účinnost oběhu: 

 
=

,
 [−] (5.2.2-15)
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5.4 Vypočtené hodnoty  

5.4.1  Stavy pracovní látky v tepelném oběhu 
Veškeré vypočtené hodnoty veličin uvedených v kapitole 5.2 jsou souhrnně 

zaznamenány v  tabulce 5-12.  

Tabulka 5-12 – Vypočtené hodnoty veličin modelu sekundárního okruhu 
Zařízení 

j 
Teplota  Tlak  Entalpie  Hm. průtok  Poměrný průtok  
t j [°C] p j [MPa] i j [kJ×kg-1] Ṁ j [kg×s-1] α j [-] 

PG 
0 260,77 4,7510 2791,0 397,75 1,0000 

od1 260,77 4,7510 1138,7 9,170 0,0231 

PT 

1 254,90 4,3180 2791,0 397,75 1,0000 
VIII 232,07 2,9045 2728,6 48,372 0,1216 
VII 195,78 1,4222 2614,8 34,021 0,0855 
VI 180,69 1,0186 2564,8 10,602 0,0267 
V 151,54 0,4961 2468,2 16,242 0,0408 

kp2 99,61 0,1000 2468,2 0,516 0,0013 
2 151,54 0,4961 2468,2 290,20 0,7296 
zp 99,61 0,1000 2595,1 0,546 0,0014 
5 220,75 0,4814 2900,8 255,35 0,6420 
IV 152,21 0,2275 2771,6 9,662 0,0243 
III 103,84 0,1161 2662,3 8,950 0,0225 
II 81,56 0,0505 2558,9 9,971 0,0251 
I 57,80 0,0180 2455,1 4,521 0,0114 

kin 37,05 0,0063 2306,2 105,98 0,2664 
kin‘ 32,52 0,0049 2288,8 116,66 0,2933 
kp1 98,78 0,0971 2565,5 0,222 0,0006 

HK 
kout 37,05 0,0063 155,22 105,98 0,2664 
kout‘ 32,52 0,0049 136,26 116,66 0,2933 
sk 34,78 0,0067 145,75 244,92 0,6158 

SPP 

3 151,16 0,4911 2720,9 255,35 0,6420 
sp 151,16 0,4911 637,27 34,847 0,0876 
o7‘ 194,30 1,3777 2614,8 11,655 0,0293 
o8‘ 230,25 2,8095 2728,6 14,443 0,0363 
4 175,10 0,4862 2802,5 255,35 0,6420 

o7‘k 194,30 1,3777 826,8 26,099 0,0656 
o8'k 230,25 2,8095 991,37 14,443 0,0363 

6 220,75 0,4814 2900,8 127,67 0,3210 
6' 220,75 0,4814 2900,8 127,67 0,3210 
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Zařízení 
j 

Teplota  Tlak  Entalpie i j Hm. průtok  Poměrný průtok  
t j [°C] p j [MPa] [kJ×kg-1] Ṁ j [kg×s-1] α j [-] 

EXPO 
od‘ 168,84 0,7700 2766,7 1,897 0,0048 
od2 168,84 0,7700 714,11 7,273 0,0183 

VT reg. 

D 165,00 0,7008 2762,8 - - 
o8 230,58 2,8265 2728,6 33,929 0,0853 
o7 194,86 1,3945 2614,8 22,366 0,0562 
nv 226,80 6,2040 976,02 406,92 1,0231 
n2 191,90 6,2352 818,30 406,92 1,0231 
n1 166,14 6,2665 705,36 406,92 1,0231 
nn 165,00 0,7008 697,35 406,92 1,0231 
o8k 196,43 2,8265 836,94 33,929 0,0853 
o7k 171,69 1,3945 726,91 56,295 0,1415 

NT reg. 

o6 176,14 0,9167 2564,8 10,602 0,0267 
o5 150,04 0,4766 2468,2 16,242 0,0408 
o4 151,78 0,2158 2771,6 9,662 0,0243 
o3 99,88 0,1010 2662,3 8,950 0,0225 
o2 80,30 0,0480 2558,9 9,971 0,0251 
o1 55,31 0,0160 2455,1 4,521 0,0114 
d 168,84 0,7700 2595,1 11,952 0,0300 
k6 143,60 1,0250 605,06 277,73 0,6982 
k5 117,16 1,0740 492,35 266,28 0,6695 
k4 95,37 1,1231 400,39 231,42 0,5818 
k3 74,64 1,1722 313,39 231,42 0,5818 
k2 49,71 1,2212 209,18 231,423 0,5818 
k1 38,44 1,2703 162,16 231,42 0,5818 
k0 35,58 1,4294 150,29 244,92 0,6158 

o5k 125,33 0,4766 526,63 16,242 0,0408 
o4k 101,71 0,2158 426,40 25,904 0,0651 
o3k 99,88 0,1010 418,61 34,854 0,0876 
o2k 60,86 0,0480 254,79 10,487 0,0264 
o1k 45,96 0,0160 192,47 15,008 0,0377 
kp1‘ 98,79 0,0971 413,97 0,222 0,0006 

 k11 38,46 1,2703 162,16 11,450 0,0288 

CHO 
k11' 112,34 1,2703 472,06 11,450 0,0288 
od2‘ 53,90 0,7700 226,25 7,273 0,0183 

Kde j [–] 
 

 je označení bodu v tepelném schéma sekundárního okruhu -
pracovní tepelné schéma 
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Taktéž bylo zpracováno, pro přehlednost získaných výsledků, výpočtové tepelné 
schéma s názvem: Dukovany 250 MWe, výpočtové tepelné schéma, nominální výkon 
reaktoru (1444 MWt), teplota cirkulační chladící vody 20 °C, provoz s odluhy. To je 
obsahem přílohy 3. 

 

5.4.2  Ukazatele energetické hospodárnosti 
Vypočtené hodnoty ukazatelů energetické hospodárnosti uvedených 

v kapitole 5.3 jsou souhrnně zaznamenány v následující tabulce 5-13.  

 

Tabulka 5-13 – Vypočtené hodnoty ukazatelů energetické hospodárnosti 
Název Jednotka Hodnota 

Vnitřní výkon vícestupňové PT [kW] 251 743 

Spojkový výkon vícestupňové PT [kW] 249 225 

Svorkový výkon vícestupňové PT [kW] 248 528 

Tepelný tok přivedený do oběhu v PG [kW] 721 907 

Vnitřní tepelná účinnost oběhu [–] 0,3487 

Svorková tepelná účinnost oběhu [–] 0,3443 

Podíl dílů PT na výrobě elektrické energie 

VT díl [%] 43,61 

NT 1 díl [%] 27,04 

NT 2 díl [%] 29,35 
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5.5  Zhodnocení zpracovaného výpočtového modelu sekundárního 
okruhu 

Přesnost a správnost získaných výsledků, zpracovaného výpočtového modelu II. O. 
– nominální výkon reaktoru, lze zhodnotit srovnáním hodnot předaného tepla, teplot, 
průtoku pracovní tekutiny VT a NT regenerací a svorkového výkonu vícestupňové PT 
s hodnotami z výchozího tepelného schéma Tp 105379–S. Srovnání je provedeno 
v tabulkách 5-13, 5-14 a 5-15. 

 

Tabulka 5-14 – Srovnání hodnot ve VTO dle výpočtového modelu II. O. a výchozího 
tepelného schéma Tp 105379–S 

Název Jedn. 

Hodnota 

VTO 1 VTO 2 

model Tp 105379-S model Tp 105379-S 

Průtok napájecí vody [kg×s-1] 406,92 406,92 406,92 406,92 

Teplota napájecí vody 
před VTO 

[°C] 166,14 165,94 191,90 191,9 

Teplota napájecí vody 
za VTO 

[°C] 191,90 191,9 226,80 226,8 

Předané teplo [kW] 45 958 46 267 64 182 64 179 
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Tabulka 5-15 – Srovnání hodnot v NTO dle výpočtového modelu II. O. a výchozího 
tepelného schéma Tp 105379–S 

 

Název Jedn. 

Hodnota 

NTO 1 NTO 2 NTO 3 

model 
Tp 

105379-S 
model 

Tp 
105379-S 

model 
Tp 

105379-S 

Průtok 
napájecí 
vody 

[kg×s-1] 231,42 232,5 231,42 232,5 231,42 232,5 

Teplota 
napájecí 
vody před 
NTO 

[°C] 38,44 38,44 49,71 49,77 74,64 74,63 

Teplota 
napájecí 
vody za 
NTO 

[°C] 49,71 49,77 74,64 74,63 95,37 95,38 

Předané 
teplo 

[kW] 10 883 10 986 24 117 24 161 20 132 20 241 

 

Název Jedn. 

Hodnota 

NTO 4 NTO 5 

model Tp 105379-S model Tp 105379-S 

Průtok napájecí vody [kg×s-1] 266,28 267,22 277,73 278,67 

Teplota napájecí vody 
před NTO 

[°C] 95,37 95,98 117,16 116,96 

Teplota napájecí vody 
za NTO 

[°C] 117,16 117,16 143,60 143,60 

Předané teplo [kW] 24 489 23 884 31 303 31 646 
 

Tabulka 5-16 – Srovnání hodnot výkonů vícestupňové PT na svorkách generátoru dle 
výpočtového modelu II. O. a výchozího tepelného schéma Tp 105379–S 

Název Jednotka 
Hodnota 

model Tp 105379-S 

Svorkový výkon vícestupňové PT [kW] 248 528 248 810 
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Rozdíly výsledných hodnot výpočtového modelu II. O. a výchozího tepelného 
schéma Tp 105379–S jsou následující: 

 celkové předané teplo ve VT regeneraci se liší o cca 0,28 %, 
 celkové předané teplo v NT regeneraci se téměř neliší, 
 a svorkový výkon vícestupňové PT se liší o cca 0,11 %, 

Ze srovnání plyne, že zpracovaný výpočtový model, je za daných předpokladů 
s určitou přesností správně sestaven a může být použit pro následující optimalizaci NTO. 
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6 OPTIMALIZACE NÍZKOTLAKÝCH OHŘÍVÁKŮ 
V JEDU došlo v minulých letech k řadě modernizací zařízení tepelného oběhu, 

spočívající ve výměně VT a NT dílů PT, výměna VTO a zvýšení výkonu reaktoru. Tyto 
provedené změny mají dopad na celkový tepelný oběh a mohou mít negativní projevy 
v NT regeneraci.  

V současné době se uvažuje nad možnou výměnou NTO. Technologický celek NTO 
je provozovaný, bez větších úprav, od spuštění jednotlivých bloků. Vzhledem 
k provedeným změnám je pravděpodobné, že nemusí pracovat v optimálním režimu. 

Úkolem optimalizace je pomocí sestaveného výpočtového modelu (kapitola 5) 
nasimulovat stavy odpovídající provedeným změnám v NT regeneraci a určit vliv na 
tepelnou účinnost tepelného oběhu II. O. a svorkový výkon TG. Pro určení charakteru 
změny jsou výsledky porovnávány se současným stavem s hodnotami uvedenými 
v kapitole 5.4. 

 

6.1 Předpoklady optimalizace 
Varianty konstrukčních úprav zařízení, v již provozované technologii, musí brát 

především zřetel na dispoziční uspořádání a zakomponování do celku. Z tohoto plynou 
rozměrová omezení nových NTO s maximálními vnějšími rozměry, které by neměli 
přesahovat rozměry stávajícího zařízení. 

Dále se předpokládá, že: 

 množství admisní páry na vstupu do PT a tím i tlaky v neregulovaných 
odběrech, 

 chladící výkon HK, 
 a tlak v NN 

zůstane stejný a nebude se optimalizovat.  

Počet a vyvedení neregulovaných odběrů z PT  je dán konstrukcí PT. Tomu 
odpovídá i počet NTO. 

 

6.2 Základní úvaha 
Začleněním NTO dochází k regeneraci tepla, což považujeme za prostředek 

carnotizace parního oběhu. Princip spočívá v tom, že se hlavní kondenzát v tepelné 
úpravě vody neohřívá z teploty cca 34,4 °C, nýbrž z teploty cca 143,6 °C. Důvodem je i 
zajištění dobré funkce odplyňovače, pro které je zapotřebí maximální teplotní rozdíl 
kondenzátní teploty topné páry a teploty hlavního kondenzátu přiváděného do 
odplyňovače 15–20 °C. [9] Ohřev je realizován topnou parou z neregulovaných odběrů 
PT. Kolik tepelné energie se spotřebuje na ohřev hlavního kondenzátu a kolik zůstane na 
výrobu svorkového výkonu TG, je předmětem optimalizace. 
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Následující úvaha vychází ze základního vztahu pro výpočet svorkového 
výkonu TG: 

 = × × ×  [ ] (6.2-1) 

Kde  [ × ]  je hmotnostní tok pracovní páry PT, 
  [ × ] je entalpický spád, 
  [−] je mechanická účinnost, 
  [−] je účinnost elektrického generátoru. 

Z rovnice 6.2-1 plyne, že technologický systém NT regenerace má vliv pouze na velikost 
hmotnostního toku pracovní páry PT. Je zřejmé, že zvyšování hmotnostního toku PT 
vede ke zvýšení svorkového výkonu TG. Ostatní veličiny jsou dané charakteristikami 
instalovaných zařízení. 

Teplo, které musí NTO dodat hlavnímu kondenzátu ve vymezeném úseku a 
rozdělení ohřátí hlavního kondenzátu na jednotlivé ohříváky, je předurčeno 
z předpokladů, zmíněných v kapitole 6.1.  

Použité schéma zapojení NT regenerace je běžně používané u bloků těchto 
výkonů. Lze tedy předpokládat, že vyplynulo z technickoekonomického rozboru, je 
vhodně sestaveno a zajišťuje dobrou tepelnou účinnost. Toto tvrzení dokládá i literatura. 
S rostoucím počtem ohříváků se tepelná účinnost oběhu zvyšuje, neboť se zmenšují 
ztráty nevratností. Příspěvek zvýšení účinnosti oběhu na prvním ohříváku je nejvyšší a 
dále s počtem ohříváků klesá. Zároveň platí, že s růstem počtu ohříváků rostou lineárně 
investiční náklady na regenerační systém a zvětšuje se čerpací práce KČ. Ekonomicky 
opodstatněný optimální počet ohříváků je dva až pět. [7] 

Vyřazením některé ze skupin NTO 1–5 se zhoršuje termodynamická struktura 
oběhu tím, že se zmenší počet regeneračních stupňů a rozdělení ohřátí na jednotlivé 
zbylé ohříváky bude odlišné od návrhového. Dojde tedy ke snížení tepelné účinnosti 
oběhu. [7] 

Předmětem optimalizace je tedy zajištění maximálního využití přiváděné tepelné 
energie z neregulovaných odběrů PT do NTO, respektive snížení množství topné páry 
NTO, respektive zvýšení toku pracovní páry PT, při uvažování stejného schéma zapojení 
NT regenerace. Možná řešení s jejich proveditelností jsou blíže rozebrána v následujících 
kapitolách.  

 

  



VUT v Brně 
FSI EÚ OEI 

Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU 
výměnou NTO 

Bc. Tomáš Bašta 
2017 

    
 

89 
 

6.3 Zařazení chladiče páry u NTO 4 
Parametry topné páry NTO 4 dosahují přehřáté páry, což je patrno z obrázku 6-1, 

kde je daný stav zakreslen. 

 
Obrázek 6-1 – Stav topné páry nízkotlakého ohříváku 4, h-s diagram [10] 

 

Parní ohříváky s chladičem páry se využívají v případě, kdy je topná pára značně 
přehřátá. Chladič páry je tvořený soustavou plechových přepážek v tělese ohříváku, 
kterými prochází vstupní topná pára. To umožňuje využití tepelné energie obsažené 
v přehřáté páře. Zároveň zvyšuje ohřátí hlavního kondenzátu při stejném tlaku topné 
páry, a tedy snižuje ztrátu nevratností.  

Princip konstrukčního řešení je patrný na obrázku 6-2. 

 
Obrázek 6-2 – Princip konstrukčního řešení chladiče páry [9] 
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Průběh teplot topné páry a ohřívaného kondenzátu, obrázek 6-3. 

 
Obrázek 6-3 – Průběh teplot topné páry a ohřívaného kondenzátu v chladiči páry [9] 

 

1 – je vstup topné páry, 2 – je výstup kondenzátu topné páry, 3 – je vstup hlavního 
kondenzátu, 4 – je výstup ohřátého hlavního kondenzátu, Sk – je kondenzační plocha 
ohříváku, Schp – je plocha chladiče páry 

Dále se uvažuje, že teplota topné páry se v chladiči páry sníží na teplotu cca 
30 K vyšší, než je teplota sytosti. [9]  

V případě NTO 4 činí rozdíl teploty topné páry a teploty sytosti topné páry cca 29 K. 
Z tohoto důvodu by zařazení chladiče topné páry NTO 4 nemělo vliv na snižování teploty 
topné páry a nepřispívalo by ke snížení ztráty nevratností. Toto řešení můžeme pokládat 
za neproveditelné. 
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6.4 Zvýšení efektivnosti nízkotlakých ohříváků 
Možné řešení zvýšení efektivnosti NTO vychází ze základních rovnic tepelného 

výpočtu výměníku. Jedná se o rovnice tepelné bilance (6.4-1) a prostupu tepla (6.4-2), 
které se navzájem rovnají. [11] 

 = × , − , = × . − ,  [ ] (6.4-1) 

 
Kde , , ,  [ × ]  

, , .  [ × ] 
,  [ × ] 

je entalpie ohřívací látky na vstupu a výstupu, 
je entalpie ohřívané látky na vstupu a výstupu, 
je hmotnostní tok ohřívací a ohřívané látky. 

Pozn.: ohřívací látkou je topná pára a ohřívanou látkou hlavní kondenzát. 
 

 = × ∆ ×  [ ] (6.4-2) 

 Střední logaritmický teplotní spád: 

 
∆ =

∆ − ∆
∆
∆

 [ ] (6.4-3) 

o Teplotní diference: 

 ∆ = , − .  [ ] (6.4-4) 

 ∆ = , − .  [ ] (6.4-5) 

 

Kde  [ × × ] 
, , ,  [ ] 
, , .  [ ] 

  [ ] 

je součinitel prostupu tepla, 
je teplota ohřívací látky na vstupu a výstupu, 
je teplota ohřívané látky na vstupu a výstupu, 
je velikost teplosměnné vyhřívané plochy. 

Význam zmíněných veličin je patrný z následujícího obrázku 6-4.

 
Obrázek 6-4 – Průběh teplot v kondenzační části nízkotlakého ohříváku 
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Z rovnic vyplívá za předpokladu neměnného: 

 hmotnostního toku ohřívané látky , 
 entalpie ohřívané látky na vstupu , , 
 entalpie ohřívací látky na vstupu ,  a výstupu , , 
 a součinitele prostupu tepla , 

že zvýšení množství předávaného tepla ve výměníku se projeví změnou: 

 hmotnostního toku ohřívací látky , 
 entalpie ohřívané látky na výstupu ,  a tím i její teplotou , , 
 a teplosměnné vyhřívané plochy . 

Aby se dosáhlo ve výpočtovém modelu změn množství předávaného tepla, byly 
měněny velikosti nedohřevů NTO, což mělo za následek zvyšování entalpie ohřívaného 
hlavního kondenzátu na výstupu z NTO. V návaznosti na tyto úpravy byly sledovány 
projevy změn, především svorkového výkonu TG, účinnosti tepelného oběhu, množství 
topné páry a další. 

 Z výše uvedených rovnic plyne konkrétní vztah pro výpočet teplosměnné plochy: 

 
=

× −

×
− − ( − )

−
( − )

 [ ] 
(6.4-6) 

Pomocí rovnice (6.4-6) bude sledována i změna velikosti teplosměnné plochy, respektive 
počet teplosměnných trubek.  

Součinitel prostupu tepla  jednotlivých NTO 1– 5 předpokládáme konstantní, 
neboť světlosti trubek a jejich materiál zachováváme vůči původnímu stejný, z důvodu 
tepelného namáhání a chemického režimu. Součinitel prostupu tepla  vychází ze 
současných technických parametrů jednotlivých NTO, uvedených v tabulce 6-3. Vztah 
pro výpočet je uveden v rovnici 6.4-7. 

Tabulka 6-1 – Technické parametry současných nízkotlakých ohříváků 1–5 [4] 
Zařízení Teplosměnná plocha Počet trubek 

NTOi Si [m2] ni [–] 

1 580 1860 

2 680 1860 

3 680 1860 

4 650 1120 

5 650 1120 
 

=
× −

×
− − ( − )

−
( − )

 [ × × ] 
(6.4-7) 

Kde i [–] je číslo NTO (i=1–5). 
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Výpočty tepelných schémat II. O. byly provedeny v mnoha variantách vstupních 
parametrů (nedohřevů) zvlášť pro jednotlivé NTO 1–5. V následující tabulce 6-1 jsou 
zaznamenány proměnné vstupní hodnoty nedohřevu NTO 1 a získané výsledky 
vybraných veličin, přičemž současný stav odpovídá variantě 4. Následně byl 
zkonstruován graf závislosti svorkového výkonu PT a teplosměnné plochy na nedohřevu 
NTO 1.  

Uvádí se, že velikost nedohřevu může dosahovat až hodnoty 2 K. [9] Tato hodnota 
je ve výpočtovém modelu považována za limitní. Avšak limitním faktorem, který vychází 
z požadavku maximálního přípustného vnějšího rozměru  NTO, se stává velikost 
teplosměnné plochy. 

Tabulka 6-2 – Vliv nedohřevu NTO 1 na tepelný oběh a svorkový výkon TG 
Název Značka Jedn. Hodnota 

Varianta   1 2 3 4 * 

Proměnná hodnota 

Nedohřev NTO  [°C] 8 7 6 5,6 

Vypočtené hodnoty 

Svorkový výkon TG PSV [kW] 248444 248479 248513 248527 

Svorková tepelná účinnost oběhu ηtSV [–] 0,3442 0,3442 0,3442 0,3443 

Výkon ohříváku, koeficient k×S – [kW/K] 709 841 992 1060 

Teplosměnná plocha NTO S [m2] 388 460 543 580 

Počet trubek v NTO (délka 6,2 m) – [–] 1245 1475 1741 1860 
Teplosměnná plocha 
nadcházejícího NTO 

S [m2] 710 698 685 680 

Počet trubek v nadcházejícím 
NTO (délka 7,25 m) 

– [–] 1943 1909 1874 1860 

Tlak v NN pD [MPa] 0,7008 0,7008 0,7008 0,7008 

Teplota na vstupu do NTO tk1 [°C] 38,44 38,44 38,44 38,44 

Teplota na výstupu z NTO tk2 [°C] 47,31 48,31 49,31 49,71 

Množství topné páry Ṁo1 [kg/s] 3,52 3,94 4,35 4,52 
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Název Znač. Jedn. Hodnota 

Varianta   5 6 7 8 9 
Proměnná hodnota 

Nedohřev NTO  [°C] 5,3 5 4 3 2 

Vypočtené hodnoty 
Svorkový výkon TG PSV [kW] 248538 248548 248583 248618 248653 
Svorková tepelná účinnost 
oběhu 

ηtSV [–] 0,3443 0,3443 0,3443 0,3444 0,3444 

Výkon ohříváku, koeficient k×S – [kW/K] 1114 1172 1392 1675 2075 

Teplosměnná plocha NTO S [m2] 610 641 761 917 1135 
Počet trubek v NTO (délka 6,2 
m) 

– [–] 1955 2056 2442 2940 3641 

Teplosměnná plocha 
nadcházejícího NTO 

S [m2] 676 672 658 644 629 

Počet trubek v nadcházejícím 
NTO (délka 7,25 m) 

– [–] 1849 1838 1800 1761 1720 

Tlak v NN pD [MPa] 0,7008 0,7008 0,7008 0,7008 0,7008 
Teplota na vstupu do NTO tk1 [°C] 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 
Teplota na výstupu z NTO tk2 [°C] 50,01 50,31 51,31 52,31 53,31 

Množství topné páry Ṁo1 [kg/s] 4,65 4,77 5,19 5,62 6,04 

 

 
Obrázek 6-5 – Graf závislosti svorkového výkonu TG a teplosměnné plochy NTO 1 na 

koncovém nedohřevu 

Z kvalitativního hlediska má průběh změn univerzální charakter, platný pro 
prováděné změny u dalších NTO 2–4. Získané výsledky jsou zde uvedeny pro ilustraci. 

Je patrné, že s klesající velikostí nedohřevu rostl svorkový výkon, tepelná účinnost 
oběhu a velikost teplosměnné plochy. Velikost teplosměnné plochy s klesajícím 
nedohřevem rychle roste. Pro nedohřev  2 K by byla zapotřebí téměř dvojnásobná 
plocha. Dále je patrné, že vzrostlo množství topné páry daného NTO, avšak to se 
projevilo menším množstvím topné páry u nadcházejícího NTO. 
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6.4.1  Maximální přírůstek svorkového výkonu TG 
Nyní předpokládejme, že velikost teplosměnné plochy jednotlivých NTO a tím i 

jeho vnější rozměry nejsou nijak omezeny. Největší přírůstek svorkového výkonu TG 
získáme při volbě minimálního nedohřevu, tedy 2 K, u všech instalovaných NTO 1–5. V 
tabulce 6-2 jsou uvedeny výsledky výpočtu tepelného schéma se získaným  celkovým 
přírůstkem svorkového výkonu TG. Příslušné tepelné schéma je uvedené v příloze 4. 

Tabulka 6-3 – Maximální přírůstek svorkového výkonu TG 

 
Nedohřev Teplosměnná 

plocha 
Počet 
trubek 

Množství 
topné páry 

Teplota 
před 

Teplota 
za 

Zařízení  [°C] S [m2] n [-] Ṁ [kg×s-1] [°C] [°C] 

NTO 1 2 1131 3629 6,02 38,44 53,31 
NTO 2 2 1063 2907 10,13 53,31 78,30 
NTO 3 2 941 2574 8,47 78,30 97,88 

NTO 4 2 745 1284 10,29 97,88 120,63 

NTO 5 2 968 1668 17,23 120,63 148,04 
Tepelná úprava 
vody – – – 7,90 148,04 – 

Svorkový výkon TG PSV [kW] 249199 

Účinnost ηtSV [–] 0,3452 
 

Množství topné páry, oproti současnému stavu, se u všech NTO zvýšilo, mimo 
NTO 3, kde došlo k poklesu. Dále došlo ke snížení množství topné páry tepelné úpravy 
vody. Změny se pohybují v řádu desetin, až jednotek oproti současnému stavu. Zvýšení 
svorkového výkonu TG je zapříčiněno přerozdělením toku pracovní páry v PT do úseků 
s větším entalpickým spádem. 

 Ekonomický přínos 

V důsledku výše zmíněných úprav došlo k nárůstu svorkového výkonu TG, oproti 
současnému stavu o ∆ = 672 [ ]. Uvažujeme-li, že: 

o roční doba provozu TG je = 8000 [ℎ × ], 
o a cena elektrické energie je = 1000 [ č × ℎ ], 

obdržíme roční ekonomický přínos jednoho TG: 

 = ∆ × 10 ×  ×
= 672 × 10  × 8000 × 1000 =
= 5 370 894 [ č] 

(6.4.1-1) 

Vzhledem k tomu, že jeden jaderně energetický blok obsahuje dva TG, je 
ekonomický přínos bloku: 

 = 2 × = 2 × 5 370 894 = 10 741 789 [ č] (6.4.1-2) 
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6.4.2 Dosažitelný přírůstek svorkového výkonu TG  
Limitem dosažitelného přírůstku svorkového výkonu TG je velikost teplosměnné 

plochy, která je omezena maximálním vnějším rozměrem NTO, dle kapitoly 6.1. Otázkou 
tedy zůstává, jaké je dosažitelné zvětšení teplosměnné plochy NTO. To by vyplynulo 
z konstrukčního návrhu nového NTO.  

Nyní předpokládejme, že je technicky a konstrukčně dosažitelné zvýšení 
teplosměnné plochy o cca 10 %. Požadované změny bude dosaženo změnou nedohřevů.  

Opět platí, že dosažitelný přírůstek svorkového výkonu TG získáme při volbě 
optimálního nedohřevu u všech instalovaných NTO. Následný přírůstek svorkového 
výkonu je uveden v tabulce 6-4. Příslušné tepelné schéma je uvedené v příloze 5. 

  

Tabulka 6-4 – Dosažitelný přírůstek svorkového výkonu TG 

 
Nedohřev Teplosměnná 

plocha 
Počet 
trubek 

Množství 
topné páry 

Teplota 
před 

Teplota 
za 

Zařízení  [°C] S [m2] n [-] Ṁ [kg×s-1] [°C] [°C] 

NTO 1 5 640 2054 4,77 38,44 50,31 
NTO 2 4,7 749 2050 10,15 50,31 75,60 
NTO 3 3,65 749 2049 8,91 75,60 96,23 

NTO 4 3,45 716 1234 10,27 96,23 119,18 

NTO 5 5,1 716 1234 15,99 119,18 144,94 
Tepelná úprava 
vody – – – 7,89 144,94 – 

Svorkový výkon TG PSV [kW] 248763 

Účinnost ηtSV [–] 0,3446 
 

 Ekonomický přínos 

V důsledku výše zmíněných úprav došlo k nárůstu svorkového výkonu TG oproti 
současnému stavu o ∆ ž é = 236 [ ]. Uvažujeme-li, že: 

o roční doba provozu TG je = 8000 [ℎ × ], 
o a cena elektrické energie je = 1000 [ č × ℎ ], 

obdržíme roční ekonomický přínos jednoho TG: 

 ž é = ∆ ž é × 10 ×  ×
= 236 × 10  × 8000 × 1000 =
= 1 885 440 [ č] 

(6.4.1-3) 

Vzhledem k tomu, že jeden jaderně energetický blok obsahuje dva TG, je 
ekonomický přínos bloku: 

 ž é = 2 × ž é = 2 × 1 885 440 
= 3 770 879 [ č] 

(6.4.1-4) 
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6.5 Zhodnocení výsledků optimalizace NTO 
V kapitole 6.3 bylo pojednáváno o výhodnosti zařazení chladiče topné páry NTO 4. 

Chladič páry umožňuje snížit teplotu maximálně o 30 K vyšší, jak teplota sytosti. Při 
současném provozu, provozu na nominálním výkonu reaktoru, je teplota přehřáté páry 
o cca 29 K vyšší, jak teplota sytosti a nedocházelo by ke snižování ztráty nevratností. 
Z toho plyne, že toto řešení by postrádalo význam a je tedy neproveditelné. 

Jako možné řešení zvýšení svorkového výkonu TG, dle kapitoly 6.4, se jeví 
optimalizace teplosměnné plochy. S rostoucí velikostí teplosměnné plochy NTO 1–5 
roste svorkový výkon TG. Avšak růst plochy je omezen maximální přípustnou velikostí 
vnějších rozměrů NTO. Pomineme-li toto omezení a připustíme literaturou uváděný 
minimální nedohřev u všech NTO, obdržíme maximální přírůstek výkonu TG.  

V případě plánované výměny NTO 1–5, například z důvodu obnovy technologie a 
prodloužení životnosti bloku, lze doporučit přihlédnutí k získaným výsledkům provedené 
optimalizace.  

  



VUT v Brně 
FSI EÚ OEI 

Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU 
výměnou NTO 

Bc. Tomáš Bašta 
2017 

    
 

98 
 

  



VUT v Brně 
FSI EÚ OEI 

Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU 
výměnou NTO 

Bc. Tomáš Bašta 
2017 

    
 

99 
 

ZÁVĚR 
Zadání diplomové práce stanovovalo několik cílů, mezi které patřil popis 

komponent sekundárního okruhu jaderné elektrárny Dukovany, zpracování 
výpočtového modelu sekundárního okruhu dle současného tepelného schéma a návrh 
zvýšení výkonu turbosoustrojí výměnou nízkotlakých ohříváků společně se zhodnocením 
potřebných úprav a předpokládaný ekonomický přínos zvýšení výkonu. Práce je tedy 
rozdělena na tři hlavní části. 

Na úvodu první části je zmínka o historii první provozované české jaderné 
elektrárny Dukovany, především o vzniku projektu a provozu, během kterého došlo 
k řadě investičních akcí a kontrol, zaměřených nejen na kontrolu bezpečnosti provozu. 
Kapitola dvě a tři člení jadernou elektrárnu na jednotlivé úseky a zaměřuje se na 
charakteristiku sekundární části jaderně energetického bloku s reaktorem typu 
VVER 440 V 213. Účel hlavních zařízení technologických systémů sekundárního okruhu 
je popsán za pomoci základního tepelného schéma pro nominální výkon reaktoru. 
Princip, konstrukční provedení a technické parametry těchto zařízení jsou uvedeny 
v kapitole čtyři. 

Druhá část práce se v páté kapitole věnuje sestavení výpočtového modelu 
sekundárního okruhu dle současného tepelného schéma, které bylo bráno za výchozí. 
Schéma popisuje ustálený provoz na nominálním výkonu reaktoru 1444 MWt. Za pomoci 
tohoto schéma a podkladů firmy ČEZ, a.s. byly určeny vstupní parametry. Výpočtovým 
modelem byl získán svorkový výkon turbogenerátoru 248 528 kW. Porovnáním této 
hodnoty s hodnotou svorkového výkonu turbogenerátoru dle výchozího tepelného 
schéma, tedy s 248 810 kW, se došlo k závěru, že výpočtový model je s určitou přesností 
vhodně sestaven. Rozdíl výkonů činní cca 0,11 %. 

Poslední, třetí, část práce se v šesté kapitole věnuje optimalizaci nízkotlakých 
ohříváků za účelem zvýšení svorkového výkonu turbogenerátoru. Základní úvahy plynou 
ze vztahu pro výpočet svorkového výkonu turbogenerátoru. Následná možná řešení 
vychází ze současného stavu nízkotlaké regenerace a omezujících předpokladů nového 
řešení. V prvním přiblížení se jeví vhodné zařadit chladič páry u čtvrtého nízkotlakého 
ohříváku, neboť topná pára je parou přehřátou. Avšak přehřátá topná pára nedosahuje 
takových parametrů, aby užití chladiče páry mělo kladný přínos ve snížení ztráty 
nevratností – řešení je neproveditelné. Z rozboru vyplynulo jako účinné řešení 
optimalizace teplosměnných ploch nízkotlakých ohříváků 1–5, které má však svá 
omezení ve velikosti vnějších rozměrů ohříváků. Za předpokladu neomezené velikosti 
teplosměnné plochy a minimálního nedohřevu 2 K, u všech instalovaných nízkotlakých 
ohříváků 1–5, byl získán maximální svorkový výkon turbogenerátoru 249 199 kW. Nárůst 
výkonu o 672 kW, oproti současnému stavu, by přinesl roční zvýšení zisku jednoho 
jaderně energetického bloku o 10 741 789 Kč. S přihlédnutím k rozměrovému omezení 
a uvážením maximálního zvýšení teplosměnné plochy o 10 % všech nízkotlakých 
ohříváků 1–5 (skutečná plocha by byla určena konstrukčním návrhem), činní svorkový 
výkon turbogenerátoru 248 763 kW. Nárůst výkonu o 236 kW, oproti současnému stavu, 
by přinesl roční zvýšení zisku jednoho jaderně energetického bloku o 3 770 879 Kč. 
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Pro případ konstrukčního návrhu nových nízkotlakých ohříváků, lze doporučit 
přihlédnutí k získaným výsledkům provedené optimalizace. 

Veškeré výpočty byly uskutečněny v softwaru Microsoft Excel 2016, kde byl 
výpočtový model sekundárního okruhu sestaven. To umožňovalo rychlé počítání při 
změnách vstupních parametrů. Tepelná schémata byla vytvořena v softwaru 
AutoCAD 2017 a obsahují hodnoty veličin získané z výpočtového modelu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
Zkratka Význam 

BÚK bloková úprava kondenzátu 
CCHV cirkulační chladící voda 
ENČ hlavní napájecí čerpadlo 
EPK expandér provozních kondenzátů 
G generátor  
HK (I°, II°) hlavní kondenzátor (první stupeň, druhý stupeň) 
HPK hlavní parní kolektor 
HPU hlavní parní uzávěr 
HUŠ hlavní uzavírací šoupátko 
HVB hlavní výrobní blok 
I.O. primární okruh 
II.O. sekundární okruh 
IPV impulsní pojišťovací ventil 
JEDU 
JE 

jaderná elektrárna Dukovany 
jaderná elektrárna 

KČ (I°, II°) kondenzátní čerpadlo (první stupeň, druhý stupeň) 
KKP kondenzátor komínkové páry 
NN napájecí nádrž 
NT nízkotlaký 
NTO nízkotlaký ohřívák 
P (I°, II°) přehřívák (první stupeň, druhý stupeň) 
PČK podávací čerpadlo kondenzátu 
PČS podávací čerpadlo separátu 
PG parní generátor 
PONTO podchlazovač kondenzátu 
PSA přepouštěcí stanice do atmosféry 
PSK přepouštěcí stanice do kondenzátoru 
PT parní turbína 
RČA rychločinná armatura 
RV regulační ventil 
RZK rychlozávěrná klapka 
RZV rychlozávěrný ventil 
SK sběrač kondenzátu 
SPP separátor-přihřívač 
TG turbogenerátor 
VOCHG vložený okruh chlazení generátoru 
VT vysokotlaký 
VTO vysokotlaký ohřívák 
ZK záchytná klapka 
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Symbol Jednota Veličina 

 [ × ] hmotnostní průtok 

 [ ] spojkový výkon 

 [ ] svorkový výkon 

 [ ] vnitřní výkon 

,  [ ] tepelný tok přivedený do oběhu parním 
generátorem 

 [ ] tepelný výkon 

 [ × × ] měrná tepelná kapacita při konstantní tlaku 

 [– ] účinnost generátoru 

 [– ] mechanická účinnost 

,  [– ] svorková tepelná účinnost 

 [– ] vnitřní tepelná účinnost 

 [MWt] nominální tepelný výkon reaktoru 

 [ č × ℎ ] cena elektrické energie 

 [ ] plocha 

 [ č] ekonomický přínos 

 [ × ] měrná entalpie 

 [ × × ] součinitel prostupu tepla 

 [ ] tlak 

 [° ] teplota 

 [−] měrná suchost páry 

 [−] poměrné množství 

 [−] poměrná část ztrátového výkonu generátoru 

 [−] podíl tlakové ztráty 

 [ × ] hustota 

 [ℎ × ] roční doba provozu 

 [°C] nedohřev 
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