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Abstrakt 
V diplomové práci je řešena rekonstrukce turbogenerátoru TG5 v Elektrárně Opatovice a jsou 

představeny možnosti technického řešení energetické centrály pro kombinovanou výrobu 

elektřiny a tepla. V úvodní části jsou popsány rozdíly mezi protitlakovou a kondenzační 

odběrovou parní turbínou. V další části je krátce představena teplárna společnosti Elektrárny 

Opatovice a.s. společně s popisem stávající protitlakové turbíny TG5, která je na pokraji své 

životnosti a v následujících letech je zamýšlena její rekonstrukce. Pro stávající TG5 je 

provedena technicko-ekonomická analýza provozu, ze které jsou v závěru práce uvedeny 

případné přínosy nových technických řešení.  

 

Klíčová slova 
Teplárenství, Elektrárny Opatovice a.s., bilanční schéma, protitlaková parní turbína, ekonomika 

provozu 

 

 

 

 

Abstract 
This thesis discusses the reconstruction of the turbogenerator TG5 of the Elektrárny Opatovice 

and introduces options of technical solutions for power central of combined heat and electricity 

production. First section describes the differences between back-pressure and condensing 

turbines. Next section briefly introduces the company Elektrárny Opatovice a.s. with 

the description of the current back-pressure turbine TG5, which is near end of it life cycle and is 

to be reconstructed in following years. Based on the technical-economic analysis of the 

operation of the current TG5, possible benefits of new technical solutions are proposed. 

 

Key words 
Heating industry, Elektrárny Opatovice a.s., balancing scheme, back-pressure steam turbine, 

economy of operation 
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Úvod 

Pro samotnou existenci a rozvoj moderní společnosti je nezbytné zajistit spolehlivé dodávky 

různých forem energií. Zejména je společnost závislá na dodávkách elektřiny a tepla, které 

můžeme získávat pomocí transformace z primárních energetických zdrojů (PEZ). V současné 

době nejvíce transformujeme chemickou energie vázanou v palivech, která se uvolní oxidací 

hořlavých složek paliva. Fosilní paliva se řadí mezi neobnovitelné zdroje energie, proto je třeba 

jich využívat co nejefektivnějším způsobem. [4]  

 Kogenerace, neboli kombinovaná (společná) výroba elektřiny a tepla (KVET), patří 

mezi efektivní a ekologicky šetrné způsoby transformace PEZ. Při samostatné oddělené výrobě 

elektřiny vzniká veliké množství odpadního tepla vypouštěného bez využití do okolí. 

Kogeneračním způsobem výroby se toto teplo využije pro dodávky tepla a to nejčastěji 

do systému centrálního zásobování teplem (CZT), pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) nebo 

různé technologické účely. Z jednoho tepelného oběhu, resp. použitím jednoho paliva, se 

získají dvě formy energie, což snižuje spotřebu PEZ a tím se šetří životní prostředí. 

Kombinovanou výrobou se také snižuje množství vypouštěných znečišťujících látek 

vznikajících při oxidaci fosilních paliv. [1] [2]  

 Pro kogeneraci je častěji užíván název teplárenství. Hlavní zdroj tepla v teplárenské 

soustavě je teplárna. Primárním záměrem provozu teplárny je výroba tepla do systému CZT 

a elektřina vyrobená při kombinované výrobě je sekundárním produktem. Naopak v provozu 

elektrárny je záměr maximální výroby elektřiny. 

 V rozsáhlých tepelných sítích CZT vznikají tepelné ztráty, které můžou ohrozit nebo 

zcela vyrušit výhodu kogenerace  ̶  úsporu PEZ. Dalším rizikem pro zachování výhod 

kombinované výroby je použití vhodného typu tepelného stroje. Potřeba tepla se mění 

v průběhu roku vlivem střídání ročních období, zatímco potřeba elektřiny se mění v průběhu 

dne. Z toho důvodu je nutné, aby požadovaný tepelný stroj dokázal nezávisle pokrýt obě 

potřeby. Právě touto problematikou se zabývá tato diplomová práce. [2]  

 Společnost Elektrárny Opatovice a.s. (EOP) chystá v roce 2020 rekonstrukci 

turbogenerátoru TG5. Jedná se o protitlakovou parní turbínu. Účelem této diplomové práce je 

posouzení variant řešení rekonstrukce soustrojí a výběr optimální varianty z technického 

i ekonomického hlediska. 

 Díky mé dřívější spolupráci s EOP na bakalářské práci budou části této diplomové práce 

jejím pokračováním. 
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1 Teplárenství 

Teplárenství jako kombinovaná (společná) výroba elektřiny a tepla je všeobecně považována 

za ekologicky šetrnou metodu k využívání energetických zdrojů. Oproti oddělené výrobě 

elektřiny a tepla vykazuje mnohem menší dopady energetiky na životní prostředí jak množstvím 

vypouštěných nečistot do okolí, tak i sníženou spotřebou primárních paliv. 

 Oddělená (samostatná) výroba tepla se provádí ve výtopnách. Nejjednodušeji se provádí 

spálením paliva ve výtopně a následnou dopravou uvolněného tepla vhodnou metodou 

ke spotřebiteli. Nejedná se o příliš složitý proces, proto je účinnost této transformace vysoká. 

Většinou se uvádí účinnost 85 až 93 % (u kondenzačního plynového kotle může být i více jak 

100%), ale palivo tímto zcela ztrácí svůj potenciál pro konání práce. [4] [5]  

 Při oddělené výrobě elektřiny vzniká značné množství odpadního tepla, které se 

z tepelného oběhu musí odvádět a mařit v kondenzátoru. Při průměrné venkovní teplotě 

cca 25 °C se teplota páry na výstupu z turbíny pohybuje v rozsahu cca 35 až 40 °C. Pára na této 

tepelné úrovni má nízký potenciál, a proto není ve větším rozsahu technicky využitelná 

a považuje se za ztrátu. Podle [7] dosahují elektrárny s nadkritickými bloky běžně účinnosti 

v rozsahu 40  ̶  45 %. U starších kondenzačních elektráren se hodnota účinnosti pohybuje kolem 

32 %, ale za zhoršených provozních podmínek může klesnout až k 17 %. Novější bloky 

kondenzačních elektráren mají účinnost až 38 %. [4]  

 Jiná situace nastane při kombinované výrobě v teplárnách. Expanze v turbíně se ukončí 

dřív, kdy má pára vyšší tlak a teplotu, a použije se pro ohřev oběhové vody do systému CZT. 

Toto teplo o vyšší teplotě má technicky využitelný potenciál pro vytápění, ohřev TUV nebo 

jiné technologické účely. Při ohřátí oběhové vody do 110 °C se mluví o rozvodu tepla v teplé 

vodě a nad 110 °C o rozvodu tepla v horké vodě. Teplota vody vracející se zpět do teplárny 

bývá obvykle do 90 °C kvůli lepším provozním podmínkám oběhových čerpadel, které jsou 

instalované na vratné větvi. Obvyklé teploty oběhové vody objevující se v soustavách CZT jsou 

pro teplou vodu 90/70 °C nebo 80/60 °C, pro horkou vodu 110/90 °C až 180/90 °C. Starší 

soustavy CZT, hlavně v centrech měst, jsou většinou založené na dodávkách tepla 

ve vysokotlaké páře na tlakové úrovni 0,7 až 1,4 MPa. Předčasně ukončenou expanzí páry 

v turbíně ztrácí pára možnost konat práci, proto bude práce vykonaná teplárnou vždy 

v porovnání nižší než kondenzační elektrárnou. [7] [5] 

 Celkové zvýšení účinnosti využití PEZ při KVET je graficky znázorněné na obrázku 1. 

Při kogenerační výrobě sice účinnost výroby obou forem energie klesá, ale účinnost využití 

PEZ vzroste. 
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Obrázek 1: Transformace PEZ (upraveno podle [4] [12]) 

  

1.1 Potřeba elektřiny a tepla 

Rizikem pro provoz zařízení s kombinovanou výrobou je dostatečné pokrytí potřeb tepla 

a elektřiny, protože časový průběh potřeb elektřiny a tepla je během dne, měsíce a roku odlišný. 

[4]  

1.1.1 Potřeba elektřiny 

Na obrázku 2 je vidět, že potřeba elektřiny není během dne rovnoměrná. V ranních hodinách 

vznikne značný špičkový odběr, tzv. ranní špička, převážně z důvodu začátku pracovní doby. 

Poté nastane menší pokles a večer následuje nárůst odběru, tzv. večerní špička. Během noci 

bývá potřeba elektřiny nízká. Tato charakteristická podoba průběhu zatížení je dána zejména 

směnností provozu ve výrobních závodech, zatížením elektrické dopravy a spotřebou 

v bytových jednotkách. Na obrázku 2 je uveden průběh zatížení ve dni maximální potřeby 

elektřiny a ve dni minimální potřeby. Během roku je pak průběh potřeby elektřiny téměř 

neměnný, vyjma mimořádných událostí. Na obrázku 3 jsou uvedená maxima a minima potřeby 

elektřiny jednotlivých měsíců roku 2016. Je patrné, že v zimních měsících nastává nárůst 

potřeby elektřiny, a to pro pokrytí tzv. světelné špičky. To je elektřina potřebná pro veřejné 

pouliční osvětlení již v brzkých odpoledních hodinách. [7]  

 S rostoucím rozvojem elektromobility se mění charakteristický průběh potřeby 

elektřiny. Podle [9] by v roce 2050 mohlo být v Evropské unii až 80% zastoupení 

elektromobilů, což povede ke značnému navýšení potřeby elektřiny. Evropská agentura pro 

životní prostředí (European Enviroment Agency) odhaduje, že pro pokrytí potřebných dodávek 

bude potřeba vybudovat nové energetické zdroje o celkovém výkonu zhruba 150 GW. [9] [10] 
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Některé státy Evropské unie chystají v blízké budoucnosti uzavřít své uhelné bloky, 

proto je třeba myslet na to, jakého typu budou nové energetické zdroje. Výstavba jaderné 

elektrárny je nákladná, časově náročná a politická situace některých států nepodporuje jadernou 

energetiku. Plynové bloky jsou relativně levné, jejich výstavba rychlá, ale produkují nežádoucí 

oxid uhličitý, což vede ke snížení nebo úplnému odstranění hlavní výhody elektromibility jako 

nízkoemisní dopravy. Obnovitelné zdroje jsou nestabilní a nejsou schopny vyrobit dostatečné 

množství elektřiny pro pokrytí její potřeby. Například fotovoltaické elektrárny nepracují 

v nočních hodinách, což je vhodná doba pro nabíjení elektromobilů. [9] [10] 

 

 

Obrázek 2: Průběh potřeby elektřiny ve dni maxima a minima v roce 2016 [3]  

 

 

Obrázek 3: Průběh maximálních a minimálních potřeb elektřiny v roce 2016 [3]  
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1.1.2 Potřeba tepla 

Celkové tepelné zatížení zdroje se skládá z několika potřeb tepla jako jsou: potřeba tepla 

pro vytápění, větrání, klimatizaci, ohřev TUV a pro různé technologické účely. Některé z těchto 

potřeb se v průběhu roku mění společně se změnou venkovních teplot. Některé zůstávají po celý 

rok neměnné a nejsou závislé na venkovní teplotě. [5]  

 Množství tepla potřebného pro vytápění, větrání a klimatizaci je značně závislé 

na venkovní teplotě. Vytápěním se pokrývají tepelné ztráty vytápěného prostoru pro udržení 

stále požadované teploty bez ohledu na změny venkovní teploty. Tyto tepelné ztráty vznikají 

prostupem tepla stěnami nebo větráním vytápěného prostoru. [5]  

 Potřeba tepla pro ohřev TUV a pro jiné technologické účely není v takovém rozsahu 

závislá na venkovní teplotě a je v průběhu celého roku téměř neměnná. U potřeb tepla pro 

technologické účely může být tepelné zatížení zdroje velmi různorodé a záleží na druhu 

technologie, která teplo vyžaduje (sušení, vaření, potřeba páry apod.). O podobě tepelného 

zatížení rozhoduje hlavně směnnost technologického závodu, diagram potřeby v typický 

provozní den, diagram roční potřeby a požadavek na teplonosnou látku (tlak a teplota páry, 

teplota horké vody apod.). [6]  

 Celkový roční průběh potřeby tepla se dá znázornit jako diagram trvání potřeby 

tepelného výkonu. Jedná se o hodinové výkony seřazené sestupně od nejvyššího zatížení 

po nejnižší. Typický diagram trvání potřeby tepla je na obrázku 4. V diagramu jsou znázorněny 

typické časové údaje a rozdělení potřeb tepla pro jednotlivé účely. Není uvedená pouze potřeba 

tepla pro technologické účely, protože záleží na druhu technologie. [8]  

 

Obrázek 4: Typický diagram trvání potřeby tepla (upraveno podle [8]) 

1.2 Výroba tepla 

Nejstarším a nejpoužívanějším typem tepláren v České republice jsou parní teplárny vybavené 

parními turbínami, které pracují podle Rankine-Clausiova parního cyklu. Jedná se o tepelný 

oběh vody a vodní páry v uzavřené smyčce. V parním kotli nebo parogenerátoru se generuje 

vodní pára, která expanduje v parní turbíně. Tím se energie vodní páry transformuje 

na mechanickou práci rotující hřídele. Hřídel pohání elektrický generátor, ve kterém se 

mechanická práce transformuje na elektřinu. Při použití protitlakové parní turbíny se zbylá 

energie vodní páry použije pro dodávky tepla. U kondenzační parní turbíny se veškerá zbylá 

energie vodní páry maří v kondenzátoru, kde je páře odnímáno zbytkové (latentní) teplo. 
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U kondenzační parní turbíny může být instalovaný regulovaný odběr páry pro potřeby 

teplárenství a v takovém případě proudí minimální množství páry do posledních stupňů. Když 

není potřeba teplo do CZT, proudí všechna pára do kondenzátoru, a vyrábí se tak více elektřiny. 

[7]  

1.2.1 Protitlaková parní turbína 

Zapojení protitlakové parní turbíny do tepelného schématu teplárny představuje základní 

uspořádání energetické centrály pro kombinovanou výrobu. Pára procházející turbínou 

postupně expanduje z tlaku p0 na tlak pp a její energie se transformuje na mechanickou práci 

na hřídeli. Emisní pára za posledním stupněm turbíny má relativně vyšší parametry, a proto je 

dále technicky využitelná pro dodávky tepla. Ty se provádí ve formě páry, nebo pára ohřívá 

topnou vodu. V obou případech se veškeré množství páry procházející turbínou zúčastní KVET. 

[5]  

 Jednoduchým způsobem zásobování teplem jsou dodávky tepla ve formě páry. Pára je 

z protitlaku turbíny vedena tlakovým samospádem přímo ke spotřebiteli, kde ochlazením na 

mez sytosti předá své kondenzační teplo. Tepelný výkon se reguluje udržováním protitlaku pp 

na konstantní hodnotě. Voda použitá v teplárně je speciálně chemicky upravená, proto je 

v zájmu provozovatele kogeneračního zařízení dopravit kondenzát od spotřebitele pomocí 

čerpadel zpět. Schéma protitlakové parní turbíny s následnou dodávkou tepla ve formě páry je 

na obrázku 5. [5]  

 

 a) dodávka tepla v páře b) dodávka tepla v horké vodě 

1 - parní kotel, 2 - protitlaková parní turbína, 3 - spotřebič tepla, 4 - napájecí čerpadlo, 5 - parní ohřívák vody,  

6 - oběhové čerpadlo, RS - redukční chladící stanice, G - elektrický generátor 

Obrázek 5: Zapojení protitlakové parní turbíny (upraveno podle [5]) 

 

 V případě dodávek tepla v horké vodě je nutné za parní turbínu zařadit parní ohřívák 

vody. Neproběhne-li celý ohřev v jednom stupni, jsou ohříváky řazeny sériově za sebou. 

Takovému zapojení se říká výměníková stanice, která odděluje primární okruh teplárny 

a sekundární okruh horké oběhové vody. Na rozdíl od dodávek tepla v páře je potřeba v tomto 

případě použít oběhových čerpadel. Ty jsou většinou umístěné v objektu teplárny a vždy 

na studené větvi tepelné sítě. U rozsáhlých tepelných sítí se většinou jedná o veliké stroje, které 

značně ovlivňují vlastní spotřebu teplárny. Tepelný výkon se reguluje tzv. kvalitativní regulací. 



Bc. Vítek Rak  VUT v Brně: FSI - EÚ OEI 

Rekonstrukce turbogenerátoru TG 5 v Elektrárně Opatovice 

 

21 

 

Při neměnném průtoku se upravuje teplota vody vystupující z výměníkové stanice. Schéma 

zapojení protitlakové parní turbíny s dodávkou tepla v horké vodě je na obrázku 5. [5]  

 Velikou nevýhodou zapojení protitlakové parní turbíny je vzájemná závislost 

elektrického a tepelného výkonu. Maximálního elektrického výkonu turbína dosahuje 

při maximální dodávce tepla z protitlaku, tj. elektrický výkon defacto řídí spotřeba tepla v CZT. 

V parním schématu je zařazena redukční chladící stanice, která redukuje páru přímo 

z vysokotlaké sběrny přehřáté páry na požadovaný tlak pp. Dodávky tepla tak mohou probíhat 

i v případě výpadku turbíny. Tepelné zatížení teplárny je během dne a zejména během roku 

nestálé, proto je potřeba dosáhnout větší nezávislosti mezi výrobou elektřiny a dodávkami tepla. 

Toho se dá dosáhnout instalací špičkových ohříváků topné vody nebo špičkových parních kotlů 

pro pokrytí špičkového zatížení. [5] [7] 

 S ohledem na vzájemnou vazbu mezi elektrickým a tepelným výkonem se protitlakové 

parní turbíny většinou provozují ve dvou režimech: celoročním nebo sezónním. Celoroční 

provoz je navrhovaný podle letních dodávek tepla. Sezónním provozem se většinou myslí topné 

období od září do května. Hlavním kritériem pro sezónní provoz turbíny jsou minimální 

požadavky na dodávky tepla na začátku a konci topného období. Oba režimy jsou znázorněny 

na obrázku 6. Při obou režimech je žádoucí turbínu v letním období odstavit a provést na ní 

běžnou údržbu. [8]  

 

QPPT - teplo dodané protitlakovou parní turbínou, Qd - teplo dodané dalšími zdroji 

Obrázek 6: Způsoby provozu protitlakové parní turbíny (upraveno podle [8]) 
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1.2.2 Kondenzační parní turbína s regulovaným odběrem 

Vzájemnou nezávislost výroby elektřiny a dodávek tepla lze provést použitím kondenzační 

parní turbíny vybavenou regulovaným odběrem páry, občas také nazývanou jako odběrová 

turbína. Základním rozdílem od protitlakové turbíny je přidání kondenzační části turbíny 

společně s kondenzátorem a okruhem chlazení. Pára o tlaku p0 expanduje do vysokého podtlaku 

vytvářeného kondenzátorem. Z průběhu expanze, kdy má pára ještě dostatečný potenciál (tlak, 

teplota) pro dodávky tepla, se část jejího množství pro tyto účely odebere. Zbylá pára pokračuje 

v expanzi v kondenzační části a podílí se na výrobě elektřiny. [8] 

 Toto zapojení dovoluje výrobu elektřiny bez ohledu na potřeby tepla, jeho použití je ale 

nutné zvážit. Při plně kondenzačním provozu dosahuje turbína maximálního elektrického 

výkonu, protože se neodebírá žádná pára pro teplárenské účely. Kondenzačního provozu se dá 

využít v kritické energetické situaci pro pokrytí náhlého požadavku elektřiny. V případě 

dodávek tepla výroba elektřiny klesá, protože se odebraná pára neúčastní procesu transformace. 

Regulovaným odběrem lze odebírat libovolné množství páry v širokém rozsahu. Maximální 

možné množství odebrané páry je závislé na konstrukci regulovaného odběru a na minimálním 

přípustném množství páry protékající kondenzační částí turbíny. Tato pára kryje ventilační 

ztrátu lopatkových stupňů za regulovaným odběrem. Z toho důvodu odběrový provoz snižuje 

účinnost turbíny, a tím se zvyšuje spotřeba tepla na výrobu elektřiny. [7] [8]  

 Podobně jako u protitlakové parní turbíny se dodávky tepla provádí ve formě páry nebo 

horké vody. Schéma kondenzační parní turbíny s regulovaným odběrem je na obrázku 7. 

Zapojení je opět vybaveno redukční chladící stanicí, která redukuje páru na požadované 

parametry v případě výpadku turbíny. [5]  

 

 

 a) dodávka tepla v páře b) dodávka tepla v horké vodě 

1 - parní kotel, 2 - kondenzační odběrová turbína, 3 - spotřebič tepla, 4 - napájecí čerpadlo, 5 - kondenzátor,     

6 - napájecí nádrž, 7 - kondenzátní čerpadlo, 8 - parní ohřívák vody, 9 - oběhové čerpadlo, RS - redukční 

chladící stanice, G - elektrický generátor 

Obrázek 7: Schéma zapojení odběrové parní turbíny (upraveno podle [5]) 
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 Díky širokému rozsahu dodávek tepla bez ohledu na potřebu elektřiny může 

kondenzační odběrová turbína pokrýt značnou část diagramu trvání potřeb tepla. Bez problémů 

pokryje letní dodávky tepla a při dostatečném elektrickém výkonu dokáže pokrýt i potřebu tepla 

během celého topného období. Teoreticky jedna kondenzační odběrová turbína o dostatečném 

výkonu dokáže pokrýt veškeré požadavky tepla v celé síti CZT. Ve většině případů do soustavy 

CZT dodávají teplo i jiné zdroje pro zajištění dodávek tepla i při výpadku odběrové turbíny. 

Úplná špička potřeby tepla je pak většinou krytá ze špičkových zdrojů (redukční chladící 

stanice, parní kotel, jiná odběrová turbína). V letním období je vhodné turbínu odstavit a provést 

běžnou údržbu zařízení. Způsob provozu a pokrytí diagramu potřeb tepla je na obrázku 8. [8] 

  

 

QOPT - teplo dodané odběrovou parní turbínou, Qd - teplo dodané dalšími zdroji 

Obrázek 8: Dodávky tepla odběrovou parní turbínou (upraveno podle [8]) 
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2 Elektrárny Opatovice a.s. 

Společnost Elektrárny Opatovice a.s. (dále jen EOP) se zabývá výrobou, distribucí a prodejem 

elektřiny, tepla a stavebních hmot. Hlavním zdrojem pro výrobu elektřiny a tepla je 

hnědouhelná teplárna poblíž obce Opatovice nad Labem. EOP provozuje teplárenskou síť 

o celkové délce zhruba 305 km a zásobuje teplem města Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, 

Lázně Bohdaneč, Rybitví, Opatovice nad Labem, Čeperka a Pohřebačka. Teplárna má celkový 

elektrický výkon 363 MWe a tepelný výkon 698 MWt. Pro případ výpadku hlavního zdroje jsou 

v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi provozovány následující záložní zdroje tepla: [11] 

[21]  

˗ Horkovodní kotel K14 v Hradci Králové, který je součástí rozdělovacího uzle Farářství. 

Kotel má jmenovitý výkon 12 MWt. 

˗ Horkovodní kotle K15 a K16 v Hradci Králové umístěné v areálu společnosti Závody 

Vítězného února (ZVU). Oba kotle mají shodný jmenovitý výkon 45 MWt. 

˗ Horkovodní kotle K19 a K20 v Hradci Králové v areálu společnosti Petrof. Kotel K19 má 

jmenovitý výkon 4,2 MWt a kotel K20 má výkon 2,8 MWt. Oba horkovodní kotle jsou 

výhledově určené ke zrušení. 

˗ Horkovodní kotel K9 v Pardubicích o jmenovitém výkonu 45 MWt. Kotel se nachází 

v areálu teplárny Pardubice. 

˗ Teplárna Zelená Louka, která leží v Pardubicích v městské části Semtín. Teplárna má výkon 

50 MWt a je možné ji připojit do systému CZT. Je vybavená vlastními oběhovými čerpadly 

a zařízením potřebným pro udržení potřebného statického tlaku v soustavě. Teplárnu je 

možné provozovat paralelně s provozem EOP nebo v ostrovním režimu, kdy dodává teplo 

do části systému CZT, který lze oddělit od zbylé soustavy. 

˗ Horkovodní kotel K11 a K12 nacházející se v areálu Chrudimské nemocnice. Oba kotle mají 

jmenovitý výkon 7 MWt, ale maximální výkon při provozu obou kotlů je omezený 9 MWt 

kapacitou plynové přípojky. 

˗ Horkovodní kotel K13 v Chrudimi, který je součástí rozdělovacího uzle Uhelné sklady. 

Kotel má jmenovitý výkon 35 MWt. [19]  

 Důvodem provozu těchto záložních zdrojů je havárie z roku 2002. Dne 9.11.2002 se 

v EOP zřítila konstrukce střechy nad kotelnou elektrárny. Havárie způsobila přerušení dodávek 

tepla do systému CZT v průběhu topné sezóny na několik dní. V roce 2003 byla schválená 

koncepce pro výstavbu záložních zdrojů. Při výpadku hlavního zdroje jsou schopny záložní 

zdroje pokrýt při návrhové teplotě -12 °C tepelnou potřebu sítě z cca 60 %, tedy při výpadku 

by bylo možné zajistit tepelný komfort zhruba 9 °C. 

 Hlavním palivem v EOP je hnědé uhlí, které se spaluje v šesti parních kotlích PG 230 

o navrhovaném parním výkonu 230 t/hod. Parní kotle prošly v nedávné době úpravami a jejich 

stávající parní výkon je 250 t/hod. Celkem je v EOP šest výrobních bloků, které jsou společně 

propojené sběrnou přehřáté páry, vodním a parním propojením napájecích nádrží a vodním 

propojením výtlaků napájecích čerpadel. Toto uspořádání teoreticky umožňuje provoz 

libovolného kotle s libovolnou turbínou. [21]  

 Elektrický výkon zajišťuje šest turbogenerátorů  ̶  spojení parní turbíny a elektrického 

generátoru. Turbogenerátory TG1, TG2 a TG4 mají každý elektrický výkon 60 MWe. Jsou 

vybaveny kondenzační parní turbínou a slouží čistě k výrobě elektřiny. [21] 
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TG5 pracuje s protitlakovou parní turbínou. Pára z protitlaku se používá pro první 

stupeň ohřevu oběhové vody v základních ohřívácích (ZO). Maximální elektrický výkon TG5 

je 60 MWe, ale je značně závislý na dodávkách tepla do systému centrálního zásobování teplem. 

TG3 a TG6 jsou oba kondenzačního typu vybavené regulovaným odběrem páry. Pára 

z regulovaných odběrů se používá v dalších stupních ohřevu oběhové vody. Všechny stupně 

ohřevu jsou představeny v kapitole 3.2 Hlavní výměníková stanice. TG6 má maximální 

elektrický výkon 63 MWe a TG3 60 MWe. Zjednodušené tepelné schéma EOP je na obrázku 9. 

[21] 

 

 

Obrázek 9: Zjednodušené tepelné schéma EOP (upraveno podle [21])  
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3 Stávající turbogenerátor TG5 

3.1 Popis soustrojí TG5 

Turbogenerátor TG5 v EOP je určen ke kombinované výrobě elektřiny a tepla. Skládá se 

z protitlakové parní turbíny (viz. 1.2.1 Protitlaková parní turbína), elektrického generátoru, 

základních ohříváků oběhové vody a ostatních potřebných systémů pro bezpečný a spolehlivý 

provoz TG (olejové hospodářství, kondenzátor ucpávkové páry, regenerace apod.). Na obrázku 

10 je znázorněné zapojení hlavních součástí TG5. [20] 

 

NV - napájecí voda, PP - přehřátá pára, NN - napájecí nádrž, TG - turbogenerátor, ZO - základní ohříváky,  

NTO - nízkotlaký regenerační ohřívák, VTO - vysokotlaký regenerační ohřívák, KČ - kondenzátní čerpadlo,  

NČ - napájecí čerpadlo 

Obrázek 10: Ostrovní schéma TG5 (upraveno podle [20]) 

 

3.1.1 Základní parametry TG5 

 Výrobce turbíny je Škoda Plzeň a jedná se o typ R 55  ̶  9  ̶  0,18. V elektrárně Opatovice 

byla TG5 spuštěna v roce 1985. Její provozní hodiny se většinou pohybují mezi 7 500  ̶  8 500 

hodinami ročně. K 06/2017 je to celkem 207 810 provozních hodin. TG5 má jmenovitý 

elektrický výkon 55 MWe, ale může dosáhnout elektrického výkonu až 60 MWe. Provozní 

otáčky turbogenerátoru jsou 3 000 ot/min, což odpovídá generovanému střídavému napětí 

o frekvenci 50 Hz. Jmenovité parametry admisní páry vstupující do turbíny jsou 8,83 MPa 

a 525 °C. Hltnost TG5 je 305 t/hod. Výpočtový tlak emisní páry z protitlaku turbíny je 

58,8 kPa, ale podle potřeby provozu TG5 se pohybuje v rozmezí 29,42   ̶ 176,5 kPa. Řez parní 

turbínou je na obrázku 11. [20]  
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 Parní turbína se skládá z jednoho tělesa vysokotlakého rotoru s rovnotlakovým 

lopatkováním. Jako první je v přední části rotoru umístěný regulační stupeň s parciálním 

ostřikem (A-kolo) a za ním následuje celkem 13 stupňů s rovnotlakovým lopatkováním. 

Regulace turbíny je skupinová kombinovaná s vnitřním obtokem. Jako regulační členy slouží 

čtyři dýzové regulační ventily a jeden dýzový obtokový ventil, který řídí množství páry 

procházející vnitřním obtokem prvních dvou stupňů. Kola s rozváděcími lopatkami jsou 

uložena do jednotlivých nosičů, mezi kterými jsou vyvedeny neregulované odběry páry. Pevný 

nulový bod tělesa turbíny je v zadní části turbínového tělesa a jeho přední část je posuvně 

uložena na ložiskovém stojanu. Díky tomu je umožněný volný pohyb v axiálním směru kvůli 

tepelné dilataci. [20]  

3.1.2 Ložiska 

Turbogenerátor TG5 je uložen celkem ve čtyřech radiálních ložiskách. Ve dvou je uložen rotor 

parní turbíny a ve zbylých dvou rotor elektrického generátoru. Přední ložisko turbíny je uloženo 

společně s axiálním ložiskem v předním ložiskovém stojanu turbíny. V zadním ložiskovém 

stojanu turbíny je zadní turbínové ložisko spolu se zadním ložiskem generátoru.  Přední ložisko 

generátoru je uloženo v samostatném ložiskovém stojanu. Na TG5 bylo původně páté radiální 

ložisko k uložení budiče generátoru. Ten byl i společně s ložiskem v roce 2006 odstraněn 

v souvislosti s přechodem na statické buzení generátoru. 

 Axiální ložisko slouží k vyrovnání osové síly, která vzniká expanzí páry. Pro celé 

soustrojí TG5 je použito jedno axiální ložisko umístěné v předním ložiskovém stojanu turbíny. 

Axiální ložisko slouží jako pevný nulový bod rotoru turbíny vůči tělesu turbíny. Na hřídeli je 

vykovaný opěrný kotouč, který se ve směru proudění páry opírá o aktivní prstenec tvořený osmi 

segmenty. V druhém směru je kotouč opřen o pasivní prstenec složený opět z osmi segmentů, 

ale o menším rozměru. Teplota axiálního ložiska se měří celkem ve čtyřech segmentech, kde 

dva jsou uloženy v aktivním prstenci a dva v pasivním. Dvojice segmentů je pak v prstenci 

umístěna tak, že jeden segment je v horní polovině ložiska a druhý ve spodní.  

3.1.3 Ucpávky 

Pro utěsnění parního prostoru okolo hřídele turbíny jsou na TG5 použity bezkontaktní 

labyrintové ucpávky. V přední přetlakové části turbíny zamezují labyrintové ucpávky úniku 

páry kolem hřídele do prostoru strojovny a v zadní podtlakové části turbíny zabraňují přisávání 

vzduchu do parního prostoru.  

 Přední vysokotlaká ucpávka je třídílná. Skládá se ze tří skupin těsnících břitů, které jsou 

umístěny na jednotlivých kroužcích. Z prostoru mezi první a druhou skupinou břitů se pára 

odsává do IV. neregulovaného odběru turbíny. Mezi druhou a třetí skupinou se pára odsává 

do okruhů ucpávkové páry. Za třetí poslední skupinou břitů je pára vyvedená do atmosféry 

komínkem ucpávkové páry. Zadní nízkotlaká ucpávka je složená ze dvou skupin těsnících břitů. 

Prostor mezi nimi je podle potřeby s ohledem na provoz TG5 odsáván nebo zahlcován párou 

z okruhů ucpávkové páry. 

 Kola s rozváděcími lopatkami jsou proti rotoru také těsněna labyrintovými ucpávkami. 

Břity v labyrintech mají vůči sobě v axiálním směru dostatečnou vůli, aby byl zajištěn vzájemný 

relativní posun tělesa turbíny a rotoru. 
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3.1.4 Přívod páry 

Páru do TG5 přivádí dva vysokotlaké parovody tvořené potrubím   273 x 25 mm, každý 

o maximálním průtoku páry 250 t/hod. Každý parovod je vybaven měřící dýzou pro měření 

průtoku páry a elektricky poháněným hlavním uzavíracím šoupětem. Za oběma hlavními 

uzavíracími šoupaty se parovody spojují do jednoho potrubí  377 x 32 mm. 

 Mechanické nečistoty, ale i kapičky vody, by mohly při průchodu turbínou způsobit 

značné škody, proto je v přívodním parovodu umístěn rohový odlučovač. Princip odlučovače 

spočívá v prudkém ohybu parovodu. Pára tímto ohybem projde a těžší mechanické částice nebo 

kapičky vody pokračují přímo vedoucím potrubím, kde jsou odváděny společně s odvodněním. 

Před vstupem do turbíny je pára vedena přes rychlouzávěrný ventil, který v případě potřeby 

zajišťuje okamžité zastavení přívodu admisní páry do turbíny. Tento ventil je ovládán 

hydraulicky pomocí tlakového oleje. 

3.1.5 Odběry páry a protitlak 

Turbína TG5 je vybavena třemi neregulovanými odběry páry. Jsou očíslovány jako odběr III, 

IV a V kvůli dodržení systému číslování ostatních odběrů na zbylých TG v EOP. Pára 

z neregulovaných odběrů vyhřívá nízkotlaké a vysokotlaké regenerační ohříváky (NTO 

a VTO), slouží k odplynění kondenzátu a může sloužit jako topné médium ve ŠO. [20]  

 Neregulovaným odběrem V se odebírá pára za čtvrtým oběžným kolem a používá se 

pro ohřev napájecí vody ve VTO 52. Pára z neregulovaného odběru IV se odebírá za sedmým 

oběžným kolem. Je vyvedená do parního rozdělovače, odkud je distribuována pro regenerační 

ohřev napájecí vody ve VTO 51, do společné parní sběrny 5-14 a pro odplynění kondenzátu 

v napájecí nádrži. Pro ohřev NTO je pára odebírána za jedenáctým kolem neregulovaným 

odběrem III. Schéma odběrů je vidět na obrázku 10. [20]  

 Pára z protitlaku TG5 slouží pro první nejnižší stupeň ohřevu oběhové vody. Teplota 

emisní páry nesmí kvůli dilataci potrubí překročit 150 °C. [20]  

3.1.6 Regulace turbíny 

 Regulace turbíny je skupinová kombinovaná s vnitřním obtokem prvních dvou 

lopatkových stupňů. [20] 

 Obtok umožňuje převést určité množství páry z prostoru za A-kolem před třetí 

lopatkový stupeň turbíny, čímž se zvýší celková hltnost turbíny a tím i její výkon. Množství 

převedené páry se řídí regulačním dýzovým obtokovým ventilem. [20] 

 Množství admisní páry vstupující do turbíny je řízeno čtyřmi regulačními dýzovými 

ventily. Všechny ventily jsou difuzorové a jednosedlové. Postupné otevírání a uzavírání 

regulačních ventilů je zajištěno pomocí vačkové hřídele. Elektrický výkon TG5 je závislý na 

výkonu tepelném. Tepelný výkon se reguluje pomocí elektrohydraulického převodníku. Podle 

hodnoty vstupní teploty a množství oběhové vody v základních ohřívácích se dýzové ventily 

otevírají nebo přivírají, čímž mění množství páry vstupující do turbíny a tím mění i elektrický 

výkon TG5. Pokud není požadována regulace tepelného výkonu, lze u TG5 regulovat elektrický 

výkon. Součástí regulace TG5 je bezpečnostní systém, který spolehlivě odstaví turbínu 

při výskytu havarijních stavů. [20] 
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3.1.7 Olejové hospodářství 

Olejové hospodářství je složeno z hlavní olejové nádrže, pomocné olejové nádrže, čerpadel, 

potrubí, chladičů a filtrů oleje. Úkolem olejového hospodářství je zajištění tlakového oleje 

pro regulaci turbíny a mazání ložisek. Celkem je v celém systému zhruba 8 000 litrů oleje 

a podle funkce, kterou plní se rozlišuje na více typů v rámci celého olejového hospodářství. 

[20] 

 Olej pro mazání ložisek a pro regulaci je za normálního provozu dodáván pomocí 

hlavního olejového čerpadla, které se nalézá v předním ložiskovém stojanu. Oběžné kolo 

čerpadla je umístěné na hřídeli rotoru turbíny. To znamená, že během přechodových stavů, jako 

je například najíždění TG, nemusí hlavní olejové čerpadlo dodávat potřebné množství oleje. 

V tomto okamžiku zajišťuje jeho funkci spouštěcí olejové čerpadlo. Pro případ výpadku obou 

čerpadel je systém vybavený dvěma dalšími nouzovými olejovými čerpadly. První je poháněné 

střídavým elektromotorem a zajišťuje dodávku potřebného množství mazacího oleje pro 

bezpečný doběh soustrojí. Druhé nouzové čerpadlo je poháněné jednosměrným 

elektromotorem a má stejnou funkci jako první nouzové čerpadlo. Najíždí ve chvíli, kdy už 

žádné jiné olejové čerpadlo není v provozu, například při ztrátě střídavého napětí. [20] 

 Před vstupem mazacího oleje do ložisek je chlazen v olejových chladičích. 

Za normálního provozu pracují naráz dva chladiče a jeden je ponechám jako případná rezerva. 

Chladič je tvořen trubkovým svazkem v litinovém opláštění. Uvnitř trubek protéká voda, která 

ochlazuje olej proudící kolem trubek. Ochlazený olej má provozní teplotu 35 až 45 °C. Vodu 

na chlazení zajišťují chladící čerpadla. Tlak chladící vody musí být nižší než tlak chlazeného 

oleje, aby v případě netěsnosti trubkového svazku unikal olej do vody a ne obráceně. Oteplená 

voda opouštějící chladič je přes nornou stěnu zavedená do odlučovače ropných látek. [20] 

 Z olejových chladičů je mazací olej přiveden do olejového filtru, kde je čištěn a zaveden 

do ložisek soustrojí. Olejový filtr je dvojitý, což umožňuje jeho provoz přes jednu polovinu, 

zatímco druhá polovina může být čištěna. Vzájemné přejíždění obou polovin filtru je možné 

provést za provozu TG. [20] 

 Jakost oleje je potřeba průběžně sledovat a kontrolovat, protože zhoršená kvalita 

jakostních parametrů způsobuje potíže s mazáním a také zvyšuje pravděpodobnost poruchy 

hydraulické regulace TG. [20] 

3.2 Hlavní výměníková stanice 

Dodávka tepla je provedená ve formě horké vody, která je na své požadované parametry 

připravovaná v hlavní výměníkové stanici (HVS). Jedná se o soubor strojních zařízení, která 

mají za úkol ohřev a dopravu oběhové vody společně s udržováním statického tlaku v celé 

soustavě CZT. [19] 

 K zajištění stálé cirkulace oběhové vody v napáječích je v EOP celkem sedm oběhových 

čerpadel. Dvě jsou poháněné jednostupňovou parní turbínou a nazývají se turbooběhová 

čerpadla (TOČ). Zbylých pět pohání elektrický motor a mluví se o elektrooběhových 

čerpadlech (EOČ). Tři EOČ jsou regulované otáčkovou regulací pomocí frekvenčního měniče 

zbylá dvě jsou zapojená přímo bez regulace. Regulaci TOČ zajišťuje malá parní turbínka. 

Řazení všech oběhových čerpadel je na obrázku 12. [19]  
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Obrázek 12: Řazení oběhových čerpadel (upraveno podle [19]) 

 

 Oběhová voda z Hradce Králové se do EOP vrací přes rozdělovač R8/8-1 a z Pardubic 

do rozdělovače R 8/8-2. Rozdělovače lze navzájem propojit a provozovat celou soustavu 

při jednotném tlaku, nebo rozdělit a provozovat obě soustavy samostatně na různých tlakových 

úrovních. Z obou rozdělovačů je oběhová voda vyvedená na sání jednotlivých oběhových 

čerpadel, proto je tlak v obou rozdělovačích nesmírně důležitý pro jejich provoz. Z rozdělovače 

R 8/8-1 je vyvedeno sání čerpadel EOČ 9/5-1, EOČ 9/6-1 a TOČ 9/6-4. Sání čerpadel 

EOČ 9/5-2, EOČ 9/6-3 a TOČ 9/6-5 je napojené na rozdělovač R 8/8-2. Ze vzájemného 

propojení rozvaděčů je napojeno sání posledního oběhového čerpadla EOČ 9/6-2. Výtlaky 

EOČ 9/5-1, EOČ 9/6-1 a TOČ 9/6-4 jsou vyvedené do rozdělovače R 8/9-1 a výtlaky čerpadel 

EOČ 9/5-2, EOČ 9/6-3 a TOČ 9/6-5 ústí do rozdělovače R 8/9-2. Tyto rozdělovače lze opět 

v případě potřeby provozovat jako spojené nebo rozpojené. Výtlak EOČ 9/6-2 je vyvedený  

do propojení rozdělovačů R 8/9-1 a R 8/9-2. 

 Ohřev oběhové vody je proveden ve čtyřech stupních, které jsou znázorněné 

na obrázku 13. Z rozdělovače R 8/9-1 a R 8/9-2 je napojené potrubí pro přívod oběhové vody 

do základních ohříváků ZO 51 a ZO 52, které představují první stupeň ohřevu oběhové vody. 

Jedná se o dva horizontální, trubkové, celosvařované tepelné výměníky s pevnými 

trubkovnicemi. Zdrojem tepla je pára z protitlaku TG5 a podle provozních parametrů TG5 se 

pohybuje tlak páry v rozmezí 0,029  ̶  0,176 MPa. ZO mají maximální tepelný výkon 140 MWt 

a ohřejí oběhovou vodu maximálně o 50 °C. Oba ohříváky jsou vybavené obtokem, aby se daly 

v případě potřeby vyřadit z provozu. [19]  
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Obrázek 13: Schéma HVS EOP (upraveno podle [19]) 

 

 Druhým stupněm jsou základní ohříváky ZO 61 a ZO 62, kde je zdrojem tepla pára 

z regulovaného odběru TG6. Oběhová voda procházející trubkovými svazky se zde může ohřát 

nanejvýš o 50 °C, ale musí platit podmínka, že výstupní teplota ze základních ohříváků ZO 61 

a ZO 62 může být maximálně 130 °C. Tyto základní ohříváky jsou také vybavené obtokem pro 

případné vyřazení z provozu. [19]  

 Výstup oběhové vody prvního a druhého stupně ohřevu je vyvedený do společného 

rozdělovače R 8/10-1 a R 8/10-2. Ty jsou vzájemně spojené s rozdělovači R 8/9-1 a R 8/9-2, 

čímž je možné první dva stupně ohřevu oběhové vody úplně vyřadit. [19] 
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 Třetí a čtvrtý stupeň ohřevu oběhové vody zajišťují špičkové ohříváky (ŠO). Pro ohřev 

oběhové vody zde může být použita pára z protitlaku turbooběhových čerpadel, z regulovaného 

odběru TG3, anebo pára ze sběrny 5-14, do které je vyvedená pára z protitlaku turbonapáječek, 

ze IV. odběru všech turbogenerátorů a z najížděcích redukčních stanic kotlů. V případě nutné 

potřeby je také možné použít páru přímo ze sběrny přehřáté páry, která je pomocí redukční 

stanice regulovaná na požadované parametry. Celkem je v EOP umístěno deset ŠO, které jsou 

rozděleny do pěti paralelně pracujících řad po dvou ohřívácích. První ze dvou sériově řazených 

ohříváků v každé řadě představují třetí stupeň ohřevu oběhové vody a jsou označeny jako ŠO 

9/1-1 až ŠO 9/1-5. Druhý z každé řady ohříváků slouží jako poslední čtvrtý stupeň ohřevu a jsou 

označeny ŠO 9/2-1 AŽ ŠO 9/2-5. Řazení jednotlivých špičkových ohříváků je znázorněné 

na obrázku 13. Nejvyšší povolená teplota oběhové vody na výstupu ze třetího stupně je 140 °C 

a ze čtvrtého posledního stupně je to 180 °C. Oběhová voda je ze špičkových ohříváků 

vyvedená do výstupních rozdělovačů R 8/11-1 a R 8/11-2, odkud je vyvedená do soustavy 

horkovodních. [19]  

 Horká oběhová voda je z HVS vyvedena do soustavy tepelných napáječů vedoucích 

na Hradec Králové a Pardubice. V obou případech napáječ tvoří tři horkovodní potrubí, kde 

jedno potrubí má světlost DN 700 a zbylá dvě jsou o světlosti DN 500 (obrázek 13). Potrubím 

DN 700 vystupuje oběhová voda z HVS a krajním potrubím DN 500 se vrací zpět. Prostřední 

DN 500 může podle potřeby sloužit jako výstupní nebo vratné. V letním období, kdy je průtok 

oběhové vody menší, se prostřední potrubí DN 500 používá jako výstupní a krajní DN 500 jako 

vratné. DN 700 je v letním období mimo provoz. V zimním období, při vysokých průtocích 

oběhové vody, slouží potrubí DN 700 jako výstupní a obě DN 500 jako vratná. [19]  

 Napáječe do obou směrů jsou vedeny nad zemí a jedná se o ocelové potrubí, které je 

izolované minerální vlnou s hliníkovým pokrytím. Tepelný napáječ je ukončen rozdělovacím 

uzlem, který slouží jako přečerpávací a směšovací stanice. V Hradci Králové je to rozdělovací 

uzel Farářství a v Pardubicích rozdělovací uzel Josef. Z větve vedoucí do Pardubic je u čerpací 

stanice Černá za Bory napojený tepelný napáječ pro Chrudim, který je tvořen ze dvou potrubí 

DN 600. Napáječ je ukončen v Chrudimi rozdělovacím uzlem u Uhelných skladů. [19]  

 V přečerpávacích směšovacích stanic je horká voda rozdělená do jednotlivých větví 

a pomocí primárních sítí dopravena do předávacích stanic, ve kterých se předává teplo 

do sekundárních sítí. Zákazníci jsou zásobovány teplem z primárních i sekundárních sítí. 

Některé části tepelné sítě jsou tvořené předizolovaným potrubím, které kvůli své izolaci snese 

maximální teplotu 140 °C. Z toho důvodu musí při překročení této teploty pracovat také 

směšovací stanice umístěné na trase tepelných napáječů. Ve směšovací stanici se mísí horká 

oběhová voda z HVS s vratnou vodou, a tím se ochlazuje, aby měla maximálně 140 °C. [19]  
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4 Technicko-ekonomická analýza stávajícího TG5 

Důležitým kritériem pro celý provoz EOP je stanovení topné sezóny. Podle vyhlášky 194/2007 

Sb. [16] trvá topná sezóna od 1.9. do 31.5. následujícího roku  ̶  dohromady 273 dní, resp. 6 552 

hodin (u přestupného roku 274 dní, resp. 6 576 hodin). Na obrázku 14 je vynesený průběh 

průměrných denních teplot za rok 2017. Červeně jsou vyznačeny dny, kdy bylo teplo dodávané 

do systému centrálního zásobování teplem pro otop, resp. topná sezóna nebyla v roce 2017 

v rozsahu od 13.5. až do 13.9. 

 

Obrázek 14: Průběh průměrných denních teplot za rok 2017 
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Pro dodávky tepla během topné sezóny udává vyhláška 194/2007 Sb. tyto dvě podmínky [16]:  

˗ Dodávky tepla pro vytápění během topné sezóny jsou zahájeny ve chvíli, kdy průměrná 

venkovní teplota klesne dva po sobě následující dny pod 13 °C a s ohledem na vývoj 

počasí se nepředpokládá, že v následujících dnech tuto teplotu překročí zpět. [16] 

˗ Ukončení dodávek tepla během topné sezóny proběhne ve chvíli, kdy dva po sobě 

následující dny průměrná venkovní teplota překročí 13 °C a podle vývoje počasí se 

nepředpokládá, že v následujících dnech teplota poklesne zpět pod tuto hodnotu. 

V případě poklesu teploty zpět pod 13 °C se dodávky tepla obnoví. [16] 

 S ohledem na tyto dvě podmínky je patrné, že počet topných dní není stejný jako počet 

dní topné sezóny. Pomocí grafu na obrázku 14 lze odečíst počet topných dnů během topné 

sezóny v roce 2017  ̶  zhruba 241 dní, resp. 5 784 hodin. 

 Společností EOP byla poskytnuta reálná data o provozu TG5 a HVS pro celý rok 2017. 

Z těchto dat je sestrojen diagram ročního trvání potřeb tepla uvedený na obrázku 15. 

V diagramu je znázorněné zastoupení tepelného výkonu TG5 na celkovém tepelném výkonu 

EOP. Dále je vynesená křivka trvání venkovní teploty.  

 

Obrázek 15: Diagram trvání potřeby tepla 

  

Na obrázku 16 je za pomoci provozních dat sestrojený diagram představující trvání 

tepelného výkonu TG5 společně s průběhem elektrického výkonu TG5. 
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Obrázek 16: Diagram provozu TG5 

 

 Roční provoz TG5 uvedený na obrázku 16 lze pro potřeby analýzy rozdělit na tyto tři 

vyšetřované oblasti: 

˗ oblast A  ̶  provoz na přibližně jmenovitém výkonu, což bylo zhruba 3 360 hodin 

˗ oblast B  ̶  přechodný stav zahrnující hlavně jarní a podzimní provoz, což bylo zhruba 2 640 

hodin 

˗ oblast C  ̶  letní provoz, což bylo zhruba 1 608 provozních hodin 

 V každé z těchto oblastí byl vybrán provozní bod (body I, II a III), který je dostatečně 

charakteristický, a pomocí dostupných provozních dat pro něj bude provedena technicko-

ekonomická analýza.  

4.1 Technická analýza 

4.1.1 Účinnost 

Důležitým kritériem pro návrh nového turbogenerátoru TG5 je účinnost parní turbíny, která 

udává míru transformace energie vodní páry na mechanickou práci rotujícího hřídele. Stávající 

konstrukce TG5 byla navržená v roce 1980. Díky značnému pokroku v oblasti výpočetní 

techniky a modelovacích softwarů je dnes možné s velikou přesností simulovat procesy 

vznikající při proudění páry v lopatkové mříži turbíny. Tím se mohou snížit některé ztráty. 
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Společně s vývojem nových materiálů a s pokrokem ve výrobě samotných lopatek lze dnes 

navrhnout obdobný stroj jako stávající TG5 s vyšší účinností.  

 V lopatkové mříži turbíny expanduje vodní pára a její tepelná energie se mění 

v kinetickou energii. Základní účinnost transformace udává obvodová účinnost 𝜂𝑢: 

 
𝜂𝑢 =

𝑙𝑢

𝑒0
 (4.1) 

 kde 𝑙𝑢 [kJ/kg] je obvodová práce stupně a 𝑒0 [kJ/kg] je celková energie páry vstupující 

do stupně.  Tato účinnost zahrnuje pouze základní energetické ztráty. Průběh expanze v jednom 

stupni je znázorněný v i-s diagramu na obrázku 17.  

 

a) Rovnotlaký stupeň (A-kolo) s mírnou 

reakcí 

b) Přetlakový stupeň 

Obrázek 17: Expanze páry v lopatkovém kanálu (upraveno podle [15]) 

 

V případě TG5 se jedná o vícestupňovou parní turbínu s rovnotlakým typem 

lopatkování, která je vybavená třemi neregulovanými odběry. Místa odběrů rozdělují turbínu 

na jednotlivé skupiny lopatkových stupňů, které se budou vyhodnocovat zvlášť. Kinetická 

energie páry na výstupu z jednotlivých kuželů bude zanedbána. Obecný průběh expanze páry 

ve vícestupňové turbíně je pak na obrázku 18. 
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Obrázek 18: Obecný průběh expanse páry ve vícestupňové turbíně 

 

V ideálním případě probíhá expanze páry beze ztrát a nazývá se izoentropická. 

Entalpický spád v první skupině stupňů (v prvním kuželu) pro takovou expanzi je: 

 ℎ𝑖𝑧 = 𝑖0 − 𝑖1,𝑖𝑧 (4.2) 

kde ℎ𝑖𝑧 [kJ/kg] je izoentropický entalpický spád, 𝑖0 [kJ/kg] je entalpie páry vstupující 

do regulačního stupně a 𝑖1,𝑖𝑧 [kJ/kg] je entalpie páry po izoentropické expanzi.  

 Ve skutečnosti při expanzi dochází ke ztrátám, které navyšují výsledný tepelný stav 

za kuželem. V tom případě lze skutečný entalpický spád napsat jako: 

 ℎ = 𝑖0 − 𝑖1 (4.3) 

kde  ℎ [kJ/kg] je skutečný entalpický spát a 𝑖1 [kJ/kg] je entalpie páry po expanzi.  

 Celkovou účinnost transformace lopatkových stupňů vystihuje vnitřní termodynamická 

účinnost ( 𝜂𝑇𝐷𝑖  [−] ), která je definovaná jako poměr skutečného spádu k ideálnímu 

izoentropickému spádu, resp. od obvodové účinnosti jsou odečteny další ztráty, které jsou 

popsány níže a ve vzorci jsou označeny v poměrném tvaru ∑ 𝜉𝑖: 

 
𝜂𝑇𝐷𝑖 =

ℎ

ℎ𝑖𝑧
=

𝑖0 − 𝑖1

𝑖0 − 𝑖1,𝑖𝑧
= 𝜂𝑢 − ∑ 𝜉𝑖 (4.4) 

Ztráty doprovázející expanzi páry v každé části turbíny zvyšují teplo páry a tím i její 

entalpii na konci expanze oproti teplotě a entalpii po izoentropické expanzi. Tím, že toto teplo 

je využito v následujícím stupni nelze hovořit v rámci řešeného průtočného kuželu o ztrátě 

mimo posledního stupně před výstupním hrdlem. Zpětné využití tepla je možné stanovit jako 

podíl součtu dílčích izoentropických spádů na jednotlivé kužele ku celkovému izoentropickému 

spádu a je označováno jako Reheat Faktor [12]: 

 
(1 + 𝑓) =

∑ ℎ𝑖𝑧𝑗
𝑛
𝑗=1

𝐻𝑖𝑧
 (4.5) 
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kde ℎ𝑖𝑧𝑗  [kJ/kg]  jsou izoentropické entalpické spády v jednotlivých kuželech 

a 𝐻𝑖𝑧 [kJ/kg] je izoentropický entalpický spád celé turbíny. 

Svorkový výkon TG se stanoví jako [6]: 

 𝑃𝑠𝑣 = 𝑀𝑎𝑑 ∙ 𝑎𝑇 ∙ 𝜂𝑚 ∙ 𝜂𝐺  (4.6) 

kde 𝜂𝑚 [−]  je mechanická účinnost, 𝑃𝑠𝑣 [kW]  je svorkový výkon, 𝑀𝑎𝑑  [kg/s]  je 

množství páry protékající turbínou, 𝜂𝐺[−]  je účinnost elektrického generátoru, 𝜂𝑚 [−]  je 

mechanická účinnost turbíny a 𝑎𝑇 [kJ/kg] je měrná mechanická práce turbíny, která se spočítá 

jako [5]: 

 𝑎𝑇 = ℎ0 + (1 − 𝛼1) ∙ ℎ1 + ⋯ + (1 − 𝛼1 − ⋯ − 𝛼𝑗) ∙ ℎ𝑗  (4.7) 

kde 𝛼𝑗  [−] je poměrný odběr páry, který se spočítá jako [5]: 

 
𝛼𝑗 =

𝑀𝑜𝑑

𝑀𝑎𝑑
 (4.8) 

kde 𝑀𝑜𝑑  [kg/s] je množství páry v odběru. 

4.1.2 Ztráty 

Prouděním vodní páry lopatkovou mříží vznikají energetické ztráty, které jsou výsledkem více 

nežádoucích procesů. Pro lepší popis a vyhodnocení těchto ztrát se dají celkové energetické 

ztráty rozdělit na dílčí ztráty. Všechny tyto ztráty spolu souvisejí a navzájem se ovlivňují. Podle 

[13] [14] je jejich rozdělení následující: 

a) Profilové ztráty 

Jedná se o ztráty, které vznikají při obtékání profilu lopatek. Jsou popsané pro nekonečně 

dlouhou lopatku, čímž se eliminují ztráty na jejích okrajích. Podle způsobu vzniku a místa 

vzniku se dělí na [13] [15]: 

- ztráty třením v mezní vrstvě, 

- ztráty vířením při odtržení proudu od profilu, 

- ztráty vířením za odtokovou hranou lopatky, 

- rázové ztráty při nadzvukovém proudění. 

b) Ztráty sekundárním prouděním 

Tyto ztráty jsou popsané pro lopatky konečné délky. Jsou způsobené řadou vírů, které se 

tvoří vznikem příčného tlakového gradientu v lopatkovém kanálu. Může docházet i k přetékání 

přes okraj lopatky z přetlakové strany na stranu podtlakovou. S rostoucí délkou lopatky se vliv 

pásem, kde víry vznikají, snižuje a tím se relativně snižují i tyto ztráty. Naopak lopatkové mříže 

s velmi krátkými lopatkami můžou mít kvůli této ztrátě velmi nízkou účinnost. [13] [15] 

c) Ztráty vnitřní netěsností 

Ztráta vzniká únikem části vodní páry z lopatkového kanálu radiální mezerou, čímž se 

neúčastní procesu transformace. U lopatek s volným koncem vzniká tato ztráta společně se 

ztrátou sekundárním prouděním, protože přetékáním páry přes volný konec lopatky vznikají 

víry za tímto volným koncem. Lopatkové řady mohou být vybavené bandáží, která zabraňuje 

přetékání páry přes konec lopatek. Tím těsní lopatkovou řadu a snižují ztrátu vnitřní netěsností, 

ale také snižují ztrátu sekundárním prouděním. [13] [15] 
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d) Ztráta parciálním ostřikem 

Vyskytuje se v případě, že je použit parciální (částečný) ostřik oběžného kola (například 

první  ̶ regulační stupeň). Část lopatkové mříže, která právě není ostřikována, je vyplněná 

statickou tekutinou (vodní párou). Při vstupu proudu páry do takové lopatkové řady dochází 

k rozpohybování této nehybné tekutiny (páry), při kterém vznikají nežádoucí víry.  Podobný 

efekt nastává i na konci ostřikovaného úseku, kde vodní pára přestává proudit lopatkovým 

kanálem. Dochází k narušení proudnic a vzniku vírů. [14] 

e) Vějířové ztráty (rozčepýřením) 

Vznikají u axiálně kruhových lopatkových mříží, které mají veliký poměr délky lopatky 

ku střednímu průměru lopatky, čímž se značně mění poměrná rozteč (rozteč lopatek ku délce 

tětivy profilu lopatky).  [13] [15] 

f) Ztráty vznikající vzájemným působením sousedních řad 

Tyto ztráty vznikají ve vícestupňových lopatkových strojích u nichž jsou jednotlivé řady 

řazené s relativně malým odstupem. Na výstupu z jedné lopatkové řady vzniká nevyrovnané 

rychlostní pole z hlediska velikosti rychlostí a směru proudění. Kvůli relativně malému odstupu 

následující lopatkové řady je toto nevyrovnané homogenní pole vstupem do této lopatkové 

řady. [13] [15] 

g) Ztráty vlhkostí páry 

Vznikají prouděním mokré páry. Při expanzi se postupně vytváří kapičky vody vytvářející 

na lopatkách vodní film, který se na odtokové hraně lopatky trhá a vytváří se kapky větší. 

Rychlost kapiček je menší než rychlosti proudu páry, a proto je část energie páry spotřebována 

na urychlení kapiček vody. Výskyt vodních kapek v turbíně má kromě energetických ztrát 

i nežádoucí erozivní účinky. [13] [15] 

 Všechny vyjmenované ztráty se nemusí vyskytovat u všech typů lopatkových mříží. 

Například není-li použit parciální ostřik, odpadá ztráta parciálním ostřikem, nebo nejedná-li se 

o proudění mokré páry odpadá ztráta vlhkostí páry. [13] 

 Nejlépe jsou dnes popsané ztráty profilové, ztráty sekundárním prouděním a ztráty 

vnitřní netěsností. Ve většině případů jsou také tyto tři ztráty největší, a proto se jim věnuje 

značné pozornosti. Například pomocí aerodynamických tunelů lze vytvořit podmínky 

pro měření profilových ztrát a díky tomu sledovat vlivy geometrických a aerodynamických 

úprav lopatek na velikost těchto ztrát. [13] 

4.1.3 Stanovení doplňujících veličin pro vyhodnocení 

 Některá měření na stávající TG5 jsou značně nepřesná nebo zcela chybí. K dispozici 

jsou dvě schémata s návrhovými stavy TG5 s jejichž pomocí se vhodnou metodou stanoví 

chybějící data pro vyšetřované provozní body. Schémata návrhových stavů TG5 z roku 1980 

jsou uvedené v příloze 1 a 2, ve kterých jsou uvedeny stavy v jednotlivých uzlech schématu, 

a to převážně teplota, tlak, průtok a entalpie. Na obrázku 19 je zjednodušené schéma TG5 

s vyznačením a označením důležitých bodů, které budou dále řešeny. Převzaté hodnoty stavů 

z návrhových schémat ve sledovaných bodech jsou uvedeny v tabulce 4.1. 
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Obrázek 19: Zjednodušené schéma TG5 s vyznačenými důležitými body 
 

Tabulka 4.1: Hodnoty sledovaných veličin návrhových stavů 

   Stav A Stav B 

Tlak admisní páry 𝑝𝑎𝑑 [MPa] 8,826 8,826 

Entalpie admisní páry 𝑖𝑎𝑑 [kJ/kg] 3 450,6 3 450,6 

Hltnost 𝑀𝑎𝑑 [kg/s] 66,1 84,7 

Tlak páry v odběru V 𝑝𝑉 [MPa] 2,051 2,752 

Entalpie páry v odběru V 𝑖𝑉 [kJ/kg] 3 130,4 3 198,9 

Množství páry v odběru V 𝑀𝑉 [kg/s] 4,6 4,9 

Tlak páry v odběru IV 𝑝𝐼𝑉 [MPa] 0,931 1,265 

Entalpie páry v odběru IV 𝑖𝐼𝑉 [kJ/kg] 2 958,9 3 020,8 

Množství páry odběru III 𝑀𝐼𝑉 [kg/s] 3,7 4,1 

Tlak páry v odběru III 𝑝𝐼𝐼𝐼 [MPa] 0,204 0,170 

Entalpie páry v odběru III 𝑖𝐼𝐼𝐼 [kJ/kg] 2 694,2 2 758,7 

Množství páry v odběru III 𝑀𝐼𝐼𝐼 [kg/s] 5,2 1,8 

Teplota oběhové vody na výstupu ze ZO 𝑡𝑂𝑉2 [°C] 61,5 108,7 

Entalpie kondenzátu za sběrnou nádrží 

kondenzátu 
𝑖𝑆𝑁𝐾 [kJ/kg] 282,6 484,7 

Entalpie kondenzátu před NTO 𝑖5 [kJ/kg] 283,7 485,7 

Entalpie kondenzátu za NTO 𝑖6 [kJ/kg] 484,4 539,8 

Entalpie v napájecí nádrži 𝑖7 [kJ/kg] 610,6 610,6 

Entalpie napájecí vody před VTO1 𝑖8 [kJ/kg] 626,5 626,5 

Entalpie napájecí vody za VTO1 𝑖9 [kJ/kg] 726,5 784,4 

Entalpie napájecí vody za VTO2 𝑖10 [kJ/kg] 885,6 954,1 

Svorkový elektrický výkon 𝑃𝑠𝑣 [MWe] 55,00 56,60 
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Pomocí hodnot z obou schémat, které jsou uvedené v tabulce 4.1, lze podle rovnice (4.4) 

spočítat termodynamická účinnost jednotlivých lopatkových kanálů. Expanze páry v TG5 v i-s 

diagramu je znázorněna na obrázku 20.  

 

Obrázek 20: Expanze páry v TG5 

  

Vzorový výpočet bude provedený pro návrhový stav A TG5. Před samotným výpočtem je 

potřeba zjistit hodnoty entalpie páry ve všech klíčových bodech expanzní křivky. Pro odečtení 

těchto hodnot byly použity parní tabulky X Steam Tables pro Microsoft Excel. [17] 

˗ Entropie admisní páry 𝑠𝑎𝑑: 

 𝑠𝑎𝑑 = 𝑓(𝑝𝑎𝑑; 𝑖𝑎𝑑) = 6,7491 [kJ/kg/K] (4.9) 

˗ Entalpie páry po izoentropické expanzi v první skupině lopatkových stupňů 𝑖𝑉(𝑖𝑧): 

 𝑖𝑉(𝑖𝑧) = 𝑓(𝑠𝑎𝑑; 𝑝𝑉) = 3 019,4 [kJ/kg] (4.10) 

˗ Entropie páry v odběru V 𝑠𝑉: 

 𝑠𝑉 = 𝑓(𝑖𝑉; 𝑝𝑉) = 6,9354[kJ/kg/K] (4.11) 

˗ Entalpie páry po izoentropické expanzi v druhé skupině lopatkových stupňů 𝑖𝐼𝑉(𝑖𝑧): 

 𝑖𝐼𝑉(𝑖𝑧) = 𝑓(𝑠𝑉; 𝑝𝐼𝑉) = 2 931,2 [kJ/kg] (4.12) 

˗ Entropie páry v odběru IV 𝑠𝐼𝑉: 

 𝑠𝐼𝑉 = 𝑓(𝑖𝐼𝑉; 𝑝𝐼𝑉) = 6,9883 [kJ/kg/K] (4.13) 

˗ Entalpie páry po izoentropické expanzi ve třetí skupině lopatkových stupňů 𝑖𝐼𝐼𝐼(𝑖𝑧): 

 𝑖𝐼𝐼𝐼(𝑖𝑧) = 𝑓(𝑠𝐼𝑉; 𝑝𝐼𝐼𝐼) = 2 655,2 [kJ/kg] (4.14) 
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˗ Entropie páry v odběru III 𝑠𝐼𝐼𝐼: 

 𝑠𝐼𝐼𝐼 = 𝑓(𝑖𝐼𝐼𝐼; 𝑝𝐼𝐼𝐼) = 7,0874 [kJ/kg/K] (4.15) 

˗ Entalpie páry po izoentropické expanzi ve čtvrté skupině lopatkových stupňů 𝑖𝑝(𝑖𝑧): 

 𝑖𝑝(𝑖𝑧) = 𝑓(𝑠𝐼𝐼𝐼; 𝑝𝑝) = 2 388,9 [kJ/kg] (4.16) 

˗ Entalpie páry po izoentropické expanzi na celé turbíně 𝑖𝑐𝑒𝑙𝑘(𝑖𝑧): 

 𝑖𝑐𝑒𝑙𝑘(𝑖𝑧) = 𝑓(𝑠𝑎𝑑; 𝑝𝑝) = 2 273,3 [kJ/kg] (4.17) 

 Podle rovnice ((4.3) zjistíme entalpické spády na jednotlivé skupiny stupňů: 

 ℎ0 = 𝑖𝑎𝑑 − 𝑖𝑉 = 3 450,6 − 3 130,4 = 320,2 [kJ/kg] (4.18) 

 ℎ1 = 𝑖𝑉 − 𝑖𝐼𝑉 = 3 130,4 − 2 958,9 = 171,5 [kJ/kg] (4.19) 

 ℎ2 = 𝑖𝐼𝑉 − 𝑖𝐼𝐼𝐼 = 2 958,9 − 2 694,2 = 264,7 [kJ/kg] (4.20) 

 ℎ3 = 𝑖𝐼𝐼𝐼 − 𝑖𝑝 = 2 694,2 − 2 459,0 = 235,2 [kJ/kg] (4.21) 

 Dále zjistíme izoentropické entalpické spády na jednotlivé skupiny stupňů podle rovnice 

(4.3): 

 ℎ𝑖𝑧0 = 𝑖𝑎𝑑 − 𝑖𝑉(𝑖𝑧) = 3 450,6 − 3 019,4 = 431,2 [kJ/kg] (4.22) 

 ℎ𝑖𝑧1 = 𝑖𝑉 − 𝑖𝐼𝑉(𝑖𝑧) = 3 130,4 − 2 931,2 = 199,2 [kJ/kg] (4.23) 

 ℎ𝑖𝑧2 = 𝑖𝐼𝑉 − 𝑖𝐼𝐼𝐼(𝑖𝑧) = 2 958,9 − 2 655,2 = 303,7 [kJ/kg] (4.24) 

 ℎ𝑖𝑧3 = 𝑖𝐼𝐼𝐼 − 𝑖𝑝(𝑖𝑧) = 2 694,2 − 2 388,9 = 305,3 [kJ/kg] (4.25) 

Termodynamická účinnost jednotlivých skupin stupňů se pak spočítá podle rovnice 

(4.4): 

 
𝜂𝑇𝐷𝑖(𝐼) =

ℎ0

ℎ𝑖𝑧0
=

320,2

431,2
= 0,7427 → 74,27 [%] (4.26) 

 
𝜂𝑇𝐷𝑖(𝐼𝐼) =

ℎ1

ℎ𝑖𝑧1
=

171,5

199,2
= 0,8612 → 86,12 [%] (4.27) 

 
𝜂𝑇𝐷𝑖(𝐼𝐼𝐼) =

ℎ2

ℎ𝑖𝑧2
=

264,7

303,7
= 0,8715 → 87,15 [%] (4.28) 

 
𝜂𝑇𝐷𝑖(𝐼𝑉) =

ℎ3

ℎ𝑖𝑧3
=

235,2

305,3
= 0,7705 → 77,05 [%] (4.29) 

 Pro druhý návrhový stav TG5 bude výpočet stejný. Výsledky jsou uvedené v tabulce 

4.2. 
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Tabulka 4.2: Hodnoty z průběhu expanze návrhových stavů 

  Stav A Stav B 

𝒔𝒂𝒅 [kJ/kg/K] 6,7491 6,7491 

𝒊𝑽(𝒊𝒛) [kJ/kg] 3 019,4 3 095,4 

𝒔𝑽 [kJ/kg/K] 6,9354 6,9123 

𝒊𝑰𝑽(𝒊𝒛) [kJ/kg] 2 931,2 2 991,6 

𝒔𝑰𝑽 [kJ/kg/K] 6,9883 6,9649 

𝒊𝑰𝑰𝑰(𝒊𝒛) [kJ/kg] 2 655,2 2 721,2 

𝒔𝑰𝑰𝑰 [kJ/kg/K] 7,0874 7,0556 

𝒊𝒑(𝒊𝒛) [kJ/kg] 2 388,9 2 656,5 

𝒊𝒄𝒆𝒍𝒌(𝒊𝒛) [kJ/kg] 2 273,3 2 537,15 

𝒉𝟎 [kJ/kg] 320,2 251,7 

𝒉𝟏 [kJ/kg] 171,5 178,1 

𝒉𝟐 [kJ/kg] 264,7 262,1 

𝒉𝟑 [kJ/kg] 235,2 74,2 

𝒉𝒊𝒛𝟎 [kJ/kg] 431,2 355,2 

𝒉𝒊𝒛𝟏 [kJ/kg] 199,2 207,3 

𝒉𝒊𝒛𝟐 [kJ/kg] 303,7 299,6 

𝒉𝒊𝒛𝟑 [kJ/kg] 305,3 102,2 

𝜼𝒕𝒅𝒊(𝑰) [%] 74,27 70,86 

𝜼𝒕𝒅𝒊(𝑰𝑰) [%] 86,12 85,90 

𝜼𝒕𝒅𝒊(𝑰𝑰𝑰) [%] 87,15 87,47 

𝜼𝒕𝒅𝒊(𝑰𝑽) [%] 77,05 72,60 

 

Podle vztahů (4.8) a (4.7) lze stanovit měrnou práci turbíny obou dopočítaných stavů. 

Po upravení rovnice (4.6) lze určit hodnota součinu účinnosti generátoru a mechanické 

účinnosti. Pro návrhový stav A: 

𝑎𝑇 = ℎ0 + (1 −
𝑀𝑉

𝑀𝑎𝑑
) ∙ ℎ1 + (1 −

𝑀𝑉

𝑀𝑎𝑑
−

𝑀𝐼𝑉

𝑀𝑎𝑑
) ∙ ℎ2 + (1 −

𝑀𝑉

𝑀𝑎𝑑
−

𝑀𝐼𝑉

𝑀𝑎𝑑
−

𝑀𝐼𝐼𝐼

𝑀𝑎𝑑
) ∙ ℎ3 

𝑎𝑇 = 320,2 + (1 −
4,6

66,1
) ∙ 171,5 + (1 −

4,6

66,1
−

3,7

66,1
) ∙ 264,7

+ (1 −
4,6

66,1
−

3,7

66,1
−

5,2

66,1
) ∙ 235,2 

 𝑎𝑇 = 898,4 [kJ/kg] (4.30) 
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Mechanická účinnost turbíny postihuje mechanické ztráty turbíny, jmenovitě teplo 

odvedené mazacím olejem z radiálních ložisek, které se po dosažení jmenovitých otáček 

nemění ani při změně provozního stavu (myšleno s třecími ztrátami i teplo odvedené z rotoru 

turbíny) a teplo odvedené mazacím olejem z axiálního ložiska, které se mění se zatížením 

lopatkování, ale výše změny bude uvažována jako marginální. Proto bude mechanická účinnost 

považována za konstantní jakož i účinnost generátoru, která se mění nevýznamně. Výsledný 

součin účinnosti mechanické a účinnosti generátoru lze stanovit z rovnice svorkového výkonu, 

který je z uvedených schémat znám stejně jako hmotnostní průtok do turbíny a práce turbíny, 

která byla dopočítána výše. 

 
𝜂𝐺 ∙ 𝜂𝑚 =

𝑃𝑠𝑣

𝑎𝑇 ∙ 𝑀𝑎𝑑
=

55 000,0

898,4 ∙ 66,1
= 0,926 [−] → 92,6 [%] (4.31) 

Pro návrhový stav B proběhne výpočet stejným způsobem: 

 𝑎𝑇 = 718,4 [kJ/kg] (4.32) 

 𝜂𝐺 ∙ 𝜂𝑚 = 0,930 [−] → 93,0 [%] (4.33) 

Hodnota součinu účinnosti se v návrhových stavech nepatrně liší, proto bude dále 

počítáno s průměrnou hodnotou z obou stavů jako: 

 
𝜂𝐺 ∙ 𝜂𝑚 =

0,926 + 0,930 

2
= 0,928[−] → 92,8 [%] (4.34) 

 

4.1.4 Analýza provozních bodů z dat dálkového/provozního měření 

Analýza stávajícího stavu TG5 bude provedena pro tři provozní stavy (bod I, II a III), které byly 

určeny podle obrázku 16. Pomocí těchto tří stavů může být stávající provoz TG5 srovnán 

s předběžnými návrhy nové TG5 od společností, které se účastní výběrového řízení. 

 Pro vyhodnocení provozu TG5 je potřeba znát hodnoty sledovaných veličin 

v jednotlivých bodech schématu na obrázku 19. Měření na TG5 je pouze dílčí, nebo dokonce 

zcela chybí. Z tohoto důvodu je potřeba některé veličiny dopočítat. Společností EOP byly 

dodány hodinové průměrné hodnoty za rok 2017 vybraných měřících prvků dálkového měření 

a z tohoto souboru dat byly vybrány hodnoty dálkového měření odpovídající stanoveným 

provozním bodům a jsou uvedené v tabulce 4.3. 
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Tabulka 4.3: Hodnoty dálkového/provozního měření 

   Bod I Bod II Bod III 

Tlak admisní páry 𝑝𝑎𝑑 [MPa] 9,072 9,408 9,373 

Teplota admisní páry 𝑡𝑎𝑑 [°C] 523,1 521,3 525,5 

Hltnost 𝑀𝑎𝑑 [kg/s] 81,5 52,7 15,2 

Tlak páry v odběru V 𝑝𝑉 [MPa] 2,801 1,448 0,472 

Tlak páry v odběru IV 𝑝𝐼𝑉 [MPa] 1,193 0,681 0,220 

Tlak páry v odběru III 𝑝𝐼𝐼𝐼 [MPa] 0,241 0,170 0,016 

Teplota oběhové vody na výstupu ze ZO 𝑡𝑍𝑂2 [°C] 104,7 102,5 95,4 

Teplota kondenzátu před sběrnou 

nádrží kondenzátu 
𝑡4 [°C] 108,5 107,5 96,4 

Teplota kondenzátu na vstupu do NTO 𝑡5 [°C] 109,3 108,2 96,9 

Teplota kondenzátu na výstupu z NTO 𝑡6 [°C] 127,5 125,6 112,6 

Teplota v napájecí nádrži 𝑡7 [°C] 136,8 136,8 137,4 

Teplota napájecí vody Před VTO1 𝑡8 [°C] 149,8 149,8 150,0 

Teplota napájecí vody na výstupu 

z VTO1 
𝑡9 [°C] 156,8 164,5 163,2 

Teplota napájecí vody na výstupu 

z VTO2 
𝑡10 [°C] 173,6 182,0 163,5 

Tlaková ztráta VTO1 ∆𝑝𝑉𝑇𝑂1 [MPa] 0,536 0,683 0,647 

Tlaková ztráta VTO2 ∆𝑝𝑉𝑇𝑂2 [MPa] 0,863 1,036 0,606 

Svorkový elektrický výkon 𝑃𝑠𝑣 [MWe] 58,50 32,22 8,73 

Tepelný výkon 𝑄𝑡 [MWt] 147,82 98,25 32,50 

 

Na obrázku 21 je znázorněný teoretický průběh termodynamické účinnosti v závislosti 

na tlakovém čísle současně s vyznačenými body dopočítané termodynamické účinnosti daného 

kužele. V určitém rozmezí lze hodnoty termodynamické účinnosti lineárně aproximovat, čímž 

získáme termodynamické účinnosti ve vyšetřovaných stavech. Vzorový výpočet je provedený 

pro provozní bod I na první skupině lopatkových stupňů. Hledanou hodnotu termodynamické 

účinnosti pak zjistíme jako: 

 
𝜂𝑇𝐷𝑖(𝐵𝑜𝑑 𝐼) = 𝜂𝑇𝐷𝑖(𝐴) + (𝑝(𝐵𝑜𝑑 𝐼) − 𝑝(𝐴)) ∙

𝜂𝑇𝐷𝑖(𝐵) − 𝜂𝑇𝐷𝑖(𝐴)

𝑝(𝐵) − 𝑝(𝐴)
 (4.35) 

 
𝜂𝑇𝐷𝑖(𝐵𝑜𝑑 𝐼) = 0,7427 + (2,801 − 2,051) ∙

0,7086 − 0,7427

2,752 − 2,051
 

 

 𝜂𝑇𝐷𝑖(𝐵𝑜𝑑 𝐼) = 0,7062[−]  → 70,62 [%] (4.36) 
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Obrázek 21: Průběh termodynamické účinnosti v závislosti na tlakovém čísle 

Postup pro ostatní skupiny lopatkových stupňů bude stejný. Výsledky jsou sepsány 

v tabulce 4.4. Provozní stav v bodě III je značně mimo standardní návrhovou oblast, ve které je 

vhodné účinnosti lineárně aproximovat, proto je na základě odhadu zvolená jednotná hodnota 

termodynamické účinnosti pro všechny kužely.   

 

Tabulka 4.4: Hodnoty termodynamické účinnosti 

  Bod I Bod II Bod III 

𝜼𝑻𝑫𝒊(𝑰) [%] 70,62 76,34 60,00 

𝜼𝑻𝑫𝒊(𝑰𝑰) [%] 85,95 86,23 60,00 

𝜼𝑻𝑫𝒊(𝑰𝑰𝑰) [%] 87,26 87,27 60,00 

𝜼𝑻𝑫𝒊(𝑰𝑽) [%] 73,28 73,61 60,00 

  

Pomocí hodnot termodynamické účinnosti je možné upravením rovnice (4.4) zjistit 

entalpii páry v jednotlivých odběrech. Entalpie páry v odběru V vypočítáme jako: 

 𝑖𝑉 = 𝑖𝑎𝑑 − 𝜂𝑇𝐷𝑖(𝐼) ∙ (𝑖𝑎𝑑 − 𝑖𝑉(𝑖𝑧)) (4.37) 

 kde 𝑖𝑉(𝑖𝑧) je entalpie páry po izoentropické expanzi. Pro její odečtení z parních tabulek 

je nejprve potřeba odečíst entropii admisní páry 𝑠𝑎𝑑 jako: 

 𝑠𝑎𝑑 = 𝑓(𝑝𝑎𝑑; 𝑡𝑎𝑑) = 6,7296 [kJ/kg/K] (4.38) 

Entalpie páry po izoentropické expanzi na první skupině stupňů 𝑖𝑉(𝑖𝑧) je pak: 

 𝑖𝑉(𝑖𝑧) = 𝑓(𝑠𝑎𝑑, 𝑝𝑉) = 3 088,2 (4.39) 

Entalpie páry v odběru V 𝑖𝑉: 

 𝑖𝑉 = 3 444,6 − 0,7062 ∙ (3 444,6 − 3 088,2)
= 3 192,9 [kJ/kg] 

(4.40) 
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Entropie páry v odběru V 𝑠𝑉: 

 𝑠𝑉 = 𝑓(𝑖𝑉; 𝑝𝑉) = 6,8954 [kJ/kg/K] (4.41) 

Entalpie páry po izoentropické expanzi v druhé skupině lopatkových stupňů 𝑖𝐼𝑉(𝑖𝑧): 

 𝑖𝐼𝑉(𝑖𝑧) = 𝑓(𝑠𝑉; 𝑝𝐼𝑉) = 2 968,3 [kJ/kg] (4.42) 

 Entalpie páry v odběru IV 𝑖𝐼𝑉: 

 𝑖𝐼𝑉 = 3 192,9 − 0,8595 ∙ (3 192,9 − 2 968,3)
= 2 999,8 [kJ/kg] 

(4.43) 

Entropie páry v odběru IV 𝑠𝐼𝑉: 

 𝑠𝐼𝑉 = 𝑓(𝑖𝐼𝑉; 𝑝𝐼𝑉) = 6,9533 [kJ/kg/K] (4.44) 

Entalpie páry po izoentropické expanzi ve třetí skupině lopatkových stupňů 𝑖𝐼𝐼𝐼(𝑖𝑧): 

 𝑖𝐼𝐼𝐼(𝑖𝑧) = 𝑓(𝑠𝐼𝑉; 𝑝𝐼𝐼𝐼) = 2 670,1 [kJ/kg] (4.45) 

Entalpie páry v odběru III 𝑖𝐼𝐼𝐼: 

 𝑖𝐼𝐼𝐼 = 2 999,8 − 0,8726 ∙ (2 999,8 − 2 670,1)
= 2 712,11 [kJ/kg] 

(4.46) 

Entropie páry v odběru III 𝑠𝐼𝐼𝐼: 

 𝑠𝐼𝐼𝐼 = 𝑓(𝑖𝐼𝐼𝐼; 𝑝𝐼𝐼𝐼) = 7,0585 [kJ/kg/K] (4.47) 

Entalpie páry po izoentropické expanzi ve čtvrté skupině lopatkových stupňů 𝑖𝑝(𝑖𝑧):  

 𝑖𝑝(𝑖𝑧) = 𝑓(𝑠𝐼𝐼𝐼; 𝑝𝑝) (4.48) 

 kde 𝑝𝑝 je tlak páry v protitlaku turbíny, který na TG5 není měřený. Měřená je teplota 

oběhové vody na výstupu ze ZO TG5. Byla zvolena průměrná hodnota nedohřevu v ZO jako 

∆𝑡𝑍𝑂 = 7,5 [°C] na základě schémat návrhových stavů. Teplota páry v protitlaku je pak: 

 𝑡𝑝 = 𝑡𝑂𝑉2 + ∆𝑡𝑍𝑂 = 104,7 + 7,5 = 112,2 [°C] (4.49) 

Tlak páry v protitlaku 𝑝𝑝 bude shodný s tlakem páry v základním ohříváku, kde pára 

kondenzuje a je: 

 𝑝𝑝 = 𝑓(𝑡𝑝, 𝑥 = 1) = 0,154 [MPa] (4.50) 

Entalpie páry po izoentropické expanzi ve čtvrté skupině lopatkových stupňů 𝑖𝑝(𝑖𝑧) 

podle (4.48): 

 𝑖𝑝(𝑖𝑧) = 𝑓(𝑠𝐼𝐼𝐼; 𝑝𝑝) = 2 634,6 [kJ/kg] (4.51) 

 Podle rovnice (4.3) lze vyčíslit entalpické spády v jednotlivých kuželech: 

 ℎ0 = 251,7 [kJ/kg] (4.52) 

 ℎ1 = 193,0 [kJ/kg] (4.53) 

 ℎ2 = 272,2 [kJ/kg] (4.54) 

 ℎ3 = 70,1 [kJ/kg] (4.55) 

Stejným způsobem se zjistí entalpie v odběrech zbylých provozních stavů. Všechny 

výsledky jsou uvedené v tabulce 4.5. 
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Tabulka 4.5: Hodnoty z průběhu expanze provozních stavů 

  Bod I Bod II Bod III 

𝒔𝒂𝒅 [kJ/kg/K] 6,7296 6,7037 6,7188 

𝒊𝑽(𝒊𝒛) [kJ/kg] 3 088,2 2 912,1 2 694,5 

𝒊𝑽 [kJ/kg] 3 192,9 3 036,1 2 995,5 

𝒔𝑽 [kJ/kg/K] 6,8954 6,9318 7,3630 

𝒊𝑰𝑽(𝒊𝒛) [kJ/kg] 2 968,3 2 860,1 2 976,1 

𝒊𝑰𝑽 [kJ/kg] 2 999,9 2 884,3 2 983,9 

𝒔𝑰𝑽 [kJ/kg/K] 6,9533 6,9818 7,3777 

𝒊𝑰𝑰𝑰(𝒊𝒛) [kJ/kg] 2 687,9 2 689,1 2 775,4 

𝒊𝑰𝑰𝑰 [kJ/kg] 2 727,7 2 713,9 2 858,8 

𝒔𝑰𝑰𝑰 [kJ/kg/K] 9,7246 7,0439 7,5649 

𝒕𝒑 [°C] 112,2 110,0 167,4 

𝒑𝒑 [MPa] 0,154 0,143 0,112 

𝒊𝒑(𝒊𝒛) [kJ/kg] 2 632,1 2 616,8 2 778,1 

𝒉𝟎 [kJ/kg] 251,7 400,3 451,6 

𝒉𝟏 [kJ/kg] 193,0 151,8 11,6 

𝒉𝟐 [kJ/kg] 272,2 170,4 125,1 

𝒉𝟑 [kJ/kg] 70,1 71,5 48,4 

 

Se známými hodnotami entalpií v odběrech se může vyčíslit celé tepelné schéma 

pomocí rovnic zákona zachování energie a zákona zachování hmotnosti. Bilanční rovnice 

vypadají následovně: 

Základní ohřívák (ZO) 

Nejprve se pomocí tepelného výkonu TG stanoví potřebné množství topné páry 𝑀𝑝 

jako: 

 
𝑀𝑝 =

𝑄𝑡

(𝑖𝑝 − 𝑖𝑘)
 (4.56) 

kde 𝑀𝑝 [kg/s]  je potřebné množství topné páry v protitlaku a 𝑖𝑘[kJ/kg]  je entalpie 

kondenzátu, která se zjistí jako: 

 𝑖𝑘 = 𝑓(𝑝𝑝, 𝑥 = 0) (4.57) 

 Skutečné množství topné páry v protitlaku TG5 se zjistí podle: 

 𝑀𝑝(𝑠𝑘𝑢𝑡) = 𝑀𝑎𝑑 − 𝑀𝑉 − 𝑀𝐼𝑉 − 𝑀𝐼𝐼𝐼 (4.58) 

 kde 𝑀𝑎𝑑  [kg/s]  je množství admisní páry, 𝑀𝑉 [kg/s]  je množství páry v odběru V, 

𝑀𝐼𝑉 [kg/s] je množství páry v odběru IV a 𝑀𝐼𝐼𝐼 [kg/s] je množství páry v odběru III 

 Porovnáním těchto dvou množství se stanoví účinnost ZO: 

 
𝜂𝑍𝑂 =

𝑀𝑝

𝑀𝑝(𝑠𝑘𝑢𝑡)
 (4.59) 
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Napájecí nádrž (NN) 

 𝑀5 ∙ 𝑖6 + 𝑀𝑉𝑇𝑂1 ∙ 𝑖𝑉𝑇𝑂1 + 𝑀𝐼𝑉(𝑂𝐷) ∙ 𝑖𝐼𝑉 = 𝑀7 ∙ 𝑖7 (4.60) 

 kde 𝑀𝐼𝑉(𝑂𝐷) [kg/s] je množství páry pro odplynění, 𝑀7 [kg/s] je množství napájecí 

vody odcházející z NN, 𝑀5 [kg/s] je množství kondenzátu vstupujícího do napájecí nádrže 

a 𝑀𝑉𝑇𝑂1 [kg/s] je množství topného kondenzátu z VTO1 a stanoví se jako: 

 𝑀𝑉𝑇𝑂1 = 𝑀𝑉 + 𝑀𝐼𝑉(𝑉𝑇𝑂1) (4.61) 

kde 𝑀𝐼𝑉(𝑉𝑇𝑂1) [kg/s] je množství topné páry pro VTO1. 

𝑖𝑉𝑇𝑂1 [kJ/kg] je entalpie topného kondenzátu z VTO1, která se zjistí jako: 

 𝑖𝑉𝑇𝑂1 = 𝑓(𝑝𝐼𝑉, 𝑥 = 0) (4.62) 

a 𝑖7 [kJ/kg] je entalpie napájecí vody odcházející z NN. V napájecí nádrži je napájecí 

voda na mezi sytosti, proto 𝑖7 zjistíme jako: 

 𝑖7 = 𝑓(𝑡7, 𝑥 = 0) (4.63) 

 Tlak v napájecí nádrži potom jako: 

 𝑝7 = 𝑓(𝑡7, 𝑥 = 0) (4.64) 

 a 𝑖6 [kJ/kg] je entalpie páry na výstupu z NTO, která se zjistí jako: 

 𝑖6 = 𝑓(𝑝6, 𝑡6) (4.65) 

 kde 𝑝6 [MPa] je tlak kondenzátu na výstupu z NTO. Podle [6] byla stanovena tlaková 

ztráta potrubní sítě mezi NTO a NN jako ∆𝑝67 = 0,030 [MPa]. Tlak 𝑝6 je pak: 

 𝑝6 = 𝑝7 + ∆𝑝67 (4.66) 

 Celkové množství páry v odběru IV se stanoví jako: 

 𝑀𝐼𝑉 = 𝑀𝐼𝑉(𝑂𝐷) + 𝑀𝐼𝑉(𝑉𝑇𝑂1) (4.67) 

Nízkotlaký ohřívák (NTO) 

 𝑀𝐼𝐼𝐼 ∙ (𝑖𝐼𝐼𝐼 − 𝑖𝑁𝑇𝑂) = 𝑀𝑝(𝑠𝑘𝑢𝑡) ∙ (𝑖6 − 𝑖5) (4.68) 

 kde 𝑖5 [kJ/kg] je entalpie kondenzátu před NTO a zjistí se jako: 

 𝑖5 = 𝑓(𝑝5, 𝑡5) (4.69) 

 kde 𝑝5 [MPa] je tlak kondenzátu před NTO. Podle [6] byla stanovena tlaková ztráta 

NTO jako ∆𝑝𝑁𝑇𝑂 = 0,030 [MPa]. Tlak 𝑝5 je pak: 

 𝑝5 = 𝑝6 + ∆𝑝𝑁𝑇𝑂 (4.70) 

 Nízkotlaký regenerační ohřívák je vybavený podchlazovačem kondenzátu, proto 

entalpie topného kondenzátu neodpovídá stavu nasycené kapaliny. Hodnota entalpie 𝑖𝑁𝑇𝑂 

závisí na teplotě topného kondenzátu podle: 

 𝑖𝑁𝑇𝑂 = 𝑓(𝑝𝐼𝐼𝐼 , 𝑡𝑁𝑇𝑂) (4.71) 

 kde 𝑡𝑁𝑇𝑂 [°C]  je teplota topného kondenzátu, která je závislá na hodnotě jeho 

podchlazení Δ𝑡𝑝𝑜𝑑𝑐ℎ𝑙: 

 𝑡𝑁𝑇𝑂 = 𝑡𝐼𝐼𝐼_𝑠𝑎𝑡 − Δ𝑡𝑝𝑜𝑑𝑐ℎ𝑙 (4.72) 

kde 𝑡𝐼𝐼𝐼_𝑠𝑎𝑡  [°C] je teplota kondenzace topné páry v odběru III a stanoví se jako: 

 𝑡𝐼𝐼𝐼_𝑠𝑎𝑡 = 𝑓(𝑝𝐼𝐼𝐼 , 𝑥 = 0) (4.73) 
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Kondenzátní čerpadlo (KČ) 

 𝑖𝑆𝑁𝐾 = 𝑖5 − 𝑎𝐾Č (4.74) 

 kde 𝑖𝑆𝑁𝐾 [kJ/kg] je entalpie kondenzátu ve sběrné nádrži kondenzátu ze základních 

ohříváků a 𝑎𝐾Č [kJ/kg] je měrná práce kondenzátního čerpadla. Podle [20] je hodnota měrné 

práce: 

 𝑎𝐾Č = 1,4 [kJ/kg]  

Sběrná nádrž kondenzátu ze základních ohříváků (SNK) 

 𝑀𝑝(𝑠𝑘𝑢𝑡) + 𝑀𝐼𝐼𝐼 = 𝑀5 (4.75) 

  

 𝑀𝑝(𝑠𝑘𝑢𝑡) ∙ 𝑖4 + 𝑀𝐼𝐼𝐼 ∙ 𝑖𝑁𝑇𝑂 = 𝑀5 ∙ 𝑖𝑆𝑁𝐾 (4.76) 

 kde 𝑖4 [kJ/kg] je entalpie kondenzátu ze ZO a zjistí se jako: 

 𝑖4 = 𝑓(𝑝𝑝, 𝑡4) (4.77) 

 Z rovnic (4.68) a (4.76) se stanovuje množství páry v odběru III 𝑀𝐼𝐼𝐼. Pro jeho přesné 

vyčíslení je nutné použít iterační výpočet, kde se bude měnit hodnota podchlazení topného 

kondenzátu Δ𝑡𝑝𝑜𝑑𝑐ℎ𝑙. Pro tento typ výpočtu byl použit modul „Řešitel“ pro výpočtové prostředí 

Microsoft Office Excel. 

Vysokotlaký ohřívák 2 (VTO2) 

 𝑀𝑉 ∙ (𝑖𝑉 − 𝑖𝑉𝑇𝑂2) = 𝑀7 ∙ (𝑖10 − 𝑖9) (4.78) 

 kde 𝑖𝑉𝑇𝑂2 [kJ/kg] je entalpie topného kondenzátu z VTO2, která se zjistí jako: 

 𝑖𝑉𝑇𝑂2 = 𝑓(𝑝𝑉, 𝑥 = 0) (4.79) 

 𝑖10 [kJ/kg] je entalpie napájecí vody před vstupem do parního kotle, která se zjistí jako: 

 𝑖10 = 𝑓(𝑝10, 𝑡10) (4.80) 

kde 𝑝10 [MPa]  je tlak napájecí vody před vstupem do kotle. V našem případě se 

neuvažuje tlaková ztráta parního kotle, a tak platí 𝑝10 = 𝑝𝑎𝑑. 

 𝑖9 [kJ/kg] je entalpie napájecí vody před VTO2 a zjistí se jako: 

 𝑖9 = 𝑓(𝑝9, 𝑡9) (4.81) 

 kde 𝑝9 [MPa] je tlak napájecí vody před VTO2 a spočítá se díky tlakové ztrátě, která je 

na VTO měřená: 

 𝑝9 = 𝑝10 + ∆𝑝𝑉𝑇𝑂2 (4.82) 

Vysokotlaký ohřívák 1 (VTO1) 

 𝑀𝑉 ∙ 𝑖𝑉𝑇𝑂2 + 𝑀𝐼𝑉(𝑉𝑇𝑂1) ∙ 𝑖𝐼𝑉 + 𝑀7 ∙ 𝑖8 = 𝑀𝑉𝑇𝑂1 ∙ 𝑖𝑉𝑇𝑂1 + 𝑀7 ∙ 𝑖9 (4.83) 

 kde 𝑖8 [kJ/kg] je entalpie napájecí vody před VTO1, která se zjistí podle: 

 𝑖8 = 𝑓(𝑝8, 𝑡8) (4.84) 

 kde 𝑝8 [MPa] je tlak napájecí vody před VTO1 a zjistí se pomocí tlakové ztráty VTO1 

jako: 

 𝑝8 = 𝑝9 + ∆𝑝𝑉𝑇𝑂1 (4.85) 

 

 



Bc. Vítek Rak  VUT v Brně: FSI - EÚ OEI 

Rekonstrukce turbogenerátoru TG 5 v Elektrárně Opatovice 

 

52 

 

Napájecí čerpadlo (NČ) 

  𝑎𝑁Č = 𝑖8 − 𝑖7 (4.86) 

kde 𝑎𝐾Č [kJ/kg] je měrná práce napájecího čerpadla.  

 

Jak bylo uvedeno dříve některá měření na TG5 jsou značně nepřesná, a proto je potřeba 

pomocí obou návrhových stavů (A, B) korigovat následující hodnoty:  

Tlak v odběru III 𝑝𝐼𝐼𝐼
∗  se stanoví jako: 

 𝑝𝐼𝐼𝐼
∗ = 𝑓(𝑖𝐼𝐼𝐼 , 𝑡𝐼𝐼𝐼_𝑠𝑎𝑡) (4.87) 

 Průměrná hodnota nedohřevu v NTO byla stanovena jako Δ𝑡𝑁𝑇𝑂 = 2,0 [°C] . 

Kondenzační teplota páry v odběru III je pak: 

 𝑡𝐼𝐼𝐼_𝑠𝑎𝑡 = 𝑡6 + Δ𝑡𝑁𝑇𝑂 (4.88) 

 Entalpie topného kondenzátu se nyní stanoví jako: 

 𝑖𝑁𝑇𝑂 = 𝑓(𝑝𝐼𝐼𝐼
∗ , 𝑡𝑁𝑇𝑂) (4.89) 

Vzorový výpočet 

S ohledem na úpravy, které byly právě provedeny, je uvedený vzorový výpočet 

pro provozní bod I. V případě provozního bodu II bude probíhat celý výpočet stejným 

způsobem a v případě provozního bodu III nastanou v tepelném schématu změny, které jsou 

popsány dále. Všechny hodnoty potřebné k výpočtu jsou uvedené v tabulkách 4.3 a 4.5. 

Nejprve se vyčíslí hodnoty veličin v důležitých bodech schématu. Pomocí rovnice (4.57) 

entalpie kondenzátu 𝑖𝑘: 

 𝑖𝑘 = 𝑓(𝑝𝑝, 𝑥 = 0) = 470,6 [kJ/kg] (4.90) 

Množství potřebné páry v ZO 𝑀𝑝 podle (4.56): 

 
𝑀𝑝 =

147 823

(2657,6 − 470,6)
= 67,6 [kg/s] (4.91) 

Tlak napájecí vody odcházející z napájecí nádrže podle (4.64): 

 𝑝7 = 𝑓(𝑡7, 𝑥 = 0) = 0,330 [MPa] (4.92) 

Entalpie napájecí vody odcházející z napájecí nádrže podle vztahu (4.63): 

 𝑖7 = 𝑓(𝑡7, 𝑥 = 0) = 575,6 [kJ/kg] (4.93) 

Tlak kondenzátu za NTO podle (4.66): 

 𝑝6 = 0,330 + 0,030 = 0,360 [MPa] (4.94) 

Entalpie kondenzátu za NTO z rovnice (4.65): 

 𝑖6 = 𝑓(𝑝6, 𝑡6) = 535,8 [kJ/kg] (4.95) 

Tlak kondenzátu před NTO podle (4.70): 

 𝑝5 = 0,360 + 0,030 = 0,390 [MPa] (4.96) 

Entalpie kondenzátu před NTO ze vztahu (4.69): 

 𝑖5 = 𝑓(𝑝5, 𝑡5) = 458,4 [kJ/kg] (4.97) 

Entalpie kondenzátu ve sběrné nádrži kondenzátu ze ZO podle (4.74): 

 𝑖𝑆𝑁𝐾 = 458,4 − 1,4 = 457,0 [kJ/kg] (4.98) 
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Entalpie kondenzátu ze ZO z rovnice (4.77): 

 𝑖4 = 𝑓(𝑝𝑝, 𝑡4) = 455,0 [kJ/kg] (4.99) 

Entalpie napájecí vody před vstupem do kotle podle (4.80): 

 𝑖10 = 𝑓(𝑝10, 𝑡10) = 739,6 [kJ/kg] (4.100) 

Tlak napájecí vody před VTO2 z rovnice (4.82): 

 𝑝9 = 9,072 + 0,863 = 9,935 [MPa] (4.101) 

Entalpie napájecí vody před VTO2 podle (4.81): 

 𝑖9 = 𝑓(𝑝9, 𝑡9) = 667,4 [kJ/kg] (4.102) 

Tlak napájecí vody před VTO1 z rovnice (4.85): 

 𝑝8 = 9,935 + 0,536 = 10,471 [MPa] (4.103) 

Entalpie napájecí vody před VTO1 ze vztahu (4.84): 

 𝑖8 = 𝑓(𝑝8, 𝑡8) = 643,3 [kJ/kg] (4.104) 

Měrná práce napájecího čerpadla podle vztahu (4.86): 

 𝑎𝑁Č = 637,5 − 575,6 = 61,9 [kJ/kg] (4.105) 

Entalpie topného kondenzátu z VTO2 podle (4.79): 

 𝑖𝑉𝑇𝑂2 = 𝑓(𝑝𝑉, 𝑥 = 0) = 971,9 [kJ/kg] (4.106) 

Entalpie topného kondenzátu z VTO1 podle (4.62): 

 𝑖𝑉𝑇𝑂1 = 𝑓(𝑝𝐼𝑉, 𝑥 = 0) = 797,4 [kJ/kg] (4.107) 

Teplota kondenzace topné páry z odběru III podle (4.88): 

 𝑡𝐼𝐼𝐼_𝑠𝑎𝑡 = 127,5 + 2,0 = 129,5 [°C] (4.108) 

Korigovaný tlak páry v odběru III ze vztahu (4.87): 

 𝑝𝐼𝐼𝐼
∗ = 𝑓(𝑖𝐼𝐼𝐼 , 𝑡𝐼𝐼𝐼𝑠𝑎𝑡

) = 0,266 [MPa] (4.109) 

 

Dále je potřeba provést iterační výpočet s následujícími kroky: 

1) Ve vztahu (4.78) je dán předpoklad, že množství páry vystupující z parního cyklu je stejné 

jako množství páry, které do cyklu vstupuje (𝑀7 = 𝑀𝑎𝑑). Pak se upravením rovnice (4.78) 

stanoví množství páry v odběru V 𝑀𝑉:  

 
𝑀𝑉 =

𝑀7 ∙ (𝑖10 − 𝑖9)

(𝑖𝑉 − 𝑖𝑉𝑇𝑂2)
=

81,5 ∙ (739,6 − 672,9)

(3 192,9 − 971,9)
= 2,4 [kg/s] (4.110) 

2) Dosazením rovnice (4.61) do rovnice (4.83) se získá vztah pro stanovení množství topné 

páry pro VTO1 𝑀𝐼𝑉(𝑉𝑇𝑂1): 

𝑀𝐼𝑉(𝑉𝑇𝑂1) =
𝑀𝑉 ∙ (𝑖𝑉𝑇𝑂1 − 𝑖𝑉𝑇𝑂2) + 𝑀7 ∙ (𝑖9 − 𝑖8)

(𝑖𝐼𝑉 − 𝑖𝑉𝑇𝑂1)
 

 
𝑀𝐼𝑉(𝑉𝑇𝑂1) =

2,4 ∙ (797,4 − 971,9) + 81,5 ∙ (667,4 − 643,3)

(2999,9 − 797,4)
= 0,9 [kg/s] (4.111) 

3) Z rovnice (4.61) pak množství topného kondenzátu z VTO1: 

 𝑀𝑉𝑇𝑂1 = 𝑀𝑉 + 𝑀𝐼𝑉 = 2,4 + 0,9 = 3,3 [kg/s] (4.112) 
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4) Množství páry pro odplynění 𝑀𝐼𝑉(𝑂𝐷) se zjistí upravením rovnice (4.60). Pro výpočet tohoto 

množství vstupuje neznámá 𝑀5, která představuje množství kondenzátu vstupující do napájecí 

nádrže a stanoví se vztahem (4.75). 

5) Celkové množství páry v odběru IV 𝑀𝐼𝑉 se dopočítá z rovnice (4.67). 

6) Množství páry v odběru III 𝑀𝐼𝐼𝐼 se stanoví rovnicí (4.68). Pro její vyčíslení je potřeba znát 

entalpii topného kondenzátu 𝑖𝑁𝑇𝑂, která se mění s hodnotou podchlazení ∆𝑡𝑝𝑜𝑑𝑐ℎ𝑙.  

7) Množství páry v odběru III 𝑀𝐼𝐼𝐼  se dá stanovit i s pomocí bilančních rovnic pro sběrnou 

nádrž kondenzátu. Dosazením rovnice (4.75) do rovnice (4.76) vznikne vztah pro stanovení 

množství páry v odběru III 𝑀𝐼𝐼𝐼: 

 
𝑀𝐼𝐼𝐼 =

𝑀5 ∙ (𝑖𝑆𝑁𝐾 + 𝑖4)

(𝑖4 + 𝑖𝑁𝑇𝑂)
 (4.113) 

V tomto vztahu opět figuruje entalpie topného kondenzátu 𝑖𝑁𝑇𝑂  závislá na hodnotě 

podchlazení ∆𝑡𝑝𝑜𝑑𝑐ℎ𝑙.  

8) Skutečné množství páry v protitlaku 𝑀𝑝(𝑠𝑘𝑢𝑡) se spočítá podle (4.58).  

9) Nyní vstupuje do celého výpočtu pouze jediná neznámá, a to hodnota podchlazení ∆𝑡𝑝𝑜𝑑𝑐ℎ𝑙, 

která se stanoví tak, aby se hodnoty hmotnostního průtoku 𝑀𝐼𝐼𝐼 z bodu 6) a 7) v posledním 

iteračním kroku rovnaly. 

Po ukončení iteračního výpočtu jsou výsledky proměnných následující: 

Množství páry pro odplynění 𝑀𝐼𝑉(𝑂𝐷): 

 𝑀𝐼𝑉(𝑂𝐷) = 1,0 [kg/s] (4.114) 

Celkové množství páry v odběru IV 𝑀𝐼𝑉: 

 𝑀𝐼𝑉 = 1,9 [kg/s] (4.115) 

 Množství kondenzátu vstupující do napájecí nádrže 𝑀5: 

 𝑀5 = 77,2 [kg/s] (4.116) 

 Množství páry v odběru III 𝑀𝐼𝐼𝐼: 

 𝑀𝐼𝐼𝐼 = 2,7 [kg/s] (4.117) 

 Hodnota podchlazení topného kondenzátu ∆𝑡𝑝𝑜𝑑𝑐ℎ𝑙: 

 ∆𝑡𝑝𝑜𝑑𝑐ℎ𝑙 = 7,3 [°C] (4.118) 

 Skutečné množství páry v protitlaku 𝑀𝑝(𝑠𝑘𝑢𝑡): 

 𝑀𝑝(𝑠𝑘𝑢𝑡) = 74,5 [kg/s] (4.119) 

 Nyní lze podle (4.59) stanovit účinnost ZO: 

 
𝜂𝑍𝑂 =

67,6

74,5
= 0,907 → 90,7 [%] (4.120) 

Pomocí hodnot entalpických spádu z tabulky 4.5 a hodnot hmotnostních průtoků páry 

v odběrech se podle rovnic (4.8) a (4.7) dopočítá měrná práce turbíny 𝑎𝑇: 

 
𝑎𝑇 = 251,7 + (1 −

2,4

81,5
) ∙ 193,0 + (1 −

2,4

81,5
−

1,9

81,5
) ∙ 272,2

+ (1 −
2,4

81,5
−

1,9

81,5
−

2,7

81,5
) ∙ 70,1 = 760,7 [kJ/kg] 

(4.121) 
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Svorkový výkon pak podle vztahu (4.6): 

 𝑃𝑠𝑣 = 81,5 ∙ 760,7 ∙ 0,928 = 58 064 [kW] (4.122) 

Pro druhý provozní stav v bodě II bude výpočet stejný. Výpočet pro provozní bod III je 

uvedený níže. Jednotlivé výsledky jsou sepsané v tabulce 4.6. 

 

Tabulka 4.6: Výsledky bilančního výpočtu tepelného schématu 

  Bod I Bod II Bod III 

𝒊𝒌 [kJ/kg] 470,6 461,5 431,3 

𝑴𝒑 [kg/s] 67,6 45,1 - 

𝑴𝒑
′  [kg/s] - - 15,4 

𝒑𝟕 [MPa] 0,330 0,330 0,336 

𝒊𝟕 [kJ/kg] 575,6 575,6 578,3 

𝒑𝟔 [MPa] 0,36 0,36 0,366 

𝒊𝟔 [kJ/kg] 535,8 527,6 472,6 

𝒑𝟓 [MPa] 0,390 0,390 0,396 

𝒊𝟓 [kJ/kg] 458,4 454,0 406,4 

𝒊𝑺𝑵𝑲 [kJ/kg] 457,1 452,6 405,0 

𝒊𝟒 [kJ/kg] 455,0 450,7 403,8 

𝒊𝟏𝟎 [kJ/kg] 739,6 776,2 695,7 

𝒑𝟗 [MPa] 19,007 10,444 9,979 

𝒊𝟗 [kJ/kg] 672,9 657,7 694,7 

𝒑𝟖 [MPa] 19,543 11,126 10,626 

𝒊𝟖 [kJ/kg] 643,3 638,2 638,4 

𝒂𝑵Č [kJ/kg] 67,7 62,6 60,2 

𝒊𝑽𝑻𝑶𝟐 [kJ/kg] 971,9 819,3 613,8 

𝒊𝑽𝑻𝑶𝟏 [kJ/kg] 797,4 692,2 618,3 

𝒕𝑰𝑰𝑰_𝒔𝒂𝒕 [°C] 129,5 127,6 114,6 

𝒑𝑰𝑰𝑰
∗  [MPa] 0,266 0,251 0,167 

𝑴𝑽 [kg/s] 2,4 2,8 0,0 

𝑴𝑰𝑽(𝑽𝑻𝑶𝟏) [kg/s] 0,9 0,3 0,4 

𝑴𝑽𝑻𝑶𝟏 [kg/s] 3,3 3,1 0,4 

𝑴𝑰𝑽(𝑶𝑫) [kg/s] 1,0 0,9 0,7 

𝑴𝑰𝑽 [kg/s] 1,9 1,2 1,1 

𝑴𝟓 [kg/s] 77,2 48,7 14,1 

𝑴𝑰𝑰𝑰 [kg/s] 2,7 1,6 0,4 

∆𝒕𝒑𝒐𝒅𝒄𝒉𝒍 [°C] 7,3 6,5 7,8 

𝑴𝒑(𝒔𝒌𝒖𝒕) [kg/s] 74,5 47,1 13,7 
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Tabulka 4.6: Výsledky bilančního výpočtu tepelného schématu  ̶  pokračování 

𝑴𝒛á𝒔𝒕ř𝒊𝒌 [kg/s] - - 1,7 

𝜼𝒁𝑶 [%] 90,8 95,6 1) 91,0 

𝒂𝑻 [kJ/kg] 760,7 765,4 623,3 

𝑷𝒔𝒗 [kW] 58064 37800 8988 

𝒂𝑻(měřená) [kJ/kg] 773,8 658,7 620,3 

1) Stanovená hodnota 

 

Z důvodu tepelných dilatací potrubí nesmí podle [20] teplota páry v protitlaku 

přesáhnout hodnotu 150 °C. Při nízkých výkonech zhruba pod 10 [MWe] (provozní bod III) je 

proto na TG5 zavedený zástřik páry v protitlaku kondenzátem z výtlaku kondenzátního 

čerpadla. Na obrázku 22 je schéma parního oběhu TG5 doplněné o smyčku zástřiku. 

  

 

Obrázek 22: Schéma TG5 při provozu pod 10 MWe 

Před bilančním výpočtem schématu v provozním bodě III je nejprve potřeba stanovit 

některé předpoklady. Podle teplot před a za vysokotlakými regeneračními ohříváky lze 

předpokládat, že VTO2 byla v tento okamžik mimo provoz, proto:  

 𝑀𝑉 = 0 [kg/s] (4.123) 

Z hodnot dálkového měření pro tlaky v odběrech je patrné, že naměřená data nejsou 

relevantní a je potřeba provést korekci. V napájecí nádrži lze předpokládat páru na mezi sytosti 

a její tlak se pak stanoví jako: 

 𝑝7 = 𝑓(𝑡7, 𝑥 = 1) = 0,336 [MPa] (4.124) 

Byla stanovena tlaková ztráta potrubí mezi odběrem páry a napájecí nádrží jako 

∆𝑝𝐼𝑉−7 = 0,100 [MPa]. Korigovaný tlak páry v odběru IV je: 

 𝑝𝐼𝑉
∗ = 𝑝7 + ∆𝑝𝐼𝑉−7 = 0,336 + 0,100 = 0,436 [MPa] (4.125) 
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Teplota páry v protitlaku po zástřiku kondenzátem byla stanovena jako maximální 

přípustná teplota podle [20] 𝑡𝑝
′ = 150 [°C]. Entalpie páry po zástřiku je pak dána vztahem: 

 𝑖𝑝
′ = 𝑓(𝑝𝑝, 𝑡𝑝

′ ) = 2 775,7 [kJ/kg] (4.126) 

Ve zbylých bodech bude vyhodnocení stavů vody a páry stejné jako v předchozích 

provozních bodech. K vyčíslení jsou použity rovnice popsané u předchozího výpočtu. 

Konkrétně pak pro entalpii 𝑖7 vztah (4.63), pro tlak 𝑝6 (4.66), pro entalpii 𝑖6 (4.65), pro tlak 𝑝5 

(4.70), pro entalpii 𝑖5  (4.69), pro entalpii 𝑖𝑆𝑁𝐾  (4.74), pro entalpii 𝑖4  (4.77), pro entalpii 𝑖𝑘 

(4.57), pro entalpii 𝑖10  (4.80), pro entalpii 𝑖9  (4.81), pro tlak 𝑝9  (4.82), pro tlak 𝑝8  (4.85), 

pro entalpii 𝑖8 (4.84), pro teplotu 𝑡𝐼𝐼𝐼_𝑠𝑎𝑡 (4.73), pro korigovaný tlak 𝑝𝐼𝐼𝐼
∗  (4.87) a pro entalpii 

𝑖𝑁𝑇𝑂 (4.89). 

Před iteračním výpočtem je potřeba upravit bilanční rovnice popisující množství 

kondenzátu použitého pro zástřik. Z bilancí předchozích provozních stavů byla zvolena 

účinnost ZO jako 𝜂𝑍𝑂 = 91,0 [%]. Množství topné páry pro ZO 𝑀𝑝
′  se stanoví jako: 

 
𝑀𝑝

′ =
𝑄𝑡

(𝑖𝑝
′ − 𝑖𝑘)

∙
1

𝜂𝑍𝑂
=

32,50 ∙ 103

(2 775,7 − 431,3)
∙

1

0,910
= 15,4 [kg/s] (4.127) 

Dále bude provedený iterační výpočet s následujícími kroky: 

1. Opět bude zavedený předpoklad 𝑀𝑎𝑑 = 𝑀7. 

2. Rovnicí (4.83) se zjistí množství topné páry pro VTO1 𝑀𝐼𝑉(𝑉𝑇𝑂1). 

3. Vztahem (4.60) se stanoví množství páry pro odplynění v napájecí nádrži 𝑀𝐼𝑉(𝑂𝐷).  

4. Celkové množství páry v odběru IV 𝑀𝐼𝑉 se dopočítá podle rovnice (4.67). 

5. Množství kondenzátu vstupující do napájecí nádrže 𝑀5 se zjistí: 

 𝑀5 = 𝑀𝐼𝐼𝐼 + 𝑀𝑝
′ − 𝑀𝑧á𝑠𝑡ř𝑖𝑘 (4.128) 

6. Množství páry v odběru III 𝑀𝐼𝐼𝐼 se stanoví rovnicí (4.68). 

7. Druhý způsob stanovení množství páry v odběru III 𝑀𝐼𝐼𝐼 je pomocí rovnice (4.113). 

8. Stanoví se skutečné množství páry v protitlaku 𝑀𝑝:  

 𝑀𝑝(𝑠𝑘𝑢𝑡) = 𝑀𝑝
′ − 𝑀𝑧á𝑠𝑡ř𝑖𝑘 (4.129) 

9. Skutečné množství páry v protitlaku 𝑀𝑝(𝑠𝑘𝑢𝑡) lze také spočítat podle (4.58). 

10. V celém výpočtu nyní figurují dvě neznámé proměnné, a to ∆𝑡𝑝𝑜𝑑𝑐ℎ𝑙 a 𝑀𝑧á𝑠𝑡ř𝑖𝑘. Hodnota 

∆𝑡𝑝𝑜𝑑𝑐ℎ𝑙  se stanoví tak, aby se hodnoty množství 𝑀𝐼𝐼𝐼  v bodech 6) a 7) po poslední iteraci 

rovnaly. Množství 𝑀𝑠𝑡ř𝑖𝑘  se určí způsobem, aby se po poslední iteraci rovnaly hodnoty 

skutečného množství páry v protitlaku z bodů 8) a 9). 

Po ukončení iteračního výpočtu jsou výsledky jednotlivých proměnných následující: 

Množství topné páry pro VTO1 𝑀𝐼𝑉(𝑉𝑇𝑂1): 

 𝑀𝐼𝑉(𝑉𝑇𝑂1) = 0,4 [kg/s] (4.130) 

Množství páry pro odplynění 𝑀𝐼𝑉(𝑂𝐷):  

 𝑀𝐼𝑉(𝑂𝐷) = 0,7 [kg/s] (4.131) 

 Celkové množství páry v odběru IV 𝑀𝐼𝑉:  

 𝑀𝐼𝑉 = 1,1 [kg/s] (4.132) 
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Množství kondenzátu vstupující do napájecí nádrže 𝑀5: 

 𝑀5 = 14,1 [kg/s] (4.133) 

 Množství páry v odběru III 𝑀𝐼𝐼𝐼: 

 𝑀𝐼𝐼𝐼 = 0,4 [kg/s] (4.134) 

 Skutečné množství páry v protitlaku 𝑀𝑝(𝑠𝑘𝑢𝑡): 

 𝑀𝑝(𝑠𝑘𝑢𝑡) = 13,7 [kg/s] (4.135) 

 Množství kondenzátu použitého pro zástřik 𝑀𝑠𝑒𝑠𝑡ř𝑖𝑘: 

 𝑀𝑧á𝑠𝑡ř𝑖𝑘 = 1,7 [kg/s] (4.136) 

 Hodnota podchlazení topného kondenzátu ∆𝑡𝑝𝑜𝑑𝑐ℎ𝑙: 

 ∆𝑡𝑝𝑜𝑑𝑐ℎ𝑙 = 7,8 [°C] (4.137) 

 Z rovnice (4.86) se stanoví měrná práce napájecího čerpadla 𝑎𝑁Č: 

 𝑎𝑁Č = 60,2 [kJ/kg] (4.138) 

Z rovnic (4.7) a (4.8) lze stanovit měrná práce turbíny 𝑎𝑇: 

 𝑎𝑇 = 623,3 [kJ/kg] (4.139) 

 Vztahem (4.6) se dopočítá svorkový výkon 𝑃𝑠𝑣: 

 𝑃𝑠𝑣 = 8 988 [kW] (4.140) 

 Výsledky jsou uvedené v tabulce 4.6 společně s výsledky bilančního výpočtu 

pro provozní bod I a II. 

Zpětná kontrola 

Při porovnání množství admisní páry se součtem všech množství páry vystupující 

z turbíny se zjistí chyba 𝑒𝑟(𝑀), ke které během výpočtu došlo. V provozním bodě I činí chyba 

zhruba 𝑒𝑟(𝑀)𝐼 = 0,006 %, v provozním bodě II zhruba 𝑒𝑟(𝑀)𝐼𝐼 = 0,013 % a v provozním 

bodě III zhruba 𝑒𝑟(𝑀)𝐼𝐼𝐼 = 0,019 %, což jsou přijatelné hodnoty. 

Měrná práce turbíny se dá také stanovit pomocí hodnoty svorkového výkonu 

z dálkového měření a upravením rovnice (4.6). Pro provozní bod I je to: 

 
𝑎𝑇(měřená) =

58,50 ∙ 103

81,5 ∙ 0,928
= 773,8 [kJ/kg] (4.141) 

Pro provozní bod II: 

 𝑎𝑇(měřená) = 736,4 [kJ/kg] (4.142) 

Pro provozní bod III: 

 𝑎𝑇(měřená) = 620,3 [kJ/kg] (4.143) 

Porovnáním hodnoty měrné práce turbíny z dálkového měření a spočítané hodnoty 

z tabulky 4.6 se stanoví chyba 𝑒𝑟(𝑎𝑇).V provozním bodě I činí zhruba 𝑒𝑟(𝑎𝑇)𝐼 = 1,720 % 

v provozním bodě II zhruba 𝑒𝑟(𝑎𝑇)𝐼𝐼 = 13,930 % a v provozním bodě III zhruba 𝑒𝑟(𝑎𝑇)𝐼𝐼𝐼 =
0,482 %, což jsou vyjma bodu III vysoké hodnoty a je potřeba některé hodnoty korigovat. 

Všechny hodnoty z dálkového/provozního měření v tabulce 4.3 jsou hodinové průměry 

měřených veličin bez směrodatných odchylek, proto nelze vyčíslit statistickou chybu. Všechny 

měřící přístroje na TG5 spadají pod normy ČSN EN 60953-2, která udává přesnost měřící 

techniky. [18] 
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Zmíněná norma udává pro měření teploty do 300 °C nejistotu měření ±1 °C a při 

teplotách nad 300 °C je to ±0,5 % z měřené hodnoty. Při měření průtoku lze uvažovat nejistotu 

do ±1 % z měřené hodnoty. Pro měření tlaku je nejistota ±0,5 % z rozsahu měřícího přístroje. 

Jelikož není uvedený typ měřícího přístroje použitý pro vyhodnocení tlaku na TG5, byly 

z katalogu společnosti JSP, s.r.o. [25] vybrány rozsahy, které by mohly být pro tuto aplikaci 

použity. Konkrétně pak 0..16 MPa, 0..4 MPa, 0..1,6 MPa a 0..400 kPa. V tabulce 4.7 jsou 

hodnoty dálkového měření z tabulky 4.3 rozšířené o pásmo udané nejistotami jednotlivých 

měřících přístrojů.   

 

Tabulka 4.7: Hodnoty dálkového měření s pásmem nejistot 

  Bod I Bod II Bod III 

  Spodní 

mez 
Průměr 

Horní 

mez 

Spodní 

mez 
Průměr 

Horní 

mez 

Spodní 

mez 
Průměr 

Horní 

mez 

𝒑𝒂𝒅 [MPa] 8,992 9,072 9,152 9,328 9,408 9,488 9,293 9,373 9,453 

𝒕𝒂𝒅 [°C] 522,1 523,1 524,1 520,3 521,3 522,3 523,5 525,5 527,5 

𝑴𝒂𝒅 [kg/s] 60,5 81,5 82,3 52,2 52,7 53,2 15,0 15,2 15,3 

𝒑𝑽 [MPa] 2,781 2,801 2,821 1,428 1,448 1,468 0,452 0,472 0,492 

𝒑𝑰𝑽 [MPa] 1,185 1,193 1,201 0,673 0,681 0,689 0,212 0,220 0,228 

𝒑𝑰𝑰𝑰 [MPa] 0,239 0,241 0,243 0,168 0,170 0,172 0,014 0,016 0,018 

𝒕𝒁𝑶𝟐 [°C] 104,2 104,7 105,2 102,0 102,5 103,0 94,9 95,4 95,9 

𝒕𝟒 [°C] 108,0 108,5 109,0 106,9 107,5 108,0 95,9 96,4 96,9 

𝒕𝟓 [°C] 108,7 109,3 109,8 107,7 108,2 108,8 96,4 96,9 97,4 

𝒕𝟔 [°C] 126,9 127,5 128,1 124,9 125,6 126,2 112,1 112,6 113,2 

𝒕𝟕 [°C] 136,1 136,8 137,5 136,1 136,8 137,5 136,8 137,4 138,1 

𝒕𝟖 [°C] 149,0 149,8 150,5 149,1 149,8 150,6 149,2 150,0 150,7 

𝒕𝟗 [°C] 156,0 156,8 157,6 163,7 164,5 165,3 162,3 163,2 164,0 

𝒕𝟏𝟎 [°C] 172,8 173,6 174,5 181,1 182,0 182,9 162,7 163,5 164,3 

∆𝒑𝑽𝑻𝑶𝟏 [MPa] 0,411 0,536 0,661 0,558 0,683 0,808 0,522 0,647 0,772 

∆𝒑𝑽𝑻𝑶𝟐 [MPa] 0,738 0,863 0,988 0,911 1,036 1,161 0,481 0,606 0,731 

 

Pro všechny provozní body proběhne stejný bilanční výpočet, a to nejprve s hodnotami 

horní meze měřených veličin z tabulky 4.7 a poté s hodnotami spodní meze. Jedná se 

o zjednodušené řešení nejistoty měření, ale pro tyto účely je dostatečné. Výsledky jsou uvedené 

v tabulce 4.8.  
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Tabulka 4.8: Pásmo výsledků z bilančního výpočtu tepelného schématu 

  Bod I Bod II Bod III 

  Spodní mez Horní mez Spodní mez Horní mez Spodní mez Horní mez 

𝒊𝒌 [kJ/kg] 466,4 474,9 457,2 465,7 427,1 435,5 

𝑴𝒑 [kg/s] 67,7 67,5 45,1 45,0 - - 

𝑴𝒑
′  [kg/s] - - - - 15,4 15,4 

𝒑𝟕 [MPa] 0,321 0,340 0,321 0,340 0,327 0,346 

𝒊𝟕 [kJ/kg] 571,3 579,9 571,3 579,9 574,0 582,5 

𝒑𝟔 [MPa] 0,35 0,37 0,35 0,37 0,36 0,38 

𝒊𝟔 [kJ/kg] 531,5 540,1 523,3 531,9 468,4 476,8 

𝒑𝟓 [MPa] 0,381 0,400 0,381 0,400 0,387 0,406 

𝒊𝟓 [kJ/kg] 454,2 462,7 449,8 458,2 402,2 410,6 

𝒊𝑺𝑵𝑲 [kJ/kg] 452,8 461,3 448,4 456,9 400,8 409,3 

𝒊𝟒 [kJ/kg] 450,8 459,3 446,5 454,9 399,6 408,0 

𝒊𝟏𝟎 [kJ/kg] 735,2 744,0 771,8 780,7 691,3 700,1 

𝒑𝟗 [MPa] 18,927 19,087 10,364 10,524 8,899 11,059 

𝒊𝟗 [kJ/kg] 668,6 677,3 653,3 662,0 694,1 695,3 

𝒑𝟖 [MPa] 19,463 19,623 11,046 11,206 9,546 11,706 

𝒊𝟖 [kJ/kg] 639,0 647,6 633,9 642,5 633,5 643,4 

𝒂𝑵Č [kJ/kg] 67,7 67,7 62,6 62,7 59,5 60,9 

𝒊𝑽𝑻𝑶𝟐 [kJ/kg] 970,1 973,7 816,4 822,2 606,9 620,5 

𝒊𝑽𝑻𝑶𝟏 [kJ/kg] 796,0 798,7 690,2 694,3 614,8 621,8 

𝒕𝑰𝑰𝑰_𝒔𝒂𝒕 [°C] 128,5 130,5 126,6 128,6 113,6 115,6 

𝒑𝑰𝑰𝑰
∗  [MPa] 0,258 0,274 0,244 0,259 0,162 0,173 

𝑴𝑽 [kg/s] 2,4 2,5 2,8 2,8 0,0 0,0 

𝑴𝑰𝑽(𝑽𝑻𝑶𝟏) [kg/s] 0,9 0,9 0,3 0,3 0,4 0,3 

𝑴𝑽𝑻𝑶𝟏 [kg/s] 3,3 3,4 3,1 3,2 0,4 0,3 

𝑴𝑰𝑽(𝑶𝑫) [kg/s] 0,9 1,0 0,8 0,9 0,7 0,7 

𝑴𝑰𝑽 [kg/s] 1,8 1,9 1,1 1,2 1,1 1,1 

𝑴𝟓 [kg/s] 76,4 77,9 48,2 49,2 14,1 14,1 

𝑴𝑰𝑰𝑰 [kg/s] 2,7 2,7 1,6 1,6 0,4 0,4 

∆𝒕𝒑𝒐𝒅𝒄𝒉𝒍 [°C] 7,3 7,3 6,5 6,5 7,8 7,8 

𝑴𝒑(𝒔𝒌𝒖𝒕) [kg/s] 73,7 75,2 46,6 47,6 13,6 13,9 

𝑴𝒛á𝒔𝒕ř𝒊𝒌 [kg/s] - - - - 1,7 1,7 

𝜼𝒁𝑶 [%] 91,8 89,8 96,7 94,6 1) 91,0 1) 91,0 

𝒂𝑻 [kJ/kg] 761,4 760,0 765,9 764,8 624,4 622,0 

𝑷𝒔𝒗 [kW] 57538 58591 37450 38151 8914 9060 

𝒂𝑻(měřená) [kJ/kg] 781,6 766,1 665,4 652,2 626,6 614,2 

1) Stanovená hodnota 
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Nyní lze opět vyhodnotit chybu na průtoku 𝑒𝑟(𝑀) a chybu na technické práci turbíny 

𝑒𝑟(𝑎𝑇). Při hodnotách horní i spodní meze vstupních hodnot. Jednotlivé chyby jsou vyčísleny 

v tabulce 4.9. 

 

Tabulka 4.9: Chyby výpočtu při použití pásma nejistot 

  Bod I Bod II Bod III 

  Spodní mez Horní mez  Spodní mez Horní mez  Spodní mez Horní mez  

𝒆𝒓(𝑴) [%] 0,001 0,013 0,020 0,006 0,052 0,005 

𝒆𝒓(𝒂𝑻) [%] 2,650 0,806 13,125 14,721 1,264 0,193 

 

Chyby na technické práci jsou stále příliš vysoké a je potřeba upravit vstupní 

předpoklady. Při výpočtu termodynamické účinnosti jednotlivých kuželů byla použita lineární 

aproximace dvou návrhových stavů. Ve skutečnosti však není tato závislost lineární, 

ale parabolická. Chyba, ke které při linearizaci došlo, je znázorněná na obrázku 23. 

 

Obrázek 23: Chyba způsobená linearizací 

 

Hodnoty termodynamické účinnosti stanovené lineární aproximací proto můžeme 

upravit tak, aby splňovaly předpokládaný parabolický průběh a provést celý výpočet znovu. 

Upravené hodnoty účinnosti jsou sepsané v tabulce 4.10. 

 

Tabulka 4.10: Upravené hodnoty termodynamických účinností 

  Bod I Bod II Bod III 

𝜼𝑻𝑫𝒊(𝑰) [%] 69,80 64,34 60,00 

𝜼𝑻𝑫𝒊(𝑰𝑰) [%] 87,65 71,23 60,00 

𝜼𝑻𝑫𝒊(𝑰𝑰𝑰) [%] 87,50 72,27 60,00 

𝜼𝑻𝑫𝒊(𝑰𝑽) [%] 78,20 63,20 60,00 

 

Se změnami termodynamické účinnosti se změní i průběh expanze v TG5. Vyhodnocení 

stavů páry v jednotlivých bodech expanze se provede stejným způsobem, který je uvedený 

ve vzorovém výpočtu. Konkrétně za pomoci rovnic (4.3) a (4.37) až (4.50). Vyčíslení 

jednotlivých stavů pro všechny provozní body je v tabulce 4.11.  
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Tabulka 4.11: Průběh expanze po úpravě vstupních hodnot 

  Bod I Bod II Bod III 

𝒔𝒂𝒅 [kJ/kg/K] 6,7296 6,7037 6,7188 

𝒊𝑽(𝒊𝒛) [kJ/kg] 3 088,2 2 912,1 2 694,5 

𝒊𝑽 [kJ/kg] 3 195,8 3 099,0 2 995,5 

𝒔𝑽 [kJ/kg/K] 6,8998 7,0393 7,3630 

𝒊𝑰𝑽(𝒊𝒛) [kJ/kg] 2 970,7 2 912,9 2 976,1 

𝒊𝑰𝑽 [kJ/kg] 2 998,5 2 966,4 2 983,9 

𝒔𝑰𝑽 [kJ/kg/K] 6,9508 7,1431 7,3777 

𝒊𝑰𝑰𝑰(𝒊𝒛) [kJ/kg] 2 687,0 2 754,5 2 775,4 

𝒊𝑰𝑰𝑰 [kJ/kg] 2 725,9 2 813,2 2 858,8 

𝒔𝑰𝑰𝑰 [kJ/kg/K] 7,0475 7,2791 7,5649 

𝒕𝒑 [°C] 112,2 136,6 167,4 

𝒑𝒑 [MPa] 0,154 0,143 0,112 

𝒊𝒑(𝒊𝒛) [kJ/kg] 2 630,4 2 707,1 2 778,1 

𝒉𝟎 [kJ/kg] 248,7 337,3 451,6 

𝒉𝟏 [kJ/kg] 197,3 132,6 11,6 

𝒉𝟐 [kJ/kg] 272,6 153,2 125,1 

𝒉𝟑 [kJ/kg] 74,7 67,1 48,4 

 

Nyní se znovu provede bilanční výpočet pro celé schéma v jednotlivých provozních 

bodech. Výsledky jsou uvedené v tabulce 4.12. 

 

Tabulka 4.12: Konečné výsledky bilančního výpočtu tepelného oběhu 

  Bod I Bod II Bod III 

𝒊𝒌 [kJ/kg] 470,6 461,5 431,3 

𝑴𝒑 [kg/s] 67,8 43,0 - 

𝑴𝒑
′  [kg/s] - - 15,4 

𝒑𝟕 [MPa] 0,330 0,330 0,336 

𝒊𝟕 [kJ/kg] 575,6 575,6 578,3 

𝒑𝟔 [MPa] 0,36 0,36 0,37 

𝒊𝟔 [kJ/kg] 535,8 527,6 472,6 

𝒑𝟓 [MPa] 0,390 0,390 0,396 

𝒊𝟓 [kJ/kg] 458,4 454,0 406,4 

𝒊𝑺𝑵𝑲 [kJ/kg] 457,1 452,6 405,0 

𝒊𝟒 [kJ/kg] 455,0 450,7 403,8 

𝒊𝟏𝟎 [kJ/kg] 739,6 776,2 695,7 
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Tabulka 4.12: Konečné výsledky bilančního výpočtu tepelného oběhu   ̶ pokračování 

𝒑𝟗 [MPa] 19,007 10,444 9,979 

𝒊𝟗 [kJ/kg] 672,9 657,7 694,7 

𝒑𝟖 [MPa] 19,543 11,126 10,626 

𝒊𝟖 [kJ/kg] 643,3 638,2 638,4 

𝒂𝑵Č [kJ/kg] 67,7 62,6 60,2 

𝒊𝑽𝑻𝑶𝟐 [kJ/kg] 971,9 819,3 613,8 

𝒊𝑽𝑻𝑶𝟏 [kJ/kg] 797,4 692,2 618,3 

𝒕𝑰𝑰𝑰_𝒔𝒂𝒕 [°C] 129,5 127,6 114,6 

𝒑𝑰𝑰𝑰
∗  [MPa] 0,266 0,251 0,167 

𝑴𝑽 [kg/s] 2,4 2,7 0,0 

𝑴𝑰𝑽(𝑽𝑻𝑶𝟏) [kg/s] 0,9 0,3 0,4 

𝑴𝑽𝑻𝑶𝟏 [kg/s] 3,3 3,0 0,4 

𝑴𝑰𝑽(𝑶𝑫) [kg/s] 1,0 0,8 0,6 

𝑴𝑰𝑽 [kg/s] 1,9 1,1 1,0 

𝑴𝟓 [kg/s] 77,2 48,8 14,1 

𝑴𝑰𝑰𝑰 [kg/s] 2,7 1,6 0,4 

∆𝒕𝒑𝒐𝒅𝒄𝒉𝒍 [°C] 7,3 6,5 7,8 

𝑴𝒑(𝒔𝒌𝒖𝒕) [kg/s] 74,5 47,3 13,4 

𝑴𝒛á𝒔𝒕ř𝒊𝒌 [kg/s] - - 1,7 

𝜼𝒁𝑶 [%] 91,1 91,0 0,0 

𝒂𝑻 [kJ/kg] 766,6 665,1 631,0 

𝑷𝒔𝒗 [kW] 58 513 32 847 8 854 

𝒂𝑻(měřená) [kJ/kg] 773,8 658,7 630,2 

1) stanovená hodnota 

  

V tabulce 4.13 je vyhodnocená chyba na průtoku 𝑒𝑟(𝑀) a chyba na technické práci 

turbíny 𝑒𝑟(𝑎𝑇). 

 

Tabulka 4.13: Výsledné chyby výpočtu 

  Bod I Bod II Bod III 

𝒆𝒓(𝑴) [%] 0,003 0,124 0,019 

𝒆𝒓(𝒂𝑻) [%] 0,940 0,950 0,482 

  

Úpravou termodynamických účinností se sice pro provozní stav v bodě I a v bodě II 

nepatrně zvýšila chyba na průtoku 𝑒𝑟(𝑀), ale značně se zpřesnil výpočet měrné práce turbíny 

ve všech provozních stavech. Chyba u práce turbíny je ve všech případech pod 1%, což je 

přípustná hodnota a výsledky v tabulkách 4.11 a 4.12 lze prohlásit za platné a konečné. 
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4.1.5 Tepelná účinnost bloku 

 Kritériem pro posouzení provozu TG5 je tepelná účinnost celého parního schématu, 

ve kterém je TG5 zařazená. V rámci provozu EOP není možné tuto účinnost vyhodnotit, mimo 

případu připraveného blokového měření. Díky přítomnosti společné sběrny vysokotlaké páry 

nelze k TG5 přiřadit za provozu jeden konkrétní kotel. Společné sběrny páry z jednotlivých 

odběrů a vzájemné propojení výtlaků jednotlivých čerpadel umožňuje použití napájecích 

čerpadel nebo vysokotlakých regeneračních ohříváků jiného bloku.  

 Provoz TG5 lze posoudit podle dílčího řešeného tepelného schématu. Obecný vztah 

pro tepelnou účinnost je:  

 
𝜂𝑡 =

𝑎𝑇 − 𝑎𝐾Č − 𝑎𝑁Č

�̇�𝐷
 (4.144) 

kde 𝜂 [−] je tepelná účinnost oběhu, 𝑎𝑇 [kJ/kg] je měrná technická práce a �̇�𝐷[kJ/kg] je teplo 

dodané do tepelného oběhu, které je vypočítáno jako rozdíl entalpie před TG5 a entalpie 

napájecí vody za VTO: 

 �̇�𝐷 = 𝑖𝑎𝑑 − 𝑖10 (4.145) 

Měrná práce napájecího čerpadla 𝑎𝑁Č se vypočítá podle rovnice (4.86): 

 𝑎𝑁Č = 643,3 − 575,6 = 67,7 [kJ/kg] (4.146) 

Měrná práce kondenzátního čerpadla 𝑎𝐾Č je stanovená v [20] jako 𝑎𝐾Č = 1,4 [kJ/kg]. 

Hodnoty pro stanovení tepelné účinnosti oběhu v provozním bodě I jsou v tabulce 4.11 

a 4.12. Teplo dodané do oběhu �̇�𝐷 se stanoví pomocí rovnice (4.145): 

 �̇�𝐷 = 3444,5 − 739,6 = 2704,9 [kJ/kg] (4.147) 

 Poté se dopočítá tepelná účinnost oběhu 𝜂𝑡 podle vztahu (4.144): 

 
𝜂𝑡 =

766,6 − 67,7 − 1,4

2704,9
= 0,258 → 25,8 [%] (4.148) 

 Výsledky všech provozních stavů jsou uvedené v tabulce 4.14. 

 

Tabulka 4.14: Výsledky vyhodnocení tepelné účinnosti 

  Bod I Bod II Bod III 

�̇�𝑫 [kJ/kg] 2 704,9 2 660,1 2 751,4 

𝒂𝑵Č [kJ/kg] 67,7 62,6 60,2 

𝜼𝒕 [%] 25,8 22,6 20,7 

 

 

 

 



Bc. Vítek Rak  VUT v Brně: FSI - EÚ OEI 

Rekonstrukce turbogenerátoru TG 5 v Elektrárně Opatovice 

 

65 

 

4.2 Ekonomická analýza 

4.3 Teplárenský modul 

Pro vyhodnocení provozu stávající TG5 je důležitým parametrem teplárenský modul 𝑒, který 

udává poměr mezi „vyrobenou elektřinou a vyrobeným teplem“ ku „teplu dodaného 

do tepelného oběhu“. Lze říci, že udává celkovou míru využití energie dodané do oběhu, 

protože konečným produktem TG5 je vyrobená elektřina a teplo. 

 
𝑒 =

𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡ř𝑖𝑛𝑎 + 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜

𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑛é 
 (4.149) 

Konečným produktem z TG5 jsou dvě rozdílné formy energií  ̶  elektřina a teplo. 

Elektřina, podobně jako mechanická energie, se může téměř neomezeně transformovat v jiné 

formy energií, třeba v teplo (elektřina  ̶  elektrický odpor, mechanická energie  ̶  tření). Naopak 

měnit teplo v plném rozsahu na mechanickou práci (nebo elektřinu) nelze. Toto omezení 

popisuje druhý termodynamický zákon. [7]  

 Ve vztahu, který popisuje rovnice (4.149), se sčítají dvě odlišné formy energií  ̶  

neomezeně transformovatelná elektřina s omezeně transformovatelným teplem. Z tohoto 

důvodu někdy bývají k rovnici (4.149) vznášeny připomínky. Sčítání obou forem energie 

neporušuje zákon o zachování energie a s ohledem na vyrobenou elektřinu není porušen ani 

druhý termodynamický zákon. Vyrobené teplo není určené k další transformaci 

na mechanickou práci (elektřinu), ale k vytápění nebo ohřevu TUV, proto je zbytečné na něj 

aplikovat druhý termodynamický zákon. [7] 

 Teplárenský modul se vyhodnotí ve všech provozních bodech. Jedná se 

o bezrozměrovou veličinu, proto je potřeba dosazovat všechny hodnoty ve správných 

jednotkách. Teplárenský modul pro provozní bod I se stanoví jako vztahem (4.149) jako: 

 
𝑒 =

(𝑃𝑠𝑣[MWe] + 𝑄𝑡[MWt]) ∙ 103

�̇�𝐷[kJ/kg] ∙ 𝑀𝑎𝑑[kg/s]
  

 
𝑒 =

(58,50 + 147,82) ∙ 103

2704,9 ∙ 81,46
= 0,936 → 93,6[%] (4.150) 

 Lze říci, že je využito 93,6 % z energie dodané do oběhu. Dále lze stanovit podíl výroby 

elektřiny a výroby tepla jako: 

 
podíl(ele) =

𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡ř𝑖𝑛𝑎

𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑛é
=

𝑃𝑠𝑣[MWe] ∙ 103

�̇�𝐷[kJ/kg] ∙ 𝑀𝑎𝑑[kg/s]
  

 
podíl(ele) =

58,50 ∙ 103

2704,9 ∙ 81,46
= 26,55 [%] (4.151) 

 
podíl(tep) =

𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜

𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑛é
=

𝑄𝑡[MWt] ∙ 103

�̇�𝐷[kJ/kg] ∙ 𝑀𝑎𝑑[kg/s]
  

 
podíl(tep) =

147,82 ∙ 103

2704,9 ∙ 81,46
= 67,09 [%] (4.152) 

 Teplárenský modul a podíly výroby pro zbylé provozní body jsou uvedené v tabulce 

4.15. 
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Tabulka 4.15: Teplárenský modul 

  Bod I Bod II Bod III 

𝒆 [%] 93,6 93,1 98,8 

podíl(ele) [%] 26,6 23,0 20,9 

podíl(tep) [%] 67,1 70,1 77,9 

 

4.3.1 Ekonomika provozu TG5 

V jednotlivých provozních bodech I, II a III lze stanovit základní ekonomické ukazatele jako 

jsou výnosy, náklady a zisky. 

˗ Výnosy představují skutečné peněžní transakce obdržené za prodej konečného produktu. 

V případě TG5 jsou konečným produktem elektřina a teplo. 

˗ Jako provozní náklady jsou brány finanční částky nutné k zajištění provozu TG5, resp. značí 

náklady vydané na výrobu dodaného tepla do oběhu (výrobu přehřáté páry). 

˗ Zisk je rozdíl mezi výnosy a provozními náklady a udává rentabilitu TG5. Je-li zisk záporný 

jedná se o ztrátu. 

Před výpočtem těchto ukazatelů je nejprve potřeba stanovit cenu za prodej elektřiny, 

prodej tepla a cenu výroby dodaného tepla. 

Prodejní cena bude uvažována podle [23] jako cena tepla na výstupu z primárních 

rozvodů a činí 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑡𝑒𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗 = 219,00 [Kč/GJ]. Cena elektřiny není závislá na rozhodnutí 

EOP, ale je udávaná společným trhem. Podle [22] byla pro tuto práci stanovená průměrná cena 

za prodej elektřiny pro rok 2017 jako 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑒𝑙𝑒,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗 = 36,46 [€/MWh]. Náklady na výrobu 

dodaného tepla do oběhu, resp. přehřáté páry, nejsou veřejně vykazovány. Jelikož 

pro společnost EOP představují citlivou obchodní informaci, která nesmí být uveřejněná, byla 

po doporučení zvolená cena výroby přehřáté páry jako 90 % z ceny za prodej tepla, tedy 

𝑐𝑒𝑛𝑎𝑡𝑒𝑝,𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑎 = 197,10 [Kč/GJ]. 

 K výpočtu slouží data z dálkového/provozního měření z tabulky 4.3 a výše stanovené 

ceny. Všechny finanční toky budou vztažené k jedné hodině provozu. Pro provozní bod I bude 

výnos z prodeje tepla stanoven jako: 

výnos(tep)𝐼[Kč/hod] = 𝑄𝑡[M𝑊𝑡] ∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑡𝑒𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗[Kč/GJ] ∙ 3,6 

 výnos(tep)𝐼 = 147,82 ∙ 219,00 ∙ 3,6 = 116 543,65 [Kč/hod] (4.153) 

Výnos z prodeje elektřiny se dopočítá jako: 

výnos(ele)𝐼[€/hod] = 𝑃𝑠𝑣[M𝑊𝑒] ∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑒𝑙𝑒,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗[€/MWh] 

 výnos(ele)𝐼 = 58,50 ∙ 36,46 = 2 132,91 [€/hod] (4.154) 

S průměrným kurzem pro Euro za rok 2017 podle [24] 26,33 [Kč/€] je výnos elektřiny: 

 výnos(ele)𝐼 = 2 132,91 ∙ 26,33 = 56 159,52 [Kč/hod] (4.155) 
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Náklady na výrobu dodaného tepla se stanoví: 

náklady𝐼[Kč/hod] = �̇�𝐷[kJ/kg] ∙ 𝑀𝑎𝑑[t/hod] ∙ 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑡𝑒𝑝,𝑐ý𝑟𝑜𝑏𝑎[Kč/GJ] ∙
1

1000
 

 
náklady𝐼 = 2704,9 ∙ 293,3 ∙ 197,10 ∙

1

1000
= 156 346,58 [Kč/hod] (4.156) 

 Zisk v provozním bodě I je pak: 

zisk𝐼[Kč/hod] = výnos(tep)𝐼 + výnos(ele)𝐼 − náklady𝐼 

 zisk𝐼=116 543,65 + 56 159,52 − 156 346,58 = 16 356,60 [Kč/hod] (4.157) 

Zbylé provozní body jsou uvedené v tabulce 4.16. 

 

Tabulka 4.16: Ekonomické ukazatele provozu stávající TG5 

  Bod I Bod II Bod III 

výnos(tep) [Kč/hod] 56 159,52 77 463,45 25 615,90 

výnos(ele) [Kč/hod] 116 543,65 30 930,94 8 382,65 

náklady [Kč/hod] 156 346,58 99 489,43 29 615,19 

zisk [Kč/hod] 16 356,60 8 904,96 4 383,36 

  

Celoroční provoz TG5 byl podle provozních hodin rozdělen na jednotlivé oblasti jako 

˗ Oblast A s dobou trvání 𝜏𝐴 = 3 360 [hod] 
˗ Oblast B s dobou trvání 𝜏𝐵 = 2 640 [hod]  
˗ Oblast C s dobou trvání 𝜏𝐶 = 1 608 [hod] 

Nyní lze hodnoty z tabulky 4.16 přepočítat na absolutní čísla vystihující provoz TG5 za celý 

rok 2017. 

výnos(tep) = výnos(tep)𝐼 ∙ 𝜏𝐴 + výnos(tep)𝐼𝐼 ∙ 𝜏𝐵 + výnos(tep)𝐼𝐼𝐼 ∙ 𝜏𝐶  

výnos(tep) = 26 159,52 ∙ 3 360 + 77 463,45 ∙ 2640 + 25 615,90 ∙ 1608 

 výnos(tep)=663 716 179,87 [Kč/rok] (4.158) 

 Výpočet pro výnos z prodeje elektřiny, náklady a zisk bude totožný. Výsledky jsou 

uvedené v tabulce 4.17. 

 

Tabulka 4.17: Roční vyhodnocení provozu stávající TG5 

výnos(tep) [Kč/rok] 663 716 179,87 

výnos(ele) [Kč/rok] 292 483 850,48 

náklady [Kč/rok] 866 160 701,62 

zisk [Kč/rok] 90 039 328,74 
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5 Návrhy řešení rekonstrukce TG5 
Pro navýšení ekonomiky provozu se v návrhu nové TG5 předpokládá navýšení elektrického 

výkonu TG5 na 63 MWe se zachováním stávajícího generátoru a využitím jeho rezervy. 

Společnost EOP je v současné době připravuje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení 

na dodávku nové TG5. Od některých společností byly dodány předběžné technické návrhy 

na novou TG5. Z důvodu utajení obchodního tajemství nejsou technické parametry návrhů 

jednotlivých dodavatelů veřejné, aby nedošlo k ovlivnění konečného výsledku. 

 Po diskuzi s vedoucím práce a konzultantem z EOP bylo stanoveno pásmo hodnot 

tepelných účinností oběhu v jednotlivých zkoumaných provozních bodech, ve kterém se 

v dnešní době návrhy běžně pohybují. Spodní a morní mez pásma hodnot tepelných účinností 

je v tabulce 5.1. Pro porovnání je uvedená také tepelná účinnost oběhu se stávající TG5. 

 

Tabulka 5.1: Hodnoty tepelných účinností oběhu 

 Bod I Bod II Bod III 

Spodní mez 28,0 % 28,0 % 25,0 % 

Horní mez 34,0 % 34,0 % 29,0 % 

Stávající s TG5 25,8 % 22,6 % 20,7 % 

 

Z tabulky 5.1 je patrné, že tepelný oběh nové TG5 bude mít vyšší tepelnou účinnost než 

stávající TG5. 

Za pomocí pásma tepelné účinnosti lze sestrojit výkonové pásmo a tím předpokládat 

výkonové parametry nového návrhu v jednotlivých provozních bodech. Podobně jako 

na obrázku 16 v kapitole „4 Technicko-ekonomická analýza stávajícího TG5“ je na obrázku 24 

znázorněný diagram provozu TG5 s vyznačeným pásmem navrhovaných výkonových 

parametrů. Je patrné, že tepelný výkon TG5 v roce 2017 zastupoval značný podíl na celkovém 

tepelném výkonu EOP, který je také zanesený do diagramu na obrázku  24. Při stanovení pásma 

nových výkonových parametrů je třeba zohlednit křivku představující celkový tepelný výkon 

EOP. 
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 Vztahem (4.149) se stanoví pásmo hodnot teplárenského modulu společně 

s jednotlivými podíly výroby stejně jako v kapitole „4.3 Teplárenský modul“. Meze výsledného 

pásma jsou uvedené v tabulce 5.2. 

Tabulka 5.2: Teplárenský modul návrhů nové TG5 

Spodní mez  Bod I Bod II Bod III 

𝒆 [%] 87,2 86,8 98,1 

podíl(ele) [%] 25,0 19,0 15,1 

podíl(tep) [%] 62,2 67,9 83,0 

Horní mez  Bod I Bod II Bod III 

𝒆 [%] 99,9 99,6 99,1 

podíl(ele) [%] 28,0 27,1 24,4 

podíl(tep) [%] 71,9 72,5 74,6 

 

Obrázek 24: Návrhy provozních režimů 
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 S předpokladem neměnných cen se stanoví pásmo pro ekonomické ukazatele 

jednotlivých provozních bodů stejným způsobem jako v kapitole „4.3.1 

Ekonomika provozu TG5“. Meze tohoto pásma jsou uvedené v tabulce 5.3. 

 

Tabulka 5.3: Ekonomické ukazatele provozu návrhů nové TG5 

Spodní mez  Bod I Bod II Bod III 

výnos(tep) [Kč/hod] 105 663,54 70 977,52 20 570,14 

výnos(ele) [Kč/hod] 50 875,09 23 222,20 3 583,04 

náklady [Kč/hod] 134 816,40 85 147,20 22 705,92 

zisk [Kč/hod] 21 722,24 9 052,53 1 447,27 

Horní mez  Bod I Bod II Bod III 

výnos(tep) [Kč/hod] 127 423,38 83 907,28 30 661,66 

výnos(ele) [Kč/hod] 61 439,48 39 158,07 13 182,96 

náklady [Kč/hod] 149 007,60 99 338,40 37 606,68 

zisk [Kč/hod] 39 855,26 23 726,95 6 237,95 

  

S předpokladem stejně dlouhých provozních oblastí A, B a C lze provést vyhodnocení 

ročního provozu TG5. Výsledky ročního shrnutí jsou v tabulce 5.4. 

 

Tabulka 5.4: Roční vyhodnocení provozu návrhů nové TG5 

Spodní mez 

výnos(tep) [Kč/rok] 575 486 964,83 

výnos(ele) [Kč/rok] 238 008 450,11 

náklady [Kč/rok] 714 282 831,36 

zisk [Kč/rok] 99 212 583,58 

Horní mez 

výnos(tep) [Kč/rok] 698 961 757,79 

výnos(ele) [Kč/rok] 331 012 132,02 

náklady [Kč/rok] 823 390 453,44 

zisk [Kč/rok] 206 583 436,37 

  

Z výsledků v tabulce 4.17 a 5.4 je patrné zlepšení ekonomiky provozu TG5 a nárůst 

zisku zhruba o 9,2 mil. Kč až 116,5 mil. Kč/rok. Porovnáním provozních nákladů stávající TG5 

a nových návrhů lze stanovit úsporu zhruba 40,5 mil. až 143 mil. Kč/rok. Srovnání výnosů, 

nákladů a zisků stávající TG5 a nových návrhů je znázorněný v grafu na obrázku 25. 

 Pro rekonstrukci TG5 je společností EOP vypsaný investiční plán, ve kterém 

předpokládané investice v roce 2018 zhruba 2 mil. Kč, v roce 2019 zhruba 73,5 mil. Kč a v roce 

2020 zhruba 173 mil. Kč. Celkové investice na dodávku nové TG5 se předpokládají v hodnotě 

zhruba 248,5 mil. Kč bez zohlednění dotací.  
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Závěr 
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla patří mezi nejefektivnější a ekologicky šetrné způsoby 

využívání primárních energetických zdrojů. Použitím jednoho tepelného oběhu pro získání 

dvou forem energie se výrazně snižuje spotřeba primárních energetických zdrojů, čímž se šetří 

životní prostředí. Dalším ekologickým přínosem kombinované výroby je snížené množství 

vypouštěných znečišťujících látek vznikajících oxidací fosilních paliv. Nejčastěji se 

kombinované výroby využívá v průmyslovém oboru nazývaném teplárenství, které 

prostřednictvím systému centrálního zásobování teplem zásobuje teplem své spotřebitele. 

Jelikož se potřeby elektřiny a tepla navzájem nekryjí, je důležitým kritériem pro zachování 

výhod kombinované výroby volba vhodného typu tepelného stroje, který by dokázal obě 

potřeby nezávisle pokrýt. 

 V první části diplomové práce jsou popsány průběhy potřeb elektřiny a tepla. Z důvodu 

střídání ročních období kolísá výrazně potřeba tepla v průběhu roku, zatímco potřeba elektřiny 

značně kolísá během dne. Dále jsou uvedené možnosti technického řešení energetické centrály 

pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Jsou popsány rozdíly mezi protitlakovou parní 

turbínou a kondenzační parní turbínou s regulovaným odběrem páry.  

 Ve druhé části práce je krátce představená teplárna v Opatovicích nad Labem 

společnosti Elektrárny Opatovice a.s. Následuje stručný popis protitlakové parní turbíny TG5, 

která je na konci své životnosti a společnost EOP zamýšlí s její rekonstrukcí. V práci je 

provedena analýza stávajícího provozu TG5. Byly vybrány tři provozní body představující 

provoz na plný výkon, přechodové stavy a letní provoz, které charakterizují celoroční provoz 

TG5. Z důvodu chybějícího měření některých důležitých veličin pro vyhodnocení bilančního 

schématu TG5 byly potřebné hodnoty dopočítány pomocí dvou návrhových stavů z roku 1980. 

Technickou analýzou byla stanovená tepelná účinnost dílčího tepelného oběhu TG5 při provozu 

na plný výkon 𝜂𝑇(𝐼) = 25,8 %, při přechodových stavech 𝜂𝑇(𝐼𝐼) = 22,6 % a při letním provozu 

𝜂𝑇(𝐼𝐼𝐼) = 20,7 % , přičemž při vyhodnocení dat měření z dálkového systému měření byly 

uvažovány i nejistoty měřících prvků. V ekonomickém zhodnocení provozu TG5 byl vyčíslen 

zisk ve výši zhruba 90 mil. Kč/rok. 

 Původní koncept zadání diplomové práce byl předložený společností EOP a v průběhu 

vypracování diplomové práce došlo k úpravě některých předpokladů. Z investičního rozhodnutí 

EOP bylo stanoveno ponechání stávajícího elektrického generátoru, který něl již při instalaci 

značné rezervy, a využití jeho maximální kapacity. Nová TG5 bude stát na stejném místě jako 

stávající stroj se zachováním základu, na který se musí vejít nová turbína. Z tohoto důvodu není 

v rekonstrukci uvažováno řešení nové TG5 jako kondenzační parní turbíny s regulovaným 

odběrem páry. V rámci investiční akce EOP se nakonec jedná o výměnu protitlakové turbíny 

TG5 včetně příslušenství společně se základními ohříváky topné vody ZO51 a ZO52.   

Z důvodu stálé přípravy zadávací dokumentace pro výběrového řízení na dodávku nové 

TG5 nejsou předběžné nabídky k dispozici. Na základě diskuze s vedoucím práce 

a konzultantem EOP byla stanovená pásma technických parametrů, ve kterých se předpokládají 

návrhy nové TG5. Předpokládá se navýšení tepelné účinnosti dílčího tepelného oběhu při plném 

provozu na 28  ̶ 34 %, při přechodových stavech na 28  ̶  34 % a při letním provozu 

na 25  ̶̶  29 %. Z pásma předpokládaných výkonových parametrů lze očekávat nárůst zisku TG5 

o 9,2 mil. Kč/rok až 116,5 mil. Kč/rok. 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka  Význam 

PEZ  primární energetický zdroj 

KVET  kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

TUV  teplá užitková voda 

CZT  centrální zásobování teplem 

EOP  Elektrárny Opatovice 

TG  turbogenerátor 

ZO  základní ohřívák 

HVS  hlavní výměníková stanice 

OVS  ohřívák vlastní spotřeby 

ŠO  špičkový ohřívák 

TOČ  turbooběhové čerpadlo 

EOČ  elektrooběhové čerpadlo 

NTO  nízkotlaký regenerační ohřívák 

VTO  vysokotlaký regenerační ohřívák 

NV  napájecí voda 

NN  napájecí nádrž 

PP  přehřátá pára 

NČ  napájecí čerpadlo 

KČ  kondenzátní čerpadlo 

SNK  sběrná nádrž kondenzátu 
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Seznam použitých symbolů 

Symbol Jednotka Veličina 

i [kJ/kg] entalpie 

c, w [m/s] rychlost 

p [MPa] tlak 

t [°C] teplota 

η  [%] účinnost 

s [kJ/kg/K] entropie 

h, H [kJ/kg] entalpický spád 

ξ [%] ztráty 

M [kg/s] hmotnostní tok 

P [MW] výkon 

Q [MW] tepelný tok 

a [kJ/kg] měrná práce 

α [-] poměrné odběrové množství 

er [%] chyba 

�̇�   [kJ/kg] měrný tepelný tok 

e [%] teplárenský modul 

podíl(ele) [%] podíl výroby elektřiny 

podíl(tep) [%] podíl výroby tepla 

cena [Kč] cena 

výnos(tep) [Kč] výnos za prodej tepla 

výnos(ele) [Kč] výnos za prodej elektřiny 

náklady [Kč] náklady 

zisk [Kč] zisk 
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Seznam použitých indexů 

POT  parní odběrová turbína 

PPT  parní protitlaková turbína 

D  dodaný 

t  tepelný 

e  elektrický 

m  mechanický 

G  elektrický generátor 

iz  izoentropický 

sv  svorkový 

ad  admisní 

p  protitlak 

OV2  výstupní oběhová voda 

4-10  označené body bilančního schématu 

TDi  termodynamická 

k  kondenzace 

podchl  podchlazení 

sat  stav sytosti 

skut  skutečné 

OD  odplynění 

zástřik  zástřik 

tep  teplo 

ele  elektřina 

prodej  prodejní 

výroba  výrobní 

A, B, C  označení provozních oblastí 

Podle kontextu nutné rozlišit označení I-V 

I, II, III  označení provozních bodů 

III, IV, V  označení neregulovaných odběrů turbíny 

I, II, III, IV  označení průtočných kuželů při vyhodnocení termodynamické 

účinnosti 
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