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UHLÍ – SOUČASNOST A BUDOUCNOST V ČR
Ing. et Ing. Radek Jirků, 
Senior Engineer, Sev.en Global Investments

21. března 2023 
Odborná konference Kotle a energetická zařízení, 
Brno, OREA Congress Hotel
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UHLÍ V EU KONČÍ, POJĎME SPOLU NAJÍT NÁHRADU…

• Dostupnost x udržitelnost x bezpečnost dodávek energií – o co tady jde?

• Bilance elektřiny – jak je číst, abychom chápali realitu?

• V ČR zatím uhlí hraje prim – z uhlí vyrobíme víc elektřiny než z jádra. Můžeme si dovolit vyrábět 
méně? 

• A konečně – čím to uhlí tedy nahradíme?
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PRŮMYSLOVÁ ZEMĚ POTŘEBUJE DOSTUPNOU 
ELEKTŘINU V POTŘEBNÉM MNOŽSTVÍ.

Umíme mluvit 
stejnou řečí?

Bezpečnost 
dodávek energií

Ekonomická 
dostupnost

Ekologická 
udržitelnost

Hledáme dlouhodobou ekologickou udržitelnost, při stávajícím zachování bezpečnosti dodávek 

energií a při zachování dostupnosti pro spotřebitele.
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ROČNÍ BILANCE NEODPOVÍDÁ NA OTÁZKU, JAKÉ 
ZDROJE MŮŽEME V URČITÝCH CHVÍLÍCH POSTRÁDAT. 

• Roční bilance výroby a spotřeby elektřiny vykazuje v ČR vysoký přebytek výroby a je možné ho snížit k 
vyrovnané bilanci – cílem je nulový export elektřiny dosažitelný bez uhelných elektráren. 

• Narativ rozšířený mezi aktivistickými organizacemi je mylný. Nepokrývá měsíční, denní ani okamžité bilance.

4,5 GW

12,5 GW

Léto Zima
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MNOŽSTVÍ VYROBENÉ ELEKTŘINY NENÍ TOTÉŽ JAKO 
DOSTUPNÝ VÝKON! ROZDÍL JE NAPROSTO ZÁSADNÍ. 

• Množství vyrobené elektřiny 

• Odpovídá na otázku, kolik hodin v roce daný zdroj je v provozu („využití elektrárny“)

• Dostupný výkon

• Odpovídá na otázku, jaký výkon je v daný moment k dispozici

Snižování dostupného výkonu stabilních energetických zdrojů (uhlí, plyn, jádro) doufajíce v prostou náhradu 

ze strany OZE si vybírá svou celosvětovou daň v podobě růstu cen energií a sociálních nepokojů.

Kritická situace je evidentní i v EU po omezení dodávek zemního plynu z Ruské federace.
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KAŽDÝM OKAMŽIKEM DOCHÁZÍ K REGULACI 
MNOŽSTVÍ VÝROBY DLE POTŘEBY SPOTŘEBY. 

• Zdroje jsou seřazeny podle výrobních nákladů. Elektřinu dodávají prioritně levnější zdroje.

• K zajištění ekonomicky efektivním dodávkám je využíván přeshraniční obchod – důležité pro efektivní 

zapojení obnovitelných zdrojů (OZE), jakými jsou například fotovoltaické elektrárny (FVE). 
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NEJVĚTŠÍ NADĚJÍ V ČR ČÍSLO 1: FOTOVOLTAIKA. 
NAHRADÍ UHLÍ, NENAHRADÍ UHELNOU ELEKTRÁRNU. 

• Pokud díky FVE spálíme např. o 10 % méně uhlí, neznamená to, že můžeme uzavřít 10 % 

uhelných elektráren (10 % jejich výkonu).

• Výrobní profil FVE se ne vždy shoduje s potřebami spotřebitelů - potřeba akumulace jako doplněk. 

• Slunečno/zataženo – hodinové překrytí výpadků

• Den/noc – 12+ hodinová akumulace

• Léto/zima – sezónní akumulace

• Demand side management? 

Zdroj: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
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NEJVYŠŠÍ SPOTŘEBA ELEKTŘINY JE V ZIMNÍCH 
MĚSÍCÍCH, KDY SVÍTÍ MÁLO A FOUKÁ „NĚKDY“. 

• Zimní nárůst spotřeby koresponduje s venkovní teplotou a průmyslovou aktivitou.

• Nejvyšší spotřeba elektřiny v roce 2021 byla 15. února v 8:45 o velikosti 12 159 MW.

• Předchozí maximum z roku 2018 překonáno o 200 MW.
• Vzhledem k elektrifikaci vytápění lze předpokládat další růst zimních špičkových odběrů.

Zdroj: Roční zpráva o provozu elektrizační soustavy České republiky 2021, vydavatel: ERÚ
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MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBU V 2021 JSME POKRÝT 
DOKÁZALI. DOKÁŽEME TAK I BEZ UHLÍ? 

V ČR máme 2 000 MW FVE. 

Její příspěvek je v daný den 0 MW.

Počeradský paroplyn spotřebuje 

přibližně tolik plynu, kolik by stačilo 

na vytápění celé Prahy v největších 

mrazech. 

Uhlí a plyn dodává každou 

poslední MW výkonu. Jakýkoliv 

„další“ spotřebič je poháněný v ČR 

uhlím/plynem.
Zdroj: https://www.ceps.cz/cs/data#Generation

Uhlí

Zemní plyn

Jádro

Voda
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PRŮMĚRNÝ DEN V ZIMĚ 2021 UKAZUJE NUTNOST 
NÁHRADY ALESPOŇ 6 000 MW VÝKONU V UHLÍ.

• Pondělí 4. ledna 2021 (datum vybrán náhodně)

Zdroj: https://www.e-pocasi.cz/archiv-pocasi/2021/4-ledna/Zdroj: https://www.ceps.cz/cs/data#Generation

Uhlí

Zemní plyn

Jádro

Voda
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MOŽNOU NADĚJÍ NA NÁHRADU UHLÍ V ČR: VÍTR. 
NAHRADÍ UHLÍ, NENAHRADÍ UHELNOU ELEKTRÁRNU. 

• Pro Českou republiku problematické povětrnostní podmínky – využití maximálně 23 % oproti 

německým a dánským lokalitám na moři s využitím přes 50 %. Akumulací ekonomiku ještě zhoršíme.

Zdroj: https://www.statista.com/statistics/1289540/monthly-wind-power-generation-spain/Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power_in_the_European_Union

Měsíční produkce elektřiny z větru ve Španělsku v 2021Instalovaný výkon větrných elektráren v EU
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VODÍK SICE NEMÁ EMISE, ALE MÁ ŘADU ZATÍM 
NEPŘEKONANÝCH PROBLÉMŮ. 

• Výhody vodíku získaného z OZE pro výrobu elektrické energie v CCGT jsou zřejmé:
• Neomezený trvale udržitelný zdroj paliva
• Nulová produkce další emise CO2 do atmosféry (není zdroj, ale energonosič)
• V porovnání s bateriemi minimální nároky na vzácné kovy, výrazně delší životnost

• Nevýhody:
• Produkce vodíku z OZE, resp. infrastruktura s tím související, je úplně na začátku
• I díky nízké hustotě vodíku budou náklady na infrastrukturu astronomické
• Nízká celková účinnost (elektrolýza + CCGT):  EL55% -> H2 58% -> EL tj. cca max. 32%, což výrazně 

zaostává za bateriemi (kde celý cyklus 80 až 90%)

• K použití vodíku z OZE dojde pravděpodobně dříve v chemickém průmyslu a petrochemii pro 
jejichž potřeby je vodík nezbytný a vyrábí se dnes převážně ze zemního plynu s bilanci cca 9,5kg 
CO2 vyprodukovaného na 1kg H2
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JEDINÉ NADĚJE ZŮSTÁVAJÍ U JADERNÝCH A 
PLYNOVÝCH ZDROJŮ. KAŽDÝ MÁ SVÉ „ALE“.

• Jaderné elektrárny

• Jádro je stabilní zdroj. Je také dostatečně flexibilní pro zapojení k OZE?

• Umíme je vůbec postavit?

• Máme kvalifikované experty? 

• Jaké budou náklady na výstavbu a jak dlouho bude výstavba trvat?

• Jsou nadějí „SMR“? Co malé modulární reaktory vlastně znamenají a jakou skýtají naději?

• Plynové elektrárny

• Zemní plyn je nyní nedostatkový. Bude ho dostatek v budoucnu? A kdy? 

• Můžeme si dovolit ještě navýšit jeho spotřebu spolu se zajištěním dodávek ze spolehlivých zemí? 

• LNG + potrubní doprava do ČR – jaká je environmentální stopa produkce skleníkových plynů?

• Budeme mít dostatečnou finanční sílu na nákup/přeplacení Asie?
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• Roční bilance není výkon.

• Uhlí je postupně nahraditelné jinými zdroji elektřiny jako jsou např. OZE.

• Vypnutí uhelných elektáren musí předcházet výstavba jiných stabilních zdrojů – jádro, plyn.

• Hledejme náhradu za odpadlý výkon uhelných elektráren. Nejlepším řešením se zdají být jaderné 

elektrárny „středních“ velikostí s podporou OZE a přečerpávacích elektráren. 

• Naším úkolem je, abychom udrželi uhelné elektrárny provozuschopné do doby, než bude 

existovat náhrada za uhelné elektrárny. Není možné je bez náhrady odstavit.  

„Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat.“ 

Jára Cimrman ležící spící

SHRNUTÍ



DĚKUJI ZA POZORNOST
Radek Jirků
https://www.linkedin.com/in/radekjirku/ 
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NEJNIŽŠÍ SPOTŘEBA ELEKTŘINY JE V LETNÍCH 
MĚSÍCÍCH V OBDOBÍ DOVOLENÝCH. 

• Letní spotřeba elektřiny během slunečních dní nahrává možnosti využít FVE.

• Nejnižší spotřeba elektřiny v roce 2021 byla 8. srpna v 5:45 o velikosti 4 871 MW. 

Zdroj: Roční zpráva o provozu elektrizační soustavy České republiky 2021, vydavatel: ERÚ
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ZEMNÍ PLYN VODÍK DŮSLEDEK ROZDÍLU ZEMNÍ PLYN VS. VODÍK

HUSTOTA (plyn) kg/Nm3 0,7 0,1

- nelineární závislost %H2 – redukce CO2

- skladování a doprava
- energetické nároky manipulace

HUSTOTA (kapalina) kg/Nm3 430 - 470 70,8

BOD VARU (při 1 bar(a)) °C - 163,5 -252,8

SPODNÍ VÝHŘEVNOST
MJ/kg 54 120

MJ/Nm3 38 10,8

TEPLOTA SPALOVÁNÍ °C 1 963 2 203
- vyšší produkce NOx
- nároky na materiál, resp. nižší účinnost

RYCHLOST HOŘENÍ cm/sec 30 - 40 200 – 300 - změny v konstrukci hořáků GTs
- pro GTs třídy F a H vyžaduje intenzívní vývoj 
- zabezpečení, monitoring, citlivost senzorů

ROZSAH ZÁPALNOSTI
(ve směsi se vzduchem)

% 5 - 15 4 - 75

VELIKOST MOLEKULY m-12 380 289
- vyšší prostupnost H2 stěnami potrubí a nádob
- rozvoj infrastruktury dopravy a skladování
- nutné úpravy plynovodů pro koncentrace H2 > 10%

PARAMETRY H2 A TECHNICKÉ PŘEKÁŽKY PRO CCGT

• Paliva s výrazným podílem H2 (až 50 – 70% obj.) se v průmyslových spalovacích turbínách 
používají od 90tých let

• Odpadní plyny zejména z petrochemie a metalurgie ale i jiného chemického průmyslu

• Současný intenzívní vývoj GTs řeší zvýšení podílu H2 specificky pro potřeby velkých 
energetických zdrojů s ohledem na emise NOx, ekonomiku provozu a flexibilitu
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NÍZKÁ HUSTOTA ENERGIE – VLIV NA EMISNÍ FAKTOR

• Při spalování směsi zemního plynu a H2 v CCGT není redukce CO2 lineární

• Například CCGT s turbínou GE 
9H.02 splňuje kritérium emisního 
faktoru 250 gCO2/kWhe pro 
financování Evropskou investiční 
bankou jen při podílu H2 >50%
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NÍZKÁ HUSTOTA ENERGIE – VLIV NA DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ
• Konverze H2 do formy vhodné k dopravě nebo skladování přináší energetické nároky:

• Energie na stlačení z 20bar na 350bar:
• 1,05kWh/kg H2 teoreticky

• 1,7 – 6,4 kWh/kg H2 podle účinnosti systému

• tj. 5 – 20% energie z původního stavu 
(pravděpodobně možnost zpětného využití)

• Energie na zkapalnění H2 -> LH2 (< -252°C):

• 10 – 13,3 kWh/kg H2

• tj. cca 30% energie z původního stavu
• Skladování kapalného H2 je provázeno ztrátami až 3% 

energetického obsahu denně podle velikosti a typu zásobníku

• Přeprava LH2 vs. LNG :
• běžný tanker LNG 125 000 – 175 000 m3

• První LH2 „single tank“ tanker 1 250 m3

• LH2 tanker obsahuje cca 1% energie LNG tankeru 
(součást pilotního projektu výroby H2 z uhlí)

• Největší zásobník LH2 na světě:
• Kennedyho vesmírné centrum

• Objem 3 250 m3

• Odpovídá spotřebě GE 9H.03 (432MW) a 8 hodin provozu, 
(nebo CCGT 850MW 2+1 a 5,2 hod provozu)

• doprava a skladování ve formě NH3:

• kapalný při teplotě < -33,3°C

• Výhodné přepravovat společně s LPG jehož bod varu 
je -42°C

• Rozklad na čistý vodík s využitím tepla spalin GT  

• doprava a skladování ve formě „LOHC“
• = liquid organic hydrogen carrier

• bod varu při  cca 101°C

• Sloučenina H2 + C7H8 = C7H14 (MCH)

• MCH = methylcyclohexane

• Současný stav aplikací pro skladování H2:

• Další dostupné alternativy (zatím použité v průmyslu v malém měřítku):
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TEPLOTA SPALOVÁNÍ A RYCHLOST HOŘENÍ

• Vyšší teplota spalování
• Výrazné zvýšení produkce NOx

• Vysoká rychlost plamene 
• Pronikání plamene ze zóny hoření do směšovací 

komory a zpět (flashback) – nestabilita hoření a 
poškozování hořáku

• Ustálení hoření uvnitř směšovací komory (flame 
holding) – poškození hořáku

Hydrogen H2 170

Methan CH4 38,3

Ethan C2H6 40,6

Propane C3H8 42,3

Oxid uhelnatý CO 58,8

Laminární rychlost plamene: Poškozený hořák vlivem „flame holding“
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ZÁPALNOST A NEVIDITELNOST PLAMENE

• Vodík má větší rozsah zápalnosti ve směsi ze 
vzduchem

• Vodík 4 – 75 %obj.

• Zemní plyn 5 – 15 %obj.

• Vyšší citlivost senzorů

• Zvýšené nároky na koncept zabezpečení

Plamen 100% zemní plyn:

Plamen 100% vodík:
• Vodík má bezbarvý plamen

• Nároky na detekci plamene

• Zvýšené nároky na koncept 
zabezpečení
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VELIKOST MOLEKUL VODÍKU

• Menší molekuly H2 jsou schopné prostupovat některými materiály
• Nároky na materiál těsnění

• Eliminace přírubových spojů

Trhlina vzniklá degradací na hranicích zrn 

• Vodíková koroze – křehnutí materiálu
• H2 má schopnost pronikat do materiálové struktury některých slitin ocelí

• Na hranicích zrn reaguje s uhlíkem a vytváří „metanové bubliny“

• Nároky na výběr materiálu s vyšší odolností proti vodíkové korozi – například 
slitina 316L
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STÁVAJÍCÍ STAV SPALOVACÍCH TURBÍN

• GE

• Spalovací systém DLN2.6e

• Podíl vodíku až 50%
• Dostupný na strojích 9HA.01, 9HA.02 a 7HA.03

• 9HA.02 v komerčním provozu od roku 2021

• Další vývoj pro vyšší podíly H2 probíhá

• SIEMENS

• Podíl vodíku až 75%
• Technické řešení certifikováno TUV

• Další vývoj pro vyšší podíly H2 probíhá

• MITSUBISHI

• Podíl vodíku až 30%
• Dostupný na strojích H25, H100, M501, M701 tj rozsah výkonu GT  

• Spalovací systém pro vyšší podíly ve vývoji

• Obecně pro všechny současné spalovací turbíny platí, že umožňují až cca až 15% 
obj. podílu vodíku, bez úprav spalovacího systému

• Stav vývoje:
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ÚVAHA NA ZÁVĚR - CCGT 850 MW NA VODÍK ZE SOLÁRU

• CCGT + potřebný rozsah technologie pro zajištění paliva v podmínkách ČR + odhad CAPEX : 

• CCGT parametry:

• výkon 850 MWe

• palivo 100% vodík

• roční využití 5000 hodin (13,5h/denně), když 
nesvítí,tj. vyrobeno 4250 GWh/rok

• el. energie na výrobu vodíku: 14 250 GWh/rok 

• CAPEX odhadem cca 20 mld. Kč

• Výroba vodíku elektrolýzou:
• spotřeba elektřiny: 14 250 GWh/rok

• CAPEX: 400€/kW (100MW alkalický modul)

• potřebný výkon pro CCGT 850MWe: 

• celkem CAPEX elektrolyzér 125 mld. Kč

• Odhad FVE zdroje el. energie pro výrobu H2

• referenční FVE: Nová Ves – Vepřek 35MWp, 0,7 km2

• roční výroba 40 GWh => 356x méně než potřeba

• potřebný výkon FV pro CCGT 850MW: 12,5 GW 
• potřebná plocha FVE 250km2 

• CAPEX 15tis. Kč/kW => 188 mld. Kč

• Sezonní akumulace vodíku:

• stlačený 350 bar, 21kg/m3

• Přebytek výroby FVE v měs. 3 – 9: cca 50 000 t H2

• spotřeba CCGT 850MWe: 1450MWh/h => 43,9t/h 

• => 2 100 m3 H2/h při 350 bar(g)

• H2 nádrží: 50 000 t / 2 381 000 m3

• CAPEX $1000/kg H2 => 1 150 mld. Kč

• Celkový capex 1500 mld Kč
• Rozloha jen solárů 16 x 16 km

• Ztráta solární elektřiny z konverze cca 70%

• Full – cost vyrobené elektřiny 1000 EUR/MWh
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Eisenhuttenstad – Prezentace projektu kombinovaného kotle

POWERing ahead together
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Zákazník: 

DSD, VEO

Zahájení projektu: 01/2020

1 x HRSG + spalování bez provozu 
GT

• 170 t/h

• 121 bar(a)

• 540 °C

• horizontal HRSG

• Vysokotlaký s ohřívákem topné 

vody

• Spalování - hořák (80 MWth)

• Paliva Huttengaz + NG (zemní 

plyn)

Plynová turbína: stávající 44 MWel

Kombinovaný HRSG kotel

Eisenhuttenstad, Německo
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Požadavky na provoz kotle:

• Provoz GT bez přitápění

• Provoz GT + spalování NG

• Provoz GT + spalování Huttengaz

• Provoz bez GT spalování NG

• Provoz bez GT spalování Huttengaz

Výkony kotle:

• Max.výkon 170 t/h VT páry – provoz GT + 
přitápění

• Max.výkon 100 t/h VT páry – bez GT, 
spalování pomocí externího vzduchu. 

Provedení kotle

• Kanálový HRSG s membránovou spalovací 
komorou

Požadavky a provedení kotle
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Hořákový systém

• Spalování Huttengazu při provozu GT, 
rozsah LHV 2,7 MJ/Nm3 (podpora NG) –
4,6MJ/Nm3

• Spalovaní NG při provozu GT

• Spalování Huttengazu bez provozu GT, 
rozsah LHV 2,7 MJ/Nm3 (podpora NG) –
4,6MJ/Nm3

• Spalovaní NG bez provozu GT

Provedení hořáku
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Kanálový Hořák

Kombinováný hořák
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Kombinovaný kanálový hořák požadavky na 
provoz

• Výhřevnost hutního plynu je na hraně spalitelnosti

• Rozdíly objemů spalin a spalovacího vzduchu

Množství spalin z GT 137,5 kg/s při 538°C

Množství spalovacího vzduchu 32,3 kg/s při 150°C

• Rozdíly objemů a výhřevnosti paliv 

Hutní plyn rozsah LHV 2,7 MJ/Nm3 (podpora NG) –
4,6MJ/Nm3

Zemní plyn LHV 37 MJ/Nm3 

• Požadavky na vysokou teplotu při spalování CO –
Hutní plyn

Spalování
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Řazení výhřevných ploch

• Modul 1 – membránová 
spalovací komora a mříž 
výparníku

• Modul 2 – přehříváky

• Modul 3 – konvekční výparník

• Modul 4 a 5 – HP Eca

• Modul 6 DHW onřívák
(nezapojen)

Výhřevné plochy
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Spalinový bypass

• Bypassování spalin přes 
spalovací komoru je nutností 
vzhledem ruznorodosti paliv a 
provozních stavů

• Bypassuje se až 90 % spalin 
dle provozních stavů (spalování 
hutního plynu)

Spalinovody a bypass spalovací komory
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Tahové ztráty na straně spalin z 
GT

• Vzdálenost GT od nového kotle je 
poměrně nezvyklá a velká

• Požadavek zákazníka je umístění 
nového HRSG do stávající kotelny a 
zachovat polohu GT na stávajícím 
místě

• Celé uspořádání generuje zvýšené 
tahové ztráty, které vhledem k 
omezenému prostoru stávajících hal 
nelze kompenzovat většími průřezy 
spalinovodů

Spalinovody a tahové ztráty
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Ohřívák Hutního plynu

Palivový systém hutního plynu je 
vybaven ohřívákem, který 
předehřívá palivo na 150°C

Ohřívák využívá k ohřátí plynu 
přebytky nízkotlaké páry a současně 
se snižuje relativní vlhkost paliva, 
která dosahuje na před ohřívákem 
až 100%.

Nevýhodou je další navýšení 
objemu paliva před vstupem do 
kotle.

Tahové ztráty je nutno pokrýt 
dodatečným ventilátorem

Ohřívák hutního plynu
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Rozvor spalovacího vzduchu 

Při provozu bez spalovací GT je 
nutno zajistit dostatečné chlazení 
kanálových rozvodů spalin z GT a 
zejména kovové části které jsou 
instalovány v kanálech – bypassové 
klapky.

Spalovací vzduch je proto přiveden 
do bypassového kanálu, tak aby 
zajistil chlazení klapky a poté je 
přiveden k hořákovému systému 
přes bapassový kanál

Rozvod spalovacího vzduchu
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Závěr

Kotel byl takto navržen na 
požadavek zákazníka s 
cílem kombinovat HRSG 
kotel a klasický kotel na 
spalování plynu a hutního 
plynu.

Kotel je plánován jako 
hlavní zdroj energie v 
železárnách v 
Eisenhuttenstadu v 
Německu.

Závěr
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UNIS Power, s.r.o.

Thank You for Your Attention!
Sochorova 3232/34| 616 00 Brno | Phone +420 545 104 040 | Fax +420 545 104 198 |

info@unispower.cz, www.unispower.cz



KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2023 EKOL, spol. s r.o., Brno 

Parní kotel RKF35 na spalování rostlinné biomasy ve formě slupek ze 
slunečnicových semínek pro lisovny slunečnicového oleje firmy KERNEL

Ing. Jiří Jelínek
projektant EKOL, spol. s r.o.

V tomto příspěvku bude představen nový parní kotel s vysokou účinností pro spalování rostlinné 
biomasy ve formě slupek ze slunečnicových semínek. Kotle jsou instalovány v lisovnách 
slunečnicového oleje firmy KERNEL, kde slouží k výrobě páry pro pohon parních turbín a 
produkci elektrické energie a technologické páry.
Parametry nového parního kotle jsou: parní výkon 35 tpáry/h, teplota výstupní páry 485°C, tlak 

výstupní páry 67 barg, teplota napájecí vody 105°C, účinnost kotle při jmenovitém výkonu ≥ 
90,0%, palivo slupky ze slunečnicových semínek o výhřevnosti 16,95 MJ/kg.

Projektované/garantované emise NOx ≤ 300 mg/Nm3, CO ≤ 250 mg/Nm3 a TZL ≤ 50 mg/Nm3.

Kotle jsou instalovány na nových kotelnách závodů KERNEL a to: dva kotle jsou instalovány v 
Bandurce, tři kotle jsou ve výstavbě v Pridneprovském a jeden kotel je ve výstavbě ve 
Volčansku.

Klíčová slova: průmyslové kotle, biomasa, vysoká účinnost

1 Úvod
Zadáním pro kotel na spalování slupek ze slunečnice bylo zužitkovat slupky slunečnicových 
semínek, které vznikají jako odpad z výroby slunečnicového oleje na závodech zadavatele, pro 

výrobu páry pro technologii a zároveň pro výrobu elektrické energie pomocí parní kondenzační 
turbíny s odběrem. Protože produkce jednotlivých závodů je odlišná, tak se liší i množství paliva pro
kotle. Na základě toho byla zvolena koncepce jednotlivých kotelen tak, že byl použit jeden výkon 
kotlové jednotky a vyšší výkony byly řešeny počtem kotlů v kotelně.

Pro závod v Bandurce jsou instalovány 2 kotle RKF35, pro závod v Pridněprovkém jsou instalovány 
3 kotle RKF35 a pro závod ve Volčansku je v kotleně instalován 1 kotel RKF35 a pro druhý je v 
kotelně připraven prostor pro plánované rozšíření výroby.

Parametry výstupní páry z kotle byly zvoleny, po optimalizaci se zároveň instalovanými parními 
kondenzačními turbínami s odběrem v jednotlivých závodech o instalovaných výkonech 13,6 MWel v

Bandurce, 23,8 MWel v Pridněprovském a 14,2 MWel ve Volčansku, na těchto jmenovitých 
hodnotách:

- Přetlak výstupní páry 67 barg

- Teplota výstupní páry 485 °C
- Množství vyrobené páry 35 t/h

- Teplota napájecí vody 105 °C

Palivem pro kotle jsou slupky ze slunečnicových semínek o výhřevnosti 16,95 MJ/kg.

Kotle jsou instalovány do nových kotelen vystavěných v příslušných závodech, jež jsou součástí 
nových energetických bloků taktéž s parními turbínami naší výroby.
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2 Kotel typ RKF35

2.1 Popis kotle

Kotel je řešen jako vodotrubný s přirozenou cirkulací vody ve výparníku, samonosný uložený ve 

vlastní ocelové konstrukci. Kotel je projektován pro spalování biomasy ve formě slupek ze 
slunečnicových semínek (Sunflower hulls).

Palivo je spalováno na protiběžném vzduchem chlazeném přesuvném roštu. Palivo je do kotle

pohazováno dvojicí pneumatických pohazovačů umístěných na čelní stěně kotle. Palivo je do 

pohazovačů podáváno, řízeně od výkonové regulace kotlů, dvojicí šneků přes oddělovací turnikety.
Pohyb paliva a škváry na roštu je od zadní stěny spalovací komory kotle směrem k čelu kotle do 
výpadu škváry do mokrého vynašeče. Pro zapálení paliva při uvádění kotle do provozu je použit 
přenosný propanový hořák.

Výparník kotle je s přirozenou cirkulací kotlové vody a je vyroben z membránových stěn, které tvoří 
tři vertikální tahy spalin kotle.
Prvním tahem je spalovací komora kotle nad roštem, do které je od čelní stěny pohazováno palivo,

které hoří z větší části ve vznosu, a dále jsou po výšce spalovací komory pásma přívodu 
sekundárního a terciálního spalovacího vzduchu, který je přiváděn dle potřeb spalování s ohledem na 

vyhoření hořlaviny a tvorbu emisí CO a NOx.

Druhým tahem proudí spaliny shora dolů a je v něm umístěna sálavá teplosměnná plocha tzv. šotový 
přehřívák páry.
Ve třetím tahu kotle jsou umístěny svazky konvekčního přehříváku páry uspořádané do bloků.

Teplota výstupní páry a teplota páry před šotovým přehřívákem jsou řízeny pomocí vstřiku vlastního 
kondenzátu.
Ve čtvrtém tahu kotle, který je z vyztuženého zaizolovaného ocelového spalinovodu, jsou umístěny 4 
svazky ohříváků napájecí vody a trubkový dvouchodý ohřívák spalovacího vzduchu.

Konvekční teplosměnné ploch jsou uspořádány tak (rozteče trubek, výšky svazků, ...), že jsou účinně 
čištěny za provozu kotle pomocí parních ofukovačů.

Buben kotle je umístěn nad výparníkem kotle a je uložen na horních komorách bočních stěn 
výparníku kotle. Buben kotle je spojen s výparníkem pomocí zavodňovacích a převáděcích trubek. V
bubnu kotle dochází k oddělení páry z parovodní směsi ve dvou hlavních krocích. Ve vnitřní 
vestavbě bubnu kryjící převáděcí trubky kotle, kde dochází k první základní separaci syté páry od 
syté vody a ve vestavbě pod stropem kotle, kde dochází k druhotné separaci zbylých kapek kotlové 
vody od syté páry odebírané potrubím syté páry do konvekční části vstupního přehříváku.

Spalovací vzduch je nasáván z prostoru pod stropem kotelny nebo volitelně z venku, v libovolném
poměru, a je sveden přes tlumič hluku a kalorifer do sání primárního vzduchového ventilátoru.
Kalorifer je využíván k předehřevu spalovacího vzduchu napájecí vodu kotle. Teplota ohřátého 
vzduchu je regulována vnitřním bypassem na straně vzduchu. Tímto řešením regulujeme teplotu 
spalovacího vzduchu na vstupu do ohříváku vzduchu na hodnotu cca + 80 až 85°C. Čímž zamezíme 
kondenzaci spalin na studeném konci ohříváku vzduchu při všech provozních stavech kotle.
Primární ventilátor spalovacího vzduchu je umístěn na úrovni +0,0 m za kotlem. Je pružně uložen na 
ocelovém rámu. Z výtlaku primárního vzduchového ventilátoru proudí vzduch do ohříváku vzduchu.

Trubkový ohřívák spalovacího vzduchu tvoří vertikální trubky, spaliny proudí uvnitř trubek. Ohřívák 
vzduchu podchlazuje spaliny na výstupu z kotle na hodnotu < 170°C. Teplota ohřátého spalovacího 
vzduchu se pohybuje na úrovni okolo 120 až 150°C.
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Za ohřívákem vzduchu jsou ohřátý vzduch rozdělen do jednotlivých vzduchových zón roštu a část je 
odebírána do sání sekundárního vzduchového ventilátoru, kde je zvýšen jeho tlak na hodnotu 
potřebnou pro správnou funkci vzduchových trysek sekundárního a terciálního přívodu spalovacího 
vzduchu do spalovací komory kotle. Rozdělení spalovacího vzduchu do kotle je řízeno pomocí 
regulačních klapek dle potřeb výkonu kotle a spotřeby spalovacího vzduchu.
Pro snížení tvorby termických NOx ve spalovací komoře kotle je kotel také vybaven recirkulací 
spalin do spalovacího prostoru kotle. Spaliny jsou odebírány za filtrem spalin a pomocí 
recirkulačního ventilátoru jsou dodávány do řízených přívodů recirkulovaných spalin do kotle dle 
potřeb snížení tvorby NOx snížením teploty v oblasti intenzivního hoření ve spalovací komoře kotle, 
zajmána v oblasti nad prostředním vzduchovým pásmem spalovacího roštu.

Spaliny z kotle jsou odtahovány přes dvousekcový elektrofiltr tahovým ventilátorem do komína 
řízeně tak, aby ve spalovacím prostoru kotle byl udržován požadovaný podtlak spalin.

Škvára z roštu a odseparovaný popílek jsou samostatně vynášeny do uzavřených kontejnerů typu 

„abroll“, které slouží k jejich akumulaci a zároveň také k odvozu k dalšímu zpracování nebo na 

skládku.

2.2 Parametry kotle

Veličina Hodnota Jednotka

Parní výkon

Jmenovitý parní výkon kotle 35 t/h

Minimální parní výkon kotle 22 t/h

Tlak a teplota páry

Jmenovitý tlak výstupní páry 67,0 barg

Teplota výstupní páry (v rozsahu výkonu kotle od 60 do 100%) 485 ± 10 °C

Napájecí voda

Jmenovitá teplota napájecí vody 105 °C

Účinnost

Účinnost kotle při jmenovitém výkonu (palivo 16,95 MJ/kg) ≥ 90,0 %

Emise (pro suchý plyn, normální podmínky a 6% O2)

Oxidy dusíku NOx ≤ 300 mg/Nm3

Oxid uhelnatý CO ≤ 250 mg/Nm3

Oxid siřičitý SO2 ≤ 250 mg/Nm3

Tuhé znečišťující látky TZL ≤ 50 mg/Nm3

Palivo – slupky ze semínek slunečnice

Spotřeba paliva (16,95 MJ/kg) při výkonu 35 tpáry/h 6 730 kg/h
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2.3 Bokorys kotle

2.4 Disposice parních ofukovačů na kotli
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3 Závěr

Požadavkem ze zadání bylo postavit parní kotel parametrů vhodných pro maximální využití energie 
ze zbytků po výrobě slunečnicového oleje tj. slupek ze semínek ve stavu v jakém odcházejí z výroby. 
Velikost kotle byla zvolena tak, aby šel poskládat do kotelny výkon kotlů se spotřebou paliva
odpovídající, množství vyprodukovaného paliva jednotlivými závody. Sypná hmotnost slupek je cca 
80 kg/m3 což znamená při jmenovité spotřebě jednoho kotle cca 84 m3/h (2 018 m3/den) = problém se 
skladováním, dopravou, nebo s vytvářením rezervy. Velikost kotle RKF35 je optimální pro všechny 
tři jmenované projekty z hlediska spotřeby paliva, které se s rezervou kryje s jeho produkcí.

Parametry páry na výstupu z kotle byly zvoleny optimální pro parní kondenzační turbíny naší firmy 
Ekol, spol. s r.o. Brno s ohledem na vysoce efektivní výrobu elektrické energie a pokrytí dodávek 
technologické páry pro produkci závodů na výrobu slunečnicového oleje firmy Kernel a také pro 
jejich případný rozvoj o rafinaci a další zpracování slunečnicového oleje.

V době konání konference jsou v provozu dva kotle v Bandurce, tři kotle v Pridněprovském jsou ve 
stádiu dokončení montáže a přípravy na uvedení do provozu a jeden kotel ve Volčansku je před 
dokončením montáže.
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Abstrakt 

Vliv �istoty oceli na její vlastnosti. Fyzikáln�-metalurgický p�ístup k hodnocení p�í�in havárie 

lodi Titanic. Deficit Mn u jeho lodních plech�. Vliv metalurgické �istoty na odolnost proti 

k�ehkému porušení u nízkouhlíkových ocelí. Sporný p�ínos p�ítomnosti Ni v žárupevných 

ocelích na feritické bázi, p�elegování molybdenem. N�které p�íklady cíleného využití 

netradi�ních legur v oceli. 

 

Abstract 

The influence of steel purity on its properties. Physical-metallurgy evalution of the Titanic 

accident. The deficiency in Mn content of ship metal plate. The influence of trace elements on 

the brittle behaviour. Problematic contribution of Ni content to heat resisting steels of ferritic 

base,over alloying by Mo. Some examples of utilization of untradicional elements in steel. 

 

 

1. Úvod 
 
Pojem �istoty oceli doprovází ocel jako základní konstruk�ní materiál po celou dobu 

vývoje, výroby a praktického využití. Základní slitina železa s uhlíkem je prakticky vždy 
kontaminována dalšími prvky vyskytujícími se v p�írod�. Vlastnosti tohoto systému jsou 
potom významn� ovlivn�ny kvalitou a kvantitou t�chto p�ím�sí, a� cílených (legování) nebo 
necht�ných (ne�istoty) . 
 Vzhledem k dnes již b�žným hodnocením �istoty a jejího vlivu, dovolím si níže uvést 
n�které p�íklady nadstandartního posouzení, kdy se n�které nevhodné prvky mohou stát 
žádanými, a naopak použité legury jako nevhodné. 
 
2. �istota a mikro�istota oceli 
  

P�ísná definice �istoty oceli je problematická, všeobecn� se d�lí na makro�istotu a 
mikro�istotu. 

Makro�istota je v�tšinou vyjad�ována tzv. vm�stkovým �íslem zahrnujícím množství, 
druh, velikost a tvar, p�ípadn� rozložení vm�stk�. Jedná se p�evážn� o hlinitany, k�emi�itany, 
nitridy a j., které vznikají p�i metalurgickém procesu a dalším zpracování tvá�ením. 

Mikro�istota (metalurgická �istota) zahrnuje široký obor prvk�, nebo jejich slou�enin 
vyskytujících se v systému Fe – C: 

� nerozpustné v oceli – Pb; Bi 
� omezen� rozpustné – Si; P; Cu 
� oslabující atomové vazby – As; Sb; Sn; N 
� ovliv�ující vytvrzující fáze – Sb; Pb; Bi; P 
� plyny – O; N; H 
Podle možnosti omezení jejich obsahu se jedná o doprovodné prvky odstranitelné p�i 

tavení – P a S ( tvorba a  stahování strusky) a rozpušt�né plyny H; O; N ( p�i desoxidaci a 
vakuování). Široce se v tomto sm�ru uplat�ují procesy sekundární metalurgie, a� už za 
normálního nebo sníženého tlaku. 



 Zdroje ne�istot p�ítomných v oceli jsou jednak p�vodní rudy, feroslitiny p�i legování, 
produkty ošet�ení tekuté oceli (desoxidace, srážecí technologie aj.),podobn� jako d�sledky 
zpracování v pevném stavu (sva�ování, mo�ení aj.). 
 
2.1 Hodnocení �istoty 
 

Hodnocení makro�istoty je pom�rn� jednoduché pomocí vm�stkového �ísla p�ípadn� 
dopln�ného metalografickou dokumentací. 

Co se týká tzv. stopových prvk�, zejména Sn; As; Sb,(Zn,Bi,Pb), ty jsou p�i 
metalurgickém procesu prakticky neodstranitelné. Jejich p�ítomnost v oceli je dána p�ísnou 
kontrolou použitých surovin, zejména šrotu. Mechanismus jejich p�sobení je dán difuzí proti 
koncentra�nímu gradientu, k již tak oslabeným vazbám na hranicích zrn a k dalšímu narušení 
periodicity m�ížky. Výsledkem je snížení odolnosti proti interkrystalickému porušení a 
výrazné zvýšení p�echodové teploty. Tyto pochody probíhají v rámci výrobních technologií, 
zejména p�i sva�ování a následném tepelném zpracování, kdy je umožn�na difuze výše 
uvedených prvk�. Z �ady tzv. faktor� hodnocení �istoty je velmi frekventované použití 
faktor� J a X. Jejich stanovení je možno jednoduše ur�it pomocí následujících rovnic [5, 6]: 
 
J = (Mn + Si) (Sn + P) . 104         (1) 

� �
������	�
����

���
����[ppm]                              (2) 

Pro p�edstavu o vhodné úrovni výše uvedených faktor� je možno uvést striktní 
požadavky na výrobu hydrokrakovacích reaktor� t�žké chemie, J < 200 ppm; X < 20 ppm 
v roce 1984, v sou�asné dob� se u náro�ných výrobk� p�edpokládají úrovn� cca J < 50 a X < 
5 – 10 ppm,ba i nižší! 
 Dnes už b�žn� používaným kritériem poklesu hodnot vrubové houževnatosti, resp. 
lomové houževnatosti, je definice posunu tranzitní teploty ∆T vlivem modelového teplotního 
režimu tzv. „step cooling“. Jedná se o stup�ovité ochlazování zkušebního vzorku oceli 
v intervalu teplot 595 až 315 °C p�i celkové dob� prodlevy 200 hodin. P�edpokládá se, že 
uvedený režim v maximální mí�e povede k transportu stopových prvk� k hranicím zrn a tím 
ke zk�ehnutí, které lze o�ekávat p�i použitých teplotních operacích, p�ípadn� služb� za 
zvýšených teplot. 
 P�íklad výše uvedeného hodnocení u t�í taveb u oceli 2,25 Cr – 1Mo(�SN 415313) 
s rozdílnou metalurgickou �istotou je uveden na obr. 1. [1,3] 

Obrázek 1 - Teplotní závislost vrubové houževnatosti u jednotlivých taveb a její posun 

vlivem step-coolingu 



Z obr. 1 je patrno, že zatímco u relativn� �istých taveb B (J = 138; X = 12,6 ppm) a C (J = 
113; X = 11,5 ppm) je posun p�echodové teploty vlivem step coolingu 10 °C, tavba A 
s výrazn� vyššími hodnotami faktor� �istoty (J = 244; X = 19,4 ppm) vykazuje výrazn� 
zk�ehnutí s posunem ∆T = 50 °C [3]. 

Z postavení Mn a Si p�i hodnocení �istoty faktorem J vyplývá zajímavý paradox. 
Mangan pro schopnost vázat vyšší obsahy síry p�ítomné v oceli (viz kap. 3.1) a k�emík jako 
b�žné desoxida�ní �inidlo, mají v oceli pozitivní charakter. V p�ípad� faktoru J jsou však na 
stran� škodlivin. Vysv�tlení je v možné v podpo�e záporného vlivu P a Sn na zk�ehnutí oceli 
za vyšších teplot [3, 5] 

Z pohledu tvá�ení je hlavní pozornost v�nována obsah�m Cu a Sn v oceli. Pro t�žké 
výkovky je tolerance obou prvk� hodnocena jejich sou�tem: 

 
Cu + 7,76 Sn � 0,33 hm%         (3) 
 
což pro b�žné tolerované obsahy 0,2 až 0,3 % Cu a 0,01 % Sn m�že být problém [4] 
 
 
 
3. Vybrané p�íklady vlivu n�kterých p�ím�sí na vlastnosti oceli 
 
3.1 Deficit Mn u lodních plech� Titanicu 
 
 Známá havárie zaoceánské lodi Titanic v roce 1912 p�i plavb� severním Atlantikem 
vyvolává �adu spekulací o její p�í�in�. Všeobecn� se p�ijímá názor o proražení boku lodi 
plovoucí ledovou krou a zatopení bezpe�nostních komor, což vedlo k jejímu potopení. 
 Brzy po objevení lodního vraku byly z okolí magistrální trhliny odebrány a 
vyzvednuty vzorky lodních plát�, u kterých byly ov��ovány pevnostní a k�ehkolomové 
vlastnosti v�etn� b�žné chemické analýzy. Výsledky z potopené lodi byly srovnány 
s vlastnostmi plech� tehdy používaných ke stavb� lodí MHP, (1996) [7]. 
V p�ípad� chemického složení (viz Tab. 1) byl zjišt�n nebývale vysoký obsah síry u Titaniku, 
s nízkým pom�rem Mn . S = 7 : 1, zatímco tento pom�r u sou�asných plech� je 39 : 1 ! 
 
Tabulka 1 Porovnání chemického složení oceli z lodi TITANIC se sou�asným typem oceli 

(MHP) 

 

Plech  C Mn Si P S O N Mn:S 

Titanic  0,21 0,47 0,025 0,045 0,069 0,013 0,0035 7 : 1 
MHP  0,09 0,51 0,280 0,013 0,013 0,002 0,0089 39 : 1 
 

Testy tahových zkoušek potvrdily pouze nižší hodnoty meze kluzu u Titanicu (193 
MPa) ve srovnání s b�žnými plechy (338 MPa), hodnoty meze pevnosti (417/441 MPa), 
tažnosti (29/27 %), kontrakce (57/66) jsou prakticky srovnatelné.  

 
Diametráln� odlišné jsou výsledky teplotních závislostí nárazové práce u obou p�ípad� 

a to jak v p�í�ném tak podélném sm�ru – viz Obr. 2. 
 
 



 
 

Obrázek 2 – Vidalovy k�ivky p�i testu odolnosti proti k�ehkému porušení 

  
Z pr�b�hu obou k�ivek z Titanicu je naprosto evidentní vysoká k�ehkost, která má p�i 

teplot� vody v Atlantiku ( ~ - 2 °C) nárazovou práci cca 5 až 10 J, zatímco u dnešních plech� 
p�es 100 J.  
 Nicmén� dáme-li do souvislosti zjišt�né chemické analýzy a k�ehkolomové chování, je 
z�ejmé, že ocel vyrobená pro plechy Titanicu odpovídá úrovní ocelá�ské výroby okolo roku 
1910, která nerespektovala degrada�ní vliv síry (a z�ejm� i dalších prvk�) na vlastnosti za 
nízkých teplot. Dá se p�edpokládat, že vysoký obsah FeS s teplotou tavení 1190 °C [10] vedl 
p�i tvá�ení plech� k tvorb� apriorních trhlin na hranicích zrn. P�i kontaktu lodi s plovoucí krou 
došlo ke známému ší�ení trhlin (možná iniciace v oblasti nýt�) a ke katastrofickému lomu. 
Není bez zajímavostí úvaha, že k eliminaci tak vysokého obsahu síry p�evedením na relativn� 
stabilní MnS (teplota tání 1620 °C), by byla k docílení dnešního pom�ru Mn/S nezbytná 
p�ísada 2,7 hm% manganu. 
            Nedávno nalezené dokumenty z období havárie uvád�jí,že v podpalubí lodi došlo p�i 
její p�eprav� do výchozího bodu plavby k rozsáhlému požáru palivového uhlí, které bylo 
v p�ímém kontaktu s lodními pláty.Ty byly údajn� oh�áty až do �erveného žáru (cca 650 až 
700°C) a z venkovní strany ochlazovány ledovou mo�skou vodou.Tato skute�nost mohla být zdrojem  
dalších p�ídavných nap�tí ve struktu�e již tak degradované vysokými obsahy síry. 
             I když p�edložená úvaha m�že mít spekulativní charakter, je fyzikáln�-metalurgické 
vysv�tlení p�í�in havárie Titanicu podložené reálnými základy. 
 
3.2 P�elegování žárupevných ocelí molybdenem 
 
 Molybden je hodnocen jako p�íznivá legura v �ad� ocelí. Jeho relativn� velká velikost 
vyvolává v m�ížce atom� železa nap�tí vedoucí k distorzi m�ížky a k tzv. substitu�nímu 
zpevn�ní. Vedle tvorby jemných precipitát� Mo2C (M2X) jsou tyto vlastnosti úsp�šn� 
využívány v konstituci nízkolegovaných CrMo; CrMoVocelí, (nap�. 15313; 15128,T23,T24) a 



martenzitických  9 – 12 % Cr (P91; P92,E911 aj.) žárupevných ocelí. Oba tyto mechanizmy 
úsp�šn� brání pohybu dislokací za vysokých teplot (až 650 °) a tím zvyšují žárupevnost. 
 Nicmén� se ukázalo, ž zvyšování obsahu Mo v t�chto ocelích má své limity. Výsledky 
rozsáhlého testování obou skupin žárupevných ocelí uvádí Obr. 3 a 4 [5; 8; 9] 

Obrázek 3 – Vliv obsahu Mo na žárupevnost nízkolegovaných CrMoV ocelí 

 
Obrázek 4 – Závislost creepové pevnosti na obsahu Mo v 9 % Cr ocelích 

 
 Z výsledku je patrno, že vhodné legování molybdenem je u nízkolegovaných CrMo a 
CrMoV ocelí okolo 0,5 %, v p�ípad� 9 % Cr ocelí do cca 1 % Mo. P�i t�chto hladinách se 
uplat�uje optimální pom�r substitu�ního a precipita�ního zpevn�ní struktury. Vyšší obsahy 
Mo tzv.“ p�elegováním“ vedou k vylou�ení hrubých  karbid� Mo6C, p�ípadn� Lavesovy fáze 
Fe2Mo, které rozpoušt�jí jemné precipitáty M2X; VC; VCN (o velikosti cca 20 – 50 nm) a tím 
degradují precipita�ní zpevn�ní, tj. dochází ke snížení odolnosti proti te�ení. Navíc 
synergicky s Mo p�sobí i W v oceli, nicmén� s polovi�ním vlivem.[8,9]. Nicmén� tento fakt 
nebrání výrobc�m „úsp�šn�“ p�elegovávat �adu zna�ek   žárupevných ocelí (v�etn� standard� 
EU), i když n�kdy s nejasným výsledkem. 
 
 
 
 
 



3.3 Sporná p�ítomnost niklu v nízkolegovaných žárupevných ocelích 

 

 
           Nikl se v materiálovém inženýrství využívá p�evážn� k výrob� austenitických ocelí a 
slitin. U n�kterých nízko a st�edn� legovaných ocelí na feritické bázi významn� p�ispívá ke 
zvýšení houževnatosti resp.odolnosti proti k�ehkému porušení za nízkých teplot.  
 Zcela specifické je jeho p�sobení u vytvrditelných žárupevných ocelí diskutovaných 
v kap. 3.2. Svým charakterem austenitotvorného prvku, nikl v soustav� Fe - C rozši�uje oblast 
austenitu, což mj. vede ke snížení bodu p�em�ny Ac1. 
 Na Obr. 5 je uvedena závislost úrovn� bodu Ac1 na obsahu Ni v oceli 2,25 Cr-1Mo 
(15313). P�itom p�ísada 0,1 % Ni sníží teplotu Ac1 o cca 10 °C.  

Obrázek 5 – Vliv obsahu niklu v oceli 15313 (2,25 Cr-1Mo) na teplotu p�em�ny Ac1 

 

 Vzhledem k tomu, že obsah Ni ve výše uvedených žárupevných ocelí není limitován, 
ani není p�edm�tem analýzy chemického složení, m�že jeho p�ítomnost zp�sobit vážné 
problémy p�i popoušt�ní. Vytvrzovací charakter nízkolegovaných CrMo; CrMoV ocelí 
(v�etn� T23; T24) podobn� jako martenzitických ocelí na bázi 9 – 12 % Cr, vyžaduje použití 
optimálních popoušt�cích teplot za tzv. vrcholem sekundárního vytvrzení a t�sn� pod teplotou 
Ac1.  

D�vodem je zajišt�ní dostate�né úrovn� vrubové houževnatosti a zachování optimální 
disperse precipitát� pro garanci výpo�tové meze pevnosti p�i te�ení. Na Obr. 6 je uvedena 
vytvrzovací charakteristika oceli 15128 s vyzna�ením pom�rn� úzkého rozmezí „dovolených“ 
teplot popoušt�ní, zárove� s posunem bodu  Ac1 vlivem p�ítomnosti cca 0,25 % Ni. 
Z p�edložených výsledk� vyplývá, že u taveb s vyššími obsahy Ni hrozí reálná možnost 
nevhodného p�ekro�ení teploty Ac1 p�i popoušt�ní. 



Obrázek 6 – Vytvrzovací charakteristika oceli 15128 (0,5Cr0,5Mo0,3V) p�i popoušt�ní. 

 
 Nutno zd�raznit, že výše uvedená úvaha se nedotýká pouze tepelného zpracování 
výchozích výrobk�, ale rovn�ž jejich svarových spoj�. 
 
 
3.4 P�íklady využití n�kterých negativních p�ím�sí 
 

� Legování tzv. automatových ocelí sírou (až 0,3 % S) pro snadn�jší obráb�ní 
nenáro�ných výrobk� díky zvýšené lámavosti t�ísky a p�i zachování kvalitního 
povrchu.  Podobn� se využíváno i  olovo až do 0,3 % Pb. 

� Legování povlakových vrstev fosforem okolo 3 % u krystalizátor� kontilití. 
Efektem je docílení vysoce tvrdé vrstvy (až 800 HV) s vysokou ot�ruvzdorností 
díky vylou�ení fosfid� Ni [11]. 

� Cílené legování n�mecké oceli WB 36 m�dí (až 0,8 % Cu) pro kotlové bubny. 
Ú�elem je efektivní využití vále�ného šrotu. V poslední dob� je stále �ast�ji 
využívána m�	 pro zvýšení creepové odolnosti austenitických ocelí a slitin až do 
obsahu 3,5 % Cu (ocel 304H). Záporem je další kontaminace šrotového kolob�hu 
neodstranitelnou m�dí. 

� Legování austenitických žárupevných ocelí a slitin kobaltem (nap�. Alloy 740) až 
do cca 20 % Co. Nicmén� je známa nulová tolerance p�ítomnosti Co u materiál� 
pracujících v oblasti radioaktivního zá�ení (jaderná energetika) pro nebezpe�í 
aktivace izotopu Co60. 

 
4. Záv�r 
 
 P�edložená práce ukazuje na výb�r n�kterých aspekt� dotýkajících se �istoty, resp. 
mikro�istoty oceli a jejího vlivu na vlastnosti a chování vybraných ocelí v provozních 
podmínkách. Vedle posouzení havárie lodi Titanic z fyzikáln�-metalurgického pohledu, byl 
rovn�ž uveden vliv tepelných operací na negativní vliv stopových a doprovodných prvk�, 
podobn� jako kontraproduktivní p�ítomnost Ni ve vybraných žárupevných ocelích feritické 
báze i nevhodnost jejich p�elegování molybdenem. P�iložený dopln�k stru�n� uvádí n�které 
p�íklady pozitivního vlivu p�vodn� záporných p�ím�sí, resp. legur na vybrané vlastnosti.  
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Abstrakt 
Práca sa zaoberá vznikom laboratória vysokoteplotných koróznych procesov (LVKP), vybavením laboratória 
a jeho prínosom k rozvoju inovácií. Toto unikátne pracovisko je spolo�ným pracoviskom ŽP Výskumno- 
-vývojového centra s.r.o. (ŽP VVC) a Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej 
univerzity v Košiciach. V práci sú prezentované ocele, ktoré budú, resp. sú vystavené vplyvu agresívnych zložiek 
spalín HCl(g) a SO2, vznikajúcich pri spa�ovaní biomasy pri teplotách 400 a 450 °C, resp. vystavené vplyvu 
prostredia, simulujúceho prehriatu paru pri teplotách expozície 600 a 650 °C. Cie�om pracoviska je výskum 
koróznej odolnosti žiarupevných ocelí, vystavených spomínaných nepriaznivým podmienkam. 
 

1. Úvod 

D�a 20. 6. 2019 bola podpísaná zmluva o združení medzi Technickou univerzitou v Košiciach (FMMR) 
a ŽP VVC s.r.o. Predmetom zmluvy je vybudovanie spolo�ného pracoviska s názvom Laboratórium 
vysokoteplotných koróznych proces (LVKP). Ú�elom združenia LVKP a cie�om jeho �innosti je integrácia 
výskumných, materiálových a prístrojových kapacít do spolo�nej platformy zo strany FMMR TU v Košiciach a 
ŽP VVC s.r.o., ktorá umožní efektívne realizova� výskum a vývoj v oblasti analýzy vplyvu agresívnych zložiek 
spalín na vysokoteplotnú koróznu odolnos� žiarupevných kotlových akostí pre výrobu valcovaných a presných rúr 
vyrábaných v Železiar�ach Podbrezová, riešenie aktuálnych úloh podnikovej praxe a urýchlenú aplikáciu 
výsledkov výskumu a vývoja do konkrétnych inova�ných riešení. Sú�as�ou laboratória bude unikátne laboratórne 
pecné zariadenie (obr. 1) pre vysokoteplotné korózne testy ocelí v atmosférach obsahujúcich agresívne zložky 
spalín, ktoré bude umiestnené na Oddelení materiálového inžinierstva Ústavu materiálov a inžinierstva kvality 
(ÚMIK) FMMR TU v Košiciach. V júli 2019 bola podpísaná zmluva o dielo „Laboratorní za�ízení pro provád�ní 
korózních test	 ocelí“ medzi firmou ATEKO a.s. a ŽP Výskumno-vývojovým centrom s.r.o. 

 

Obr. 1 Laboratórne pecné zariadenie pre vysokoteplotné korózne testy ocelí 



2. Laboratórne zariadenie pre realizáciu koróznych testov ocelí 

V priebehu výroby zariadenia boli dodato�ne dokúpené:  

• Meranie teploty – dodávka a montáž termo�lánkov do retorty pece vrátane úpravy retorty a inštalácie 

špeciálnej plynotesnej priechodky tak, aby bolo možné na PC sledova� a zaznamenáva� priebeh teploty 

pri realizovaní experimentov. Sú�as�ou dodania bola úprava retorty vrátane priechodky, dodanie a 

montáž termo�lánku, zobrazovacia jednotka a kalibrácia meracej slu�ky (okruhu).  

• Software a vybavenie pre sledovanie a záznam priebehu experimentu. Sú�as�ou dodania bola súprava 

HT-Monit a potrebné komunika�né rozhranie RS 232 alebo EIA485 �i Ethernet.  

• Automatické chladenie pece – pre rýchle ochladenie pece po experimente alebo pri jeho prerušení 

(vybratie �astí vzoriek). Doporu�ené bolo nainštalova� systém vzduchového ochladzovania. Pred 

otvorením pece je potrebné ochladenie na cca 200 °C. Bez automatického chladenia trvá ochladenie pece 

cca 24 – 48 h, s automatickým chladením cca 2 h. Sú�as�ou dodávky je ventilátor, systém uzatváracích 

klapiek a doplnenie softvéru o príslušnú funkcionalitu.  

V priebehu leta 2020 sa ukázalo, že je potrebné dokúpi� výmenník voda –�vzduch pre chladenie goliera retorty 

(obr. 2). Golier retorty je totiž ochladzovaný vodou. Chladenie musí by� v prevádzke vždy, pokia� je v prevádzke 

pec, t. j. je spustený program pre riadenie teploty. 

Zariadenie bolo dodané na pracovisko FMMR 16. novembra 2020. Slávnostné otvorenie laboratória v priestoroch 

FMMR TU v Košiciach sa uskuto�nilo 8. decembra 2020 za ú�asti významných hostí, dekanky FMMR doc. Ing. 

Ivety Vaskovej, PhD., riadite�a ŽP VVC, s.r.o. Ing. Pavla Beraxu, PhD. a riadite�a ÚMIK doc. Ing. Martina Fujdu, 

PhD. 

 
Obr. 2 Laboratórium vysokoteplotných koróznych procesov (pec + výmenník voda/vzduch) 

Požiadavky na pec 

Parametre: Teplota max. 650 °C s požiadavkou homogénneho teplotného po�a v ohrievacej zóne, bez tlaku.  

Prívod vody, SO2, HCl do testovacieho priestoru v priebehu expozície vzoriek (v prostredí musí by� zabezpe�ené 

homogénne chemické zloženie). 

Prostredie: vodná para + vzduch, vzduch + SO2 do 250 mg/m3, vzduch + HCl do 200 mg/m3. Po jednom cykle 

skúšky (trvanie max. 3000 h) odvod prostredia z pece, napr. do neutraliza�ného roztoku.  



Výhody pece 

o presne definovaná atmosféra vo vnútri pece; 
o rovnomerné rozloženie teploty; 
o priemyselná robustnos�; 
o chemická odolnos�; 
o mechanická odolnos�; 
o nehlu�nos�. 

Technické parametre:  

� maximálna teplota: 950 °C; 

� maximálna teplota pre dlhodobú prevádzku: 850 °C; 

� vnútorný objem: 24 l; 

� vonkajšie rozmery (š × v × h): 1450 × 1450 × 1450 mm; 

� vnútorné rozmery retorty (ød × h): 272 × 410 mm; 

� príkon: 13 kW; 

� hmotnos�: 600 kg; 

� elektrické napájanie: 3/N/PE 400/230V AC 50 Hz; 

� tesniaci golier je chladený chladiacou kvapalinou (uzavretý okruh), môže by� chladený aj vodou. 

Štandardné vybavenie pece zahr�uje:  

� regulátor Ht Industry / Ht205 (30 programov po 15 krokoch); 
� vykurovacie špirály na keramických rúrkach mimo pracovného priestoru pece; 
� ru�ne ovládaná vetracia klapka pre chladenie priestoru v retorte; 
� ru�né otváranie dverí smerom do boku; 
� automaticky ovládaný prívod pre jeden druh plynu; 
� manovákuometer pre kontrolu pretlaku v retorte; 
� nástavec pre pripojenie gumovej hadice G ½“ na ochladzovanie goliera retorty; 
� termistor pre kontrolu teploty príruby a signalizáciu prítomnosti chladiacej kvapaliny v golieri retorty; 
� ampérmetre pre kontrolu stavu vykurovacích elementov (po�et pod�a po�tu fáz zapojených pre 

vykurovanie); 
� termo�lánok typu „S“; 
� koncový spína� pre bezpe�né otváranie pece; 
� samostatne stojacie prevedenie. 

 

3. Experimentálny materiál  

Za posledných 35 rokov sa zvýšila pracovná teplota pre použitie kotlových akostí o 60 – 80 °C z 540 °C až na 
sú�asných 600 – 620 °C. Predpovede odborníkov v oblasti energetiky, publikovaných na medzinárodných 
konferenciách, hovoria o 
alšej potrebe zvýši� teplotu o 
alších 50 °C v priebehu nasledujúcich 30 rokov a zvýši� 
aj tlak zariadení. Vzh�adom na problematiku korózie materiálov pri vyšších teplotách do ur�itého stup�a bude táto 
problematika riešená novými vyššie legovanými martenzitickými akos�ami a od ur�itého stup�a austenitickými 
akos�ami, kde tiež prebieha intenzívny vývoj. 
 
Akos� X10CrMoVNb9-1 (P91) je žiarupevná oce�, ur�ená pre použitie v energetickom priemysle na zariadenia 
pracujúce pri ultrasuperkritických podmienkach do teplôt cca 610 °C. Chemické zloženie týchto ocelí (tab. 1) je 
navrhnuté tak, aby boli tieto ocele samokalite�né a pri valcovaní rúr tvorili mikroštruktúry martenzitického typu. 
Po tepelnom spracovaní rúr je mikroštruktúra tvorená popusteným martenzitom (príp. aj dolným bainitom). Pri 
konštrukcii energetických zariadení môže by� táto akos� použitá napr. v komponentoch pre prehrieva�e, zbera�e 
pary a tiež môže by� použitá na výrobu výmenníkov tepla v jadrovej energetike. 



Akos� MarBN (tab. 2) – zatia� nenormovaná, podobné použitie ako P91, avšak až do 650 °C a tlaku pary 35 MPa. 
Pri teplotách nad 630 – 650 °C ocele s obsahom Cr 9 % napriek stabilizácii B a N (ako napr. spomínaná akos� 
MarBN) strácajú odolnos� vo�i korózii a je nutné aplikova� u nich 
alšiu povrchovú úpravu, �o bude zvyšova� 
náklady. Posledné výskumy ukazujú, že v prípade vylú�enia ve�mi rýchlej a jemnej precipitácie Z-fázy môže by� 
oce� odolná vo�i rozpustnosti nitridov MN �o prispieva k stabilizácii creepovej odolnosti. Pre rýchlu tvorbu jemnej 
Z-fázy je vhodný vyšší obsah Cr, �o je vhodné aj na odolnos� vo�i korózii, nízky obsah uhlíka a mikrolegovanie 
Nb a Ta za vzniku Z-fázy CrNbN alebo CrTaN.  

Pre korózne podmienky existujúce v spa�ovniach biomasy s parametrami pary cca 450 °C/100 bar boli 
na výrobu teplovýmenných rúr navrhnuté gradientné ocele, ktoré nie sú nateraz normované. Z poh�adu 
úžitkových vlastností sa predpokladá, že vonkajšia �as� gradientných oce�ových rúr bude odoláva� pôsobeniu 
korózneho prostredia spalín vznikajúcich pri spa�ovaní biomasy a vnútorný materiál bude zabezpe�ova� odolnos� 
rúry vo�i te�eniu (creepu). Prierez gradientnej rúry tvorí vrstva austenitickej ocele 347H na vonkajšom povrchu 
(20 % z hrúbky steny) a vrstva žiarupevnej ocele 11CrMo9 -10 na vnútornom povrch rúry (80% z hrúbky steny), 
tab. 3 [1]. 

 
Tab. 1 Chemické zloženie ocele P91 [hm. %] 

 C Mn Si P S Cr Ni Mo W Co N B V 
Min. 0,08 0,30 0,20 - - 8,00 - 0,85 - - 0,03 0,0015 0,18 
Max. 0,12 0,60 0,50 0,020 0,010 9,50 0,40 1,05 - - 0,07 0,0070 0,25 

 
Tab. 2 Chemické zloženie ocele MarBN [hm. %] 

 C Mn Si P S Cr Ni Mo W Co N B V 

Min. 0,06 0,40 0,20 - - 8,00 - - 2,50 2,80 0,005 0,010 � 
0,20 Max. 0,10 0,50 0,35 0,020 0,008 9,00 0,15 0,10 3,00 3,20 0,015 0,015 

 
Tab. 3 Chemické zloženie gradientnej ocele 
(obal – akos� 347H) [hm. %] 

 C Mn Si P S Cr Ni Mo W 
Co + 
Ta 

N B Cu 

Min. 0,04 - - - - 17,00 9,00 3,00 - - - - - 
Max. 0,10 2,00 0,75 0,045 0,030 19,00 13,00 4,00 - 1,00 - - - 

 
(jadro – akos� 11CrMo9-10) [hm. %] 

 
C Mn Si P S Cr Ni Mo W 

Co + 
Ta 

N B Cu 

Min. 0,08 0,40 - - - 2,00 - 0,90 - - - - - 
Max. 0,15 0,80 0,50 0,025 0,010 2,50 0,30 1,10 - - - - 0,30 

 

4. Experimentálny program 

Z poh�adu dlhodobej odolnosti proti vysokoteplotnej korózii je dôležitá analýza vplyvu teploty oxidácie, 

koncentrácie agresívnych zložiek v pracovnom prostredí zariadenia a prebiehajúcich procesov na povrchu 

oce�ového materiálu na zmeny v povrchovej a podpovrchovej štruktúre prevádzkovanej ocele. Riešená 

problematika je aktuálna aj z h�adiska sú�asného vývoja v energetike, ktorý je charakterizovaný snahou o zníženie 

emisného za�aženia ovzdušia. Jedným zo spôsobov, ako zníži� podiel emisií CO2 z fosílnych zdrojov v ovzduší je 

využívanie biomasy ako paliva pri výrobe energie. Na základe uvedených skuto�ností pri riešení problematiky je 

navrhnutý postup riešenia, ktorý zah��a: 

1. analýzu vplyvu agresívnych zložiek spalín HCl(g) a SO2, vznikajúcich v prevádzke pri spa�ovaní biomasy 

pre teploty 400, resp. 450 °C na koróznu odolnos� žiarupevných ocelí: P91, MarBN a gradientnej ocele 

a analýza vplyvu prostredia, simulujúceho prehriatu paru pri teplotách expozície 600 a 650 °C; 



2. analýzu vplyvu korozívnych zložiek prostredia pri spa�ovaní biomasy na štruktúrne zmeny na povrchu a 

v podpovrchovej oblasti exponovaných žiarupevných ocelí; 

3. porovnanie koróznej odolnosti študovaných ocelí vo vysokoteplotnom prostredí spalín biomasy a vodnej 

pary. 

Vzorky z ocelí P91, MarBN a gradientnej ocele budú oxidované pri teplote 600 a 650 °C po dobu 3000 h v prostredí 

vodnej pary. Vzorky budú zo zariadenia vyberané postupne po 100, 250, 500, 750, 1000, 2000 a 3000 h. Vzorky 

z ocele P91, MarBN a gradientnej ocele budú oxidované pri teplote 400 °C a 450 °C po dobu 3000 h v prostredí s 

HCl(g) a SO2. Vzorky budú zo zariadenia vyberané postupne po 100, 250, 500, 750 a 1000, 2000 a 3000 h [2].  

5. Použité metodiky 

Po�as expozície vzoriek ocelí bude analyzovaná kinetika ich korózie (oxidácie) pomocou merania zmeny 

hmotnosti exponovaných vzoriek ocele vážením. Výsledky meraní budú spracované vo forme diagramov kinetiky 

oxidácie pre jednotlivé expozi�né teploty. Pre vybrané stavy, odlišujúce sa rôznymi �asmi, teplotami koróznej 

expozície a prítomnos�ou hlavnej korozívnej zložky v simulujúcom prostredí, budú posúdené:  

� prí�iny, mechanizmus a charakter korózneho poškodenia ocelí so zameraním sa na štruktúrne procesy na 

rozhraní korózna vrstva – základný materiál pomocou svetelnej a elektrónovej mikroskopie; 

� analýzy fázového zloženia koróznej vrstvy pomocou RTG analýzy; 

� priebeh koncentrácie sledovaných prvkov smerom od povrchu dovnútra ocele, a to: Fe, substitu�ných 

legujúcich prvkov (Cr, Si, Mn, Mo), prvkov difundujúcich z atmosféry (S, Cl, O), tzn. obohatenie vrstvy 

zo strany spalín pomocou GDOES analýz; 

� kinetika difúzie substitu�ných legúr k povrchu ocele ako dôsledok pôsobenia teploty a ve�kos� obohatenia 

koróznej vrstvy o legúry – EDS a RTG analýzou koróznej vrstvy na povrchu ocele, na rozhraní: korózna 

vrstva – povrch ocele, podpovrchovej vrstvy do hbky cca 200 mikrometrov pomocou elektrónovej 

mikroskopie; 

� morfológia mikroštruktúry a subštruktúry ocele svetelnou a elektrónovou mikroskopiou pred a po 

expozícii v prostredí spalín biomasy; 

� stanovenie ve�kosti a rozloženia �astíc precipitátov v oblasti ovplyvnenej vysokoteplotnou koróziou 

použitím elektrónovej mikroskopie.  

Prínosy LVKP k rozvoju inovácií 

� V rámci LVKP budú študované žiarupevné kotlové ocele P91, MarBN a gradientné ocele ur�ené 

predovšetkým na výrobu tlakových �astí tepelných zariadení. Biomasa je s�ubným zdrojom energie 

zabezpe�ujúcim zníženie emisií skleníkových plynov, pochádzajúcich z fosílnych zdrojov. 

� V rámci úsilia EÚ o prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo bude v strede záujmu 
alšie zvyšovanie 

využívania biomasy pri výrobe energie.  

� Uvedené žiarupevné materiály sa využívajú na konštrukciu zariadení, pracujúcich pri zvýšených 

teplotách a pri vysokej agresivite prostredia, kedy sa okrem vysokej odolnosti vo�i te�eniu vyžaduje aj 

vysoká odolnos� vo�i vysokoteplotnej korózii. 



� V spomínaných nepriaznivých podmienkach má degrada�ný korózny proces rýchly priebeh, �ím sa 

výrazne môže zníži� žiarupevnos� použitých ocelí, �o môže ma� nepriaznivý vplyv nielen na 

prevádzkyschopnos�, ale aj celkovú životnos� tlakových �astí energetických zariadení.  

� Z tohto dôvodu všetky kroky vedúce k zlepšeniu materiálových a prevádzkových parametrov zna�nou 

mierou prispejú k zníženiu rýchlosti korózie a tým k zabezpe�eniu spo�ahlivej prevádzkovej schopnosti 

zariadení. 

� Predpokladáme, že z riešenia projektu vyplynú poznatky a odporú�ania pre výrobcov žiarupevných ocelí 

a ich prevádzkovanie v praxi. Tieto budú zah��a� optimálnu koncepciu legovania a odporú�ané limity 

pre agresívne zložky prostredia spalín s dôrazom na odolnos� proti vysokoteplotnej korózii stanovením 

vhodného modelu kinetiky oxidácie. 

Po�akovanie 
 
Prezentované výsledky sú sú�as�ou riešenia projektov: 

 

• VEGA 1/0622/19 - Stanovenie kinetiky rastu oxidickej vrstvy a mechanizmov jej obohatenia legujúcimi 

prvkami v procese oxidácie 9 Cr žiarupevných ocelí; 

• Interná úloha ŽP VVC: Kvalita: Hodnotenie kvality výroby ocele a oce�ových rúr. 
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POSOUZENÍ ZBYTKOVÉ ŽIVOTNOSTI ENERGETICKÝCH 
KOMPONENT NA ZÁKLAD� AKTUÁLNÍCH MATERIÁLOVÝCH 

DAT ZÍSKANÝCH METODOU MALÝCH VZORK� 

ASSESSMENT OF THE RESIDUAL LIFE OF THE ENERGETIC 
COMPONENT BASED ON CURRENT MATERIAL DATA OBTAINED 

USING SUB-SIZED SPECIMENS 
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Abstrakt 
Provozováním energetických za�ízení dochází  v jeho pr�b�hu vlivem dlouhodobého 

p�sobení provozních podmínek (namáhání, teplota, tlak, prost�edí) k degradaci vlastností 
materiál� st�žejních komponent energetických za�ízení, což m�že vést ke snížení až ztrát� 
spolehlivosti a bezpe�nosti p�i jejich dalším provozu. Znalost aktuálních materiálových 
vlastností je pro predikci zbytkové životnosti daného za�ízení klí�ová. Semidestruktivní odb�r 
polotovaru na výrobu miniaturizovaných zkušebních t�les a jejich zkoušení širokým portfoliem 
zkušebních metod je cestou, jak tyto aktuální vlastnosti zjistit a zm��it. V �lánku je popsána 
použitelnost t�chto zkušebních metod a uveden p�íklad pro konkrétní použití u turbínového 
t�lesa. 

 

Úvod 
Degradace mechanických vlastností kovových materiál� m�že vést ke ztrát� spolehlivosti a 

bezpe�nosti stroj� a kovových konstrukcí v elektrárnách p�i jejich provozu. Pro stanovení 
aktuálních materiálových vlastností je možné použít nedestruktivní techniky odb�ru vzorku a s 
pomocí miniaturizovaných standardních zkušebních t�les (nap�. mikro-tahová zkouška, únava 
miniaturních t�les, zkoušky mini-Charpy pro ur�ení p�echodové teploty FATT) predikovat 
zbytkovou životnost komponent. Tento p�ísp�vek p�edstavuje potenciál aplikace t�chto 
miniaturizovaných vzork� pro ur�ení aktuálních mechanických vlastností materiál� na 
konkrétním p�ípadu turbínového t�lesa. 

 

Experimentální materiál 
Pro stanovení aktuálních mechanických vlastností t�lesa jako podklad� pro vyhodnocení 
provozuschopnosti spodku vn�jšího ST t�lesa vyrobeného z materiálu G17CrMoV5-10 bylo 
semidestruktivn� odebráno malé množství zkušebního materiálu jak ze studené, tak z teplé 
�ásti. T�leso p�i odstávce m�lo aktuáln� najeto cca 80 tisíc provozních hodin. 

Jeho fotografie je na Obr. 1, na Obr 2 je znázorn�no místo a pr�b�h odb�ru. Pro stanovení 
aktuálního stavu mechanických vlastností degradovaného materiálu byly provedeny zkoušky 
tahem, vyhodnocena p�echodová teploty FATT50 (ozna�ení dle p�íslušné normy je Tt50 
%SFA) a vyhodnocená mikrostruktura. [1] 



 
 

 

Obr. 1 Fotografie spodní �ásti vn�jšího ST t�lesa. 

 

�

Obr. 2 Místo odb�ru a pr�b�h odb�ru pomocí odb�rového za�ízení EDSE 
 
Provedení zkoušek tahem pomocí mikro tahových vzork� 
 
Z odebraných vzork� byla vyrobena zkušební t�lesa typu M-TT, jejich geometrie je uvedena 
na Obr. 3 vpravo a t�lesa byla testována na zkušebním stroji TiraTest se silovou kapacitou 10 
kN. Deformace byla m��ena pomocí jednokamerového optického sníma�e deformace 
MERCURY RT založeného na bázi digitální obrazové korelace (DIC). Zkušební sestava je 
vyobrazena na Obr. 3. vlevo. 

 

Obr. 3 Zkušební sestava pro zkoušku tahem (vlevo) a geometrie vzorku (vpravo). 

Výsledky zkoušek tahem jsou uvedeny v Tab. 1, kde jsou zárove� porovnány se vstupními 
údaji a p�edpisem pro daný materiál.  
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Zkoušky rázem v ohybu, Tt50 %SFA 
Zkoušky rázem v ohybu metodou Charpy byly provedeny dle �SN ISO 148-1 a dle �SN EN 
ISO 14556 (Instrumentovaná zkušební metoda) na zkušebních t�lesech nimi Charpy. T�lesa 
byla p�eražena na kladivu Charpy o kapacit� 15 J. Z výsledk� zkoušek byla stanovena 
p�echodová teplota pro t�lesa Mini Charpy se známý korela�ním p�epo�tem +cca 65 °C. [2,3] 
a odhad nárazové práce KV. Výsledky jsou uvedeny v Tab 2. 

Tab. 2 Výsledky p�echodové teploty Tt50 %SFA (FATT) ur�ené ze zkoušky rázem v ohybu 
mini-Charpy vzork� s pr��ezem 3x4x27 mm vs. porovnání odhadnutých hodnot platných pro 
t�lesa 10x10x55 mm a p�epo�et nárazové práce (KV) z mini-Charpy t�les na standardní 
zkušební t�lesa 

 
 
Pro porovnání výsledk� nebyla dodána min. p�edepsaná hodnota p�echodové teploty Tt50 
%SFA. Minimální p�edepsaná hodnota nárazové práce KV p�i pokojové teplot� je 27 J. 
Hodnoty p�epo�tu KV z mini-Charpy vzork� na standardní zkušební t�lesa jsou v p�ípad� 
studené �ásti vyhovující. V p�ípad� teplé �ásti se hodnota p�epo�tu m�že s nejv�tší 
pravd�podobností pohybovat pod spodní hranicí p�ípustnosti. Pom�rn� výrazný pokles vrubové 
houževnatosti po n�kolika desítkách tisíc provozních hodin je však u odlitk� turbínových t�les 
jevem obvyklým a na další provozní životnost t�lesa by podle našich zkušeností nem�l mít 
prozatím významn�jší vliv. Nicmén� je t�eba sledovat trend p�ípadného dalšího poklesu KV. 

 

Mikrostruktura 
Mikrostruktura vn�jšího ST t�lesa v obou kontrolovaných místech odpovídá použitému 

materiálu a zp�sobu aplikovaného tepelného zpracování. Ve struktu�e nebyla zjišt�na 
p�ítomnost zvýšeného množství nekovových vm�stk� ani výskyt žádných nep�íznivých fází a 
defekt�. Z pohledu degradace materiálu vlivem dlouhodobého p�sobení vysokých provozních 
teplot lze stav mikrostruktury t�lesa v obou kontrolních místech hodnotit jako pln� vyhovující 
bez výskytu projev� kavita�ního poškození. Co se tý�e p�em�n mikrostruktury a jejího 
difúzního rozpadu, tak ve vn�jším ST t�lese došlo vlivem difúzních proces� k p�erozd�lení 
karbidické fáze a k jejímu mírnému zhrubnutí. Hrubší karbidy jsou vylou�eny p�ednostn� na 
hranicích p�vodního austenitického zrna a zejména v teplé �ásti vykazují po�átky �et�zení, viz 
Obr. 4. Tyto strukturní zm�ny souvisí s difúzními pochody a jsou zap�í�in�ny dlouhodobým 
p�sobením vysokých provozních teplot. Lze je tedy považovat za ur�ité zárode�né projevy 
po�ínající degradace materiálu vlivem provozu. I p�esto je stav mikrostruktury v obou 

Rp0.2 Rm A Rp0.2 Rm A

MPa MPa % MPa MPa %

Výchozí hodnoty 495 636 �� Výchozí hodnoty 495 636 23
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kontrolovaných lokalitách prozatím vyhovující pro další provoz bez jakýchkoliv omezení Tyto 
strukturní zm�ny souvisí s difúzními pochody a jsou zap�í�in�ny dlouhodobým p�sobením 
vysokých provozních teplot. Lze je tedy považovat za ur�ité zárode�né projevy po�ínající 
degradace materiálu vlivem provozu. I p�esto je stav mikrostruktury v obou kontrolovaných 
lokalitách prozatím vyhovující pro další provoz bez jakýchkoliv omezení. Pro zjišt�ní trendu 
degradace doporu�ujeme provést stejnou kontrolu po absolvování další cca 35 – 40 tisíc 
provozních hodin (tj. cca 5 let). 

 
Obr. 4. Mikrostruktura vn�jšího ST t�lesa, teplá �ást, 1000x 

Záv�r 
Ze zjišt�ných skute�ností vyplývá, že vlivem dlouhodobého provozu za náro�ných provozních 
podmínek dochází k degradaci materiálu. To se projevuje zm�nami v mikrostruktu�e a 
poklesem sledovaných mechanických vlastností. Jistý pokles je samoz�ejmý a o�ekávatelný, 
d�ležité je však vysledovat trendy a progres t�chto proces�. Metoda zkoušení malých vzork� 
získaných tém�� neinvazivním odb�rem zkušebního materiálu je tudíž velmi smysluplným a 
užite�ným nástrojem, jak tyto degrada�ní projevy monitorovat. 
Portfolio zkušebních metod je možné rozší�it i o zkoušky vysoko, nízko cyklové únavy, lomové 
houževnatosti, zkoušek te�ení (creepu), ší�ení trhliny a získat tím co nejkomplexn�jší p�ehled 
o stavu materiálu kritických komponent energetických za�ízení za ú�elem predikce jejich 
zbytkové životnosti. To pak p�ináší profit ve spolehlivosti a bezpe�nosti provozu a efektivit� 
údržby. 
Relevantnost výše uvedené metodiky zkoušení malých vzork� je akceptována i nejv�tším 
provozovatelem energetických za�ízení v �R, o �emž sv�d�í za�len�ní této metodiky do 
legislativních proces� provozování a údržby za�ízení spole�nosti �EZ, a to formou volné 
p�ílohy k dokumentu P�S �EZ_ME_0990 Materiálová diagnostika parních turbín, jejímž 
vypracováním byla pov��ena práv� naše spole�nost COMTES FHT a.s.   
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ABSTRAKT: 

 Tato studie popisuje genezi, pr�b�h a samotnou realizaci, a to v	etn� zhodnocení chování 

povrchových úprav po ro	ní expozici žárových nást
ik� vytvo
ených technologií TWAS (Twin 

Wire Arc Spray) a keramických nát�r� na lokalit� Elektrárny Tušimice II. Dále je zde 
ešena 

vysokoteplotní koroze a její synergické p�sobení s erozivním a abrazivním opot
ebením, což jsou 

degrada	ní d�je, které se p
i provozu elektrárenských kotl� v n�kterých p
ípadech vyskytují a 

negativn� ovliv�ují plánování pravidelných odstávek a provoz energetických za
ízení jako 

takových. Cílem tohoto dokumentu je snaha shrnout, detailn� popsat a vysv�tlit všechny aspekty 

realizace žárových nást
ik� a keramických nát�r� v prost
edí výparníku kotle a dalších st�žejních 

	ástí t�chto energeticích za
ízení.  

 

KLÍ�OVÁ SLOVA: 

TWAS, AS, MeS, vysokoteplotní koroze, korozní odolnost, agresivní korozní prost
edí 
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ÚVOD: 

 Jako každá realizace, tak i tato má svoji historii a je d�ležité n�kolik prvních v�t v úvodu 

v�novat práv� tomuto popisu. Elektrárny Tušimice II. byly uvedeny do provozu v letech 1974 až 

1975, kdy generálním dodavatelem byla spole	nost ŠKODA Praha Invest. Tyto elektrárenské kotle 

jsou pr�tla	né, dvoutahové a jako palivo se využívá hn�dé uhlí. Instalovaný výkon jedné turbíny 

je 200 MW a elektrárna využívá 	ty
i. Tedy se bavíme o celkovém instalovaném výkonu 800 MW, 

což 
adí el. Tušimice II. mezi nejv�tší uhelné elektrárny v �eské republice. 

 Na po	átku 21. století za	al design nových kotl� pro komplexní obnovu elektráren 

Tušimice a Pruné
ov. Na základ� provozních informací z prvních nást
ik� provedených v �R na 

elektrárnách Tisová a Po
í	í, byl vznesen požadavek na aplikaci žárových nást
ik� na vybrané 

plochy nových kotl�. To se objevilo i v projektové dokumentaci, ale bez definice materiálu 

povlaku. Spole	nost Castolin spole	n� se spol. Vítkovice ENVI a Vítkovice Power Engineering 

nabídly ot�ruvzdorný povlak s obchodním ozna	ením Eutronic Arc 595, což je materiál na bázi 

FeCrCB, s 	áste	n� amorfní strukturou. Povlak m�l sloužit jako ochrana proti erozi v oblasti 

výsypky kotle a dále v rozích kotl�. Povlaky tehdy aplikovala na díly p
ed sestavením kotle spol. 

Vítkovice ENVI, po sestavení kotle byla dost
íkána místa spoj�. 

 V pr�b�hu provozu se ovšem ukazovalo, že v prost
edí NOx atmosféry (cca nad výškovou 

kótou 18 m uvnit
 výparníku) dochází k výraznému degrada	nímu napadení MeS (membránové 

st�ny) a ochranných žárových nást
ik� vysokoteplotní korozí. Tato problematika se 
ešila nap
í	 

spol. �EZ a.s. a dostala se jako výzkumný úkol do spole	nosti VZÚ Plze�, která je sou	ástí skupiny 

�EZ a.s. a provozuje jedno z nejmodern�jších pracoviš� žárových nást
ik� v �eské republice. 

 �ešení této problematiky se zam�
ilo jak na volbu vhodn�jší povrchové ochrany, tak na 

identifikaci ploch výparníku, které mají být v rámci plánované generální opravy nov� ochrán�ny 

žárovým nást
ikem a dále i keramickým nát�rem. V d�sledku tohoto snažení provedla spole	nost 

VZÚ Plze� nást
ik expozi	ních vzork� (cca 3 m2) na p
edem definovaných pozicích ve výsypce a 

v ústí sušek a v roce 2020 došlo i na základ� t�chto expozi	ních test� k vytvo
ení zadávací 

dokumentace, která tyto získané skute	nosti reflektovala. Bylo vypsáno výb�rové 
ízení na obnovu 

žárového nást
iku všech 	ty
 blok� s detailním popisem míst ur	ených k aplikaci a dále také 

požadavky na poptávané povrchové ochrany z hlediska materiálového složení. Jednalo se o 

bezprecedentní zakázku na pom�ry �eské republiky, a tak logicky došlo ke vzniku konsorcia 



spole	ností Výzkumný a zkušební ústav Plze� s.r.o. a Castolin s.r.o. Spole	nost VZÚ Plze� s.r.o. 

p
inesla do vzniklého konsorcia svých více než 115 let zkušeností v oboru materiálového 

inženýrství a také zkušenosti s aplikací žárových nást
ik� již od roku 1996 a spole	nost Castolin 

p
inesla do konsorcia majoritn� praktické zkušenosti s nást
iky kotl�, které jsou datovány již 

od roku 1999 v lokalitách �EZ Tisová, �EZ Po
í	í a dalších míst v �R, reference z podobných 

realizací po Evrop� a dodávku p
ídavných materiál� použitých pro samotnou realizaci. Spole	nost 

VZÚ Plze� s.r.o. dále zajistila projektový managment, nást
ikové technologie, kontrolu kvality, 

m�
ení všech povrchových úprav a v neposlední 
ad� administrativní podporu, která, jak se 

ukázalo, je pro takto velký projekt st�žejní záležitostí. 

Pro úsp�šné zvládnutí celého návrhu a samotné realizace vhodné povrchové ochrany je 

klí	ové, správn� porozum�t vztahu mezi vlastnostmi použitých materiál�, technologií nanášení a 

p
edevším prost
edím, ve kterých se tyto materiály aplikují. Jinak 
e	eno, vlastnosti aplikovaného 

povlaku definují jeho chování v provozu. Publikace zabývající se hodnocením vysokoteplotního 

chování jsou zam�
eny jednak na standardn� hodnocené veli	iny sledované u „as sprayed“ povlak� 

a dále na další fyzikální a mechanické vlastnosti, jejich závislosti na teplotách, korozivním 

prost
edí, režimech a podmínkách (jako je nap
íklad složení pecní atmosféry apod.) [1]. Koroze za 

p
ítomnosti roztavených solí se nazývá vysokoteplotní koroze. Proces takovéto koroze obecn� 

spo	ívá v ukládání solí na povrchu materiálu. Za provozních teplot jsou n�které soli v kapalném 

skupenství, nebo vytvá
ejí komplexní solné sm�si za p
ítomnosti plyn� obsahujících síru. Tyto 

solné sm�si tají za mnohem nižších teplot než jednotlivé složky t�chto sm�sí samostatn�. P
i 

ukládání solí na povrchu materiál� dochází k porušení oxidického filmu. Princip takovéhoto 

porušení spo	ívá v ukládání roztavené soli, která rozpouští ochranný oxidický film a tím se zvyšuje 

korozní rychlost. Rozpoušt�ní oxid� probíhá v tavenin� solí. P
íkladem takového mechanismu 

m�že být tavenina síran�. �istý Na2SO4 se taví p
i 884 °C, ale když se spojí s dalšími solemi, jako 

jsou NaCl nebo NiSO4 je bod tavení této sm�si nižší [2]. 

V elektrárn� Tušimice II. se využívá uhlí, které mimo jiné obsahuje sodík, vanad a síru. 

Tyto prvky jsou brány v tomto p
ípad� jako ne	istoty, a to hlavn� proto, že vytvá
ejí slou	eniny 

Na2SO4 (bod tání 884 °C), V2O5 (bod tání 670 °C) díky reakcím, které probíhají ve spalovacích 

systémech [3], [4] a [5]. Tyto slou	eniny jsou obecn� známy jako popel a ukládají se na povrchu 

materiál� (MeS) a vyvolávají zrychlenou oxidaci (vysokoteplotní korozi). Další vlastností 



slou	enin vanadu je, že fungují jako katalyzátory oxidace a tím umož�ují kyslíku a jiným plyn�m 

v atmosfé
e rychle difundovat na povrch materiálu a tímto vytvá
et další oxidaci [6–10]. 

 V boji proti vysokoteplotní korozi se využívá n�kolik r�zných opat
ení, ale lze konstatovat, 

že v�tšina z nich zabra�uje vysokoteplotní korozi anebo ji omezuje pouze 	áste	n� a do	asn�. 

Aplikace ochranných povlak� pomocí technologie žárových nást
ik� se proto jeví jako nejú	inn�jší 

a tím pádem i nejekonomi	t�jší 
ešení. Ovšem ne každý ochranný povlak se hodí pro každý typ 

prost
edí, a proto je velmi d�ležité zvážit vhodnost jednotlivých povlak� pro dané prost
edí, což se 

expozi	ními testy na lokalit� v roce 2019 ov�
ilo. 

 Jako povlakový materiál pro nást
ik ploch „výsypka“ byl vybrán materiál BTW 58, což je 

materiál na bázi Fe legovaný dalšími prvky, které vytvá
ejí velmi tvrdé nanostrukturní fáze. 

Výhodou materiálu je možnost m�
ení tlouš�ky povlaku, i když s velkou mírou nep
esnosti. Ostatní 

plochy nad výsypkou byly opat
eny materiálem BTW 68, což je Ni slitina legovaná Cr a 

stabilizovaná Ti. Jedná se o povlak s vysokou odolností proti vysokoteplotní korozi zp�sobené 

reduk	ní atmosférou a sou	asn� s dobrou houževnatostí, s odolností proti erozi. Po aplikaci 

žárových nást
ik� byl celý povrch výparníku od horní 	ásti „sušek“ sm�rem dol� k vynaše	i 

strusky ošet
en keramickým materiálem s obchodním ozna	ením TubeArmor. TubeArmor je 

keramický povlak, který pomáhá zabránit usazování strusky na trubkách a teplosm�nných 

plochách. Jedná se o neporézní, nereaktivní vrstvu, která odolává reakcím usazeného popelu, 

oxidaci, erozi, pyritové korozi, pronikání síry a nebezpe	ným chemickým produkt�m. 

 

ŽÁROVÉ NÁST�IKY A KERAMICKÉ NÁT�RY 

1. Rozsah realizace z hlediska V� + st�žejní �ásti: 

 Rozsah realizace povrchové ochrany žárovým nást
ikem a keramickým nát�rem na vnit
ní 

MeS výparníku v	etn� provedení speciální p
ípravy povrchu ploch tryskáním je uveden v Tab. 	.1 

a schematicky v Obr.1. Celý rozsah 	inností byl realizován v n�kolika výškových metrech nad 

zemí, a to pro výsypku ve výškové kót� v rozsahu 2–10 m, a pro spalovací komoru v rozsahu  

10–34 m nad zemí.  

 Pro umožn�ní aplikace povrchové ochrany muselo být p
istoupeno ke speciálnímu návrhu 

výstavby lešení tak, aby byla zaru	ena dostupnost ploch a zárove� umožn�no aplikovat 



povrchovou ochranu v	etn� speciální p
ípravy plochy pod nást
ik, i pod stojné patky lešení ve 

výsypce (blíže popsáno v kapitole 	. 2). 

 V rámci realizace docházelo k pom�rn� vysoké prašnosti d�sledkem tryskání (	išt�ní a 

aktivace povrchu) povrchu MeS a vznikajících zplodin ho
ení b�hem žárového nást
iku. Z tohoto 

d�vodu bylo nezbytné, zajistit plynot�sný záklop a v neposlední 
ad� vytvo
it technologii odsávání 

a zajistit tak vhodný pracovní prostor ve výsypce a SK. Záklop byl vytvo
en na výškové kót�  

10 m, t�sn� nad výsypkou pomocí podlážkových kovových rošt� zakrytých zakrývací neho
lavou 

fólií a následn� ut�sn�n neho
lavou p�nou ke st�nám kotle. Ve dvou místech záklopu byly 

vytvo
eny otvory / prostupy pro umíst�ní p
írub sloužících k fixaci odsávacích hadic o pr�m�ru 

D400 mm. Prach a spaliny byly odsávány pomocí dvou ventilátor� o výkonu 11 kW a kapacit� 

14000 m3/hod, které byly umíst�ny vn� kotle.  

Tab.1. Rozsah aplikace povrchové ochrany 

Pozice Definice plochy „nást�ik / keramika“ 
Výsypka  
- o celkové ploše cca 383 m2 

nerozvinuté plochy 

Žárový nást
ik a keramický nát�r na kompletní ploše výsypky  

Spalovací komora (SK) 
- o celkové ploše cca 228 m2 

nerozvinuté plochy  
 

Žárový nást
ik a keramický nát�r roh� SK od p
echodu na  
8-mi st�n po celé jejich délce (8x) a roh� SK od p
echodu na 
4 st�n po celé jejich délce (4x) 
Žárový nást
ik a keramický nát�r kolínek (4x) po celé jejich 
délce na p
ední a zadní st�n� spalovací komory 
Žárový nást
ik a keramický nát�r kontur st
íšek výparník� 
(4x) 
Žárový nást
ik a keramický nát�r vytrubkování ústí sušek na 
p
ední a obou bo	ních st�nách výparníku (6x) 

Spalovací komora (SK) 
- o celkové ploše 1100 m2 

nerozvinuté plochy 

Keramický nát�r MeS v SK bez aplikace žárového nást
iku 
Výšková kt. 10 – kt. 34 m 

 



   
Obr.1.: Ná�rt výparníku a schématické znázorn�ní rozsahu aplikace povrchové ochrany 

 
 
2. Realizace – popis a �ešené problémy realizace:  

 Za celé dva roky se na realizaci podílelo celkem 7 vedoucích pracovník� a 35 

kvalifikovaných technických pracovník� spole	ností VZÚ a Castolin, kte
í byli prokazateln� 

proškoleni dle platných p
edpis� BOZP a PO pro danou lokalitu a dle pravidel pro dodavatele 

v oblasti dodávek pro �EZ, KE (klasické elektrárny). Vzhledem k p
ítomnosti prašného prost
edí 

uvnit
 kotle bylo nezbytné, pracovník�m zajistit vhodné OOPP, p
edevším pro ochranu dýchacích 

cest a p
ívod 	erstvého vzduchu b�hem provád�ní 	inností. 

 Na samotnou realizaci obnovy povrchové ochrany vnit
ních MeS výparníku, vzhledem 

k plánované odstávce a soub�žným 	innostem probíhajícím v rámci generální opravy (GO) 

každého z blok�, bylo vy	len�no 18 / 23 dní (výsypka / SK) nep
etržité práce (model práce 24/7). 

V tomto omezeném 	asovém intervalu bylo klí	ové zvládnout koordinaci jednotlivých a 

navazujících 	inností tak, aby negativn� neovlivnili realizaci a termíny ostatních dodavatelských 

firem podílejících se na probíhající GO, kde tlak na spln�ní termín� je enormní.   

 Obnova povrchové ochrany MeS probíhala ve t
ech základních stupních: 1) o	išt�ní 

povrchu MeS tryskáním a aktivace povrchu p
ed zahájením žárového nást
iku / aplikací 

keramického nát�ru, 2) o	išt�ní MeS tlakovým vzduchem, meziopera	ní kontroly jakosti povrchu 

Keramický nát�r s 
odolností proti 
korozi, erozi a 
vysokou emisivitou 

AS nást
ik materiálem 
NiCrTi 

AS nást
ik materiálem 
FeCrAlY 



a klimatických podmínek, 3) aplikace povrchové ochrany. Souhrnný popis použitých spot
ebních 

a p
ídavných materiál� je uveden v Tab. 2. 

 

Tab.2. P�ehled spot�ebních a p�ídavných materiál�  

Pozice Tryskací materiál Materiál žárového 
nást�iku 

Materiál keramického 
nát�ru 

Výsypka  Ocelová dr�  
Korund F16 

BTW58 
FeCr-base materiál 

TubeArmor E 

Spalovací komora  Ocelová dr� 
Struska  
Korund F16 

BTW 68 
NiCrTi-base materiál 

TubeArmor S + E  
S – spodní vrstva 
E – horní vrstva 

 

 P
i celoplošné p
íprav� ploch pro nást
ik se ukázal jako nejv�tší problém – p
ítomnost 

p�vodní povrchové ochrany (nást
iku). Na vrcholcích trubek MeS již došlo b�hem provozu kotle 

k jeho opot
ebení, ale ve spodní 	ásti trubek a prapork� bylo velmi obtížné starý nást
ik odstranit. 

Bylo tedy nutné p
istoupit ke zm�n� p�vodn� zamýšlené technologie tryskání, a to za použití 

alternativního tryskacího média – ocelové drt�. Ta se ukázala jako klí	ová, jak z hlediska efektivity 

a rychlosti tryskání, tak z hlediska drsnosti povrchu p
i porovnání pomocí ISO komparátoru. 

Ilustrativní fotodokumentace povrchu ze vstupní kontroly, respektive p
ed zapo	etím realizace, je 

vid�t na Obr.2. Fotodokumentace finální p
ípravy povrchu je z
ejmá z Obr.9 v kap. 3. 

 



��� �

Obr.2. Fotodokumentace povrchu vnit�ní MeS p�ed realizací v SK a ve výsypce 

 

 Ve výsypce byla realizace zahájena aplikací žárového nást
iku pod patky lešení, a to ješt� 

p
ed jeho výstavbou. Tento technologický postup spo	íval v p
esném ozna	ení op�rných míst 

firmou zajiš�ující montáž lešení, následn� lokálním o	išt�ním povrchu tryskáním, kontrolou a 

aplikací žárového nást
iku + keramického nát�ru, viz Obr.3. Takto bylo postupováno ve všech 

základních op�rných bodech výsypky, kterých bylo pro jeden blok celkem 8.  

 Fotodokumentace žárového nást
iku ve výsypce je uvedena v Obr.4,5. V tomto prostoru 

probíhal celoplošný nást
ik v	etn� ošet
ení ploch vstupních otvor�. Oproti tomu ve spalovací 

komo
e byly žárovým nást
ikem povlakovány pouze ur	ené a nejvíce namáhané plochy, jako jsou 

rohy spalovací komory, ústí sušek, kolínka a st
íšky výparníku. Na celý vnit
ní povrch MeS byl 

fináln� nanesen keramický nát�r TubeArmor za ú	elem ut�sn�ní žárov� st
íkaného povlaku a 

zajišt�ní ochrany MeS, v místech, kde nebyl žárový nást
ik aplikován. Fotodokumentace pr�b�hu 

realizace je uvedena v Obr. 3-8. 

 



  

Obr.3. Zajišt�ní povrchové úpravy pod patky lešení, žárový nást�ik BTW 58 + keramický nát�r 

 

 
Obr.4. Žárový nást�ik šikmých st�n výsypky, BTW 58, technologie AS 



 

Obr.5. Nást�ik výsypky pod záklopem, BTW 58, technologie AS 

 

 

Obr.6. Nást�ik ústí sušek, BTW 68, technologie AS 
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a) 
�

  
b) 

  
Obr.8. a) Pohled na spalovací komoru b�hem a po aplikaci keramického nát�ru TubeArmor, b) Detail 

plochy MeS po aplikaci keramického nát�ru 

 

 

 

 

 



3. Zabezpe�ení kvality a m��ení 

 P
ed zahájením samotné realizace byly v laboratorních podmínkách p
ipraveny zkušební 

vzorky vyrobeny z polotovaru odpovídajícímu materiálu MeS. Na povrch vzork� byly aplikovány 

uvažované povrchové ochrany o r�zných tlouš�kách. Tyto vzorky byly v pr�b�hu realizace použity 

jako etalony pro kalibraci m�
ících p
ístroj� a za ú	elem provád�ní meziopera	ních a výstupních 

kontrol. Pro m�
ení tlouš�ky povlaku žárového nást
iku i keramického nát�ru byl použit p
ístroj 

pracující na principu el. magnetické indukce Elcometer 456. V p
ípad� povlaku BTW58 bylo 

m�
ení, vzhledem k jeho materiálovým vlastnostem (feromagnetický, el. vodivý mat.), pouze 

orienta	ní.  

�

Obr.9. Meziopera�ní kontrola plochy po trysku na dosažení požadované jakosti povrchu (�istota a 
povrchová drsnost). 

 

 

 

 
 
 
 
 



a)    b)     c) 

     
Obr.10. Meziopera�ní kontroly a) kontrola klimatických podmínek pomocí vlhkom�ru Comet 3633, b), c) 

kontrolní m��ení Elcometerem 456 po aplikaci žárového nást�iku 
 

 Pro zajišt�ní kvality povrchových ochran byl zpracován plán kontrol a zkoušek (PKZ). 

Tento dokument PKZ zahrnoval v první 
ad� kontroly jakosti povrchu po trysku na dosažení 

požadované 	istoty a drsnosti. V p
ípad� zjišt�ných nedostatk� v rámci monitoringu tohoto 

parametru, byl povrch op�tovn� p
etryskán a o	išt�n, dokud výsledná kvalita neodpovídala 

požadovaným hodnotám (vizuáln� 	istý, ocelový povrch bez p
ítomnosti mastnoty, ne	istot, okují, 

rzi, zbytk� nát�r� a cizích látek).� Dalším d�ležitým parametrem v PKZ sledovaným p
ed aplikací 

povrchové ochrany jsou klimatické podmínky. P
edevším relativní vlhkost prost
edí a rosný bod 

jsou klí	ové hodnoty k zahájení aplikace žárového nást
iku a keramického nát�ru. V definovaných 

	asových intervalech tedy probíhala kontrola vlhkosti a teplota povrchu MeS. Hodnota vlhkosti 

b�hem realizace nást
iku výsypky a spalovací komory nep
ekro	ila 80 %. Teplota povrchu MeS 

trubek byla vždy min. 5 °C nad rosným bodem p
i vlhkosti do 70 % a min. 3 °C nad rosným bodem 

p
i vlhkosti vyšší než 70 %.  

 Výstupní kontrola povrchové ochrany probíhala vizuálním vyhodnocením a m�
ením. Pro 

žárov� st
íkaný povlak bylo klí	ové sledovat p
ilnutí povlaku k MeS, zda nedochází 

k puchý
kování, odlupování nebo praskání a pr�b�žná kontrola dosažené tlouš�ky povlaku. 

Z pohledu keramického nát�ru byla požadavkem jakosti aplikovaného nát�ru tlouš�ka povlaku a 

stav povrchu, který musí být rovnom�rný, bez viditelných nerovností, „poteklin“, pór�, zat
ených 



	ástic prachu, prostý trhlinek, odlupování a jiných vad, jako je výskyt puchý
k�, ostr�vk� bez 

nát�ru, vrásn�ní, zvedání, bublinek apod. 

 

   
Obr.11. Ilustra�ní foto referen�ních ploch v SK [11] 

 Finální rozm�rová kontrola byla na základ� požadavk� zákazníka provedena 

subdodavatelskou firmou za ú	elem zajišt�ní nestrannosti a nezávislosti provád�né diagnostiky. V 

rámci této kontroly byly v SK vytipovány kritické lokality (referen	ní plochy) z hlediska nejv�tšího 

p
edpokládaného opot
ebení, zp�sobené provozem kotle a v každé referen	ní ploše bylo m�
eno 

n�kolik hodnot tlouš�ky ŽN a keramického nát�ru. Ostatní plochy byly ve SK opat
ené pouze 

keramickým nát�rem a plocha výsypky byla diagnostikována bez ur	ení referen	ních ploch, pouze 

v oblastech náhodn� vybraných lokalit. Celkem bylo pro jeden kotel diagnostikováno p
ibližn� 900 

m�
ících bod�. Ilustra	ní foto referen	ních ploch je uvedeno v Obr.11 [11]. 

 

DISKUZE REALIZACE Z POHLEDU ODBORNÍKA:  

 Lze s jistotou konstatovat, že byl tento projekt náro	ný, a to nejen co se týká rozsahu, ale 

také tím, že bylo nutné koordinovat postup prací s ostatními 	innostmi. St�žejním byl také fakt, že 

pro již zmín�né rozd�lení prostoru kotle záklopem byla možnost soub�hu prací na kotli – zatímco 

se aplikoval žárový nást
ik ve výsypce kotle, ve spalovací komo
e probíhala vým�na panel� 

membránových st�n. B�hem oprav se se ukázalo, že je nutné vym�nit více trubek MeS, a proto 

v n�kterých 	ástech realizace docházelo k posunu termínu realizace tryskání a žárového nást
iku, 

což z hlediska koordinace a realizace samotné p�sobilo nemalé t�žkosti.  



 Dalším faktorem, který ovliv�oval postup prací byla p
ítomnost p�vodního žárového 

nást
iku. Tam, kde již došlo k vým�n� trubek byla p
íprava povrchu relativn� snadná a rychlá, 

naopak tam, kde byl p�vodní nást
ik ve v�tší tlouš�ce, byla produktivita tryskání výrazn� nízká, 

což kladlo nemalé nároky na plánování personálních a technologických kapacit na následující 

operace žárového nást
iku, které musely logicky pro zajišt�ní maximální kvality povlak� po 

n�kolika hodinách tryskání op�t navazovat.  

 Vzhledem k tomu, že žárový a keramický nást
ik byl poslední operací ve spalovací komo
e 

kotle, byl na konsorcium spole	ností vyvíjen tlak na dodržení termínu. Je b�žné, že pro nást
iky 

MeS kotl� se využívají dv� nást
iková za
ízení sou	asn�. Na projektu Tušimice II. byly v provozu 

b�žn� 4 nást
ikové technologie sou	asn�, p
i realizaci 	tvrtého bloku v roce 2022 pak byla 

nasazena ješt� pátá technologie, a v úplném záv�ru celé realizace, kdy byl tlak na termín opravdu 

výrazný, byla pro nást
ik svislých st�n použita i šestá nást
iková technologie, což je v m�
ítku 

b�žných zakázek opravdu bezprecedentní.   

 I p
es 	asový tlak bylo pot
eba neustále kontrolovat kvalitu a také dbát na dodržování 

bezpe	nosti práce, abychom se vyvarovali úrazu, který by v n�kterých p
ípadech mohl být fatální. 

 V lét� roku 2022 jsme m�li možnost vid�t plochy výsypky s žárovým a keramickým 

nást
ikem po roce provozu a výsledek byl velmi dobrý, keramický povlak, který ut�s�uje žárový 

nást
ik byl jen vylešt�n.    

 

�  



ZÁV�R:  

Složitost celého projektu spo	ívala nejen ve velkém rozsahu ploch, které m�ly být 

ochrán�ny žárovými nást
iky a keramickými nát�ry, ale také ve skute	nosti, že byl celý projekt v 

podstat� naplánován bez 	asové rezervy. Navíc ob	as docházelo k posunu plánovaných termín� 

realizace v závislosti na zpožd�ní p
edcházejících 	inností, což je pro projekty tohoto typu b�žné. 

 Na základ� výše uvedeného bylo naším cílem nejen dodržení termín�, které vyplývaly 

z SoD, ale též snaha o bezvadnou kvalitu vytvá
ených povrchových úprav, které pro zajišt�ní 

nepodjatosti kontrolovala externí spole	nost. I když b�hem tohoto dvouletého projektu docházelo 

v rámci koordinace a samotné realizace k ur	itým problém�m, celkov� lze hodnotit výsledek výše 

popsané realizace pozitivn�, a to nejen z hlediska spln�ní vytý	ených termín� a zajišt�ní 

požadované kvality, ale i v rovin� spolupráce mezi jednotlivými dodavateli a subdodavateli. 

Samoz
ejm� nelze opomenout i výrazný vliv zástupc� lokality ETU II. Zde je pot
eba vyzdvihnout 

roli VO Pé	e o za
ízení kotelna a odsí
ení pana Ing. Petra Parchomenka, který denn� postup všech 

dot	ených prací kontroloval a v návaznosti tohoto dále koordinoval jednotlivé 	innosti tak, aby 

výsledek celkové GO všech 	ty
 blok� byl co možná nejlepší. Tímto je myšleno zajistit pln�ní 

vytý	ených termín� / milník� a zajišt�ní maximální možné dodavatelské kvality.  

     

 

�  
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Abstract 

Tento příspěvek navazuje na předchozí z roku 2020, který byl věnován opravě ventilového 
tělesa. Toto těleso pocházelo z uhelné elektrárny Ledvice a bylo vyrobeno z lité oceli ČSN 
422744. U tohoto tělesa bylo zjištěno, že došlo v důsledku jeho provozu k výraznému poklesu 
houževnatosti a hodnota nárazové práce KV poklesla pod 8 J. Pozornost byla věnována dalším 
částem parovodů a rovněž u kovaných částí parovodů vyrobených z oceli 15128 dle ČSN byly 
zjištěny výrazné poklesy houževnatosti. Proto byly zahájeny experimenty, které by měly vést 
k obnově nebo alespoň ke zlepšení houževnatosti při zachování dalších funkcí – především 
zachování creepových vlastností. V článku je popsán postup tepelného zpracování, který nejen 
změnil strukturní stav, ale také zvýšil hodnoty vrubové houževnatosti.  Navržená technologie 
má natolik průkazné výsledky, že je doporučena k odzkoušení na reálném kuse. Jestliže se 
potvrdí dosažené výsledky, bude přenesena do provozu uhelných elektráren.  

This paper is a follow-up to the previous one from 2020, which was devoted to the repair of the 
valve body. This body was taken from the Ledvice coal power plant and was made of cast steel 
ČSN 422744. This valve body was found to have experienced a significant drop in toughness 
due to its operation and the value of the impact work of the KV dropped below 8 J. Attention 
was paid to other parts of the steam pipelines and significant drops in toughness were also found 
in the forged parts of the steam pipelines made of steel 15128 according to ČSN. Therefore, 
experiments have been initiated to restore or at least improve the toughness while maintaining 
other functions - mainly the creep properties. This paper describes a heat treatment procedure 
that not only changed the structural state but also increased the notch toughness values.  The 
proposed technology has such conclusive results that it is recommended for testing on a real 
piece. If the results are confirmed, it will be transferred to coal-fired power plant operations. 

 

ÚVOD 

Ocel 15 128 dle ČSN (dále již pouze 15128) je ze skupiny nízkolegovaných žárupevných ocelí, 
která byla v minulosti hojně používána na velkou část parních cest energetických celků 
budovaných v Československu (a v zemích bývalé Varšavské smlouvy) v druhé polovině  
20. století. Právě vzhledem k výraznému zastoupení v energetickém, tedy strategickém, sektoru 



a době provozu, se v současné době začíná klást důraz na zjišťování životnosti těchto 
komponent. Popřípadě nacházení cest k prodlužování jejich životnosti, a to nejen z důvodu 
ceny, ale i z výrobních podmínek, protože ubývá možností dodavatelů. 

Pro zkoumání exploatovaného tělesa, které pracovalo v uhelné elektrárně po dobu  
150 tis. hodin vyrobeného z oceli 15 128, byly odebrány vzorky a provedeny vstupní analýzy.  
Provozní parametry páry v daném parovodu byly 540 °C a 18 MPa. Dle získaných měření 
vykazuje exploatovaný materiál zásadně zkřehlý stav. Absorbovaná energie při zkoušce rázem 
v ohybu (KV2) je výrazně nižší než minimálně požadovaných 27 J, a sice KV2 = 8 ± 0,5 J. 
Zkřehlý stav materiálu potvrdila jeho strukturní analýza. Metalografická analýza prokázala 
přítomnost feritu a popuštěného bainitu se značně zhrublým zrnem. Po hranicích zrn se nachází 
nežádoucí souvislé karbidické obálky. V tomto stavu je parovod nepoužitelný, protože 
především při najíždění parovodu do provozu se zvyšuje nebezpečí vzniku poškození. V dnešní 
době je i s ohledem na energetickou situaci snaha zkrátit dobu najíždění uhelných elektráren na 
co nejkratší dobu. V případě uvedeného stavu parovodů by naopak nylo potřeba cyklus 
prodloužit. Tento stav vedl autory k hledání možností, jak dosáhnout obnovení houževnatosti 
při zachování dalších požadovaných vlastností vycházející z provozu parovodů. Na základě 
dlouhodobých experimentů bylo navrženo regenerativní tepelné zpracování. 

1. Regenerativní tepelné zpracování 

Cílem regenerativního tepelného zpracování exploatované oceli 15 128 je obnovení 
mechanických vlastností tak, aby se prodloužilo její možné technické použití. Dle dříve 
publikovaných zpráv bylo již regenerativní tepelné zpracování s částečně kladným výsledkem 
provedeno u litých nízkolegovaných žárupevných ocelí, konkrétně u G21CrMoV4-6 a 
G17CrMoV5-10, [1; 2; 3]. Pro tvářenou ocel 15 128 se tedy předpokládá podobný účinek 
regenerativního tepelného zpracování jako v případě ocelí litých. Návrh režimu regenerativního 
tepelného zpracování vychází z předpokladu strukturních a chemických změn v materiálu, jež 
byly vyvolány dlouhodobou expozicí zvýšené teplotě a případně i tlaku. 

 Předpokládané nároky na regenerativní tepelné zpracování jsou následující: 

Na základě těchto požadavků bylo v souladu s normou ČSN 415128, popř. DIN 17175 
navrženo celkem 6 variant režimu tepelného zpracování, které byly dále vyhodnocovány za 
účelem nalezení nejvhodnější možnosti. Prvním krokem společným pro všechny režimy je 
rozpouštěcí žíhání při třech vybraných teplotách 850 °C, 950 °C a 1050 °C s následným 
ochlazováním v oleji Paramo TK 46. Po rozpouštěcím žíhání byla následně polovina vzorků 
popuštěna při teplotě 700 °C po dobu 3 hodin s následným pomalým ochlazováním v peci.  

Celkový přehled prvotních použitých režimů regenerativního tepelného zpracování, které byly 
dále rozšířeny dle potřeb praxe. Po rozpouštěcím žíhání bylo provedeno ochlazení v oleji 
Paramo TK 46. Popouštění bylo provedeno při teplotě 700 °C po dobu 3 hodin s následným 
pomalým ochlazováním v peci. Následující přehled popisuje režim tepelného zpracování: 

· snížení velikosti zrna 

· obnovení struktury bainitického typu 

· rozpuštění karbidů precipitovaných po hranicích zrn 



Rozpouštěcí žíhání při teplotě 850 °C  

Rozpouštěcí žíhání při teplotě 850 °C a popouštění  

Rozpouštěcí žíhání při teplotě 950 °C  

Rozpouštěcí žíhání při teplotě 950 °C a popouštění  

Rozpouštěcí žíhání při teplotě 1050 °C  

Rozpouštěcí žíhání při teplotě 1050 °C a popouštění  

V rámci zjednodušení záznamu budou jednotlivé režimy označovány pouze pomocí teploty 
rozpouštěcího žíhání spolu s případným „+P“ u následně popuštěných vzorků. Například režim 
4 „rozpouštěcí žíhání při teplotě 950 °C s následným ochlazováním v oleji Paramo TK 46 
a popouštěním při teplotě 700 °C po dobu 3 hodin s následným pomalým ochlazováním v peci“ 
je dále v textu označen jako režim „950 °C + P“. 

 

2. VYHODNOCENÍ STAVU PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ 

Všechny vzorky po regenerativním tepelném zpracování byly vyhodnoceny z pohledu tvrdosti, 
dynamické houževnatosti a mikrostruktury.  

2.1 Vyhodnocení tvrdosti 

Nejnovější úprava normy ČSN EN 10216-2+A1 z července roku 2020 již v technických 
dodacích podmínkách pro trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými 
vlastnostmi při zvýšených teplotách nespecifikuje požadovanou tvrdost dodaného materiálu, 
byla tato zkouška zařazena do hodnocení dané oceli. Dle normy ČSN 415128 je pro bezešvé 
trubky informativní hodnota tvrdosti dle Brinella 140-197 HB, což přibližně odpovídá 
hodnotám tvrdosti dle Vickerse 142-186 HV. Na každém ze šesti vzorků s různým režimem 
regenerativního tepelného zpracování byla měřena tvrdost metodou HV10 dle příslušné normy 
ČSN EN ISO 9015-1. Vzorky byly v kontextu celého parovodu orientovány podélně, tvrdost 
byla pak měřena na jejich příčném řezu. Celkem bylo vyhotoveno 5 měření na každém ze 
zkušebních vzorků. Výsledky měření tvrdosti včetně referenční hodnoty tvrdosti 
exploatovaného materiálu před regenerativním tepelným zpracováním jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1: Výsledky měření tvrdosti oceli 15 128 po regenerativním tepelném zpracování 

Vzorek 
Referenční 
(Původní) 850 °C 850 °C + P 950 °C 950 °C + P 1050 °C 

1050 °C + 
P 

HV10 [-] 155±3,5 229±8,5 152±6 349±6 256±4 392±11 287±3 
 

Ve výsledcích měření tvrdosti uvedených v tab. 1 je jasně patrné, že vzorek zpracovaný 
regenerativním žíháním při teplotě 850 °C s následným popouštěním má prakticky shodnou 
tvrdost jako vzorek referenční. Tento výsledek naznačuje, že během regenerativního tepelného 
zpracování nedošlo k dostatečné austenitizaci oceli. To je v souladu také s uvedeným ARA 
diagramem dané oceli, ve kterém je uvedená austenitizační teplota 880 °C. ARA diagram byl 
vyhotoven programem JMat Pro. 



 

Obr.1: ARA diagram oceli 15 128 vytvořený programem JMAT Pro 

Dále z výsledků měření tvrdosti vyplývá trend obecně nižších hodnot u vzorků, které byly po 
regenerativním žíhání dále popouštěny. Tento trend pravděpodobně souvisí s rozpadem bainitu 
vzniklého při ochlazování na ferit právě při vysokoteplotním popouštění. 

Obecně lze z uvedených výsledků konstatovat, že minimálně teplota regenerativního žíhání  
850 °C není již po tomto vyhodnocení pro obnovení mechanických vlastností oceli vhodnou. 

2.2. Zkouška rázem v ohybu dle metody Charpy 

Zkouška rázem v ohybu byla provedena v souladu s normou ČSN EN ISO 148-1 na vzorcích o 
rozměrech 55x10x10 mm a vrubem typu „V“ o hloubce 2 mm. Jedná se tedy o zkoušku metodou 
KV2. Norma ČSN 415128 specifikuje nejnižší přípustnou vrubovou houževnatost pro podélně 
orientované vzorky KCU3 = 50 J/cm2, tedy absorbovanou energii 35 J. Německá norma DIN 
17175 udává nejnižší dovolenou hodnotu 41 J. V obou případech se však jedná o výrobní 
materiál, pro účely vyhodnocení v rámci této zprávy bude limitní hodnotou absorbovaná 
energie 27 J (pro V vrub). Výsledky měření absorbované energie při zkoušce rázem v ohybu 
metodou Charpy jsou včetně referenční hodnoty uvedeny v tab.2. 

Tab. 2: Výsledky měření absorbované energie při zkoušce rázem v ohybu metodou Charpy 
oceli 15 128 po regenerativním tepelném zpracování 

Vzorek 
Referenční 
(Původní) 850°C 

850°C + 
P 

950°C 950°C + P 1050°C 1050°C + P 

KV2 [J] 8±0,5 23,5±1,5 7±0,5 31,5±0,5 26±0 65±5 122±10 
 

Výše uvedeným konkrétním hodnotám absorbované energie odpovídají také jednotlivé lomové 
plochy. Z fraktografické analýzy vyplynulo křehké poškození se štěpnými fazetkami u vzorků 
s nízkou energií. U vzorků, kde byla práce potřebná na přeražení vzorku (energie)  
větší jak 30 J (vzorek 950 °C) se již objevil smíšený lom s okrajovými oblastmi tvárného 
poškození (jamková vysokoenergetická separace).  



      

850 °C 850 °C + P 950 °C 950 °C + P 1050 °C 1050 °C + P 

Obr.2: Lomové plochy vzorků po zkoušce rázem v ohybu metodou Charpy po jednotlivých 
procesech regenerativního tepelného zpracování. 

Výsledky absorbovaných energií odrážejí podobný trend, který byl naznačen již v předchozím 
měření tvrdosti. Spolu s rostoucí teplotou regenerativního žíhání postupně roste hodnota 
absorbované energie při zkoušce rázem v ohybu a materiál se tak stává houževnatějším. 
V případě teplot regenerativního žíhání 850 °C a 950 °C jsou hodnoty absorbované energie 
vyšší, než  po provedeném popouštění. To souvisí, shodně jako v případě měření tvrdosti, 
s nedostatečným rozpuštěním převážně karbidických a karbonitridických fází z důvodu nízké 
teploty žíhání. Při následném popouštění pak tyto fáze, které se v předchozím tepelném procesu 
plně nerozpustily v matrici, v důsledku poměrně účinné difuze dále objemově zvětšují. 
Nevhodná velikost a umístění nerozpuštěných karbidických a karbonotridických fázi na 
hranicích zrn pak následně způsobují výrazné zkřehnutí materiálu, tedy nižší hodnotu 
absorbované energie při zkoušce rázem v ohybu. Po žíhání při teplotách 850 °C a 950 °C je 
z hlediska lomové houževnatosti nevhodné zařazovat jakýkoliv proces následného 
vysokoteplotního popouštění oceli, protože se díky výše uvedeným segregacím karbidických a 
karbonotridických fází na hranicích zrn výrazně snižuje houževnatost. 

2.3. Metalografická analýza  

Mikrostruktura oceli po regenerativním tepelném zpracování se pro různé režimy zásadně lišila. 
V případě vzorků žíhaných na teplotu 850 °C je struktura podobná výchozí, tj. před 
regenerativním tepelným zpracováním. Jedná se o relativně hrubozrnnou feritickou strukturu 
s karbidy vyloučenými po hranicích zrn. Stejně jako v případě exploatované oceli je tato 
mikrostruktura z pohledu mechanických vlastností nežádoucí. Tomuto napovídá také měření 
absorbované energie při zkoušce rázem v ohybu. V případě regenerativního tepelného 
zpracování 850 °C + P je dokonce mikrostruktura prakticky shodná s exploatovaným 
materiálem (původní strukturou), a to včetně rozložení a podílu jednotlivých strukturních fází 
v materiálu. Regenerativní tepelné zpracování s teplotou žíhání 950 °C vykazuje výrazně 
jemnější mikrostrukturu, která je z pohledu mechanických vlastností žádoucí. Je jasně zřetelná 
na výsledku absorbované energie při zkoušce rázem v ohybu. V případě teploty žíhání 1050 °C 
vykazují vzorky již bainitickou strukturu či jemnozrnnou popouštěcí feriticko – cementitickou 
mikrostrukturu bez viditelných vyloučených částic karbidických či karbonitridických fází. 
Jemnozrnnost matrice je z hlediska houževnatosti materiálu jednoznačně žádoucí. Jednotlivé 
snímky budou uvedeny v presentaci, protože jejich velikost a množství jednotlivých detailů 
nelze v tomto článku presentovat. V případě zájmu, je lze rovněž poskytnout v elektronické 
podobě. 

2.4. Vyhodnocení zkoušky rázem na padostroji 

Další metodou, která byla pro vyhodnocení vlastností použita, je zkouška rázem na padostroji. 
Zkouška byla vybrána za účelem ověření chování materiálu po regenerativním tepelném 
zpracování za podmínek dynamickém zatěžování, především pak kvůli ověření případného 



křehkolomového chování materiálu, schopnosti deformačního zpevňování materiálu a případné 
ztráty plastických schopností materiálu. Výsledky získané z této zkoušky mohou odhalit 
případnou přítomnost výrazně hrubých částic, popřípadě většího množství nevhodně 
rozmístěných hrubých částic nebo přítomnost martenzitické struktury v materiálu. Všechny tyto 
tři aspekty se podílí na zásadním zkřehnutí materiálu, které by se na výsledcích této zkoušky 
projevily. Ke zkoušce byl použit padostroj o hmotnosti 43,12 kg a zvoleny dvě výšky pádu,  
a sice 0,5 m (211,5 J) a 0,75 m (317,3 J). Pro tuto zkoušku byly zhotoveny samostatné vzorky 
o rozměrech 12x12x18 mm a každý ze vzorků byl vystaven nárazu berana v orientaci „na 
výšku“.  

Výsledky dynamických zkoušek pomocí padostroje potvrzují poznatky z ostatních měření. 
S rostoucí teplotou regenerativního žíhání se výrazně mění rozměry vzorků po provedeném 
testu, což ukazuje na dostatečnou plastickou zásobu materiálu. Vzorky regenerativně žíhané při 
nejvyšší teplotě 1050 °C také vykazují nejvyšší homogenitu plastické deformovatelnosti v 
celém objemu vzorku. Opět byl prokázán příznivý vliv popouštění na plasticitu materiálu při 
teplotě 1050 °C. V průběhu všech dynamických zkoušek pomocí padostroje nedošlo k porušení 
vzorku, a to ani v nepříznivých případech zkřehlých vzorků s označením 850 °C+P a 1050 °C. 
Nepříznivými faktory zde byla hrubozrnná struktura s karbidy po hranicích zrn v případě 
materiálu 850 °C+P a možná přítomnost martenzitické struktury v případě materiálu 1050 °C. 

3. ANALÝZA MATERIÁLOVÝCH VAD 

V rámci zkoumání mikrostruktury jednotlivých vzorků bylo nalezeno několik strukturních vad, 
které mají zásadní vliv na životnost komponenty. Jedná se především o exogenní vměstky 
obsahující většinou částice dezoxidovadel použitých při výrobě oceli. Jejich přítomnost opět 
snižuje houževnatost materiálu a při tepelné únavě dochází k rozvoji poškození v důsledku 
koncentrování napětí. Jejich přítomnost je dána metalurgickým procesem a přestože se jedná  
o velkoobjemové výrobky, měly by platit přísnější požadavky na čistotu oceli. Ve struktuře jsou 
však ještě významnější defekty, které vznikají v důsledku creepového chování oceli. Po 
dlouhodobé teplotní exploataci za působení sil (tlak páry, vlastní hmotnost, apod.) dochází ke 
vzniku kavit. Většina kavit nalezených v exploatovaném materiálu mají průměr <10 μm.  

Vzhledem k původu a velikosti nalezených creepem vyvolaných kavit bylo navrženo 
pozorování, zda za zlepšením mechanických vlastností tepelně zpracovaného materiálu, jak je 
uvedeno výše, z části nestojí také „zacelení“ těchto kavit v důsledku teplotně indukovaných 
procesu jako je pokluz zrn, rekombinace vakancí a dislokací apod. Z tohoto důvodu proběhlo 
metalografické sčítání dutin na vzorcích exploatovaného materiálu, materiálu s označením 
1050 °C a materiálu s označením 1050 °C+P. Z každého byly náhodně vybrány 2 vzorky a na 
každém z nich bylo náhodně vybráno 5 výsečí, na kterých bylo pomocí světelného mikroskopu 
sčítání provedeno. Souhrnné výsledky jsou uvedeny v následující tab.3. Jak vyplývá z měření, 
byl zaregistrován statisticky významný trend spočívající ve snížení počtu creepových kavit po 
aplikaci tepelného režimu 1050 °C+P. Toto zjištění je velmi důležité, protože to prokazuje další 
regenerativní schopnosti provedeného tepelného zpracování.  

 

 



Tab. 3: Souhrnné výsledky sčítání dutin v experimentálním materiálu 

 

4. DOPLŇUJÍCÍ EXPERIMENTÁLNÍ PŘÍPADY 

V průběhu probíhajících experimentů byly navrženy další doplňkové zkoušky pro možnou 
hlubší analýzu pochopení principů vedoucích ke zlepšení mechanických vlastností, a hlavně 
možnost přiblížit laboratorně koncipované tepelné zpracování provozním podmínkám. 

4.1 Zvýšení provozní teploty 

Jak bylo výše uvedeno, materiál je v elektrárně provozován za zvýšených teplot, konkrétně  
540 °C. Pro danou ocel 15 128 je však hraniční teplota použitelnosti 570 °C. V rámci 
experimentů byl tedy zkoumán vliv na mechanické vlastnosti, pokud by byl materiál 
provozován právě při této teplotě. Vybrané vzorky exploatovaného materiálu byly podrobeny 
umělému tepelnému cyklování, při kterém se uplatnil následující teplotní režim: 

1. Ohřev na 570 °C; 2.Výdrž na teplotě 570 °C po dobu 100 minut; 3. Pomalé ochlazení v peci 
na teplotu 80 °C; 4. Výdrž na teplotě 80 °C po dobu 60 minut; 5. Opětovný ohřev na teplotu 
570 °C 

Tento pracovní cyklus byl opakován celkem osmkrát. Následně byly takto zpracované vzorky 
podrobeny tepelnému zpracování v režimu 1050 °C a 1050 °C+P dle předchozích pravidel 
tepelného zpracování. U teplotně cyklovaného vzorku (bez následujícího tepelného 
regenerativního zpracování) byla zjištěna velmi hrubozrnná struktura s vyloučenými karbidy 
po hranicích zrn. Tato struktura vykazuje velmi nízké hodnoty houževnatosti, což bylo 
potvrzeno zkouškou rázem v ohybu. U teplotně cyklovaného vzorku s regenerativním tepelným 
zpracování 1050 °C byla přítomna ostrohranná jehlicovitá struktura feritu, jejíž vliv na 
houževnatost materiálu je taktéž negativní. U vzorku po regenerativním tepelným zpracováním 
1050 °C+P došlo k částečnému odstranění jehlicovité struktury a dále bylo ve struktuře zjištěno 
vylučování karbidických fázi uvnitř zrn. 

Výsledky mechanických vlastností jsou uvedeny v následující tab.6. Z výsledků je patrné, že 
proces cyklování neměl řádný vliv na sledované veličiny. Opět byl potvrzen pozitivní vliv 
regeneračního žíhacího procesu 1050 °C+P na obnovení houževnatosti materiálu. 

Tab.4: Mechanické vlastnosti vzorků cyklovaných na vyšší provozní teplotě 

 Teplotně 
cyklovaný 

vzorek 

Teplotně 
cyklovaný 

vzorek 
1050 °C 

Teplotně 
cyklovaný 

vzorek 
1050 °C+P 

Absorbovaná energie KV2 [J] 4±0 20±7,5 121±0,3 

Tvrdost HV10 [-] 146±1,5 347±18,6 275±6,9 
 

 Exploatovaný materiál 1050 °C 1050 °C+P 

Počet vzorků 2 2 2 
Celkový počet míst sčítání 10 10 10 
Celkový počet dutin ve vzorku 1 48 42 18 
Celkový počet dutin ve vzorku 2 36 27 22 
Průměr dutin na jeden vzorek 8,4 6,9 4 



4.2 Tepelné zpracování s ochlazováním na vzduchu 

Z výše uvedených výsledků měření mechanických vlastností po regenerativním tepelném 
zpracování je patrné, že nejlepších výsledků bylo dosaženo rozpouštěcím žíháním při teplotě 
1050 °C. Takto testované vzorky byly ochlazovány v oleji. Takový režim ochlazování je 
přinejmenším velice problematický pro danou aplikaci – potrubí hlavního parovodu o velkém 
průměru. Z tohoto důvodu byla také zkoumána možnost ochlazování součásti volně na 
vzduchu. 

Z hlediska získané mikrostruktury na vzduchu pomalu ochlazovaných vzorků byla zjištěna 
poměrně jemnozrnná feriticko – bainitická struktura. U následně popuštěných vzorků byla 
zjištěna přítomnost lamel vyloučených karbidických fází, které se vylučovaly uvnitř 
bainitických zrn v důsledku jeho rozpadu. 

Mechanické vlastnosti u vzorků ochlazovaných na vzduchu jsou uvedeny v následující tabulce 
spolu s hodnotami z předchozích měření, kdy byly vzorky ochlazovány v oleji pro porovnání 
(Tab. 5). Jak je patrné z naměřených výsledků, pomalým ochlazováním vzorků na vzduchu 
nebylo možné plně zajistit zamezení vyloučení karbidických a karbonitridických fází z matrice 
materiálu, tak jako v případě ochlazení materiálu v oleji. Tato skutečnost vedla ke snížení 
rázové houževnatosti materiálu a též ke snížení tvrdosti. Dalším negativním vlivem mající vliv 
na snížení rázové houževnatosti je vylučování lamelárních karbidických fází uvnitř zrn jako 
důsledek vysokoteplotního popouštění materiálu.  

Tab. 5: Mechanické vlastnosti exploatované oceli po tepelném zpracování 1050°C  
s ochlazováním na vzduchu spolu s hodnotami z předchozích měření s ochlazováním v oleji 

 1050 °C 
(olej) 

1050 °C + P 
(olej) 

1050 °C 
(vzduch) 

1050 °C + P 
(vzduch) 

Absorbovaná energie 
KV2 [J] 65±5 122±10 39±9 54±14,3 

Tvrdost HV10 [-] 392±11 287±3 283±5,5 252±5,9 
 

4.3 Velmi pomalé ochlazování po rozpouštěcím žíhání 

Vzhledem k relativně masivním rozměrům hlavních parovodů tepelných elektráren, například 
Ø324 mm s tloušťkou stěny 46 mm u elektrárny Tušimice II, je množství tepla uloženého do 
potrubí při ohřevu tak velké, že rychlé ochlazení simulované v předchozích kapitolách, je 
obtížně dosažitelné. Z tohoto důvodu bylo zkoumáno velice pomalé ochlazování vzorku 
z teploty rozpouštěcího žíhání, konkrétně pak byla součást ponechána v peci až do vychladnutí 
na pokojovou teplotu. 

Ze strukturních snímků je patrné, že dlouhé ochlazování v peci vyvolalo značné zhrubnutí 
struktury materiálu. Mikrostruktura materiálu je velmi podobná teplotně exploatované stavu. 
Vlivem popuštění při teplotě 700 °C po dobu 3 hodin došlo k předpokládanému snížení 
velikosti zrn a k přeměně lamelárního perlitu na perlit globulární – tepelným popuštěním došlo 
ke sferoidizaci karbidických částic. Dále vlivem popuštění došlo k rovnoměrné redistribuci 
těchto globulárních karbidických částic v rámci jednotlivých zrn. U vzorku 1050 °C+P bylo 
zjištěno vylučování karbidických částic uvnitř bainitických zrn. 



V následující tab. 6 jsou uvedeny mechanické vlastnosti exploatované oceli po tepelném 
zpracování 1050 °C s velmi pomalým ochlazováním v peci spolu s výsledky z předešlých 
měření, kdy byly vzorky ochlazovány v oleji pro porovnání. I v tomto případě je jasně 
rozlišitelný negativní vliv pomalého ochlazování po provedeném žíhání, kdy tímto způsobem 
nebylo možné zamezit opětovnému vylučování karbidických a karbonitridických fází z matrice 
materiálu. Dalším negativním aspektem mající významný vliv na nízkou houževnatost 
materiálu je značně zhrubnutí zrna materiálu jako důsledek velmi pomalého ochlazování. 
Značná velikost zrna je rozhodujícím faktorem podílejícím se na snížení hodnoty rázové 
houževnatosti. Následné popuštění při teplotě 700 °C se jednak podílelo na snížení velikosti 
zrna dané struktury a také mělo vliv na změnu morfologie perlitu (z lamelární na globulární) a 
jeho rozložení. Z těchto důvodů je hodnota KV2 v případě režimu 1050 °C+P stále uspokojivě 
vysoká a lze tedy konstatovat, že z hlediska křehkolomových vlastností došlo i při tomto 
způsobu regeneračního žíhání ke zvýšení rázové houževnatosti. Oproti pomalému ochlazení 
v peci došlo u všech vzorků ochlazovaných v peci ke značnému poklesu hodnot tvrdosti. Pokles 
tvrdosti se projevil i při rázové zkoušce padostrojem, kde je zřejmý nárůst plastické 
deformovatelnosti zkušebních těles. I přes to, že došlo vlivem pomalého ochlazování 
k vyloučení zpevňujících fází, nebylo při této zkoušce zaznamenáno kritického zkřehnutí 
materiálu, které by vedlo k jeho celkové destrukci. 

Tab.6: Mechanické vlastnosti exploatované oceli po tepelném zpracování 1050°C s velmi 
pomalým ochlazováním v peci spolu s hodnotami z předchozích měření s ochlazováním v oleji 

 1050 °C 
(olej) 

1050 °C + P 
(olej) 

1050 °C 
(pec) 

1050 °C + P 
(pec) 

Absorbovaná energie 
KV2 [J] 65±5 122±10 27,5±2,5 78,7±1,1 

Tvrdost HV10 [-] 392±11 287±3 139±12,5 170±2,3 
 

5. DISKUSE VÝSLEDKŮ 

V prvotních testech bylo sledováno šest různých režimů regenerativního tepelného zpracování, 
jejichž přínos k mechanickým vlastnostem byl analyzován. Ze tří vybraných teplot žíhání bylo 
zjištěno, že teplota 850 °C je pro požadovanou aplikaci zásadně nevhodná. Naopak nejvyšší 
zkoušená teplota 1050 °C, dosahovala ve všech testech nejlepších výsledků. Optimálních 
výsledků z hlediska obnovy rázové houževnatosti materiálu při zachování dostatečné tvrdosti 
materiálu bylo zjištěno při režimu: rozpouštěcí žíhání při teplotě 1050 °C s následným 
ochlazováním v oleji a popouštěním při teplotě 700 °C po dobu 3 hodin s následným pomalým 
ochlazováním v peci. 

Prvních šest zvolených režimů bylo navrženo s ochlazováním vzorků v oleji. Toto bylo 
následně přehodnoceno a z praktických důvodů reálného využití regenerativního tepelného 
zpracování na masivní potrubí elektrárenských parovodů byly základní režimy doplněny o dvě 
další ochlazovací média. Bylo odzkoušeno pomalé ochlazování na vzduchu a ještě pomalejší 
ohlazování v peci. V tomto případě bylo zjištěno, že pomalé ochlazování vede 
k předpokládanému nežádoucímu vylučování karbidických či karbonitridických fázi z matrice 
materiálu. Při pomalém ochlazování také dochází k dalším významně negativním jevům, 
jakými jsou např. zhrubnutí mikrostruktury, což je možné následným popouštěcím procesem 
sice do jisté míry eliminovat, nicméně při tomto procesu dochází uvnitř bainitických zrn 



k výraznému vylučování karbidických fází navíc v nevýhodné lamelární morfologii. Nicméně 
lze konstatovat, že pomalým ochlazováním na vzduchu sice dochází ke snížení hodnot rázové 
houževnatosti a tvrdosti materiálu, nicméně koncové hodnoty těchto veličin jsou stále výrazně 
vyšší oproti stavu teplotně exploatovaného materiálu. Toto zjištění je z hlediska praktických 
aspektů poměrně cenné, neboť umožňuje provádět určitou regeneraci materiálu bez nutnosti 
zajištění jeho rychlého ochlazení. Nicméně nutnost rychlého ochlazení z teploty 1050 °C pro 
dosažení nejvyšších hodnot houževnatosti regenerovaného materiálu se jeví jako nezbytná 
podmínka. Během zpracovávaní vzorků v rámci experimentálního programu byly 
v exploatovaném materiálu také nalezeny poměrně zásadní strukturní vady, jako například 
vměstky, creepové kavity nebo exogenní dutiny, které mohou mít také zásadní vliv na 
mechanické vlastnosti. Tento negativní vliv ale nebyl v rámci experimentálního programu 
zaznamenán. 

6. ZÁVĚR 

V rámci provedených experimentů byly zkoumány možnosti zlepšení mechanických vlastností 
oceli 15 128, která byla vystavena dlouhodobému působení zvýšenému tlaku a teplotě, čímž 
její mechanické vlastnosti zásadně zdegradovaly. Tato degradace se s dalším použitím oceli 
bude výrazně zhoršovat. V případě zkrácení času náběhu na plný výkon se nebezpečí degradace 
bude ještě zvyšovat. Když už je teplota parovodu na teplotě 540 °C, pak se již materiál 
vyskytuje v tak vysoké teplotě, že disponuje požadovanou houževnatostí (při teplotě 570 °C 
byla zjištěna práce potřebná na přeražení vzorku KV = 90 ± 12,3 J. Navržený způsob tepelného 
zpracování byl volen tak, aby jej bylo možné realizovat i v provozních podmínkách. Navržený 
tepelný režim lze provést s využitím topných těles HEAT MASTER a přímo v provozu 
realizovat navržený tepelný režim – ohřev na teplotu 1050 °C (doba prodlevy dle tloušťky stěny 
– rovněž postupný režim ohřevu), ochlazení na 20 °C dostupnou možnou nejvyšší rychlostí, 
s následným popuštěním 700 °C/3 hod. a pomalé ochlazení. Tento postup tepelného zpracování 
obnoví houževnatost a rovněž byly zjištěny pozitivní dopady na snížení kavitačního poškození 
struktury.   
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· Permanente und automatisierte Kesselreinigung, dadurch tiefere 
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Abstrakt 

Problematika implementace a dodržování právních p�edpis� EU o BAT pro LCP vede 
k nutnosti nového pohledu na komplexní �ešení problematiky technologií pro 
ekologizací provozu zdroj� spalujících fosilní paliva a s tím spojených výzkumných a 
vývojových aktivit, a to zejména v zemích s velkým podílem využitím pevných fosilních 
paliv v energetickém mixu. P�íklady t�chto zemí v EU jsou nap�. �eská republika a 
Polsko. Obecn� tyto nové p�edpisy stanovují nižší emisní limity pro SO2, NOx, prach 
(TZL), CO a stanovují nov� emisní limity pro koncentrace HF, HCl a v neposlední �ad� 
Hg ve spalinách. Tyto limity pak platí již od roku 2021, a je t�eba po�ítat do budoucna s 
jejich dalším zp�ís�ování.  
P�edkládaný p�ísp�vek se pak zabývá emisemi Hg. Neseznamuje �tená�e se 
samotnou problematikou emisí Hg, ale popisuje technologii potenciáln� využitelnou pro 
snížení koncentrace rtuti ve spalinách. P�ísp�vek se zabývá snížením koncentrace rtuti 
ve spalinách pomocí kapalného reagentu pod obchodním názvem DMTs, založený na 
bázi ur�itých sulfid�, dávkovaného do jímky absorbéru mokré metody odsi�ování. 
Výzkum byl proveden na pilotním za�ízení modelujícím podmínky v mokré metod� 
odsí�ení spalin a na reálných spalinách vystupujících z vybraných spalovacích 
za�ízeních. 

1. Úvod  

Snaha o globální ochranu životního prost�edí je krom� druhové ochrany viditelná 
zejména v oblasti emisí do ovzduší. D�vodem je skute�nost, že emise zne�iš�ujících 
látek vypoušt�ných do ovzduší dosahují v atmosfé�e zna�ného rozptylu a p�sobí na 
životní prost�edí a ve�ejné zdraví bez ohledu na regionální hranice. Proto i EU svoji 
snahu o ochranu životního prost�edí významn� zam��uje na snižování emisí 
vypoušt�ných do ovzduší formou legislativních opat�ení, která známe zejména 
v podob� emisních limit�. 
Pro oblast pr�myslových emisí je zásadní sm�rnice 2010/75/EU o pr�myslových 
emisích, která nastavuje právní rámec pro tzv. záv�ry o BAT. Ty byly pro velká 
spalovací za�ízení vydány prost�ednictvím provád�cího rozhodnutí Komise (EU) 
2021/2326 (tímto rozhodnutím bylo sou�asn� zrušeno p�edchozí napadené 
provád�cí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442). Záv�ry o BAT zp�ísnily podmínky pro 
stanovení emisních limit� pro SO2, NOx, TZL a další látky, jako je rtu�. 
 



Pro seznámení s problematikou emisí Hg je nutné zd�raznit, že v palivu je Hg 
vázaná ve form� anorganických slou�enin, p�edn� na minerály tvo�ené sulfidy (pyrity 
a markenzity).  
Koncentrace Hg se dle druhu uhlí a místa t�žby pohybuje od 0,1 až do 0,6 mg/kgsuš. 
Krom� uhlí je Hg také obsažena v tuhých alternativních palivech (RDF). Dle dat 
uvedených v literatu�e (5) jsou hodnoty pro Hg obsaženou v RDF vyráb�ných 
z komunálního odpadu cca 2,0 mg/kgsuš. Jiné studie, nap�. (6), uvád�jí nižší hodnoty 
Hg v RDF (0,03 mg/kgsuš).  
P�i spalování se veškerá rtu� obsažená v palivu (teplota varu Hg je 357 °C) uvolní 
v plynném skupenství do spalin ve svém elementárním oxida�ním stavu (Hg0). Dále 
p�i ochlazování spalin pr�chodem kolem teplosm�nných ploch dochází p�i teplotách v 
intervalu 380-650 °C k �áste�né oxidaci elementární rtuti na oxidovanou formu Hg2+. 
Oxidace Hg je ve velké mí�e dána vlivem reakce s Cl obsaženým ve spalinách na 
chlorid rtu�natý (HgCl2). V pr�b�hu dalšího ochlazování, po�ínaje vstupem do 
oh�íváku vzduchu, dochází k �áste�nému vázání rtuti na pevných �ástic (sorpce). 
Oblast mezi 180 a 380 °C je charakterizována vznikem tzv. partikulárn� vázané 
formy rtuti Hgp, tj. Hg vázané na povrchu pevných �ástic (v�tšinou popílku). Následn� 
je uvedená forma Hgp zachycena v odlu�ova�i popílku. V popílku je zastoupená 
v menší mí�e rtu� oxidovaná ve form� vyluhovatelného chloridu rtu�natého HgCl2. 
V�tšina rtuti obsažené v popílku je ale pravd�podobn� sorbována na povrchu �ástic 
popílku (Hgp). Následn� z odlu�ova�e popílku vystupují jen formy rtuti p�ítomné 
v plynné fázi, tj. elementární a oxidovaná. V jisté menší mí�e se m�že za 
odlu�ova�em popílku vyskytovat i rtu� partikulární (sorbovaná na popílek), v závislosti 
na ú�innosti zachycení popílku v odlu�ova�i popílku. Oxidovaná forma rtuti, která je 
dob�e rozpustná, je z velké �ásti odlou�ena v mokrém odsí�ení spalin, �i zachycena 
na filtra�ní vrstv� v látkovém odlu�ova�i. P�edpokládá se, že ve spalinách 
uvoln�ných do životního prost�edí se vyskytuje jen elementární Hg0 v plynném 
skupenství. 

 
Obsahem �lánku je seznámení s výsledky provedených poloprovozních test� za 
ú�elem ov��ení distribuce Hg, se zam��ením na ov��ení ú�innosti alternativního 
reagentu DMTs od spole�nosti Rafako S.A. PL, dávkovaného do poloprovozního 
absorbéru a ov��ení vlivu na výsledné emise Hg. 
 
Výzkumné testy byly provedeny na pilotní poloprovozní jednotce. Popis jednotky je 
uveden v následujících kapitolách. 

2. Problematika záchytu Hg v mokré metod� odsí�ení spalin 

Dle základních poznatk� o distribuci Hg v absorbéru mokré metody odsí�ení spalin se 
v rámci absorbéru zachytí, rozpustná, tj. oxidovaná forma Hg. Volná, atomární forma 
Hg je nerozpustná a nezachytí se v rámci technologie odsí�ení pomocí mokré metody 
a je emitovaná do atmosféry. Dle výsledk� získaných z provedených m��ení na 
vybraných absorbérech v energetických provozech v �R, je záchyt neoxidované 
formy Hg v absorbéru minimální, spíše lze �íci, že p�ípadn� detekovaná koncentrace 
je v rámci chyby m��ení použité metody. Zachycená Hg je následn� obsažena 
v suspenzi. V procesu pak z�ejm� bývá aktivní i proces tzv. reemise Hg. Zde oxid 
si�i�itý zredukuje chlorid rtu�natý na elementární rtu� dle následující rovnice: 
 

       (1) 
 



Redukce Hg je závislá na mnoha dalších faktorech, mezi d�ležité pak m�žeme 
za�adit: 

• Teplot� suspenze – nižší reemise Hg jsou p�i teplotách menších jak 60 °C 
(obvyklá teplota v absorbérech mokré metody je 55 – 65 °C) 

• pH suspenze – Pro zamezení reemise Hg je vhodn�jší kyselejší prost�edí, pH 
pod 4. V absorbérech mokré metody se z d�vodu proces� odsí�ení pohybuje 
pH mezi 5,0 až 6,0. 

• Výši oxida�n� reduk�ního potenciálu (dále ORP) – �ím nižší potenciál, tím 
teoreticky nižší reemise. V absorbérech v �R se pohybuje ORP potenciál 
v rozmezí od 200 do 500 mV.  

Obr. �. 1 závislost ORP potenciálu na výši Hg rozpušt�né ve filtrátu 

 

• �ím vyšší hodnota ORP potenciálu tím více je Hg rozpušt�na ve filtrátu a tím 
v�tší je reemise Hg. �ím nižší ORP potenciál tím vyšší je vazba Hg na pevnou 
fázi sádrovcové suspenze. Optimální oxida�n� reduk�ního potenciálu (dále 
ORP) je 150 – 300 mV. 

• Koncentrace SO2 ve spalinách vstupující do absorbéru 

• Koncentraci dalších kov�, které zvyšují redukci oxidované formy Hg – Fe 

• Vliv železa m�žeme vid�t v následujících rovnicích: 

 
  (2) 

 

o V následujícím kroku p�ejde jednomocná rtu� na kovovou podle rovnice: 

   (3) 

 

o Ve t�etím kroku by pak trojmocné železo p�ešlo v kyselém prost�edí 

zp�t na dvojmocné podle rovnice: 

  + 2     (4) 

 



• Koncentrace dalších kov� jako Sn, Cu, Mn, Ni a Co, které mají 
pravd�podobn� vliv na procesy reemisi Hg.  

• Krom� toho mohou kationty, jako je Ca2+ a Mg2+, tvo�it si�i�itanové slou�eniny 
a následn� snižovat tvorbu rtu�ových si�i�itan�.  

• Vliv solí hliníku na reemise rtuti. V rámci výzkumu bylo zjišt�no, že v roztocích 
obsahujících si�i�itanové ionty p�ítomnost síranu hlinitého podporuje redukci 
rtuti a že kinetika procesu závisí na množství síranu. Když koncentrace síranu 
hlinitého dosáhne 10 mM v p�ítomnosti si�i�itanových iont�, rychle dojde k 
redukci oxidovaných rtuti. Když se však p�idá síran hlinitý v nep�ítomnosti 
si�i�itanových iont�, nenastane redukce Hg2+. Použití síranu hlinitého jako 
p�ísady v mokrých systémech odsí�ení spalin m�že zabránit redukci rtuti a 
jejímu op�tovnému uvoln�ní. Síran hlinitý snižuje pH suspenze na úrove�, kde 
se si�i�itanové ionty, které jsou zodpov�dné za redukci rtuti, se p�estávají 
tvo�it. 
 

3. Experimentální za�ízení 

Pro pot�eby výzkumu distribuce Hg v mokré metod� odsí�ení spalin byla použita 
poloprovozní jednotka simulující procesy v absorbéru mokré metody odsí�ení o 
pr�toku spalin 100 m3/h, která se skládá z následujících základních prvk�: 
 

• Jímky absorbéru – 200 l 

• Jedné sprchové hlavice 

• Dvou vrstev TRAY 

• Cirkula�ního �erpadla sádrovcové suspenze s regulací pr�toku cirkulující 
suspenze 

• Odtahu vzork� suspenze a  

• Vypoušt�ní suspenze 

• Míchadla suspenze v jímce absorbéru 

• Vstupním a výstupním potrubím 

• Spalinovým ventilátorem s regulací pr�toku spalin, které jsou nasávány do 
jednotky p�ímo z kou�ovodu reálné energetické jednotky 

 
Absorbér je možné provozovat jen ve vsázkovém režimu. Odebraná suspenze 
z jímky reálného provozního absorbéru je p�ed zahájením testu na�erpána do 
poloprovozního absorbéru, který je provozován do doby, než dojde k nasycení 
suspenze (je m��eno pH). Je pak nezbytné zohlednit nasycování suspenze b�hem 
testu p�i vyhodnocování výsledk� m��ení.  
Suspenze pro jednotlivé testy byla odebrána z jímky reálného absorbéru a 
aplikováno do poloprovozní jednotky jako "�erstvá". Pilotní poloprovozní absorbér byl 
vždy napojený na kou�ovod daného energetického zdroje za kou�ovým ventilátorem 
zdroje. Koncentrace HgT ve spalinách na výstupu z pilotního absorbéru byla m��ena 
pomocí kontinuálního analyzátoru m��ení plynné HgT. P�ed provedením daného 
testu byla m��ená koncentrace HgT v surových spalinách. 
 
Schéma a obrázky jsou uvedeny Obr. �. 2 a Obr. �. 3 

Obr. �. 2 Schéma experimentální jednotky 



 
 

Obr. �. 3 Vrstvy TRAY a celkový pohled na jednotku 

  
 

V pr�b�hu experimentálního testu bylo využito kontinuálního m��ení plynné formy 
HgT ve spalinách vystupující z experimentální jednotky, b�hem testu byly odebírány 
vzorky suspenze a byly m��eny pH, oxida�n� reduk�ního potenciálu (ORP) a teploty 
sádrovcové suspenze. 
 

4. Výsledky test� 

Cílem výzkumu bylo provedení n�kolika test�, níže jsou uvedeny výsledky dvou 
test�, zahrnujících dávkování reagentu pod názvem DMTs od spole�nosti Rafako 
S.A. PL do již zmín�ného poloprovozního za�ízení simulujícího procesy odsi�ovací 
jednotky s reálnými spalinami a reálnou suspenzi daného zdroje v �R. 



Reagent je v principu na bázi sulfid�, a dle dostupných dat i získaných výsledk�, 
vykazuje schopnosti zvýšení procesu oxidace Hg ve spalinách a následné vazby Hg 
v suspenzi na sulfidy, zejména na sulfid rtu�natý HgS jenž je nerozpustný a tepeln� 
stabilní.  
Ov��ení vlivu a ú�innosti reagentu bylo provedeno vždy jednorázovým 
nadávkováním reagentu ur�itého množství do suspenze pracujícího poloprovozního 
za�ízeni instalovaného v míst� odb�ru spalin za spalinovým ventilátorem dané 
energetické jednotky. Pro ov��ení byly vybrány dva spalovací zdroje spalující hn�dá 
uhlí, tedy testy byly provedeny na dvou r�zných sádrovcových suspenzí a r�zných 
spalinách.  
Pro vyhodnocení test�, bylo relevantní kontinuální sledování koncentrace Hg ve 
spalinách na výstupu z poloprovozní jednotky, pH a ORP suspenze v definovaných 
�asových intervalech. Umíst�ní kontinuálního m��ení HgT bylo v kou�ovodu 
vedoucím ze spalinového ventilátoru poloprovozní jednotky.  
 
Každý test na daném energetickém zdroji zahrnoval nejprve provoz poloprovozní 
jednotky bez dávkování reagentu a následn� dva testy s dávkováním cca 100 ml 
reagentu. P�ed každým testem byla celá jednotka vy�išt�na a byla nadávkována 
nov� dovezená sádrovcová suspenze odebraná p�ímo z jímky reálného absorbéru s 
d�razem na co nejmenší �asový odstup mezi odb�rem suspenze a vlastním testem.  

4.1. Výsledky testu �. 1 
Test �. 1 zahrnoval jeden test bez dávkování reagentu, následn� byla jednotka 
vy�išt�na a následoval test s dávkováním 100 ml reagentu. Následoval provoz bez 
reagentu a po vy�išt�ní byl znovu proveden test s dávkováním 100 ml reagentu do 
jímky pilotního za�ízení. Harmonogram daného testu byl zvolen tak aby byly výsledky 
ov��eny.  
Výsledky prvního testu jsou uvedeny v následujícím Obr. �. 4 a Tab. �. 1.  



 

Obr. �. 4 Test �. 1 – 100 ml reagentu 

 

Tab. �. 1 Test �. 1 – 100 ml – ú�innost záchytu 

Test Jednotka* 
HgT Záchyt v 

% 
Poznámka 

max min pr�m�r 

�. 1 µg/m3
N 8,7 5,2 6,7   

�. 2 µg/m3
N 6,5 0,1  98,0 Dávkování reagentu 

�. 3 µg/m3
N 4,9 1,1 3,3   

�. 4 µg/m3
N 6,6 2,0  70,6 Dávkování reagentu 

Pozn.: (*) Normálové podmínky – 0°C, p = 101325 Pa a referen�ní obsah 
kyslíku 6% 
 
Dávkování reagentu bylo provedeno v pr�b�hu dvou test� a výsledkem byla ú�innost 
záchytu Hg v prvním testu více než 90 % a v druhém testu více než 70 %. Nižší 
záchyt Hg v druhém testu byl dán pravd�podobn� zne�išt�ním jednotky. Je nutné 
p�ed každým testem jednotky d�kladn� vy�istit, což z d�vod� místních provozních 
podmínek nebylo zcela možné.  
 

4.2. Výsledky testu �. 2 
Na základ� provedených výzkum� a bylo zjišt�no, že každý zdroj a každý absorbér 
má jinou distribuci Hg v procesu technologie �išt�ní spalin, a tedy bylo p�istoupeno 
k realizaci dalšího testu a ov��ení již získaných pozitivních výsledk� v pr�b�hu testu 
�. 1. Rozsah i obsah test� byl stejný jako v testu �. 1, jen bylo provedeno delší 
m��ení koncentrace HgT ve spalinách p�ed jednotkou. Výsledky jsou uvedeny 
v následujícím grafu a tabulce Obr. �. 5 a Tab. �. 2.  



 

Obr. �. 5 Test �. 2 – 100 ml reagentu 

 

Tab. �. 2 Test �. 2 – 100 ml – ú�innost záchytu 

Test Jednotka* 
HgT Záchyt v 

% 
Poznámka 

max min pr�m�r 

�. 1 µg/m3
N 15,0 7,5 12,5   

�. 2 µg/m3
N 5,0 0,5  90,0 Dávkování reagentu 

�. 4 µg/m3
N 4,3 0,3  93,0 Dávkování reagentu 

Pozn.: (*) Normálové podmínky – 0°C, p = 101325 Pa a referen�ní obsah 
kyslíku 6% 
 
Dávkování reagentu bylo provedeno v pr�b�hu dvou test� a výsledkem byla ú�innost 
záchytu Hg v prvním i druhém opakujícím testu více než 90 %. Nižší koncentrace Hg 
v pr�b�hu test� bylo dáno rychlým nadávkováním reagentu. 
 

5. Záv�r 

P�edm�tem realizovaného výzkumu bylo provedení n�kolika test� s dávkováním 
reagentu pod názvem DMTs, ur�eným pro záchytu Hg, od spole�nosti Rafako S.A. 
PL, do experimentální jednotky modelující podmínky v mokré metod� odsí�ení spalin. 
Jednotka byla napojena na kou�ovod za spalinovým ventilátorem daného 
energetického zdroje. Byla použitá suspenze z absorbéru mokré metody odsi�ování 
daného energetického zdroje. Vlivnost daného reagentu byla ov��ena pomocí 
kontinuálního m��ení plynné formy HgT umíst�né za experimentální jednotku.  



Dávkování reagentu bylo provedeno vždy v pr�b�hu dvou opakovaných zkoušek a 
výsledkem byla ú�innost záchytu Hg v pr�m�rné vyšší cca 90 %.  
 
Výsledek ukazuje na vhodnost daného reagentu pro záchyt Hg v absorbéru 
mokré metody. Upozor�ujeme ale, že je nutné p�istoupit k reálnému dlouhodobému 
testu s dávkováním regentu do reálného provozního absorbéru mokré metody 
relevantního energetického zdroje a potvrzení dosaženého pozitivního efektu. Režim 
v experimentální jednotce je vsázkový a je nutné testy provézt v kontinuálním režimu. 
 
Na výslednou ú�innost záchytu Hg pomocí daného reagentu má vysoký vliv množství 
kov� obsažených v sádrovcové suspenzi, množství popílku vstupujícího do 
absorbéru. Vyšší hodnoty koncentrace popílku, a tedy vyšší obsah kov� 
adsorbovaných na povrchu, mají výrazný negativní vliv na spot�ebu reagentu, a tedy 
ekonomiku celé demerkurizace. Mezi zásadní vlivy ovliv�ující ú�innost záchytu 
pomocí reagentu má i hodnota pH sádrovcové suspenze. Vše je nutné vždy ov��it na 
reálném zdroji. 
Výzkum pokra�uje v rámci nového výzkumného projektu pod TA�R pod názvem 
„Výzkum distribuce Hg v mokré metod� odsí�ení spalin“ ozna�ený TK04020181 
v rámci kterého je již vyrobena nová pilotní jednotka, jenž simuluje jednak samotný 
proces odsí�ení, ale na které bude možné pracovat v polo kontinuálním režimu 
s odvodn�ním sádrovcové suspenze. Na daném za�ízení se v pr�b�hu roku 2023 
bude testovat nejen víše uvedený reagent DMTs s výzkumem vhodných parametr�, 
ale i další pr�myslov� dostupný reagent. 
 

Vysv�tlivky 
BAT Best available technology 

DMTs obchodní název reagentu na bázi sulfid� 

EU Evropská unie 

KME Kontinuální m��ení 

LCP Large combustion plant 

ORP Oxida�n� reduk�ní potenciál 

PL Polsko 

RDF Refuse-derived fuel  

TA�R Technologická agentura �R 
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Interní / Internal 

Repowering bloku č. 4 v Elektrárně Ledvice 
Autor: Ing. Patrik Tůma, ČEZ, a. s. 

Abstrakt: Tento připravovaný projekt popisuje posouzení přestavby uhelného bloku s fluidním kotlem (110 MWe) na paroplynový zdroj o výkonu 250 MWe 

se zachováním dodávek tepla pro města Teplice a Bílina. Návrh tohoto zdroje posuzuje implementaci plynové turbíny s kotlem na odpadní teplo 

(HRSG) do stávajícího parního cyklu. Tato prezentace dále popisuje technicko-ekonomické a legislativní aspekty včetně připravenosti na využití 

vodíku. Dekarbonizace teplárenství je jednou z priorit společnosti ČEZ, a. s. a v této prezentaci vám tedy bude přestavena jedna z možností 

naplnění tohoto cíle. 

  

1 Úvod 

 

Jednou z hlavních priorit Evropské unie je dosažení klimatické neutrality. Čistá Energie Zítřka je odpovědí Skupiny ČEZ  na 

společenskou poptávku po udržitelnosti a dosažení klimatické neutrality. 

Skupina ČEZ aktualizovala svou dlouhodobou strategii a formulovala konrkétní cíle do roku 2030, a to v oblasti živostního prostředí, 

v sociální oblasti a v oblasti správy a řízení společnosti.  

V rámci tohoto příspěvku se zaměříme na Environmantální cíle, a to zejména na dekarbonizaci výrobního portfolia na nízkoemisní a 

dosažení uhlíkové neutrality.  

Představíme vám připravovaný projekt repoweringu neboli nahrazení uhelného bloku č. 4 o výkonu 110 MWe na paroplynový zdroj. 

 

 

 

2 Popis stávajícího zařízení 

 

Elektrárnu Ledvice najdeme na úpatí východní části Krušných hor mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina.  



 

Interní / Internal 

 
 

Původně byla tvořena 5 výrobními bloky, zprovozněnými v letech 1966 – 69, blokem č. 1 o výkonu 200 MW a boky č. 2 až 5 po 110 

MW. Bloky 1 a 5 byly odstaveny z provozu v devadesátých letech 20. století. 

Bloky 2 a 3 prošly v polovině devadesátých let ekologickým programem (vybaveny odsířením, snížení NOx, kombinace regulace 

množství spalovacího vzduchu, úprava konstrukce hořáků a rekonstrukce odlučovačů). 

Zdroj: ČEZ, a. s.  



 

Interní / Internal 

Blok 4 prošel zásadní rekonstrukcí - původní granulační kotel byl nahrazen v roce 1998 kotlem s fluidním spalováním, následně byla 

v roce 2007 u tohoto bloku vyměněna i turbína. Ta je optimalizována pro teplárenský provoz, výkon zůstal 110 MWe.  

 

Bloky 2 a 3 byly odstaveny v letech 2013, respektive 2015. V současné 

době je v provozu již jen blok č. 4 o výkonu 110 MW a nový blok č. 6 (tzv. 

Nový zdroj) o výkonu 660 MW, který byl po výstavbě zprovozněn 

v listopadu 2017.  

 

Elektrárna Ledvice je, prostřednictvím ČEZ Teplárenská, a. s., významným 

dodavatelem tepla pro své okolí. V páře dodává teplo pro města Bílina 

a Teplice, v horké vodě pro město Ledvice a okolní průmyslové podniky. 

Instalovaný výkon pro dodávky tepla je 380 MWt. Celková roční dodávka 

tepla odběratelům je cca 1000 TJ. 

Jako záložní zdroj tepla a zároveň podpůrný zdroj při najíždění nového 

bloku po odstávkách do provozu slouží nově postavená plynová kotelna 

o parním výkonu 168 t/hod., kterou provozuje ČEZ Teplárenská, a. s.. 

 

 

 

 

 

3 Představení projektu 

Repowering je proces nahrazování starších elektráren novějšími, které mají buď větší jmenovitou kapacitu nebo vyšší účinnost, což 
má za následek čisté zvýšení vyrobené energie. Repowering může probíhat několika různými způsoby.  
 

Zdroj: ČEZ, a. s.  



 

Interní / Internal 

 

 

V rámci našeho projektu byl hlavním cílem decomissioning stávajícího fluidního kotle a implementace nové plynové části s vyšší účinností 

včetně kotle na odpadní teplo (HRSG) s maximálním využitím stávající parní turbíny a kondenzátoru, pro takovouto náhradu se využívá název 

Coal repowering nebo také coal to gas.  

V první fázi jsme si nechali zpracovat společností NEEPS, s. r. o. termodynamické posouzení uvedeného uhelného Repoweringu pro několik 

provozních režimů, které zejména zohledňovali teplárenský provoz. 

 

Zdroj: Siemens energy.com  



 

Interní / Internal 

Stávající bilanční schéma B4 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interní / Internal 

Nové bilanční schéma CCGT 

  

Základem celého výpočtu bylo správné bilační navržení stávajícího stavu, kde následně byla zachována technologie parní turbiny, kondezátoru, 

oběhových čerpadel. Technologie nízkotlaké regenerace byla v rámci tohoto posouzení odstraněna včetně kondezátních a napájecích čerpadel. 

Byly provedeny výpočty za účelem posouzení vhodnosti zachování třítlakého systému či modifikace turbíny, dále s ohledem na jednotlivé dílčí 

parametery v rámci celého systému voda-pára. Také byly provedeny výpočty teplosměnných ploch kotle na odpadní teplo. Základní údaje 

z případové studie s modelem použití plynové turbíny typu SGT-800 a 6F03 jsou uvedeny níže. 



 

Interní / Internal 

 

 

Dále byl proveden základní návrh umístění budoucího paroplynového cyklu v areálu ELE, včetně posouzení inženýrských sítí. Posouzení bylo 

provedeno pro přípojku zemního plynu, vyvedení výkonu, zachování stávající ventilátorové věže včetně chladících řádů a čerpadel. Dále pro 

samotnou parní turbínu s příslušenstvím, olejovým hospodářstvím a rozvody tlakového vzduchu. 

Další částí bylo posouzení teplárenství, jehož cílem bylo zachování redukčně-chladících stanic, jenž jsou v Ledvicích instalovány pro letní a zimní 

provoz a tedy by došlo k minimalizaci dopadů do stávajícího systému CZT. 

V neposlední řadě se připravují posouzení stavebních konstrukcí, parovody a vnitřní spojovací potrubí. Důležité jsou také dopady do elektro a 

MaR, přičemž se předpokládá zachvoání blokové rozvodny, alternátoru s příslušenstvím, buzení a vyvedení výkonu. 
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U tohoto projektu je dále kladen důraz na splnění podmínek Taxonomie, které zvěřejnila Evropská komise dne 2.2.2022 návrhem doplňkového 

delegované aktu, který se vztahuje v energetických odvětvích zejména na zmení plyn a jadernou energii. 

Evropská komise posuzuje zemní plyn jako prostředek k usnadnění přechodu na obnovitelné zdroje. Klasifikuje zemní plyn jako kompatibilní s 

nařízením o taxonomii, ale pouze na přechodnou dobu a za podmínky, že významně nepoškozuje životní prostředí. Doplňkový delegovaný akt 

zároveň stanoví celou řadu kumulativních podmínek. Zemní plyn jako přechodný zdroj energie je do taxonomie zařazen s podmínkou získání 

stavebního povolení do roku 2030. Přitom úroveň přímých emisí skleníkových plynů musí být nižší než 270 g CO2e/kWh vyrobené energie. U 

plynového zdroje vyrábějícího pouze elektřinu je stanoveno alternativní kritérium ve výši ročního limitu 550 kg CO2e/kW průměrných emisí za 

20 let provozování zařízení.  

Navrhovaná kritéria dále vyžadují, aby nové plynové zařízení nahradilo stávající zařízení s vysokými emisemi na tuhá nebo kapalná fosilní paliva. 

Přitom takto získanou energii nelze ještě účinně nahradit energií z obnovitelných zdrojů při stejné kapacitě. Zařízení bude muset být 

kompatibilní se společným spalováním zemního plynu s obnovitelnými nebo nízkouhlíkovými plyny. Oproti původnímu návrhu, kdy Komise 

navrhla postupné zavádění s mezistupni k 1. lednu 2026, 1. lednu 2030 a k 31. prosinci 2035, je finální znění aktu omezeno pouze na 100 % 

spalování vodíku či bioplynu od 1. ledna 2036. Splnění těchto kritérií bude ověřovat třetí nezávislá strana. Další podmínkou pro zařazení takové 

investice do taxonomie je, že členský stát, na jehož území bude tato hospodářská činnost probíhat, se ve svém národním plánu v oblasti 

energetiky a klimatu (NIKEP) zavázal k postupnému ukončení výroby energie z uhlí.  

Původní podmínky stanovené v doplňkovém delegovaném aktu pro zařazení zemního plynu do taxonomie byly v konkrétních podmínkách České 

republiky jen velmi těžko realizovatelné. Je proto dobře, že tyto podmínky byly upraveny, mezistupně pro přimíchávání čistých plynů zrušeny a 

stanoven pouze konec roku 2035 jako jediné kritérium. 

 

4 Závěr 

Jedná se o projekt, jenž v takovémto rozsahu nebyl v ČR realizován. Jeho hlavním benefitem je maximální využití technologie strojovny, zajištění 

teplárenství bez investičních dopadů a využití stávajícího vyvedení výkonu, což se pozitivně projeví na celkových investičních nákladech 

projektu. S ohledeme na možnost využití stavebních částí a konstrukcí také předpokládáme úsporu času v rámci výstavby.  

Budoucí blok bude také disponovat vysokým rozsahem regulace výkonu a to 30 – 100%. Částečně je také možné využít souběžného provozu 

plynové části a stávajícího uhelného bloku. 

V neposlední řadě je projekt připravován tak, aby splňoval veškeré podmínky taxonomie stanovené Evropskou komisí.  
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ZKUŠENOSTI A NOVINKY Z PROVOZU 
PAROPLYNOVÉ ELEKTRÁRNY 
POČERADY
Martin Borovský

VODB provoz a PoZ PPC, ČEZ a.s.

Konference kotle a energetická zařízení
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Paroplynová elektrárna Počerady

Základní informace

§ Konfigurace:
§ 2+1 (2x GT SGT - 4000F, 1x STG Škoda Doosan)
§ PGT = 304 MWe
§ PSTG = 280 MWe
§ Celkový výkon = 888 MWe (Omezení v ŘS)
§ Vlastní spotřeba < 10 MWe

§ Spotřeba zemního plynu
§ Provoz 2+1 à 150 000 Nm3/hod
§ Provoz 1+1 à 75 000 Nm3/hod

§ Účinnost bloku: 58,6 %
§ Regulační rozsah

§ Provoz 2+1 à 400 – 888 MWe
§ Provoz 1+1 à 300 – 438 MWe
§ Provoz 1+0 à 122 – 300 MWe

§ Rychlost regulace
§ GT ± 13 MWe/min
§ STG ± 4 MWe/min
§ Celkem ± 30 MWe/min
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§ Stavební povolení 23.03.2011
§ Zahájení stavby 01.04.2011
§ První zapálení GT 04.02.2013
§ GT poprvé na max. výkonu 14.06.2013
§ První pára na STG 28.06.2013
§ PPC poprvé na max. výkonu - 770 MW 29.07.2013
§ Zahájení certifikace PpS bloku 04.12.2013
§ Vypínací zk. bloku na VS z 842 MW 08.12.2013
§ Zahájení zkušebního provozu 20.01.2014
§ Ukončení GM a KV 17.09.2014
§ Termín PAC 31.10.2014
§ Udělení licence k výrobě elektřiny 01.12.2014
§ Kolaudační rozhodnutí 19.12.2014
§ Přechod do komerčního provozu 01.01.2015
§ Velká inspekce GT(SP8) – navýšení výkonu 22.08.2020
§ IGVvar GT 01.11.2022

Jak šel čas s elektrárnou
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Siemens SGT – 4000F

Plynová turbína

§ Výkon: 289 MWe
§ Účinnost: 40%
§ Teplota výstupních spalin: 580 °C
§ Turbína: 4 stupně
§ Kompresor: 15 stupňů
§ H2 ready: 30 %
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HRSG

HRSG – 2x bubnový kotel, 3 tlaký systém 

§ VT pára: 12,8 MPa/550 °C/141,4 kg/s
§ ST pára: 2,772 MPa/548 °C/169,8 kg/s
§ NT pára: 0,3995 MPa/288 °C/
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Parní turbína 270 MW typ Škoda KT – 270 – 12,8 
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§ Realizováno 2020, komplexní balíček úprav:

§ Kompresor -> výměna 6 řad lopatek

§ Navýšení hmotnostního průtoku vzduchu

§ Spalovací komora pro vyšší teploty

§ Výměna části keramických destiček a použití keramických 
povlaků na přechodové kovové části

§ Plynová turbína

§ 1 stupeň rozváděcích lopatek s novou geometrií

§ Vylepšení chlazení lopatek

§ GT1 – nové hořáky (stabilnější hoření, o 15 % nižší NOx)

§ GT2 – upgrade hořáků

§ Nové nastavení regulace

§ Navýšení výkonu z 838 MW na 888 MW

§ Prodloužení servisního intervalu z 25 tis. EOH na 33 tis. EOH

SP 8 – navýšení výkonu



Chráněné

Skartační znak a lhůta: S/1

Chráněné / Protected

Chráněné

Skartační znak a lhůta: S/1

eHGPI 2020 rotory GT

8
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Garanční (záruční) měření

SP8 



Chráněné

Chráněné / Protected

Chráněné

Optimalizace najíždění ze studeného, teplého stavu a 
najíždění na odchylku pomocí variabilního otevření IGV

10
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Testování IGV variable GT21

GT21 horký start s IGV var. GT21 horký start bez IGV var.
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Testování IGV variable studený start
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IGV Var porovnání energií při najíždění PPC

Horký start najíždění po 5-8hod.

Energie bez Var 270/780MWh
Energie s Var 290/840MWh – najetí GT na max.výkon cca 35 min (600 MWe)

Teplý start najíždění po 50-80hod.

Energie bez Var 80/360/700MWh
Energie s Var 110/650/840MWh

Studený start najíždění po 120hod.

Energie bez Var 60/170/420MWh
Energie s Var 60/250/840MWh



Interní / Internal
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Filmotvorné produkty tvoří na vnitřním povrchu 
technologie film, který odděluje ocelové 
komponenty od zbytků nezdrenážovatelné vody, 
vzdušné vlhkosti a vzduchu. Tím je zabráněno 
kontaktu třech složek potřebných k rozvoji koroze 
tedy oceli, vody a kyslíku.

Dávkování filmotvorného produktu je technicky 
nenáročným opatřením v porovnání s úpravami 
technologie, které by umožnily konzervaci při 
všech druzích a délkách odstávek.

Dávkování filmotvorného produktu neovlivňuje se 
současným chemickým režimem, kterýmje AVT(O), 
kdy je jako alkalizant používán amoniak.

APLIKACE FP (VZNIK HYDROFOBNÍ VRSTVY)



Interní / Internal
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Začátek dávkování FPProvoz před dávkováním

Transport korozních produktů byl hodnocen na základě dat pořízených on-line nefelometru
SWAN AMI připojeného na vzorkovací trasu napájecí vody.

TRANSPORT KOROZNÍCH PRODUKTŮ

Provoz s dávkováním FP



Chráněné

Skartační znak a lhůta: S/1

Chráněné / Protected

Chráněné

Skartační znak a lhůta: S/1

PO 2020 HRSG

16
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Pozitivní dopad pro možné nasazování paroplynového zdroje v 
Počeradech mělo rozhodnutí ERÚ z konce roku 2014.

Rozhodnutí umožnilo nakupovat plynové kapacity v rámci denního 
a vnitrodenního trhu, podobný model je již dlouhodobě zaveden v 
případě obchodování s elektřinou. Dříve toto bylo možné pouze v 
měsíční a delší periodě.

Útvar Trading denně vyhodnocuje změny cen elektřiny, plynu a 
emisních povolenek a nachází mnohem více příležitostí pro starty 
PPC.

Momentálně probíhá příprava na změnu obchodních hodin na ¼ 
hodiny à nová výzva pro plánování výroby

Omezení a příležitosti nasazování
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Provoz PPC – výroba elektrické energie

§ S nárustem OZE v energetickém mixu ČR a EU narůstají i požadavky na regulaci přenosové sítě a nahrazovaní chybějícího 
výkonu 

§ Důsledek na provoz PPC à pokles výroby elektrické energie X nárust počtu startů za rok
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Vývoj cen základních vstupních komodit PPC v letech 2021 a 
2022 

§ Vývoj cen zemního plynu a elektrické energie ukázal, že i přes výrazný pokles výroby elektrické energie mezi lety 2021 a 
2022 má PPC Počerady své místo v portfoliu skupiny ČEZ.

§ Primárně jako zdroj pro výrobu dle spotových cen elektrické energie, ale také jako záložní zdroj pro naše base load zdroje
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Provoz v letech 2021 a 2022

§ Ačkoliv je PPC Počerady zásadně provozován v závislosti na cenách elektrické energie a zemního plynu, je z přiložených 
grafů patrné, že si svůj prostor ve výrobě elektrické energie dokáže elektrárna najít téměř po celý rok

§ Tedy i v obdobích, kdy by se mohlo zdát, že je dostatek energie z OZE a cena elektrické energie je tak stlačena na 
minimální hodnoty 
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02/2022 – Nové výzvy v řízení spalování

§ Způsobení nutnosti upravovat algoritmus spalování kvůli spolehlivosti najíždění
§ V návaznosti s výraznou změnou složení ZP na začátku března došlo k výpadku při najíždění na výkon a způsobení 

nevýroby v dalších obchodovaných hodinách
§ Momentálně řešíme s EPRI možnost instalace tzv. Autotunning system
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Řešení nových výzev optimalizace spalování – Autotune system

§ Snaha automaticky kontrolovat dynamiku spalování pro 
zachování spolehlivosti GT při najíždění a provozu

§ Automatická kontrola emisí NOx

§ Online kompenzace změn okolních podmínek nebo změny 
složení paliva

§ Snížení manuálních zásahů do spalování - omezení časové 
prodlevy při seřizování algoritmu spalování

§ Optimalizace spalování – např. vyšší NOx do limitu ->vyšší 
výkon

STÁVAJÍCÍ STAV

§ V současnosti probíhá vyjednání s dodavateli Autotune systémů 

§ Čekáme na dílčí odpovědi EPRI k stávajícím systémům a jejich referencím
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Plánování výroby

Plánování výroby a maximální dosažitelný výkon

§ PPC Počerady je provozována dle denních 
vnitrodenních cen el. energie a plynu (viz. OTE)

§ Výrobu, potažmo nevýrobu se dozvídáme 12 – 16 
hodin před samotným najížděním bloku

§ Typický harmonogram výroby (horký start):
§ Den D – 1; 13:00 – Vedoucí výroby PPC volá na 

dispečink ohledně výroby na další den, plánuje 
výrobu a dosažitelné výkony

§ Den D; 3:00 – zahájení přípravných úkonů k 
najetí bloku, kontrola požadavku najetí u 
dispečinku

§ Den D; 4:00 – zahájení fázování GT
§ Den D; 5:00 – plný výkon GT, fázování STG
§ Den D; 5:15 – plný výkon PPC
§ Výkony výroby se dispečinku hlásí cca 2x za 

směnu (při nestandartních podmínkách každou 
hodinu)

§ Maximální dosažitelný výkon GT je přímo závislý na 
teplotě, vlhkosti a tlaku okolního vzduchu. Výkon ST na 
teplotě chladící vody.

§ V tuto chvíli predikce výkonů probíhá hledáním startu z 
obdobnými okrajovými podmínkami a zkušenostmi 
kolegy z provozu 

Maximální dosažitelný výkon
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Flexibilita PPC

§ Rychlost regulace
§ GT ± 13 MWe/min
§ STG ± 4 MWe/min
§ Celkem ± 30 MWe/min

· Certifikace SVR kombinace 2+1 - aFRR, mFRR12,5 a RRP v rozsahu 400 – 891 MW.

· Certifikace SVR kombinace 1+1 - aFRR, mFRR12,5 a RRP v rozsahu 300 – 438 MW.

· Certifikována služba FCR na GT21 B21 a GT22 B22 o velikosti 6 MW pro každé z těchto soustrojí



25www.cez.cz

Disponibilita PPC EPC

2021 2022

limit [%]

skutečnost [%]

limit [%] skutečnost [%]

leden 95,79 100,00 93,99 99,66

únor 95,79 99,56 93,99 100,00

březen 95,79 99,95 93,99 100,00

duben 95,79 100,00 46,99 59,43

květen 3,09 36,44 90,95 100,00

červen 95,79 99,95 93,99 99,77

červenec 95,79 100,00 93,99 99,95

srpen 95,79 100,00 93,99 100,00

září 95,79 99,12 93,99 100,00

říjen 95,79 100,00 93,99 99,85

listopad 95,79 99,78 93,99 100,00

prosinec 80,34 100,00 93,99 100,00

roční 86,78 94,57 89,82 96,55
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!

Predikce!spot"eby!tepla!z!nam#"ených!dat!na!teplárenském!okrsku!s!vyu�itím!

neuronových!sítí!
!

Pavel!Sláma,!Václav!Pape�,!Jiøí!Ehrlich!

Abstrakt:!

  Příspěvek popisuje návrh koncepce měřících zařízení na teplárenském okrsku v 
jihozápadních Čechách, přenos a zpracování naměřených dat z měřících míst do cloudového 
prostředí a jejich kontrolu a porovnávání s daty žádanými a předpokládanými. Kontroly funkce 
jednotlivých výměníkových stanic, i celého distribučního systému, jsou prováděny v datových 
dávkách pomocí matematických rovnic a logických funkcí v aplikaci MindSphere®. Soubory 
těchto dat, měřené od roku 2018 dodnes, jsou, společně s dalšími fyzikálními a sociálními 
parametry, vhodnými trénovacími a testovacími daty pro prediktivní systém spotřeby tepla v 
zájmovém území. Uvedený prediktivní systém, založený na principu neuronových sítí, 
umožňuje poměrně přesnou předpověď spotřeby tepla pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev 
vody v čase, jak v řádu hodin, tak i pro delší časové úseky 

!

1. !!!!!!!!M#"ení!teplovodního!rozvodu!sekundární!tepelné!sít#!

!

V!souvislosti!s!plnìním!úkolu!nazvaného!�Systém!pro!on-line!optimalizaci!provozu!teplárenské!sítì!a!

vyu�ití!potenciálu!tepelné!akumulace�!v!rámci!CK!PTTE!-!TAÈR!PID!TE01020036!a!navazujícího!projektu!

TK01030082!�Lokální!zdroje!elektøiny!a!tepla!v!komunálním!prostøedí!s!mo�ností!ostrovního!provozu�,!

probíhá!od!zaèátku!roku!2018!standardizované!mìøení!tepelnì-technických!parametrù!na!konkrétním!

teplárenském! okrsku!Mír! ve! Strakonicích,! zamìøené! na! získání!maxima! provozních! dat! z!reálného!

provozu.!Cílem!bylo!zajistit!data!z!minimálnì!jednoroèního!provozu!vybraného!teplovodního!rozvodu!

tak,!aby!souèástí!dat!byla!zimní!maxima!provozních!teplot,!i!vícedenní!letní!minimum,!pøi!souèasném!

ohøevu!pitné!vody!pro!hygienické!úèely!v!podstatné!èásti!zásobovaných!objektù.!Umístìní!sledovaného!

úseku!ve!mìstì!je!patrné!z!Obrázku!1.1.1.!

!

!!!!Obrázek!1.1.1.:!Lokalizace!mìøeného!teplárenského!okrsku!(èervené!ohranièení!vlevo!dole!-!mìøená!

èást!tepelných!rozvodù!na!sídli�ti)!zdroj!Mapy.cz!



2. Technická!situace!pro!m#"ení

2.1. Potrubní!sí$!

Stavební!objekty! jsou!zásobovány!dvoutrubní! teplárenskou!sítí!pracující! za! teplovodních!parametrù!

100/60°C,!s!celkovou!pøenosovou!schopností!4MW.!!

Základní!nosná!svìtlost!potrubí!je!2x!DN150,!následnì!se!potrubní!sí�!vìtví!a�!na!pøípojky!2x!DN40,!

vstupující! do! jednotlivých!Domovních!pøedávacích! stanic! (dále!DPS).! Jedinou!výjimkou! je! zaslepení!

potrubí!DN100!pøed!objektem!è.p.!1263,!které!bylo!pùvodnì!urèeno!k!napojení!blízké!obchodní!zóny.!

Nyní!tato!linie!dále!za!objektem!è.p.!1263!není!nikterak!vyu�ívána.!Z!hlediska!vý�kového!se!jedná!o!

trasu! s!minimálními! zmìnami! vý�ky.! Pro! vedení! potrubní! linie,! aè! je! provedeno! z!pøedizolovaného!

trubního!materiálu,!je!na!nìkolika!místech!vyu�it!pùvodní!teplovodní!kanál,!co�!mù�e!být!z!tepelnì-

technického! hlediska! lokálnì! významné.! Izolaèní! vrstva! pøedizolovaného! potrubí! je! provedena!

v!izolaèní!tøídì/stupni!1.!

2.2. Vým#níkové!stanice!

2.2.1. Hlavní!p"edávací!stanice!(PS)!!VVS!15!

Jedná!se!o!samostatnì!stojící!výmìníkovou!stanici!pára/voda!o!návrhových!parametrech!topné!páry!o!

pøetlaku!0.51MPa!a!teplotì!158°C.!Sekundární!(výstupní)!topné!medium!je!topná!voda!o!parametrech!

100/60°C!s!centrální!ekvitermní!regulací.!Pro!Linii!1.,!která!je!pøedmìtem!mìøení!a!optimalizace,! je!

poèítáno!s!tepelným!výkonem!3!880kW,!z!èeho�!v�ak!tvoøí!3!000kW!výhled.!!

Zásobování!Linie!1,!zaji��ují!dva!výmìníky!JAD!X-9.88!po!1450kW!s!mo�ností!pøetí�ení!a�!na!2MW.!

Výmìníky!jsou!regulovány:!

kvalitativnì!�!regulací!výstupní!teploty!topné!pøívodní!vody!v!rozmezí!100!-!70!°C.!Výstupní!teplota!je!

regulována!øízeným!zaplavováním!teplosmìnné!plochy!kondenzátem.!

kvantitativnì!�!regulací!prùtoèného!mno�ství!topné!vody!pøi!konstantní!teplotì!70°C.!

2.2.2. Objektové!(domovní)!p"edávací!stanice!

DPS! napojené!prostøednictvím! potrubních! rozvodù!na!VVS! 15! jsou! rozdìleny! do! tøí! typù! zapojení,!

závislých!na!typu!odbìru!dodávaného!tepla:!

1/!Tlakovì!závislé!pøedávací!stanice!urèené!pouze!pro!vytápìní,!bez!pøípravy!TeV!

2/!Tlakovì!závislé!pøedávací!stanice!urèené!pro!zásobování!teplem!a!TeV!

3/!Tlakovì!závislé!pøedávací!stanice!urèené!pro!ústøední!vytápìní,!ohøev!vzduchu!pro!vzduchotechniku!

a!pøípravu!TeV.!

3. První!dopln#ní!m#"ícího!systému!vým#níkových!stanic

V!souvislosti!s!potøebou!získání!vìt�ího!mno�ství!dat!z!provozu!mìøeného!teplárenského!okrsku,!byly!
jednotlivé!DPS,!po!podrobném!zhodnocení!mo�ností,!daných!volnými!sloty!a!prostorem!ve!stanicích,!
doplnìny!o!èidla,!umo�òující!podrobnìj�í!sledování!prùbìhu!teplot!a!prùtokù!do,!z,!i!uvnitø!stanic.!Do!
té!doby!byly!DPS!i!PS!(VVS!15)!sledovány!prostøednictvím!teplotních!èidel!a!kalorimetrù,!napojených!
na!øídící!centrálu!Honeywell!EBI!(Enterprise!Buildings!Intergrator)!verze!R410.2,!kdy!tato!komunikuje!s!

podstanicemi!Honeywell!Excel!5000!system.!

V!první! etapì! doplnìní! byla! tato! stávající! mìøidla! doplnìna! o! teplotní! èidla! a! prùtokomìry,!
umo�òující,! pøi! pou�ití! ji�! mìøených! hodnot,! vytvoøit! energetické! bilanèní! rovnice! pro! ka�dý! ze!
sledovaných!vnìj�ích!i!vnitøních!okruhù!sledovaného!teplárenského!okrsku.!



4. Vyu�ití!nam#"ených!dat!pro!optimalizaci!provozu!teplárenské!sít#

Namìøená!data!a!konstrukèní!údaje!teplárenské!sítì!�!v!tomto!pøípadì!mìøeného!teplárenského!

okrsku,!umo�òují!vytvoøit!matematický!model!této!sítì.!Pøitom!je!podstatná!zejména!topologie!sítì,!

délky!jednotlivých!úsekù,!dimenze!potrubí!a!zpùsob!jeho!ulo�ení!a!typ!izolace.!Model!je!vytváøen!pro!

dva!úèely.!Jednak!pro!úèely!simulaèního!ovìøování!algoritmù!øízení!a!prùbì�né!optimalizace!a!mo�né!

predikce! tepelných!pøenosù!v!teplárenské! síti!a! jednak! jako! základní! stavební! kámen!pro! vytváøení!

dal�ích!algoritmù.!!

Pro!úèely!simulaèního!ovìøování!optimalizace!je!vyu�íváno!objektovì!orientované!modelování,!které!

vyu�ívá!mo�ností!modelovacího!nástroje!Simscape.!Pro!ilustraci!je!na!Obrázcích!4.1.1.!a!4.1.2.!ukázán!

model!potrubí,!které!spojuje!výmìníkovou!stanici!s!jednotlivými!objekty,!které!teplo!odebírají,!a!dále!

pak!simulaèní!schéma!pro!samotnou!výmìníkovou!stanici,!která!je!tvoøena!v!podstatì!jen!tepelným!

výmìníkem,!regulaèním!orgánem!tepelného!výkonu!a!èerpadlem.!!

Obrázek!4.1.1.:!Simulaèní!schéma!pro!potrubní!rozvody!topné!vody.!

Obrázek!4.1.2.:!Simulaèní!model!výmìníkové!stanice.!

Pro!prùbì�nou!optimalizaci!je!tøeba!relativnì!jednodu��í!model,!s!ním�!lze!snadno!a!efektivnì!pracovat!

v!reálném! èase.! Pro! tento! úèel! je! vhodný!model! zalo�ený! na! zjednodu�ené!matematicko-fyzikální!

analýze!vytvoøený!za!spolupráce!s!TUL.!Jeliko�!uva�ujeme!vodu,!tedy!prakticky!nestlaèitelnou!kapalinu,!

projevuje! se! zde!velmi! výrazný! rozdíl! v!dynamice! teplot! a!prùtokù! resp.! tlakù.! Rychlosti!proudìní,!

kterým!zhruba!odpovídají!rychlosti!�íøení!teplotních!vln,!jsou!v!pøípadì!tìchto!sítí!obvykle!v!rozsahu!

cca!0,05!a�!2!m/s,!zatímco!rychlost!�íøení!tlakových!vln!pøesahuje!1000!m/s.!!



Model! tak!mù�e!mít! kvazi! dynamický! charakter,! kde! teploty! jsou!popsány! dynamickým!modelem,!

prùtoky! resp.! tlaky! statickým.!Základem!dynamické! èásti!modelu! je! jednorozmìrné! proudìní! vody!

trubkou.!Pokud!v!prvním!kroku!neuva�ujeme!akumulaci!tepla!v!materiálu!trubky!lze!teplotu!na!výstupu!

trubky!vyjádøit!explicitním!vztahem!

!"#$%(&) = (!'*(& + ,) + !#)-.! /01234 5 !# (1)!

kde!A! je!plocha!prùøezu!potrubí,!!!hustota! kapaliny,!cp! její!mìrné!teplo,!v!rychlost!proudìní,!"o! je!

teplota!okolí,!K!je!celková!tepelná!vodivost!mezi!proudící!vodou!a!okolím![Wm-1K-1]!a!D! je!dopravní!

zpo�dìní.!Toto!dopravní!zpo�dìní!pøedstavuje!v!rámci!tohoto!jinak!velmi!jednoduchého!dynamického!

modelu!asi!nejvìt�í!problém,!nebo�!je!promìnné!a!v!závislosti!na!rychlosti!proudìní!a!délce!trubky!L!je!

velikost!tohoto!zpo�dìní!dána!implicitnì!jako!

6 7(8)98%
%.0 = :! (2)!

Tepelnou!kapacitu!trubky!je!mo�no!uva�ovat!jako!soustøedìnou!na!jejím!výstupu,!èím�!dostaneme!

;<><? 9!#$%(&)9& = ;@ >?(!#$%(&) + !"#$%(&))! (3)!

kde!ma!je!hmotnost!materiálu!trubky,!cap!jeho!mìrné!teplo!a!;@ !hmotnostní!prùtok!vody.!Kombinací!

rovnic!(3)!a!(1)!pak!dostaneme!systém!prvního!øádu!s!dopravním!zpo�dìním,!tzn.!popis!odpovídající!

obecnému!tvaru:!

A#$% = B"-.C0D"E 5 FA'* 5
BGDGE 5 F A#!

D" = DG = ;<><?;@ >? !H !B" = -.! /01234 H BG = F + -.! /01234!
(4)!

Takto! koncipovaný!model! popisuje! v�dy! jeden! úsek! potrubí.! Výsledný!model! lze! získat! kombinací!

dílèích!modelù!jednotlivých!úsekù!a!obdobnì!jednodu�e!koncipovaných!modelù!èerpadel!a!výmìníkù.!

Pro! úèely! optimalizace! a! predikce! chování! sítì! je! samozøejmì! nutné! tento! model! uva�ovat! v!

diskretizované!podobì.!!

Nìkteré!aspekty!ekonomicky!optimálního!provozu!se!zdají!být!intuitivnì!zøejmé.!Napøíklad!je!jasné,!�e!

tepelné!ztráty!narùstají!s!teplotou!na!výstupu!zdroje!resp.!na!vstupu!uva�ované!dílèí!podsítì.!Nicménì!

nelze!jednodu�e!øíci,!�e!ekonomické!optimum!nastává!prostì!pøi!co!nejmen�í!teplotì!na!vstupu!do!

teplárenské!sítì.!Pøíli�!nízká!teplota!vede!k!nutnosti!vìt�ího!prùtoku!a!tedy!i!vìt�ího!výkonu!a!spotøeby!

obìhových!èerpadel.!!

Z!tohoto! dùvodu! pracuje! prùbì�ná! optimalizace! s!kriteriální! funkcí,! která! charakterizuje! cíle!

optimalizace.!

5. Dal�í!p"ínosy!m#"ení

Sekundárním!pøínosem!mìøených!dat!a!jejich!prùbì�ného!vyhodnocování,!byla!ji�!v!prvních!mìsících!
doplnìného! mìøení! (1.! pol.! 2018)! indikace! nìkolika! armatur! uvnitø! jednotlivých! DPS,! neplnících!
správnì!svoji!funkci.!Signalizující!fyzikální!velièinou!byla!v!tomto!pøípadì!cyklicky!se!zvy�ující!teplota!na!
pøívodu! studené!pitné!vody!do!výmìníku!ohøevu!pitné!vody,!a! to! i! ve! vìt�í! vzdálenosti!od! tohoto!
výmìníku,!tj.!v!øádu!jednotlivých!metrù.!



Dal�ím!provoznì!významným!zji�tìním!bylo!podtékání!trojcestného!ventilu,!umo�òujícího!zásobování!
topného!okruhu!jednoho!z!objektù!teplem!v!letním!období,!kdy!to!nebylo!�ádoucí.!

Na! základì! zji�tìní,! umo�nìných! provedenými! mìøeními,! bylo! pøistoupeno! k!seøízení! armatur,!

pøípadnì!k!jejich!výmìnì!a!pøesunutí.!

6. Druhé!dopln#ní!m#"ícího!systému!vým#níkových!stanic

!!! Bìhem!mìøení!bylo!zji�tìno,!�e!kalorimetry,!patøící!k!trvalé!výbavì!jednotlivých!PS!a!DPS!umo�òují!
získávání!teplot!z!vnitøních!pamìtí,!av�ak!jedná!se!o!teploty!zprùmìrované!za!10minut!provozu,!nikoliv!
okam�itì!mìøené,!pøípadnì!zprùmìrované!za!po�adovaný!krat�í!èasový!úsek,!tj.!ne!del�í,!ne�!3!minuty.!
Dále! bylo! rovnì�! zji�tìno,! �e! tok! dat! obsahuje! znaèné! výpadky,! v!øádu!minut,! hodin,! ale! i! nejdel�í!
výpadky! nìkolikadenní,! související! èasto! s!atmosférickými! poruchami! v!okolí! místa! mìøení.! Tyto!
poruchy!výraznì!ovlivnily!provoz!øídícího!systému!EBI!a!tím!i!pøenos!namìøených!dat.!Mo�nosti!zpìtné!
rekonstrukce!namìøených!dat!zpìtnì!byly!mo�né!v!øádu!jednotlivých!hodin,!nikoliv!v�ak!dnù.

Na!základì!tìchto!faktorù,!vná�ejících!do!datových!tokù!nepøesnosti!a!nekontinuitu,!bylo,!ve!spolupráci!
se!ZÈU,!rozhodnuto!nahradit!pøenosy! teplot!z!pamìtí!kalorimetrù!samostatným!mìøením!teplot! (tj.!
novými!teplotními!èidly)!s!pøímým!vysíláním!do!cloudu!a!byly!zahájeny!práce!pro!pøípravu!tìchto!dat!i!
pro!zpracování!v!prostøedí!MindSphere.!

7. Data!odesílaná!do!cloudu!a!p"íprava!pro!MindSphere

Problémem!klasických!mìøících!systémù!postavených!na!robustních!protokolech!jako!napøíklad!M-BUS!

èi!C-BUS!je!v!drtivé!vìt�inì!tì�kopádnost!celého!systému.!!

Na!základì!faktorù,!vná�ejících!do!datových!tokù!nepøesnosti!a!nekontinuitu,!bylo!rozhodnuto!nahradit!
pøenosy! teplot! z!pamìtí! kalorimetrù! samostatným! mìøením! teplot! (tj.! novými! teplotními! èidly)!
s!pøímým!vysíláním!do!cloudu!a!byly!zahájeny!práce!pro!pøípravu!tìchto!dat!pro!MindSphere.!!

MindSphere! je! otevøený! operaèní! systém,! vyvinutý! spoleèností! Siemens,! vyu�itelný! pro! sbìr,!
uchovávání!a!vyhodnocování!dat!prostøednictvím!aplikací!v!tomto!systému!obsa�ených,! nebo!novì!
vytvoøených.!

Smyslem!pøímého!odesílání!dat!do!cloudu!je!tedy!eliminace!dlouhodobých!výpadkù!v!toku!dat!a!cílem!
pøítomnosti! dat! v!MinSphere! je! jejich! mo�nost! dal�ího! zpracování! a! vyhodnocení! prostøednictvím!
aplikací,!existujících,!èi!novì!vytvoøených,!v!tomto!prostøedí.!

Aktuální! vývoj! mìøících! a! komunikaèních! technologií! zøetelnì! tlaèí! na! vyu�ití! moderních! �tíhlých!

komunikaèních!protokolù!a!vyu�ití!tzv.!�Low-Power�!komunikaèní!infrastruktury.!V!tìchto!aplikacích!

se!vývojáøi!sna�í!pracovat!jen!s!informacemi,!které!jsou!skuteènì!dùle�ité!a!komprimovat!pøenesenou!

zprávu! do! co! nejmen�í! datové! velikosti.! To! má! za! dùsledek! jednak! krátký,! jednoduchý! a! datovì!

nenároèný!pøenos!(s!ekvivalentní!bezpeèností!a!nízkou!ztrátovostí!dat!jako!konvenèní!vyu�ívané!sítì),!

ale! velkou! úsporu! elektrické! energie! v!èasech.! A! to! pøedev�ím! v!èasech,! kdy! zaøízení! nepøená�í!

informace.!Èidla!jsou!v!re�imu!hlubokého!spánku!s!minimálním!odbìrem.!Èidlo!se!probouzí!po!èasové!

odmlce,!kterou!je!ale!mo�né!vzdálenì!øídit!pøi!komunikaci!se!serverem.!

V!rámci! projektu! CK! PTTE! na! ÈVUT! vznikla! potøeba!mìøit! teploty! na! výmìníkových! a! pøedávacích!

stanicích! s!rùzným! intervalem!mìøení,! s!mo�ností! pøípadné! úpravy! intervalu! jednak! kvùli!mno�ství!

generovaných!dat,!ale!také!kvùli!úspoøe!napájecí!baterie!napøíklad!v!letních!mìsících!(men�í!spotøeba!



tepla,!del�í!dynamika!atd.).!Celá!mìøící!technologie!byla!vybírána!pøedev�ím!pro!kompatibilitu!s!IIoT!

(Industrial!Internet!of!Things)!technologií![1],![2],!která!se!dnes!hojnì!rozrùstá!napøíè!prùmyslovými!

odvìtvími.!!

Zcela!aktuálnì!jsou!mìøená!data!pou�ívána!jako!uèební!a!testovací!data!pro!predikci!spotøeby!tepla!

v!mìøeném!teplárenském!okrsku.!!

8. Prediktivní!model

Nyní!pøejdeme!k!dal�í! fázi,!a! to!k!samotné!predikci! spotøeby!tepla!v!teplárenském!okrsku.!V!dne�ní!

dobì!probíhá!predikce!spotøeby!tepla!na!základì!rùzných!fyzikálních!modelù,!které!zahrnují!parametry!

budov,!teplárenské!sítì,!pøedpovìdi!poèasí,!souèinitelù!pøestupu!tepla!atd.!Tento!model!pracuje!v�ak!

na!jiném!základì,!ne�!jsou!fyzikální!zákony.!Jak!bylo!zmínìno!v!pøedchozím!textu,!je!provádìn!sbìr!a!

ulo�ení!dat!do!cloudu!a!následnì!je!mo�né!tato!data!vyu�ít!jako!vstupy!do!predikèního!modelu.!Vhodná!

vstupní!data!jsou!nahrána!do!modelu!a!zároveò!je!do!modelu!zadán!i!odpovídající!výstup!�!spotøeba!

tepla.!Jádro!predikèního!programu!tvoøí!numerický!model!(tedy!èistì!matematický),!který!vyu�ívá!tzv.!

neuronové! sítì.! Pro! u�ivatele! jde! o! zvenku! neprùhledný! algoritmus,! který! hledá! závislosti! mezi!

vstupními!a! výstupními!daty.! Tento!pøípad! se!bì�nì!matematicky! øe�í! jako! soustava! rovnic,! kde! je!

stejný!poèet!rovnic,!jako!je!poèet!promìnných.!Zde!máme!zhruba!pìt!a�!deset!promìnných,!ale!vstupní!

data!za!nìkolik!mìsícù!a�!let!v!rozli�ení!po!jedné!hodinì!mají!nìkolik!tisíc!øádkù.!Proto!nelze!pou�ít!

klasické!matematické!metody!a!je!vyu�ita!neuronová!sí�,!kde!jsou!vstupním!promìnným!po!výpoètu!

pøiøazeny!urèité!váhy!dùle�itosti.!

8.2. Prost"edí!pro!tvorbu!prediktivního!modelu!

Vzhledem!k!úzké!specializaci!predikèního!modelu!a!zku�enosti!byl!pou�it!program!Matlab!s!univerzitní!

licencí,! který! nabízí! vhodnou! nástavbu! pro! tvorbu! modelù! s!neuronovými! sítìmi,! která! je! �iroce!

nastavitelná.! Tento! program! nabízí! vysokou! výpoèetní! kapacitu,! která! je! nezbytná! pro! práci!

s!rozsáhlými!soubory!dat!o!velikostech!nìkolik!desítek!tisíc!øádkù!v!nìkolika!sloupcích.!Pøi!trénování!

modelu!je!potøeba!takto!velké!matice!dr�et!v!mezipamìti!a!opakovanì!je!pøi!výpoètu!vyvolávat,!co�!

jiný!dostupný!software!nenabízí.!V!uplynulé!práci!na!tvorbì!modelu!bylo!vyzkou�eno!mnoho!variant!

programu,!zde!v�ak!budou!uvedeny!parametry!pouze!aktuální!verze,!pro!lep�í!srozumitelnost.!!

8.3. Princip!prediktivního!modelu!

Postup!predikce!lze!zjednodu�enì!vysvìtlit!následujícím!zpùsobem.!Model!neuronových!sítí! je!v�dy!

vytvoøen!pro!konkrétní!budovu,!v!tomto!pøípadì!bytový!dùm,!pro!který!jsou!zji�tìna!data!jako!napø.:!

rozmìry!domu!(vnìj�í!plocha!stìn!a!støechy,!vý�ka!domu),!poèet!pater,!poèet!obyvatel,!konstrukèní!typ!

domu!(klasický!dùm!bez!zateplení,!nebo!se!zateplením,!nebo!novostavba!atd.),!orientace!domu!podle!

svìtových!stran,!umístìní!domu!(napø.!prostøední!dùm!v!øadì,!nebo!okrajový,!nebo!samostatnì!stojící).!

Pøi!sestavování!jednoho!konkrétního!predikèního!modelu!je!potøeba!pracovat!pouze!s!daty!o!jednom!

domì.!Pro!simulaci!celého!teplárenského!okrsku!je!pak!vytvoøen!souèet!modelù!v�ech!budov!v!okrsku.!

Model! pro! predikci! tepla! patøí! do! kategorie! predikce! èasových! øad.! Jedná! se! tedy! o! jiný! typ!

neuronových!sítí,!ne�!napø.!porovnávání!obrázkù,!a!proto!je!mo�né!s!ním!dále!pracovat.!Dal�í!èástí!jsou!

vstupní! data,! napø.! data! o! poèasí! (teplota,! rychlost! vìtru,! �),! denní! doba! atd.!Výstupem! je! jedna!

promìnná!�!souèet!spotøeby!tepla!a! teplé!vody.!Tato!data! jsou!pou�ita!pro!tzv.! trénování!modelu.!

V!programu!Matlab!jsou!nastaveny!základní!parametry!neuronové!sítì,!která!pak!poèítá!se!vstupními!

a! výstupními! dat! a! hledá! mezi! nimi! závislosti.! V!prùbìhu! trénování! dochází! k!validaci! výsledkù! a!

upravování!parametrù,!a�!je!dosa�eno!maximální!mo�né!pøesnosti!modelu!pro!jednu!sadu!parametrù.!

Po!úspì�ném!dokonèení!trénování!je!model!hotový!a!je!pou�it!pro!predikci!na!libovolné!období.!Pøi!

predikci! je! mo�né! zvolit! vstupní! data! buï! na! základì! pøedpovìdi! poèasí,! nebo! napøíklad! zpìtnì!

vyhodnotit! historické! období,! zda!model! odpovídal! skuteènosti.! Nyní! bude! podrobnì! popsán! celý!

proces!a!jednotlivé!èásti!modelu.!



8.4. Typy!vstupních!dat!

Nejprve!je!proveden!preprocessing!vstupních!dat,!aby!byl!dodr�en!ideální!formát,!se!kterým!výpoèetní!

algoritmus! dosahuje! nejlep�ích! výkonù.! Dále! jsou! nastaveny! parametry! neuronové! sítì,! typ!

výpoèetního!modelu,!validaèní!odchylka!a!poté!dojde!k!trénování!modelu.!V!procesu!trénování! jsou!

potøeba! tøi! sady! dat.! První,! nejvìt�í,! soubor! jsou! trénovací! data,! dále! validaèní! data,! a! nakonec!

testovací!data.!Trénovací!data!jsou!nejobsáhlej�í,!co!se!týèe!historie!a!obsahují!jak!vstupní!data,!tak!i!

výslednou!namìøenou!spotøebu.!Mohou!zahrnovat!nìkolik!let!historického!mìøení,!ale!ukázalo!se,!�e!

není!v�dy!výhoda,!kdy�!jsou!data!co!nejdel�í.!Napøíklad!se!bìhem!let!zmìní!zvyklosti!lidí!v!domì,!jejich!

potøeby,!nebo!se!zmìní!obsazení!apod.,!co�!má!za!následek!výraznou!zmìnu!spotøeby!a!do!modelu!je!

tím!vnesena!vìt�í!nepøesnost.!Validaèní!data!slou�í!k!validaci!modelu!tím,!�e!po!ka�dé!iteraci!trénování!

jsou! výsledky!porovnávány! s!validaèními!daty!a! je! vyhodnocena!odchylka.! Cílem! je! samozøejmì! co!

nejvíce!sní�it!odchylku!a!výpoèet!se!opakuje,!dokud!není!odchylka!men�í!ne�!zvolená!hranièní!hodnota.!

Validaèní!data! také!obsahují! vstupní!data! i! namìøené! spotøeby.!Celý! tento!proces! je! stále! souèástí!

trénování!modelu.!Posledním!souborem!jsou!testovací!data,!která!slou�í!k!zobrazení!finální!pøesnosti!

modelu.!Výsledný!natrénovaný!model!je!otestován!pomocí!vstupních!testovacích!dat!a!jeho!výsledek!

je!porovnán!s!namìøenými!(skuteènými)!daty.!!

Obr.!8.4.1:!Neuronové!sítì!v!programu!Matlab!

8.5. Výpo%etní!parametry!prediktivního!modelu!

Po!natrénování!modelu!je!hotový!model!opakovanì!pou�íván!pro!predikci!spotøeby.!Data!o!poèasí!pro!

zpìtnou! validaci! modelu! jsou! získávána! z!pøedplacené! online! databáze! Meteoblue.! Model!

neuronových!sítí!se!skládá!z!jedné!skryté!vrstvy!a!jedné!výstupní!vrstvy!neuronù.!Výstupem!z!modelu!

je! jeden! parametr! �! spotøeba.! Trénovací! algoritmus! pracuje! na! principu! hledání! minima! funkce!

odchylky!pomocí!gradientu.!Výstup!neuronu!x!je!dán!funkcí:!

I(J)' = KLMN 5OM'J'
*

'P"
Q! (5)!

Kde!J' !je!i-tý!vstup,!M'!je!váha!vstupu!a!MR!je!váha!poèáteèní!hodnoty.!
8.6. Typový!p"ípad!

V!teplárenském! okrsku! na! Strakonickém! sídli�ti! mír! bylo! podrobeno! predikci! nìkolik! typù! budov,!

pøevá�nì! zástavba! bytových! domù! z!80.! let! 20.! století.! V!následujícím! pøípadu! budou! zobrazeny!

náhodnì!vybrané!výsledky!z!výpoètù!pro!budovu!s!èíslem!popisným!1255.!Jedná!se!o!nezateplenou!



budovu!klasické!panelové!konstrukce!v!té!dobì!hojnì!pou�ívané,!budova!má!4!nadzemní!patra!a!jedno!

patro!suterénu,!17!bytù!a!budova!je!umístìna!v!rámci!øady!bytových!domù!zhruba!uprostøed!(po!obou!

stranách!navazují!dal�í!budovy!stejné!konstrukce).!Fasáda!není!zateplená!a!v!budovì!�ije!kolem!55!lidí.!

Trénování!modelu!neuronových!sítí!probìhlo!pomocí!vý�e!uvedeného!postupu!s!nìkolika!variantami!

vstupních!dat.!Po!natrénování!modelu!probìhla!predikce!na!po�adované!období.!

8.7. Výsledky!predikce!pro!typový!p"ípad!

Predikce! probìhla! pro! období! od! øíjna! 2022! do! února! 2023,! bylo! tedy! mo�né! porovnat! rozdíl!

v!pøesnosti!pro!období!podzimu!a!zimy.!Hodnocení!pøesnosti!probìhlo! jednak!na!hodinové!hodnotì!

spotøeby! tepla,! kdy! se! porovnávala! namìøená! spotøeba! s!predikovanou,! a! následnì! byl! proveden!

souèet!spotøebované!energie!za!období!a!výsledky!byly!opìt!porovnány.!Ze!souètu!energie!byla!také!

stanovena!procentuální!odchylka!poèítaná!jako!rozdíl!mezi!hodnotou!predikce!a!namìøenou!hodnotou!

vzta�enou!k!namìøené!hodnotì.!

Z!grafù!v!období!øíjna!je!dobøe!patrná!rozkolísanost!predikce,!zatímco!v!lednu!predikce!velmi!dùslednì!

sleduje!køivku!skuteènì!namìøených!hodnot.!Je!mo�né!øíct,!�e!trend!vývoje!na!následujících!nìkolik!

hodiny! je! témìø! v�dy! odhadnut! prediktivním! modelem! správnì.! Maximální! a! minimální! hodnoty!

spotøeby!v�ak!nejsou!v�dy!pøesné.!Pøi!hodnocení!grafù!zachycujících!souèet!spotøebované!energie!je!

vidìt!stejný!trend!jako!v!grafech!hodinové!spotøeby.!V!zimì!se!odchylka!po!nìkolika!dnech!zmen�uje!

a�!pod!hodnotu!5!%,!co�!je!velmi!dobrý!výsledek.!Na!podzim!se!naopak!odchylka!pohybuje!kolem!5!a�!

10!%!a!pokud!se!dostane!pod!5!%,!jde!spí�e!o!náhodu!ne�!o!vlastnost!výpoètu.!

Pøi! hodnocení! výsledkù! je! nutné! zmínit,! �e! v!typovém! pøípadu! byla! predikce! vypoètena! zpìtnì! za!

uplynulé!období,!a!byla!pou�ita!data!o!poèasí!z!archivu.!Proto!výsledné!hodnoty!predikce!nezahrnují!

chybu!pøedpovìdi!poèasí,!která!mù�e!být!znaèná,!nicménì!na!jeden!a�!dva!dny!dopøedu!nenastává!

pøíli�!vysoká!odchylka.!!!

Nevýhodou!modelu!je!skuteènost,!�e!výsledky!jsou!ovlivnìny!náhodným!kolísáním!spotøeby,!které!na!

první! pohled! nesouvisí! s!denními! cykly,! poèasím! a! dal�ími! známými! parametry.! Tyto! náhodné! jevy!

mohou!být!napø.!státní!svátky,!podzimní!a!jarní!prázdniny,!ale!i!významné!sportovní!nebo!spoleèenské!

události.!Predikovat!takovéto!události!je!zatím!nad!schopnosti!neuronových!sítí!a!stále!je!tedy!potøeba!

lidský!zásah!do!øízení!teplárenské!soustavy!od!zku�eného!pracovníka.!!

Nejlep�í!pøesnost!predikce!je!v!zimních!mìsících,!kdy!je!venkovní!teplota!pod!bodem!mrazu!(zejména!

od!prosince!do!února).!Dal�í!období!s!relativnì!dobrou!pøesností!je!období!podzimu!a!jara!(mìsíce!záøí!

a�!listopad!a!bøezen!a�!kvìten),!kdy!je!stále!je�tì!relativnì!vysoká!potøeba!energií.!Zde!u�!ale!hodinová!

odchylka!mù�e!být!znaèná.!A!posledním!obdobím!je!léto,!kdy!je!standardnì!vypnuté!topení!a!je!potøeba!

vìt�inou!jen!teplá!voda,!a!v!tomto!období!dosahuje!predikce!výrazné!chyby,!a�!desítky!procent.!



8.8. Predikce!spot"eby!v!podzimních!podmínkách!

Obr.!8.8.1:!Predikce!vs.!skuteèná!data!spotøeby!tepla!v!øíjnu!

Obr.!8.8.2:!Predikce!vs.!skuteèná!data!spotøeby!energie!a!odchylka!v!øíjnu!



8.9. Predikce!spot"eby!v!zimních!podmínkách!

Obr.!8.9.1:!Predikce!vs.!skuteèná!data!spotøeby!tepla!v!lednu!

Obr.!8.9.2:!Predikce!vs.!skuteèná!data!spotøeby!energie!a!odchylka!v!lednu!

9. Záv#r

Provedená!mìøení!a!zpracování!namìøených!dat!ukázaly,!�e!mnohoèetná!lokální!mìøení! fyzikálních!

velièin!na!výmìníkových!stanicích!a!tepelných!rozvodech!teplárenských!sítí!s!pøímým!exportem!dat!do!

cloudu,! jako! pøípravy! pro! zpracování! v!MindShere,! jsou! ji�! v!souèasnosti! pou�itelnou! a! dostateènì!

spolehlivou!technologií.!Aplikace!v!prostøedí!MindSpere!v!budoucnu!umo�ní!zpracování!pøijatých!dat!

s!ohledem!na! po�adovaná! kritéria.!Velké!mno�ství! údajù! o! dùle�itých! velièinách! v!teplárenské! síti,!

které!takto!mù�e!být!v!reálném!èase!snímáno!a!soustøeïováno!v!cloudu,!zároveò!umo�ní!prùbì�nou!

optimalizaci!provozu!teplárenské!sítì!èi!jejího!dílèího!okrsku.!Vzhledem!k!tomu,!�e!takto!budou!data!

pøístupna!i!daleko!do!minulosti,!lze!na!základì!tìchto!údajù!vytváøet!predikèní!modely!spotøeby!tepla!

a!pou�ívat!je!v!rámci!optimalizace.!Souèasný!stav!prediktivního!modelu!ukazuje,!�e!neuronové!sítì!jsou!

schopny!pøedpovìdìt!spotøebu!s!vysokou!pøesností!zejména!v!období!zvý�eného!odbìru!energie,!tj.!



v!zimních!mìsících.! V!následujících! letech!mohou!prediktivní!numerické!modely! výraznì!pøispìt! ke!

snadnìj�ímu!øízení!teplárenských!sítí.!

Zdroje:!

[1] Nicolas!Hunke!,!Zia!Yusuf!,!Michael!Rüßmann!,!Florian!Schmieg!,!Akash!Bhatia!and!Nipun!Kalra.

Winning"in"IoT:"It�s"All"About"the"Business"Processes,!BCG.Perspectives!by!The!Boston!Consulting!Group,

2017.

[2] Oficiální! dokumentace! IIoT! platformy! MindSphere! spoleènosti! Siemens.! Dostupné! z!webu:

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/public.1520420739.6fa69a2da4ac6c37c2a224f7138

71ddd33925940.brozuramindsphereczk.pdf

[3] Lee,!C.;!Jung,!D.E.;!Lee,!D.;!Kim,!K.H.;!Do,!S.L.!Prediction!Performance!Analysis!of!Artificial!Neural

Network!Model!by!Input!Variable!Combination!for!Residential!Heating!Loads.!Energies!2021,!14,!756.

https://doi.org/10.3390/en14030756



 

Explosion Power GmbH vyvinula a vyrábí SPG – unikátní systém  
pro automatické čištění kotlů 

 
 
Při spalování tuhých paliv vznikají spaliny, popílek a struska. Jemné částice popílku jsou 
unášeny spolu se spalinami, zatímco hrubá struska se hromadí na výstupu ze spalovací 
komory. Popílek (s jeho specifickým složením) tvoří nánosy, které se usazují na povrchu 
kotle na straně spalin a brání přenosu tepla přes stěnu trubky do okruhu voda-pára.  
Provozovatelé kotlů se pravidelně potýkají s problémem klesající tepelné účinnosti. 
 
Společnost Explosion Power GmbH byla založena v roce 2009. Díky vývojovým kancelářím 
ve švýcarském Lenzburgu a výrobě v Seonu byly shrnuté problémy provozovatelů jako 
podnět k vývoji inovativní technologie pro automatické a programovatelné čištění kotlů 
během regulárního provozu kotle, a to bez zásahu obsluhy do procesu samotného 
odstranění nánosů uvnitř kotle. Jedná se o systém Shock-Pulse-Generátor (SPG). 
 
Zejména spalovny odpadů se potýkají se složitým složením odpadu a jsou náročné na 
účinné čištění. První komerční instalace společnosti Explosion Power GmbH byla 
realizována ve dvou kotlích spalovny odpadů v Lucernu. Osm instalovaných zařízení SPG 
vyčistilo nánosy ke spokojenosti provozovatele. Díky tomuto pozitivnímu výsledku byly dříve 
instalované čisticí systémy zcela demontovány.  
 
Tento úspěch vedl k vývoji řady EG s různými stupni výkonu. Směs plynů pro vyvolání 
tlakové vlny, která trvá jen několik milisekund, je tvořena několika gramy kyslíku a metanu. 
Díky úspěchu u spaloven odpadů se SPG prosadily také u spaloven biomasy, v uhelných 
elektrárnách a v dalších specializovaných oblastech (např. odpadní plyny z koksoven, různé 
hutní procesy apod.). SPG lze zařadit mezi několik málo systémů pro čištění žebrovaných 
trubkových svazků od nánosů popílku ze spalovacích procesů. Díky spokojenosti 
provozovatelů a jejich doporučení v různých zemích se zkušenosti i potřeba trhu rozšířily i do 
mimoevropských zemí. V současné době se ve 20 zemích světa provozuje přibližně 900 
jednotek řady EG. 
 
Na základě získaných zkušeností a požadavků oboru byla na podzim roku 2020 uvedena na 
trh nová řada SPGr. Díky použití vzduchu namísto kyslíku lze výrazně prodloužit intervaly 
údržby zařízení a snížit náklady na provoz a údržbu kotlů.  
 

 
SPG řady EG, jakož i řady SPGr provozované ve spalovně odpadu (Foto Explosion Power GmbH) 

 



Vzhledem k celosvětovému rozšíření systému SPG spolupracuje Explosion Power GmbH 
s řadou lokálních distributorů. Distributoři provádějí školení u převážně standardizovaných 
zařízeních, jakož i asistenci či provádění všech údržbářských prací. Zákazník může tyto 
činnosti rovněž provádět sám, pokud byl dostatečně instruován dodavatelem. Společnost 
Explosion Power GmbH nebo její distributoři nabízejí rozsáhlou podporu a mají potřebné 
náhradní díly na skladě. Tato praxe se osvědčila i během omezení cestování v době Covidu.  
 
V únoru 2023 dodala společnost Explosion Power GmbH tisící SPG. Lze tvrdit, že řada SPGr 
se ukazuje jako velmi úspěšná, neboť během prvních dvou let bylo instalováno již více než 
100 jednotek. Požadavek pro instalaci nových jednotek nadále trvá zejména z důvodů 
zvýšení tepelné účinnosti čili zvýšení výkonu kotle. Kromě řady SPGr bude i nadále 
nabízena také řada EG. Dodací lhůty pro obě řady jsou přibližně 12 týdnů.  
 
Společnost Explosion Power GmbH není pouze výrobcem zařízení, ale disponuje také 
rozsáhlým know-how v oblasti spalovacích procesů. Zde může asistovat provozovateli 
s analýzou i optimalizací jeho zařízení jako celku a nadále jej podporovat i po zprovoznění 
SPG. Zákazníci si váží vysokého osobního nasazení zaměstnanců Explosion Power GmbH, 
jakož i jejich distributorů. 
 
 
Ing. Mirek Spicar 
www.explosionpower.ch 
https://www.explosionpower.ch/blog/ 
 
 
 
 





Vizuální!inspekce!vnit"ních!#ástí!energetických!blok$!leteckým!dronem!

Ing.!Filip!Schmidt!

Abstrakt:!

Pøíspìvek! pojednává! o! realizovaných! vizuálních! inspekcích! za! pomoci! leteckého! dronu.! Dron! je!
speciálnì!konstruován!pro!vnitøní!prostøedí.!Je!tak!mo�né!kontrolovat!tì�ko!pøístupná!místa,!jako!jsou!
na!pøíklad!spalovací!komory!kotlù,!potrubí!su�ek,!potrubí!pøehøíváku,!nebo!stav!hoøákù.!!Tato!metoda!
ale!najde!uplatnìní!i!pro!kontrolu!jeøábové!dráhy,!závìsù!potrubí,!nebo!tøeba!ocelových!konstrukcí!a!
jejich! �roubových! nebo! svarových! spojù.! Dokonce! je! mo�né! provádìt! i! prùlety! uvnitø! dostateènì!
velkých!potrubí!a!ovìøovat!tak!jejich!integritu!zevnitø.!Takto!provedená!vizuální!inspekce!mù�e!pak!být!
následnì! pøedlo�ena! materiálovým! specialistùm,! kteøí! jsou! schopni! øíct,! jaký! defekt! dle! jistých!
ukazatelù!hrozí,!pøípadnì!ji�!nastal!a!jsou!schopni!doporuèit!nápravná!opatøení.!
Pou�ití!této!technologie!dává!smysl!zejména!pøi!uvá�ení!rychlosti!nasazení!a!sbìru!potøebných!dat.!
Dal�ím!nezanedbatelným!faktorem!je!bezpeènost!personálu,!kdy!není!tøeba!vysílat!horolezce!provádìt!
vý�kové!práce,!nebo!minimalizovat!pohyb!personálu!na!le�ení.!Poøízený!videozáznam!je!pak!snadno!
pøedatelný!�ir�ímu!týmu!lidí,!kteøí!jsou!v!dané!výrobní!technologii!zainteresováni!a!nemají!tak!realitu!
zkreslenou!subjektivním!hodnocením!inspektora.!
Zásadní!technologie!ve!výbavì!dronu!je!LiDAR,!který!slou�í!pro!3D!mìøení!prostøedí.!Je!pak!tedy!mo�né!
nejen!zmìøit!rozmìry!daných!technologií,!ale!pøedev�ím!je!mo�né!naprosto!pøesnì!lokalizovat!nálezy,!
které!je!potøeba!nìjakým!zpùsobem!øe�it.!

Úvod!!
VZÚ!Plzeò!novì!nabízí!slu�bu,!která!spoèívá!v!provádìní!vizuálních!inspekcí!pomocí!leteckého!dronu.!
Inspekce!jsou!aplikovatelné!na!�irokou!�kálu!technologií!a!stavební!struktur.!Zejména!v!energetice!se!
setkáváme! s!ideálními!mo�nostmi.! Pokud! se! omezíme! pouze! na! klasické! výrobní! bloky! jsou! vedle!
spalovací!komory!dal�í!technologie,!které!je!mo�né!efektivnì!kontrolovat!dronem.!Jedná!se!napøíklad!
o! instrumentaci! v!kotelnì! vèetnì! závìsù! potrubí,! ekonomizér,! kouøovody,! elektro! odluèovaèe,!
technologie!odsíøení!a!komíny.!V�echny!tyto!technologie!stárnou!a!je!potøeba!je!po!urèitém!intervalu!
obnovovat.!Provést!vizuální!inspekci!s!cílem!odhalit!kritická!místa!a!naplánovat!pak!opravné!práce!je!
za!pou�ití!pouze!lidské!síly!pøíli�!neefektivní.!Proto!se!zde!nabízí!vyu�ití!robotické!inspekce,!která!èasto!
umí!být!rychlej�í,!levnìj�í!a!bezpeènìj�í.!
Vizuální!inspekce!jako!taková!je!ov�em!pouhý!základ!pro!hodnocení!stavu!dané!technologie.!Po!sbìru!
dat!pak!nastupují!na!øadu!materiáloví!in�enýøi,!kteøí!jsou!schopni!z!vizuálních!dat!odhalit!rùzné!dìje!a!
degradaèní!mechanismy.!S!touto!znalostí! je!pak!mo�né!stanovit!záva�nost!nálezu!a!jeho!potenciální!
nebezpeèí!pro!dal�í!provoz.!Na!základì!tìchto!závìrù!je!pak!mo�né!navrhnout!nápravná!opatøení!a!
pøedlo�it! je! zainteresovanému! personálu.! Pracovníci! odborù! péèe! o! zaøízení! pak! mají! pøed! sebou!
zprávu,! kde! jsou! shrnuty! v�echny! nálezy,! hodnocení! a! doporuèení! a! jejich! prací! je! u�! pak! jen!
rozhodnout,!zda!doporuèení!budou!akceptovat,!nebo!zvolí!jinou!variantu!øe�ení.!Koneèným!efektem!
má!být!usnadnìní!práce!odborùm,!jejich�!personální!kapacity!jsou!èasto!pøetí�ené.!

Use!case:!Elektrárenské!kotle!a!související!technologie!
Kontroly!v!elektrárenských!kotlích!jsou!specifické!napøíklad!tím,!�e!je!èásteènì!provádìjí!horolezci.!Jsou!
to!vìt�inou!natolik!velké!struktury,!�e!stavba!le�ení!pouze!pro!úèel!vizuální!kontroly! je!ekonomický!
nesmysl.!Nicménì!bez!prohlídek!hrozí,!�e!dojde!bìhem!provozu!k!defektu.!Proto!se!zejména!v!horních!
èástech! pøistupuje! k! horolezecké! variantì.! Tento! zpùsob!mù�e! být! efektivnì! nahrazen! robotickou!
inspekcí.!Taková!inspekce!je!bezpeèná!a!výstupem!z!ní!je!kvalitní!obrazový!materiál,!který!mù�e!být!
distribuován!mezi!více!specialistù,!kteøí!mù�ou!stav!evaluovat.!Samozøejmostí! je!LED!pøísvit,!tak!aby!
bylo!mo�né! inspekci!provést!nezávisle!na!vnìj�ích! svìtelných!podmínkách.!Dal�í! výhodou! je! funkce!
dr�ení!konstantní!vzdálenosti!od!stìny.!To!umo�ní!vidìt!zájmovou!plochu!ve!v�ech!pozicích!z!toto�né!



vzdálenosti! a! zejména! to! usnadní! pilotování! dronu.! Je! pak!mo�né! soustøedìnost! vìnovat! na! dal�í!
aspekty!mise.!Dron!je!vybaven!integrovanou!termokamerou,!je!tedy!mo�né!v!�ivém!pohledu!napøíklad!
hledat!tepelné!úniky.! 
Su�ky! jsou!pro! leteckou! inspekci!zajímavou!ale!nároènou!technologií.!Vzhledem!k!tomu,!�e! je! jejich!
výstelka!provedena!z!kameninového!materiálu,!je!potøebné!pro!let!uvnitø!vyu�ít!prodlu�ovaè!signálu.!
Pokud!by!mezi!pilotem!a!dronem!byl!pøímý!vizuální! kontakt,!materiál! �achet!by!nemusel!hrát! roli.!
Rádiový!signál!má!ale!tendenci!rychle!slábnout,! jakmile!se!dron!dostane!za!betonovou,!�amotovou,!
nebo!jakoukoliv!jinou!pøeká�ku!podobného!typu.!Pokud!je!otevøena!spodní!èást!su�ek,!vzniká!uvnitø!
komínový! efekt,! díky! kterému! se! pilotování! dronu! stává! násobnì! obtí�nìj�í.! Ideální! stav! je! tedy!
uzavøená!a!vymytá!su�ka.!
Kouøovody! mù�ou! být! pro! lidskou! inspekci! vylo�enì! nebezpeènou! zále�itosti.! Pokud! jsou!
v!kouøovodech!navádìcí!plechy,!budou!po!jistém!èase!provozu!opotøebeny!abrazí!do!velmi!ostrého!
stavu.! V!takovém! prostøedí! je! z!bezpeènostního! hlediska! nemyslitelné,! aby! se! napøíklad! inspektor!
spustil!vertikálnì!do!kouøovodu!v!úvazku!na!lanì.!Riziko!pøeøíznutí!lana!je!pøíli�!vysoké!a!je!tedy!proto!
vhodné!vyu�ít!robotickou!inspekci,!která!je!bezpeèná.!
Elektrárenské!kotle!jsou!nároèné!prostøedí!na!provádìní!vizuálních!kontrol!z!nìkolika!dùvodù.!Jedná!
se! zpravidla! o! velký! volný! prostor,! kde! stìny! jsou! zaprá�ené! popílkem.! Takové! prostøedí! doká�e!
jednodu�e!zmást!fotosenzory!dronu!a!naru�it!tak!jeho!stabilitu.!V!takovém!okam�iku!pøechází!ovládání!
z!asistovaného!re�imu!do!zcela!ruèního!øízení,!kde!pilot!musí!kontinuálnì!reagovat!na!chování!dronu.!
Dron!v!podstatì!nepøedvídatelnì!plave!v!letové!hladinì!a!je!na!pilotovi,!aby!správnì!korigoval!pohyb.!
Aèkoliv!je!dron!vybaven!ochranou!klecí,!stále!hrozí!riziko,!�e!se!do!vnitøního!prostoru!klece!dostane!cizí!
pøedmìt,!který!mù�e!dron!fatálnì!ponièit,!nebo!se!klec!mù�e!nìkde!zachytit!a!dron!tak!uvízne.!Tato!
rizika!existují!a!je!na!pilotovi,!aby!je!správnì!vyhodnotil!a!misi!tomuto!faktu!uzpùsobil.!Dal�ím!rizikem!
je!omezená!doba!letu,!která!je!pro!provedení!inspekce!dostateèná,!nicménì!docházející!èas!a!tlak!na!
efektivitu!provedení!jsou!významnými!stresujícími!faktory!pro!pilota.!I!proto!je!potøeba!mise!plánovat!
v!pøedstihu!a!nespoléhat!pouze!na!improvizaci!na!lokalitì.!! 

 
Obrázek!1:!Kontrola!svarových!spoj"!na!potrubních!trasách!v!kotli,!dron!ve!vý�ce!cca!60m!

Use!case:!M%"ení!technologie!!
Díky! výpoètovému! výkonu! dne�ních! poèítaèù! je!mo�né! zpracovávat! stále! vìt�í! objemy! dat,! co�! je!
zásadní!pro!práci!s!3D!mraèny!bodù,!kde!se!data!bì�nì!pohybují!v!øádech!desítek!a�!stovek!GB.!Pokud!
se!budeme!bavit!o!3D!skenování!pomocí!leteckého!dronu,!v!zásadì!dnes!existují!dvì!mo�nosti!sbìru!
dat.! 



Jeden! zpùsob! je! letecká! fotogrammetrie.! Pøi! tomto! zpùsobu! jde! o! získání! fotografických! snímkù!
zájmového!objektu!ze!v�ech!mo�ných!smìrù!tak,!aby!na!fotografiích!byly!ideálnì!vidìt!v�echny!plochy!
objektu!z! rùzných!úhlù.!Zdrojem!obrazového!materiálu!mù�e!být!napøíklad!video,! z!kterého!budou!
vyta�eny!jednotlivé!snímky,!nebo!geo-referencované!fotografie.!Je!nutné,!aby!se!nový!snímek!svým!
zábìrem!pøekrýval! zhruba! kolem!50!%! s! pùvodním! snímkem.!Dostateènì! velké!mno�ství! snímkù!v!
nále�ité! kvalitì! pak! mù�e! poslou�it! jako! podklad! pro! tvorbu! 3D! modelu! ve! specializovaných! SW.!
Takovéto!modely!dosahují!pøesnosti!v!jednotkách!centimetrù,!co�!pro!jisté!úèely!mù�e!být!dostateèné.!
Velkou! výhodou! takového! generování! 3D! modelu! je! celistvost! plochy! se! kterou! je! pak! mo�né!
adekvátnì!pracovat.!Atraktivita!tohoto!druhu!3D!skenování!pøichází!v!momentì!promítnutí!textury!z!
fotografií! na! 3D! stereolitografickou! sí�.! Vizuálnì! je! pak! 3D!model! èasto! k! nerozeznání! od! reality.!
Takovéto! 3D! modely! mohou! být! s! výhodou! vyu�ity! napøíklad! k! interpretaci! skuteèného! stavu!
technologie,!nebo!stavebních!struktur!pro!lidi,!kteøí!nemìli!mo�nost!danou!lokalitu!fyzicky!nav�tívit.!Je!
pak!nasnadì!takto!vytvoøený!3D!model!pou�ít!jako!podklad!pro!virtuální!realitu,!ve!které!se!èlovìku!
dostane!mnohem!vìrnìj�í!prostorové!pøedstavivosti.!Takto!zkombinované!technologie!3D!skenování!
a!virtuální!reality!mù�ou!efektivnì!slou�it!jako!nástroj!pro!specialisty,!kteøí!budou!napøíklad!plánovat!
opravy!na!vzdálené!lokalitì!a!umo�ní!jim!tak!vyhnout!se!rizikùm,!která!by!mohla!jinak!vzniknout.!Ov�em!
pro! sbìr! vhodných! dat! je! nutné! pøizpùsobit! i! zpùsob! provádìní! letu.! Z! bì�né! inspekce! je! mo�né!
oèekávat!nìjaký!hrubý!3D!model,!ale!je-li!po�adavek!na!kvalitu!3D!modelu!vy��í,!bude!nutné,!aby!byl!
let!proveden!jistými!manévry,!které!umo�ní!snímkovat!objekt!dle!potøeby.! 
Druhým! zpùsobem! je! 3D! laserové! skenování! za! pomoci! LiDARu.! LiDAR! je! zaøízení,! které! emituje!
laserové!paprsky!smìrem!do!prostoru!a!zpìtnì!pak!pøijímá!jejich!odraz.!Na!základì!mìøení!doby!letu!
paprsku!je!poèítaè!schopen!zaregistrovat!polohu!bodu.!Tímto!zpùsobem!je!paprsek!emitován!v!360°!
výseèi!nìkolikrát! za! sekundu.!Vznikne! tak!mraèno!bodù,! které! kopíruje! tvar! prostøedí.!3D! laserové!
skenování! je!dnes!bì�nì!vyu�ívanou!metodou!zejména!v!geodézii.!Nicménì!je!zde!øeè!pøedev�ím!o!
pozemních!stanicích.!LiDAR!umístìný!na!dronu!má!zjevnou!výhodu!v!tom,!�e!doká�e!zaznamenat!tvar!
prostøedí!z!míst,!kam!by!se!operátor!s!pozemní!stanicí!mohl!jen!tì�ko!dostat.!Laserové!mìøení!z!dronu!
nemù�e!v!pøesnosti!namìøených!dat!konkurovat!pozemní!stanici,!nicménì!mù�e!slou�it!jako!vhodný!
doplnìk!pro!zaznamenání!nepøístupných!míst.!
Díky! sofistikovaném! systému! vyu�ití! LiDARu! a! dal�ích! senzorù! na! palubì! je! pak! mo�né! zobrazit!
trajektorii! letu! pøímo! v!mraènu! bodù.!Není! potom!problém! jednotlivé! snímky! z!inspekce! definovat!
poziènì!právì!v!tomto!mraènu.!Personál!plánování!oprav!pak!pøesnì!ví,!kde!se!jaký!defekt!v!technologii!
nachází,!co�!je!pro!efektivní!plánování!opravy!zásadní!informace.!

 

Obrázek!2:!Point!cloud!vytvo#ený!po!pr"letu!dronu!s!vyzna$enou!trajektorií!

 



Dal�í!vyu�ití!!
Letecký! dron! je! mo�né! efektivnì! vyu�ít! obecnì! ve! v�ech! aplikacích,! kde! je! pøístup! k! technologii!
problematický! z! hlediska! dosahu,! nebo! bezpeènosti.! A! to! a�! u�! za! úèelem! vizuální! inspekce! nebo!
mìøení.! Jmenovitì! mù�eme! promluvit! napøíklad! o! jeøábových! drahách,! kondenzátorech! parních!
turbín,!mapování!a!mìøení!dùlních!�tol,!zji��ování!celistvosti!komínù,!nebo!chladicích!vì�í.! 

 
Obrázek!3:!Dron!kontrolující!�roubové!spoje!na!st#e�ním!nosníku!

Vzhledem!k!nároènosti!provádìných!inspekcí! lze!oèekávat,!�e!si!pilot!nemusí!v�imnout!v�ech!prvkù,!
které! by!mìl! vidìt.! Tato! skuteènost! je! pro! VZÚ!motivací! k! vývoji! umìlé! inteligence,! která! pilotovi!
pomù�e!detekovat!rùzné!objekty,!nebo!pøímo!defekty.!Vyu�ití!umìlé!inteligence!(UI)!je!v"prùmyslové!
praxi!stále!bì�nìj�í.!Celosvìtovì!je!nejvìt�í!dùraz!kladen!na!zpracování!obrazu,!kde!umìlá!inteligence!
kráèí!mílovými!kroky.!V"na�em!pøípadì!trénujeme!UI!na!rozpoznání!konkrétních!pøedmìtù,!u!kterých!
mù�e! dojít! k"pøehlédnutí.! V"souèasné! dobì! pilot! nejprve! dokonèí! svou! misi! a! posléze! je! video!
zpracováno!pomocí!UI,!která!dané!pøedmìty!automaticky!oznaèí.!Cílem! je!samozøejmì!tento!obraz!
hodnotit!v!reálném!èase!a!inspekci!tak!zefektivnit.!!!
 

Záv%r!!
Drony!jsou!v!poslední!dekádì!obecnì!na!vzestupu.!Zejména!outdoorové!pou�ití!dronù!je!dnes!bì�nou!

zále�itostí! vyu�ívanou! napøíè! tr�ními! segmenty.! Ov�em! drony! pro! vnitøní! pou�ití! v!souèasné! dobì!

nemají!tak!velikou!základnu!u�ivatelù!a!trhy!teprve!zaèínají!objevovat!jejich!mo�nosti.!Proto!je!zde!i!

velký!potenciál!pro!výzkum!a!vývoj,!kde!se!VZÚ!Plzeò!sna�í!být!aktivní!a!pøichází!se!svými!inovativními!

øe�eními!v!oblasti!pøesného!3D!mìøení,!detekce!objektù,!nebo!v!architektuøe!stávajících!technologií!pøi!

tvorbì!unikátních!prototypù.!
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Vliv spalování směsi zemního plynu a 
vodíku na chod plynových turbin

Ing. Aleš Skoupý,  23.3.2023

Vliv spalování směsi zemního plynu a vodíku na chod plynových turbin

Základní otázka:

Může dnes bezuhlíkový vodík rozšířit nebo dokonce nahradit fosilní 
zemní plyn, který prochází potrubím k palivovým pecím, kotlům, 
plynovým turbinám a dalším stavebním aplikacím?

Definice Evropské komise:

Prioritou EU je rozvíjet využití vodíku z obnovitelných zdrojů, vyráběného zejména 
pomocí větrné a solární energie. Vodík z obnovitelných zdrojů je možnost, která se z 
dlouhodobého hlediska nejvíce slučuje s cílem klimatické neutrality EU a nulového 
znečištění, a nejvíce odpovídá integrovanému energetickému systému.
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Vliv spalování směsi zemního plynu a vodíku na chod plynových turbin

Dekarbonizace = zvyšování podílu vodíku v zemním plynu jako zdroje paliva a postupný 
přechod na spalování čistého vodíku

Milníky:

2025 – 2030 Maximálně 5% vodíku v zemním plynu v celé plynárenské síti

2030 +  10% vodíku v plynárenské síti

2040 +  Přechod na spalování čistého vodíku 

Vliv spalování směsi zemního plynu a vodíku na chod plynových turbin

Jedno z odvětví, kde je nutné rychlé přizpůsobení se nové situaci jsou PLYNOVÉ 
TURBINY.

Převážná většina dnešních strojů jsou aeroderiváty. 

V ČR optimalizovány na tzv. Ruský zemní plyn

Podle způsobu spalování můžeme hovořit o 

- Difuzní spalovací komoře (SAC)

- Kinetické spalovací komoře (DLE)

Methane

% mol.

98.3521 88.3521
Ethane 0.5109 0.5109
Propane 0.1532 0.1532
i-Butane 0.0212 0.0212
n-Butane 0.0308 0.0308
i-Pentane 0.0083 0.0083
n-Pentane 0.0105 0.0105
Hexane 0.006 0.006
Oxid uhličitý 0.0658 0.0658
Dusík 0.8412 0.8412
Vodík 0 10

Wobbe index
MJ/m3 50.25 48.98

kWh/m3 13.96 13.61

Spalné teplo
MJ/m3 37.74 35.16

kWh/m3 10.485 9.768

Výhřevnost
MJ/m3 33.99 31.6
MJ/kg 49.169 50.033

Hutnota 0.5642 0.5154
Hustota kg/m3 0.6914 0.6316
Mol. Hmotnost g/mol 16.3134 14.9107
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Vliv spalování směsi zemního plynu a vodíku na chod plynových turbin

• Historická zkušenost se spalováním svítiplynu je v dnešní době ovlivněna
požadavkem na nízkoemisní  turbiny pro flexibilní paliva.

• Stroje jsou nyní perspektivně optimalizovány pro spalování směsi 50% vodíku a
50% zemního plynu.

• Změnou charakteristiky paliva klesne výkon po přidání např. 10% vodíku o 5%.

• Požadavek na definování fluktuace vodíku v ZP.

• Související vlastnosti vodíku:

• Výbušnost H2 od 4 do 77%vol. (ZP 5 – 15%)

• Potřeba 17x menší energie pro zapálení (projeví se už při 8%H2)

Vliv spalování směsi zemního plynu a vodíku na chod plynových turbin

Turbiny se SAC spalovací komorou – difuzní spalování:

Jednodušší konstrukce, vyšší flexibilita paliva

Vysoké emise NOx (spalováním blendu se ještě zvýší) – legislativní výjimka v ČR 
končí 1.1.2030 musí následovat úpravy spalovacího procesu

Většinou je doporučována kontrola materiálů spalovací cesty

Turbiny většinou dnes nevyžadují žádné změny

Pro blend do 10% H2 nejsou očekávány žádné

komplikace
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Vliv spalování směsi zemního plynu a vodíku na chod plynových turbin

Turbiny s DLE komorou - kinetické spalování:

• Výrazně nižší emise Nox – provoz v ČR možný i po 1.1.2030 za předpokladu
splnění emisních limitů

• Minimum dostupných informací, všechny dosavadní zkoušky a úpravy na
spalování směsi jsou jen individuální

• Pravděpodobný požadavek na start a odstavení na čistý ZP

• Citlivé na fluktuaci H2

• Kontrola materiálů spalinové cesty nutná

Vliv spalování směsi zemního plynu a vodíku na chod plynových turbin

Dotazy?

Děkuji za pozornost



NA PRÁCI TURBOKOMPRESORU

VLIV PŘÍMĚSI VODÍKU

Ing. Luboš Březina, 22.3.2023



V l i v  p ř íměs i  vod í ku  na  p rác i  t u rbokompreso ru

Anotace (aneb proč se bavíme o vodíku v kompresorech)

• Dekarbonizační politika Evropské unie uvažuje v rámci odklonu od fosilních
paliv s přimícháváním vodíku do současné infrastruktury se zemním plynem.
Jedná se o způsob distribuce vodíku od producentů ke spotřebitelům bez
nutnosti výstavby nových transportních a distribučních soustav.

• Pro krytí tlakových ztrát při dopravě zemního plynu jsou v plynovodních liniích
používána průmyslová turbosoustrojí s odstředivými kompresory. Příspěvek
popisuje vliv přimíchávání vodíku do zemního plynu na parametry těchto strojů
(stlačení, dopravované množství) a popisuje další problematiku s tím spojenou.



V l i v  p ř íměs i  vod í ku  na  p rác i  t u rbokompreso ru

Vodíková duha
• H2 je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek

• je bezbarvý, bez zápachu, ale člověk mu přisoudil mnoho „barev“

• diskutuje se „blending“  5, 10…objemových % H2



V l i v  p ř íměs i  vod í ku  na  p rác i  t u rbokompreso ru

Porovnání zemního plynu a vodíku
• vybrané vlastnosti (zaokr.)

Zemní plyn Vodík

Hustota při st.m3 0.7 0.09

Mol. hmotnost [kg/kmol] 17 (CH4) 2 (H2)

Dolní mez výbušnosti (obj.%) 4.4 4

Horní mez výbušnosti (obj.%) 17 77

ATEX IIA IIC

Výhřevnost MJ/st.m3 34 10 

Výhřevnost MJ/kg 49 120



V l i v  p ř íměs i  vod í ku  na  p rác i  t u rbokompreso ru

ZÁKLADNÍ PRINCIP PRÁCE 
ODSTŘEDIVÉHO KOMPRESORU 



V l i v  p ř íměs i  vod í ku  na  p rác i  t u rbokompreso ru

Odstředivý kompresor
• Kompresor je stroj, který slouží ke stlačování plynů a par

• Při přepravě zemního plynu hradí tlakové ztráty v potrubí



V l i v  p ř íměs i  vod í ku  na  p rác i  t u rbokompreso ru

• Hlavní činnou částí kompresoru je oběžné kolo
• působením odstředivých sil se plyn pohybuje od středu k

obvodu oběžného kola

• v oběžném kole se předává mechanická energie plynu: zvyšuje
se jeho tlak, teplota a rychlost

• v difuzoru se mění rychlost (kinetická energie) na tlakovou



V l i v  p ř íměs i  vod í ku  na  p rác i  t u rbokompreso ru

Reference: J. Oldřich

Obecná „tlaková“ charakteristika TK
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Reference: J. Oldřich

Obecná „tlaková“ charakteristika TK



V l i v  p ř íměs i  vod í ku  na  p rác i  t u rbokompreso ru

Charakteristika kompresoru
• Tlaková, příkonová, teplotní, ...

• Tvar a pozice charakteristiky závisí na mnoha
parametrech a s jejich změnou se mění. Jedná se o
změnu:

• geometrie stupně

• změna teploty v sání

• změna tlaku v sání

• změna složení plynu (vč. jeho vlhkosti)

• změna otáček



V l i v  p ř íměs i  vod í ku  na  p rác i  t u rbokompreso ru

Co se stane, začne-li se v plynu objevovat vodík (modelový příklad)



V l i v  p ř íměs i  vod í ku  na  p rác i  t u rbokompreso ru

Jediná rovnice této prezentace

 !" =
#

# − 1
∗ z ∗

8.314

&
∗ '( ∗ )

*+(

* − 1

Zemní plyn Vodík

) Stlačení (65 bar / 50 bar), [-] 1.3

T1 Teplota na sání [K] 293.15 (20°C)

wie práce předaná plynu [kJ/kg]

(1 stupeň kompresoru předá cca 50 kJ/kg)

36 340

# Poissonova konstanta [-] 1.35 1.45

z kompresibilní faktor [-] 0.9 1

M Mol. hmotnost [kg/kmol] 17 2



V l i v  p ř íměs i  vod í ku  na  p rác i  t u rbokompreso ru

Vliv na volbu materiálu kompresoru
• API 617 stanovuje:



V l i v  p ř íměs i  vod í ku  na  p rác i  t u rbokompreso ru

Závěr
• Příměs H2 v zemním plynu, je technicky řešitelná/možná. Kompresory i na

100% H2 jsou běžné např. v petrochemii

• Příměs H2 změní parametry kompresoru (stlačení, příkon, množství…)

• Vyšší koncentrace H2 budou vyžadovat již náhradu strojů (= investice)

• Pozor na korozní vliv H2 (hydrogen embrittlement)

• Pozor na ATEX (nad 25% obj. H2)



V l i v  p ř íměs i  vod í ku  na  p rác i  t u rbokompreso ru

Extra slide - pumpáž kompresoru

• periodická změna směru proudění v TK
způsobená vlivem odtrhávání proudu v
průtočné části

• důsledkem jsou pulzace, které mohou
poškodit (zničit) soustrojí

• nebezpečný jev, kterému se snažíme
vyhnout (APR ochrana)
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Extra slide - příměs vodíku 5- 10 % objemových?



DĚKUJI ZA POZORNOST

DOTAZY?




