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ÚVOD

Klimatické cíle a jaderné elektrárny
V současnosti jsou jaderné elektrárny zpochybňovány v EU jako nejlepší řešení energetické klimatické 

budoucnosti, zejména v zemích Evropské unie (i přesto, že na začátku roku byla schválena tzv. 
Taxonomie). 

Existují objektivní důvody, proč flexibilnější JE jsou energetickým prvkem zvyšujícím stabilitu a 
spolehlivost ES (podrobněji je to popsané také v literatuře napsané prezentujícím 
[I.1, I.2, I.3, I.4]), včetně toho, jaké jsou jejich pozitivní synergické efekty:

1. Využití jaderných elektráren jako cesta k odstranění emisí z „uhelných elektráren a tepláren“ a 
tedy významný přínos ke splnění cílů uhlíkové neutrality v Evropě, resp. Evropské unii.

2. Implementace metody „odvodu tepla“ zvýší tolik žádanou flexibilitu jaderného bloku, což pomůže 
regulovat nestálý a nepředvídatelný provoz OZE - větrných a fotovoltaických elektráren, a 
zároveň sníží tepelné zatížení životního prostředí.

3. Zvýšení stability celého energetického systému instalací elektricky „tvrdých zdrojů energie“ (jako 
náhrada za masivně instalované OZE a s tím spojený nedostatek „přirozené setrvačnosti“ 
rotujících hmot turbín a generátorů).



Kap. I. Flexibilní řízení a provoz jaderných elektráren 
(automatické kybernetické řízení bloku)

Využití jaderných elektráren s odběrem tepla (JEOT) pro dálkové vytápění (SCZT) umožňuje provozní 
flexibilitu bloků, čehož se dá dosáhnout:

(I.) regulací výkonu reaktoru v režimu „Load Follow“,
(II.) režimem „Extended Load Follow“, nebo
(III.) regulovanou změnou odběrů páry na turbíně v režimu „Heat Follow“ při trvalém nominálním 

výkonu reaktoru. 

POZN: Flexibilní denní provoz „Extended Load Follow“ v elektrizační soustavě je široce a dlouhodobě 
realizován na francouzských blocích 900 MW, 1300 MW, a 1650 MW – EPR [I.5].

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horkovodní dálkové vytápění v režimu „Heat Follow“ by bylo možné aplikovat na dálkovém vytápění  
„JEDU–SCZT Brno“ (JEDU - VVER 440, PWR 1200; EDU - Brno 42 km + dvě větve okružní 
horkovodní sítě, dohromady cca dalších 2 x 20 km).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jádrem této prezentace jsou však koncepční varianty velkých parních turbín pro režim JEOT-SCZT a 
alternativní konfigurace strojovny podle požadavků na dodávku tepla do SCZT –
které budou následovat po třech schématech flexibilního řízení bloků. 



Obr. I.1. Schema prioritního řízení výkonu v JE

Typ 1- Prioritní je reaktor (regulace od reaktoru k turbíně = základní režim) – Basic Mode (I)

Zjednodušeně: Reaktor je provozován na stabilní výkonové úrovni bez přímé regulace jeho výkonu,
malé změny výkonu jsou nepřímo způsobeny reakcí Turbíny na odchylky v elektrizační Soustavě.



Obr. I.2. Schema prioritního řízení výkonu v JE

Typ 2 - Prioritní je turbína (ovládání od turbíny k reaktoru = režim sledování zátížení) - Load Follow (II)

Zjednodušeně: Výkon Reaktoru je regulován (ve velkém rozsahu) od výkonu Turbíny,
která reaguje jednak na odchylky (tzv. „dýchání“) v elektrizační Soustavě 
a zejména na Dispečerské příkazy.



Obr. I.3. Schema prioritního řízení výkonu v JE

Typ 3 - Režim sledování tepla - Heat Follow (III)

Zjednodušeně: Výkon Reaktoru je regulován (ve velkém rozsahu) od výkonu Turbíny,
která reaguje na odchylky (tzv. „dýchání“) v elektrizační Soustavě, ale především na příkazy 
Elektrodispečinků (Technický dispečink ČEZ a dalších výrobců, dispečink ČEPS, PDSs) a 
„Teplárenského, resp. Teplárenských dispečinků“.



Kap. II. Turbíny pro dálkové vytápění z reaktorů se sytou párou

Aby bylo možné učinit i kvantitativní závěry, tak následující úvahy jsou založeny na konkrétním 
projektu s PWR s tepelným jmenovitým výkonem ~3000 MWt, s turbínou na 3000 otáček/min 
produkující elektrický výkon 1000 MW, tedy jako JETE VVER 1000 viz následující Tab.1.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turbíny na sytou páru, výstupní teplota 383 °K (110°C), vratnou teplotou 333 °K (60°C).

Vysokotlaká sekce turbíny (VT) je dvouproudového typu, nízkotlaká sekce (NT) má šest průtoků a 
teplá voda je ohřívána ve dvou stupních od 333 do 383 °K (60 až 110 °C), 
u JETE ve třech stupních (60 až 160 °C), odběr 300 MWt .

Pro tyto úvahy se berou v úvahu následující velikosti odběru:
(i) 116 MW = 100 Gcal/h (odpovídá odběru 5 % páry protékající turbínou)
(j) 348 MW = 300 Gcal/h (odpovídá odběru 15 %)
(k) 1160 MW = 1000 Gcal/h (odpovídá 50 %)
(l) 2320 MW = 2000 Gcal/h (odpovídá téměř odběru 100 %, tj. kompletní protitlakový provoz, 

pouze chlazení NT dílu párou).

Tab.1. políčko: řádek A – sloupec 2 a 3; odpovídá konfiguraci JETE VVER 1000 (1 x VT + 3 x NT díly)



Konfigurace/vytápění 1.   
116 MWt 

2.   
348 MWt 

3.   
1160 MWt 

4.   
2320 MWt 

A. 

 
Odběr z NT turbíny 
(případně také z VT) 

 
--- 
 

  

 
---  

B. 

 
Samostatná topná 
turbína na hlavním 
hřídeli 

    

C. 

 
Samostatná topná 
turbína s vlastním 
generátorem 

    

D. 

 
NT turbína s vlastním 
generátorem 

 
--- 
 

 
--- 
 

 
 

E. 

 
Tří hřídelová 

 
--- 

 
--- 

  

F. 

 
Autonomní topná 
turbína s vlastním 
generátorem a vlastním 
napájením 

 

 

  

 

Tab.1.



A. Odběr topné páry z NT turbíny

Pokud je tepelný tok, který se má využít k ohřevu, relativně malý ve srovnání s tokem procházejícím 
turbínou, je nejlepší použít neregulovaný odběr v nízkotlaké sekci turbíny (Obr. 1, uspořádání 
řádek A). 

Je pravda, že to neumožňuje tzv. "banking" (škrcení páry proudící dál klapkami, když je extrakční tlak 
příliš malý), ale s tímto uspořádáním lze situaci zlepšit při vysoké výstupní teplotě přepnutím na 
nejbližší vyšší odběrný bod. 

Odběr (i) 116 MW (100 Gcal/h) a dokonce (j) 348 MW (300 Gcal/h) je v diskutovaném případě 
proveditelný bez nutnosti úpravy turbíny, je samozřejmě možné získat libovolný požadovaný 
výkon odběru vhodnou úpravou turbíny (zvětšením odvzdušňovacích trubek a otvorů, zesílením 
lopatek atd.). Ale zda se neregulovaný odběr velkého množství páry ekonomicky vyplatí, je jiná 
otázka.

Jakmile se odchýlí provoz od projektovaného bodu, vznikne (a) libovolná výstupní teplota, nebo 
(b) teplotní rozsahy v tepelných kondenzátorech již nejsou stejné, nebo 
(c) nastanou obě podmínky současně. 

Výsledkem v každém případě je ztráta výkonu. Ale skupiny stupňů v nízkotlaké (NT) části turbíny 
také pracují se špatnou účinností, zejména při středních a velkých výkonech odběru. Je 
nepopiratelné, že turbína s neregulovaným odběrem je ze všech nejjednodušší konstrukce, 
protože se obejde bez přídavných ovládacích prvků pro turbínu.



B. Samostatná topná turbína na hlavním hřídeli turbíny

Vysokého odběrového výkonu se nejlépe dosáhne výraznou úpravou normální konstrukce turbíny. 

Prodloužení vysokotlakého (VT) tělesa pro získání potřebných extrakčních tlaků by vedlo k příliš velké 
odchylce od optimální úrovně tlaku pro separátor/přihřívač vlhkosti a k enormním objemům 
vyfukované páry na konci prodlouženého vysokotlakého tělesa. 

Rozdělení vysokotlaké části na vysokotlakou (VT) a středotlakou (ST) sekci by překonalo první obtíž, 
ale velké rozměry ST sekce a křížových částí (potrubí a ventilů) by zůstaly. 

Bylo by tedy výhodné mít turbínu s topnou sekcí sériově na jedné hřídeli s nízkotlakou (NT) sekcí
(Obr. 1, uspořádání řádek B). 

Tato ohřívací sekce by fungovala jako protitlaká turbína a po dokončení expanze by dodávala celý 
svůj průtok páry do dvou tepelných ohřívačů.



(i) Pro odběrový výkon 116 MW (100 Gcal/h) musí být topná turbína navržena s jedním průtokem, 
aby se zlepšila její účinnost (Obr. 1, uspořádání řádek B1), i když ta je stále o několik procent 
nižší než u obvyklé třítělesové NT sekce. Topná turbína je konstruována pro protitlaký provoz a 
je vybavena jedním odběrovým ventilem. Odběrový tlak horního tepelného ohřívače je dán 
průtokem zbývající páry v topné turbíně podle elipsového „Stodolova“ zákona, zatímco výfukový 
tlak na dolním ohřívači je dán tepelnými potřebami topné sítě.
Jakákoli odchylka od konstrukčního bodu u stejných tepelných ohřívačů má za následek nestejné
teplotní rozsahy obou ohřívačů a v důsledku toho zhoršené termodynamické vlastnosti.

(j)  S odběrem 348 MW (300 Gcal/h) lze topnou turbínu konstruovat jako dvouproudovou, 
asymetrickou protitlakou turbínu (uspořádání řádek B2). Vznikne tak vždy ideální rozdělení 
teplotního rozsahu (každá polovina), vždy za předpokladu, že tepelné ohřívače jsou konstrukčně 
shodné. Tlaky na výstupu z topné turbíny se totiž volně přizpůsobují požadavkům topného 
systému.

(k) Topná turbína, jejíž výstup dodává 1160 MW (1000 Gcal/h) s průtokem páry do kondenzátorů, je 
v principu vzhledově shodná s variantou pro 348 MW (300 Gcal/h). Doporučuje se zmenšení 
velikosti NT turbíny ze tří na dvě tělesa (uspořádání řádek B3).

(l) Je-li požadován ještě vyšší výkon odběru, stává se problematická konstrukce lopatek posledního 
stupně topné turbíny. Při plném odběru, tj. ~2320 MW (2000 Gcal/h), by měla být topná turbína 
dvoutělesová čtyřproudová (uspořádání řádek B4). Axiální tlak je pak plně kompenzován. 
NT turbína může být ještě dále zmenšena na jedno těleso. 
Při plném odběru pro ohřev se musí NT turbína chladit párou.



C. Samostatná topná turbína s vlastním generátorem

Když se elektřina musí vyrábět po celý rok (jak je obvyklé), ale teplo je potřeba jen po část roku, 
zejména ve středním a velkém množství, je vhodné uspořádání topné turbíny na samostatné 
hřídeli a doporučuje se vlastní generátor (uspořádání řádek C). Když je zařízení používáno pouze 
pro výrobu elektřiny, je chladicí pára pro topnou turbínu a zařízení k její kondenzaci zbytečné, 
protože topná turbína může být zcela odstavena. Před topnou turbínou jsou pochopitelně nutné 
vhodné ventily nebo těsnicí klapky. 

Toto uspořádání nabízí řadu výhod:
1. pouze mírná úprava konstrukce stávajících kondenzačních turbín (ohřívací pára odváděná za 

odlučovačem vlhkosti nebo za přihřívačem)
2. kondenzační provoz bez omezení
3. žádné ztráty v důsledku chladicí páry v kondenzačním provozu
4. možnost rozšíření stávajícího zařízení dálkového vytápění o samostatnou kompletní teplárnu pro 

provedení mírné změny režimu odběru.

Nevýhody uspořádání řádek C ve srovnání s uspořádáním B jsou zvýšené investiční náklady 
vyplývající ze dvou generátorů, dvou samostatných řídicích systémů, dvou sad turbínových 
základů atd., a konečně, jako v případě B, škrticí ztráty v obou turbínách když tlak páry před 
topnou turbínou není stejný jako před NT nízkotlakou sekcí hlavní turbíny.

Připomínky uvedené v předchozích částech o provedeních různých variant platí i zde, protože lopatky 
jsou v obou případech stejné.



D. NT turbína s vlastním generátorem

Pokud je potřeba teplo po celý rok, hlavní důraz bude kladen na provoz vytápění. Uspořádání s 
nízkotlakou turbínou na samostatné hřídeli umožňuje její odstavení bez ztráty chladicí páry, když 
je požadován čistě topný provoz, např. v zimě (uspořádání řádek D, sloupec 3 a 4). 

Ale uspořádání tohoto druhu je rozumné pouze tehdy, když se jedná o velké a velmi velké 
odběrové výkony.

E. Tříhřídelové uspořádání
Pokud je výrobě elektřiny a tepla přikládána stejná hodnota, ale jsou-li požadovány nezávisle na 

sobě, může se ukázat jako řešení tříhřídelové uspořádání. V tomto případě bude mít VT a NT 
turbína každá svůj vlastní generátor, stejně jako topná turbína, kterou proudí pára paralelně s NT 
turbínou (uspořádání řádek E, sloupec 3 a 4).

Tři generátory, tři řídicí systémy, atd, vedou k mnohem dražšímu uspořádání než C a D se dvěma 
generátory. 

Je zřejmé, že toto může být uvažováno pouze pro velmi velké odběry pro účely vytápění.



F. Autonomní topná turbína

Turbínu používanou k výrobě elektřiny a topnou turbínu je možné zcela oddělit odběrem ostré páry 
za reaktorem nebo parogenerátorem, a umožnit tak její expanzi na potřebný protitlak ve zcela 
nezávislé topné turbíně pohánějící vlastní generátor a mající vlastní tepelné ohřívače
(uspořádání F). 

Toto řešení je zajímavé tím, že je vhodné pro všechny velikosti odběru tepla.
Nabízí následující výhody:
1. Umožňuje použití stávajících konstrukcí turbín bez jakýchkoli úprav pro hlavní turbínu.
2. Poskytuje autonomii buď v čistě kondenzačním nebo čistě protitlakovém provozu.
3. Nedochází ke ztrátám chladící párou, ať už při kondenzačním nebo protitlakovém provozu.
4. Není potřeba měnit stávající kondenzační elektrárny, pokud je k dispozici kompletní samostatná 

teplárna.
5. Stávající kondenzační elektrárnu je možné rozšířit přidáním samostatné teplárny.

Mezi nevýhody patří vysoké náklady a nepříznivé chování hlavní turbíny při částečném zatížení,
protože při provozu topné turbíny se přirozeně snižuje průtok páry do hlavní turbíny, což při 
současných konstrukcích pro základní zatížení bez regulačního stupně, má za následek ztráty při 
škrcení. 

Totéž platí pro topnou turbínu, je-li navržena bez regulačního stupně a běží-li při částečném 
zatížení.



(i) Pro odběrový výkon 116 MW (100 Gcal/h) je nejvhodnějším řešením jednoproudová turbína 
(uspořádání F1). I zde platí poznámky k chování dvou tepelných kondenzátorů v předchozí části. 
Expanze páry v této topné turbíně zasahuje hluboko do oblasti mokré páry (-20 % na výstupu z 
turbíny). Kromě nižší účinnosti je třeba přijmout opatření k zamezení eroze v turbíně a 
tepelných ohřívačích.

(j) Pro 348 MW (300 Gcal/h) by byla z hlediska objemového průtoku proveditelná dvouproudová 
topná turbína, přičemž uspořádání je v principu stejné, jako je popsáno v souvislosti s 
uspořádáním F2 (nahoře). Nízká účinnost a nebezpečí eroze se však ukazují stejně nevýhodné 
jako u výše popsané jednoproudové topné turbíny. Konstrukcí turbíny jako dvoutělesové s 
odlučovačem vlhkosti (ale bez přihřívače) lze nalézt nápravu (uspořádání F2, dole). 
S tlakem páry mezi válci 1,2 až 1,5 MPa (12 až 15 bar) je možné získat optimální podmínky týkající 
se účinnosti (o několik procent lepší) a vlhkosti po vysokotlakých a nízkotlakých tělesech (v 
nakresleném uspořádání mezi 10 a 15 %).

(k) Pro 1160 MW (1000 Gcal/h) lze použít stejný koncept jako pro 348 MW (300 Gcal/h) i přes 
podstatně větší objemové průtoky (uspořádání F3). 
Vysokotlaká část dvouválcové topné turbíny je však přednostně řešena jako dvouproudová sekce
(uspořádání F3, střed). 
Při větší hodnotě vyrobené elektřiny může být ekonomičtější, aby topná turbína měla 
čtyřproudovou nízkotlakou sekci (uspořádání F3, dole).

(l) Při maximálním odběru, tj. ~2320 MW (2000 Gcal/h) musí být v každém případě ohřívací turbína 
čtyřproudová v NT sekci (uspořádání F4, nahoře). Zlepšení výroby elektřiny lze dosáhnout šesti 
průtoky (F4, střed), pro toto uspořádání je třístupňový ohřev téměř samozřejmostí (F4, dole). 
Jedná se o nejdražší uspořádání , ale zároveň je to uspořádání topné turbíny s nejvyšší účinností, 
alespoň při provozu v bodě návrhu.



Kap. III. Parní turbíny JE s odběrem tepla pro dálkové vytápění (JEOT-SCZT) s akumulací (JEOT-AKU)
Nejen v kondenzačních KE, ale i v JEOT-AKU je možné využít tepelné akumulace - viz tabulka
Tab. III.1. Systémové shrnutí JEOT + ŠEAT + AKU

Část I. Kadrnožka, 1976

schema literatura charakteristika popis

JEOT + ŠEAT 

+ AKU
Obr. 1., 2. 

obecné zapojení

[III.2] bez odběru do SZT výrazně zvýšená 

flexibilita bloku bez 

odběru tepla

Obr. 1., 2. 

obrázky neuvedeny

JEOT 

+ AKU

Obr. 3.

zapojení bloku

[III.3] bez odběru do SZT provozní režimy

jaderná JEOT + ŠEAT  

+ AKU

Obr. 4., 5. 

jen část ŠEAT 

s přihřívákem na 

špičkové turbíně

[III.1] odběr do SZT

jaderná JEOT + ŠEAT 

+ AKU

Obr. 6. 

z AKU dodávka v horké 

vodě

[III.1] odběr do SZT [III.1] Obr. 7. – z AKU 

dodávka v páře,

obrázek neuveden

jaderná JEOT + ŠEAT 

+ AKU

Obr. 8. 

dodávka v horké vodě

[III.1] odběr do SZT VVER 440

Část II. Drahý, 1989

JEOT + ŠEAT OBR. 1. [III.4] bez AKU,

odběr do SZT

Hlavní + satelitní 

turbína; obě s odběrem 

tepla

JEOT + ŠEAT OBR. 2. [III.4] bez AKU,

odběr do SZT

Hlavní turbína bez 

odběru tepla + satelitní 

turbína s odběrem tepla



Vyhlídky na využití JEOT-SCZT + ŠEAT + AKU

Jaderné elektrárny určené pro dálkové vytápění se v současné době nestaví, nebo jen minimálně. 
Existuje však řada již v minulosti detailně rozpracovaných projektů, z nichž většina má výkon  
1000 MWe. Energetické stroje a zařízení, která by byla použitá, již dosáhly technické úrovně, 
která umožňuje postavit je kdykoli a na míru podle potřeby.

Podobně detailně rozpracované jsou projekty i pro akumulaci tepla, a to buďto v lokalitě jaderné 
elektrárny jako součást strojovny a přidružených „pomocných“ zařízení, nebo v rozsahu SCZT 
podél tepelného potrubí; v rozdělovacích uzlech či v místě spotřeby tepla. Popis metod a zařízení 
akumulace tepla ve vodní páře nebo horké vodě je však již mimo rozsah této prezentace

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příkladné přiřazení „Špičkové Elektrárny s Akumulací Tepla - ŠEAT“, s akumulací v horké vodě a s 

uvolňováním páry v expandérech k JEOT s dodávkou tepla v horké vodě je znázorněno na obr. 4. 
Při tomto zapojení je dodávka tepla zabezpečována pouze z odběrů základní turbíny a špičková 
elektrická energie se vyrábí v ŠEAT. 

Další modifikace zapojení je uvedena na obr. 5. V tomto případě je zmenšen počet expandérů a 
horká voda z posledního expandéru je ve špičkách zaváděna do topné horkovodní sítě. Tím se 
zmenší množství páry odebírané ze základní turbíny pro horkovodní ohříváky a zvýší se výkon 
základní turbíny. Výkon špičkové turbíny je ovšem nižší, nebo musí být zvětšen obsah
horkovodního akumulátoru. 

Na obr. 6 je schéma bloku, u kterého veškeré zvýšení výroby elektrické energie ve špičkách je 
umožňováno základní turbínou na újmu snížených nebo zcela odpojených odběrů páry pro ohřev 
horké vody. V této době je dodávka horké vody zabezpečována z horkovodního akumulátoru. 
Akumulátor se nabíjí v mimošpičkové době stupňovým ohřevem párou z odběru základní turbíny.



Rovněž v JEOT lze použít k výrobě špičkové elektrické energie akumulace v napájecí vodě. Příklad 
takového zapojení je na obr. 8. Horké vody z akumulátoru lze využít vedle napájení 
parogenerátorů též k ohřevu topné vody, a tím snížit nebo odstavit i topné odběry. 
Elektrický výkon lze takto ve špičce zvýšit o 20 až 25 % i více. 
Rovněž je možné použít zmenšení nebo odstavení topných odběrů při provozu regeneračních 
ohříváků pro zvýšení špičkového výkonu. 

Na obr. 8 je zakreslena též špičková nízkotlaká turbína zapojená paralelně k nízkotlakému dílu. 

Pokud je pro JEOT použita parní turbína, která má dodatečné rezervy v průtočné ploše u 
nízkotlakého dílu, není tato turbína nutná a celé Špičkové zvýšení výkonu může zabezpečit 
turbína základní. 

Rovněž toto zapojení umožňuje výhodné využití parních turbín navržených a vyvinutých pro 
kondenzační elektrárny v JEOT a v jaderných výtopnách. 

Jako paralelně přiřazené špičkové nízkotlaké turbíny je možno eventuálně použít mírně upravené 
nízkotlaké díly těchto základních turbín.



Obr. III.3. Jaderný blok (standard) s přidanou akumulací tepla v napájecí vodě, JEOT + AKU
rovnotlaký akumulátor: NABÍJENÍ / VYBÍJENÍ, konfigurace odpovídá políčku A-2 v Tab.1. 



Obr. III.4. Přiřazení ŠEAT k JEOT s dodávkou v horké vodě, rovnotlaký akumulátor + expandéry páry, 
konfigurace odpovídá políčku C-3 v Tab.1 ale s odběrem tepla i z hlavní turbíny podle řádky A. 
HT + ŠEAT + AKUMULACE + 3 x EXP (ŠEAT výroba EE bez dodávky do SCZT)

JD 19



Obr. III.5. Přiřazení ŠEAT k JEOT s dodávkou tepla v horké vodě, ale k dodávce tepla v elektrických 
špičkách se využívá horké vody v okruhu ŠEAT, horkovodní rovnotlaký akumulátor + expandéry 
páry, konfigurace odpovídá políčku C-3 v Tab.1 ale s odběrem tepla i z HT podle řádky A. 
HT + ŠEAT + AKUMULACE + 2 x EXP (ŠEAT + AKU - výroba EE + dodávka do SCZT)

JD 19
JD 19

JD 19



Obr. III.6. Zapojení horkovodního akumulátoru v JEOT s dodávkou tepla v horké vodě, rovnotlaký 
akumulátor, konfigurace odpovídá políčku A-2/3 v Tab.1. 

Obdoba Obr. III.4., ale ŠEAT alternativně paralelně k HT - výroba pouze EE, AKU bez EXP

JD 19



Obr. III.8. JEOT s reaktorem VVER 440 a s akumulací tepla v napájecí vodě, AKU s ohřevem do SCZT



Kap. III.1. Zvýšeni odběru tepla na cca 1500 MWt použitím "satelitní" turbíny

Perspektivní potřeba odběru tepla z jedné turbíny 1000 MWe na úrovni cca 1500 MWt vedla 
v minulosti ke zpracování studie použití "satelitních" turbín, různě zapojených do tepelného 
schématu turbosoustrojí 1000 MW [III.4]. 

Jedná se v zásadě o dvě varianty zapojení, s možností řady alternativ:
A) Pára pro teplárenské účely se odebírá pouze ze satelitní turbíny, paralelně instalované k hlavní 

turbíně (která je trvale v čistě kondenzačním provozu) - viz OBR. 1, konfigurace odpovídá políčku 
C-3/4 v Tab.1.
Satelitní protitlaková turbína může pracovat s admisní parou shodných parametrů jako hlavní 
turbína nebo s párou odebíranou za separátorem mezi VT a NT částí hlavní turbíny. 
Dvouproudová dvoutělesová satelitní parní turbína má elektrický výkon max. 400 MW, tepelný 
výkon pro centralizované zásobování teplem je 1468 .... 1532 MWt. 
Tepelný spád topení je 60 / 150 °C.

B) Je použita kondenzační hlavní turbína s teplárenskými odběry, k níž je paralelně přiřazena satelitní 
protitlaková turbína s vlastními teplárenskými ohříváky - viz OBR. 2, konfigurace odpovídá 
políčku C-3 v Tab.1, ovšem s odběrem tepla z hlavní turbíny podle řádky A (A-2/3).  
Při maximálním odběru tepla je v provozu hlavní i satelitní turbína, při menším odběru tepla 
pouze hlavní turbína. Celkový odběr tepla: 1469 .... 1460 MWt. 
Tepelný spád topení je 60 / 133 °C.



OBR. 1. Satelitní protitlaková S pracující s admisní parou shodných parametrů jako hlavní turbína H
nebo s párou odebíranou za separátorem mezi VT a NT částí hlavní turbíny. Pára pro teplárenské 
účely se odebírá pouze ze satelitní turbíny, paralelně instalované k hlavní turbíně (která je trvale 
v čistě kondenzačním provozu), konfigurace odpovídá políčku C-3/4 v Tab.1.
Pozn: Parní odběry a toky jsou opraveny, originální schéma bylo s chybami !
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OBR. 2. Kondenzační hlavní turbína H s teplárenskými odběry, k níž je paralelně přiřazena satelitní 
protitlaková turbína S využívající vlastní teplárenské ohříváky. Při maximálním odběru tepla je v 
provozu hlavní i satelitní turbína, při menším odběru tepla pouze hlavní turbína,
konfigurace odpovídá políčku C-3 v Tab.1.
Pozn: Parní odběry a toky jsou opraveny, originální schéma bylo s chybami !

JD 19



Je důležité uvést, že poměr získaného tepla pro teplárenské účely (MWt) ku ztracenému 
elektrickému výkonu (MWe) je u variant A max 5,015 - u variant B max 5,681. Při odběru cca 
1500 MWt se tedy sníží elektrický výkon o (1532 : 5,015 =) 305,5 MWe u varianty A (OBR. 1); a o 
(1469 : 5,681 =) 258,5 MWe u varianty B (OBR. 2). 

Na OBR. 1. jsou obě turbíny H a S s odběrem tepla, virtuální výkon je nižší.
Celkový virtuální výkon je 305,5 + 400 + 264 = 969,5 MWe, ale provoz je flexibilnější.

Na OBR. 2. je turbína H bez odběru tepla, druhá turbína S s odběrem tepla, 
celkový virtuální výkon je vyšší 258,5 + 35 + 702 = 995,5 MWe.

Závěrem lze uvést, že 

(1) akumulace tepla je u JEOT vhodný zdroj špičkové elektrické energie o výkonech 100 až 350 MWe
s ročním využitím 500, 1000, i více [h/rok]. 

(2) Akumulace u JEOT umožňuje plně využít nízkotlakých stupňů kondenzačních turbín ve špičkách. 
Instalací tepelných akumulátorů v jaderných elektrárnách bez odběru tepla, i u JEOT, je možné 
zvýšit jejich instalovaný výkon o 20 až 35 % při stejném výkonu reaktoru. 

(3) Při nabíjení akumulátorů se účelně snižuje výkon elektrárny v době nočního snížení zatížení. 

(4) Tepelná akumulace umožňuje pokrývat téměř celý průběh zatížení elektrizační soustavy (včetně 
proměnného) i jadernými elektrárnami, tzn. zabezpečit špičkovou i pološpičkovou energii.
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