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Uhelná elektrárna Ledvice 

Podklady k virtuální exkurzi v rámci cvičení předmětu KKE/CE. Během virtuální exkurze jsou využívané 

vzdělávací nástroje společnosti ČEZ, a. s., online dostupné na http://virtualniprohlidky.cez.cz/ a 

https://www.svetenergie.cz/. 
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Úvod 

Elektrárna Ledvice je tepelná elektrárna společnosti ČEZ nacházející se mezi městy Ledvice a Bílina. 

Elektrárna se kromě výroby elektrické energie zabývá výrobou tepla, které dodává především do 

Bíliny a Teplic. Elektrárna byla vybudována v letech 1966–1969 a její celkový výkon byl 640 MW. 

Elektrárna byla po výstavbě tvořena celkem pěti bloky. Dne 1. února 1994 byl ukončen provoz bloku 

č. 5 a dne 31. prosince 1998 provoz bloku č. 1. Zbývající tři bloky prošly rozsáhlými úpravami, jejichž 

cílem bylo snížit dopad výroby elektřiny na životní prostředí. Blok č. 2 byl odstaven v roce 2013 a blok 

č. 3 v roce 2015. V provozu tak k roku 2019 zůstává blok č. 4 o výkonu 110 MW (fluidní kotel) a nový 

blok č. 6 (nazývaný také jako „Nový zdroj – NZ") o výkonu 660 MW, který byl spuštěn v roce 2017. 

Celkový výkon elektrárny je tedy 

770 MW. 

Od října 2009 byl ve výstavbě nový 

blok o výkonu 660 MW. Nový blok 

NZ ELE 660 MW vyrostl na místě 

bývalé administrativní budovy. 

Jedná se o první nadkritický 

(teplota páry přes 600 °C, tlak 28 

MPa) a vysoce účinný blok v ČR tak 

i ve střední Evropě. Nový zdroj 

splňuje požadavky BAT (Best 

Available Techniques - nejlepší dostupné technologie) a jeho hrubá účinnost je až 42,5 % díky čemuž 

se podařilo snížit emise o 20 % oproti běžným uhelným elektrárnám. Původní termín spuštění bloku 

na konci roku 2012 byl kvůli zpožděním dodávek a technickým závadám několikrát posunut, 

naposledy na třetí čtvrtletí roku 2015. Zdroj dán do plného provozu v listopadu roku 2017. Cena 

elektrárny přesáhla 30 mld Kč. 

 

Kotelna 

Kotelna je vysoká 145 metrů a jedná se tedy o nejvyšší technologickou stavbu na území ČR. Základ 

kotelny tvoří dvě betonové schodišťové věže a primární ocelová konstrukce pro zavěšení kotle. Celý 

vnitřní prostor primární ocelové konstrukce vyplňuje těleso kotle.  
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Kotel 

Kotel je práškový (granulační), strmotrubný, průtočný s nuceným oběhem kotlové vody, věžové 

konstrukce, s přímým foukáním uhelného prášku, spaluje hnědé uhlí a má tepelný výkon cca 1 286 

MWt (při nominálním výkonu 660 MWe a teplotě chladicí vody 18,5 °C s výpočtovým průtokem ostré 

páry přibližně 466 kg/s). Doprava paliva do kotle je zajišťována foukáním směsi vzduchu a práškového 

uhlí přes hořáky do spalovacího prostoru. Hořáky mají podstatný vliv na správný průběh spalování a 

na úplné vyplnění prostoru ohniště plamenem. Dokonalé spalování paliva je podporováno 

přiváděním doplňkového spalovacího vzduchu v různých výškových úrovních spalovacího prostoru.  

Konstrukce kotle je zavěšena, protože se musí počítat s dilatací – prodloužením kotle při zahřátí. 

Najíždění a stabilizace kotle se děje pomocnými stabilizačními hořáky na zemní plyn. 

 

Mlýnský uhelný okruh 

Kolem tělesa kotle se na 0 metrech nachází 8 kruhově uspořádaných ventilátorových mlýnů, v nichž 

je mleto hnědé uhlí na uhelný mour. Úlohou každého uhelného mlýna je rozmělnění paliva na 

doporučenou velikost částic z důvodu maximalizace styčné plochy paliva a kyslíku při hoření v kotli. 

Ventilátorový mlýn využívá nárazu uhelných 

zrn na desky mlecího kola velkého ventilátoru 

a sekundárně i nárazu urychlených zrn paliva 

na tvrdé desky umístěné kolem oběžného kola 

na vnitřním povrchu skříně ventilátoru. Každý 

ventilátorový mlýn je součást mlýnského 

okruhu, který vždy nadále obsahuje zásobník 

paliva a podavač paliva ve formě pásového 

dopravníku. 

K uhelným mlýnům se uhlí dostává pásovými podavači z 8 zásobníků paliva umístěných na dvou 

stranách po čtyřech. Přívod uhlí je nad mlýnem zaústěn do sušicí šachty uhelnou svodkou. V této 

sušicí šachtě vedou také horké spaliny odebrané přibližně v polovině kotle, tudíž dojde k vysušení 

paliva citelným teplem spalin. Násypka ventilátorového mlýna je ukotvená v kolejnicích, což 

umožňuje jednoduché odsunutí násypky kvůli požadovaným revizím a opravám. Každý uhelný mlýn je 

poháněn elektromotorem s frekvenčním měničem. 
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Proces spalovacího vzduchu 

V kotelně je dále možné postřehnout vzduchový 

ventilátor. Ten nasává vzduch pomocí průduchu 

na vrcholu jedné z betonových schodišťových 

věží a žene tento vzduch do speciálního ohříváku 

vzduchu pro jeho předehřev, aby mohl být 

použit jako spalovací vzduch (okysličovadlo 

chemické reakce hoření). Množství spalovacího 

vzduchu je zásadní parametr. Musí ho být „tak 

akorát“, aby bylo zajištěno dokonalé spalování a 

přijatelná kotlová ztráta a minimum vytvořených 

NOxů. 

Ohřívák vzduchu představuje rotační regenerační ohřívák vzduchu typu Ljunström převádějící teplo z 

výstupních spalin do spalovacího vzduchu. Ohřívák vzduchu je umístěn na výstupním spalinovodu 

kotle. Spalovací vzduch, který prochází sekundárním prostorem ohříváku je ohříván až na 330 °C. 

Ljunström se skládá z velkého počtu tenkostěnných vlnitých plechů, uložených v závěsech radiálních 

sektorů kruhového rotoru (obyčejně s vertikální osou rotace), který se pomalu otáčí. Celý rotor o 

průměru až několik metrů je uzavřen do prostoru výměníku, rozděleného na vzduchovou a 

spalinovou část. Obě části jsou od sebe odděleny a utěsněny pomocí kovových ucpávek. Materiál 

výplně plechů je vybírán podle obsahu SO2 ve spalinách, termických vlastností a odolnosti proti korozi 

a abrazi (uhlíkatá nebo nízkolegovaná ocel). 

  

Teplosměnné plochy kotle 

V horní části kotle jsou uloženy trubky sekcí přehříváku, přihříváků a ekonomizéru. Výparník kotle má 

spirálovitě uložené trubky, ve kterých dochází k fázové přeměně napájecí vody na páru. Horké spaliny 
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se z teploty přes 1200 °C postupně ochlazují a předávají teplo vodě/páře na výhřevných plochách 

kotle (stěny spalovací komory tvořené trubkovými membránami – výparník, trubkové svazky 

přehříváků, přihříváků a ohříváku vody – ekonomizéru). Poté předají ještě část tepla spalovacímu 

vzduchu a po odloučení popílku v elektrostatickém odlučovači předají poslední část využitelného 

tepla ve spalinovém výměníku. 

 

Ocel použitá pro trubkové svazky však musí snést vyšší 

teplotu i tlak, neboť jde o nadkritický oběh. To je 

poměrně nový technický problém, pokud jde o 

materiálové nároky. Je zde použita prakticky 

neodzkoušená ocel T24, která má lépe snášet vysoké 

teploty a tlaky v nadkritickém bloku. Stejná ocel je 

použita na stavbě 17 bloků kromě Česka také v 

Německu, Belgii, Nizozemsku. Při použití v Německu na 

stavbě Duisburg-Walsum se objevily netěsnosti až 3000 

svarů a opravy oddálily start bloku o půl roku. Stejné 

nebo podobné problémy řeší evropské koncerny na 

stavbách nadkritických bloků v elektrárnách 

Wilhelmshaven, Moorburg, Karlsruhe a Boxberg. 

Prakticky všechny byly pozastaveny a všude se čekalo, 

dokud dodavatel nedokázal tento problém vyřešit. 

Jednalo se přitom o špatnou svařitelnost oceli. 

Objednavatel stavby ČEZ začal po dodavateli technologií 

(Alstom) vymáhat odškodné. Ztráty způsobené 

zpožděním se vyčíslují na 2 miliardy korun, přesně tolik 

měl vydělat prodej elektrické energie v letech 2012–

2015. Problém s ocelí trubkových membrán v rámci kotle 

byl jeden z důvodů, proč ke spuštění elektrárny Ledvice 

došlo s 5ti letým zpožděním. 

Odvod spalovacích zbytků a stanice litého granulátu 

Spálené částečky uhlí se v proudu spalin natavují, ale rychle chladnou a granulují ještě ve spalovacím 

prostoru kotle. Vlastní vahou padají do výsypek jednotlivých tahů. Část jemného popílku uniká se 

spalinami a je zachycena až v odlučovačích popílku. Z výsypek ohniště jsou struska a popel vyneseny 

pásovým vynašečem do kontejneru a odvezeny na případné další zpracování. Při zkušebním provozu 

elektrárny se vyskytly problémy se zastruskováním spodních ploch tělesa kotle. Ty se objevily 

především, poněvadž bylo použito méně kvalitní uhlí. Ztvrdlá struska musela být odstraněna pomocí 

sbíječek. 
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Provozem nového zdroje vzniká obecně značné množství vedlejších energetických produktů (VEP), tj. 

tuhých zbytků po spálení uhlí a z čištění spalin. Tyto je možné jednak přímo prodávat – sádrovec, 

popílek – jako stavební suroviny, z části se jejich smícháním a přidáním vápna a vody vytváří stavební 

surovina, takzvaný "litý granulát", jež je speciálními čerpadly dopravován zpět do dolu a tam použit 

pro tvarování vytěžených prostor dolu před rekultivací. 

 

Systém zauhlování 

U boku elektrárny je patrné rozsáhlé železniční depo a úpravna pro export bílinského uhlí. Tato 

úpravna funguje odděleně od samotné elektrárny. Hnědé uhlí se k elektrárně Ledvice dostává z 

nedalekého dolu Bílina. Od těžebních velkostrojů se uhlí o velikosti 0 – 40 cm dopravuje soustavou 

dálkových pásových dopravníků na zauhlování úpravny uhlí do hlubinných zásobníků. Uhlí se dále 

různě drtí, třídí dle velikosti nebo obsahu popela či upravuje pro vyloučení jílových materiálů. 

Z úpravny uhlí se exportují vlaky či kamiony s uhlím o kvalitě požadované elektrárnami a teplárnami 

v celé ČR. Do NZ ledvice 660 MW se uhlí dostává pomocí pásových dopravníků přes směšovací a 

aditivační stanici, kde se uhelný hruboprach míchá s vápenným hydrátem, čímž se docílí snížení 

obsahu síry ve spalinách vzniklých spálením takovéto směsi. Posledním mezistupněm je předávací 

stanice, která dodává uhlí na pásové dopravníky elektrárny Ledvice. 

  

Jako každá elektrárna, tak i Ledvice jsou závislé na dodávání paliva. Pro pružnost provozu se v rámci 

elektrárny nachází skládka uhlí (hruboprachu). Kvůli snížení prašnosti je skládka obehnána vysokou 

betonovou zdí. Jejím dalším vybavením jsou infrakamery, které odhalí případné zápary. K jejich 

likvidaci pak slouží stabilní vodní děla napojená na hydrant. Rovněž samotné zauhlování má speciální 

protipožární ochranu. Kromě důmyslného dvousystémového požárního řadu napojeného na hydranty 

jsou zde rozmístěny automatické hasiče. Elektronické požární hlásiče pak doplňují infračervené 

snímače na pásech. To aby byla jistota, že po nich nejede žhavé palivo. Nad dopravníky jsou snímače 

teploty, které zahlásí do velína každou její odchylku od normálu. Samozřejmostí je protivýbušný 
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systém. Když by se projevila nějaká anomálie, která by ohrozila bezpečnost provozu, je možné vše 

spustit z velína zmáčknutím jediného tlačítka. 

Původní systém zauhlování zcela ustoupil novému dopravníku s převýšením od 0 do 35 m o délce 450 

m. Součástí nového systému zauhlování je i atypický do půlkruhu zakřivený dopravník, který kopíruje 

novou chladící věž. Úkolem tohoto zakřiveného dopravníku je zásobovat fluidní kotel původního 

bloku č. 4. 

Strojovna 

Dominantou strojovny je turbosoustrojí dlouhé 53 metrů. Turbosoustrojí je tvořeno parní turbínou, 

což je tepelný rotační lopatkový motor sloužící k přeměně vnitřní energie páry na mechanickou 

energii – otáčení rotoru turbíny. Další součást turbosoustrojí je generátor. Rotační energie hřídele 

turbíny se přeměňuje na elektrickou energii v připojeném generátoru. Výrazné místo na strojovně 

zabírají rovněž kondenzátory umístěné pod nízkotlakými díly turbíny. Ke kondenzátorům vede kromě 

mohutného potrubí s chladicí vodou také o něco výše potrubí parní, které představuje bypassy pro 

najíždění před dosažením admisních parametrů a pro poruchové stavy. V takovém případě dojde 

k přemostění turbíny a pára je zavedena přímo do kondenzátoru. Kolem turbosoustrojí jsou dále 

patrné vertikální ohříváky pro vysokotlakou regeneraci. 
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Parní turbína 

Turbína s označením MTD 70 – 660 MW, použitá u NZ Ledvice, patří mezi kondenzační turbíny 

s přihříváním pro nadkritické parametry. Turbína je čtyř tělesová – má samostatný jednoproudý 

vysokotlaký a dvouproudý středotlaký díl s centrálním vstupem a dva dvouproudé nízkotlaké díly 

s centrálními vstupy. Každé těleso se skládá z více stupňů tvořených rozváděcími a oběžnými 

lopatkovými koly. Každý ze čtyř dílů turbíny má celokovaný rotor uložený ve dvou radiálních 

segmentových ložiscích. Rotory jsou navzájem spojeny pevnými spojkami v jedné ose, čímž tvoří 

společnou hřídel, která je rovněž napevno spojena s rotorem generátoru. Z důvodu jednoproudého 

VT dílu je jeho rotor 

kvůli kompenzaci 

axiálních sil ještě 

opatřen opěrným 

kotoučem pro axiální 

ložisko. Na spojce ST a 

NT dílu je 

nainstalováno 

natáčecí zařízení. 

Všechny díly turbíny 

mají horizontální 

dělicí rovinu staženou 

závrtnými šrouby. 

Celková délka turbíny 

je 32 metrů a váží přes 1 000 tun. Průměr posledního oběžného kola NT dílů je takřka 4 m, lopatky 

tohoto stupně jsou přes metr dlouhé. Pod nízkotlakými díly jsou umístěné dva kondenzátory.  

Ostrá pára vstupující do vysokotlakého dílu čtyřnásobným vstupním potrubím přes rychlozávěrné a 

regulační ventily v množství kolem 1685 tun/hod má teplotu 600 °C a tlak 26,5 MPa. Vystupuje z něj s 

parametry 5 MPa, 356 °C a vrací se zpět do kotle, aby se znovu ohřála na 610 °C (přihřívání). S těmito 

parametry pak znovu vstupuje do turbíny, tentokrát do středotlakého dílu a z něj do dvou 

nízkotlakých dílů, kde expanduje až do hlubokého vakua. S tím jak se pára dostává směrem k NT dílu, 

se zvětšuje průměr převáděcího potrubí, neboť postupnou expanzí roste objem páry. 

Všechny rychlozávěrné a regulační ventily turbíny jsou řízeny pomocí vysokotlakého hydraulického 

regulačního systému. Kromě regulačního systému je zde přítomen rovněž hydraulický mazací systém, 

který zásobuje mazacím olejem všechny kluzná ložiska turbosoustrojí. Skládá se ze zásobní olejové 

nádrže, čerpadel oleje, filtrů, chladičů až po tlaková potrubí. Mazání ložisek musí být zabezpečeno při 

všech režimech turbíny. Olejový systém se nachází na její ose u vysokotlakého dílu. 
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Využití tak vysokých teplot páry na vstupu do 

turbíny je umožněno použitím moderních 

žárupevných ocelí na lopatkování a tělesa 

vysokotlakých a středotlakých dílů. Části VT a 

ST dílu jsou tepelně izolované. Turbína má 

devět odběrů pro regeneraci a tři 

neregulované odběry pro teplofikaci. 

Termická účinnost turbíny je 51,5 %.  

Z výroby je často k samotnému tělesu parní 

turbíny dodáváno těleso kondenzátoru. 

Vnitřní těleso nízkotlakého dílu tak kromě 

vstupní spirální skříně zahrnuje na stranách radiální výstupy do kondenzátoru. Pára opouštějící 

lopatky posledního stupně nízkotlakého dílu turbíny je nesměřována do kondenzátorů. 

Celé turbosoustrojí je mohutným zdrojem 

vibrací. Proto je celá betonová turbínová 

stolice uložena na 142 pružinových 

segmentech (gerbech) omezujících vibrace 

celého turbosoustrojí. Vzhledem 

k nadkritickým parametrům páry a velmi 

vysokému tlaku páry hrají vibrace velkou roli 

při pevnostních výpočtech lopatkování. 

Zejména lopatky posledních stupňů NT dílů 

jsou velmi silně namáhány silovými účinky 

vibrací a odstředivých síl. Podcenění může 

vést k uvolnění lopatky a k havárii turbíny. 

Elektrický generátor 

V magnetickém poli mezi 

rotorem generátoru a statorem 

generátoru se indukcí vytváří 

elektrická energie. Magnetické 

pole je vytvořeno pomocí 

elektromagnetů, jejichž napájení 

obstarává pomocný budič, což je 

malý generátor stejnosměrného 

proudu na společné hřídeli 

s hlavním alternátorem. Intenzita 

buzení ovlivňuje výstupní napětí alternátoru. Budič 

umožňuje regulaci svorkového napětí a výkonu 

synchronního stroje přímým řízením budicího proudu. 

Třífázový elektrický generátor Nového zdroje v Ledvicích 

je v provedení s bezkroužkovým buzením, je pevně 

spojen s turbínou a leží ve strojovně na stejném 

postamentu ve výšce 15,5 m. Elektrický generátor je 

dvoupólový s přímým vodním chlazením statorového 

vinutí a vodíkovým chlazením rotoru a statorových 
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plechů. Generátor má konstantní rychlost 3000 ot/min, která pro dvoupólový stroj zajišťuje napětí 21 

kV o standartním kmitočtu 50 Hz. Napětí 21 kV se následně transformuje a rozvádí do rozvodné sítě 

400 kV VVN. Činný výkon generátoru 659,6 MW je vyveden zapouzdřenými vodiči přes výkonový 

vypínač do třech jednofázových blokových transformátorů.  

Kondenzátory 

Pro dosažení maximální účinnosti je 

třeba, aby expanze páry v turbíně byla 

co nejdelší, tedy do co nejmenšího 

protitlaku. Toto je zajištěno 

kondenzátory formou celosvařovaných 

nádob. V NZ Ledvice jsou 2 vodou 

chlazené kondenzátory, jeden pod 

každým NT dílem turbosoustrojí, neboť 

pára z těchto NT dílu vystupuje 

v radiálním směru. Skupenské teplo 

kondenzující páry je tedy odváděno 

chladicí vodou. Jedná se o povrchové kondenzátory, což znamená, že pára a chladicí voda jsou od 

sebe odděleny přes teplosměnnou plochu – chladicí voda proudí uvnitř teplosměnných trubek a pára 

kondenzuje na vnějším 

povrchu těchto trubek. 

Kondenzátory jsou zapojené 

na straně chladicí vody v sérii, 

takže provozní tlaky v nich se 

mírně liší. Jedná se tedy o 

dvoutlakový (dvoustupňový) 

kondenzátor. Získává se tím 

zase nějaká desetinka 

procenta na účinnosti. Ze 

schématu zapojení dvoutlakového kondenzátoru je patrné, že chladící voda projde teplosměnnými 

trubkami kondenzátoru prvního stupně a poté vstupuje do kondenzátoru druhého stupně. Každý 

z těchto kondenzátorů je jednotahový dělený. Dělený, znamená rozdělený na straně chladicí vody 

(jsou použity dvě přívodní potrubí chladící vody do každého kondenzátoru) – výhoda: lze mít 

v provozu v případě potřeby jen polovinu kondenzátoru a jednotahový (jednoprůchodový), že daná 

chladicí voda projde kondenzátorem jen jednou. 

V pozici pod kondenzátory si je možné všimnout 

mohutného přívodního potrubí chladicí vody. 

Abychom odvedli kondenzační teplo páry, která 

vystupuje z turbíny, musíme přes kondenzátor 

prohnat 15 m3/s chladicí vody, která se zde ohřeje o 

10 °C. Přívod a odvod chladicí vody je ocelovým 

potrubím s vnitřním protikorozním nátěrem, část 

trasy mezi čerpací stanicí chladicí vody a strojovnou je 

uložena v zemi. Průměr potrubí je 2,8 m, na vstupu do 

kondenzátoru se potrubí rozvětvuje do trubek, na 

výstupu se opět spojuje, obě paralelní trasy mají 

průměr 2 m. Pro názornost: průměrný roční průtok 
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nejbližší řeky - Bíliny - je kolem 12,4 m3/s, tepelný výkon odváděný z kondenzátoru by vodu v řece 

ohříval o 12 °C.  

Dále je zde k vidění odvod 

kondenzátu, jenž je čerpán 

kondenzátními čerpadly přes 

nízkotlakou regeneraci až do 

zásobní nádrže. Aby byl zajištěn 

odvod kondenzátu z obou sběračů, 

musí být sběrače propojeny. V obou 

sběračích se udržuje stálá hladina 

přibližně 1 metr. Kondenzátory jsou 

pružně uloženy – jsou na pružinách 

a nástavba kondenzátoru je pevně 

spojena s turbínou. 

Za provozu je v kondenzátorech hluboké vakuum – při 

jmenovitém výkonu je zde tlak v prvním stupni 

kondenzátoru 35 mbar a ve druhém stupni tlak 42 

mbar, tedy jen cca 3,5 a 4,2 % atmosférického tlaku. 

Na vytvoření kondenzačního tlaku má velký vliv vstupní 

teplota chladicí vody, která je u kondenzátoru prvního 

stupně nižší, tudíž lze získat tlak 35 mbar, kdežto u 

kondenzátoru druhého stupně je tlak 42 mbar 

z důvodu, že do něj vstupuje již o něco ohřátá chladicí 

voda z kondenzátoru prvního stupně. Jeden 

kondenzátor zahrnuje 2 paralelní chladicí moduly, 

přičemž jeden kondenzátor obsahuje cca 20 000 

nerezových teplosměnných trubek a celková 

teplosměnná plocha obou kondenzátorů tak činí 38 

000 m2 tj. 3,8 hektaru. Sběrač kondenzátu je společný 

pro oba chladicí moduly jednoho kondenzátoru. 

Jelikož je uvnitř celosvařované nádoby obou kondenzátorů udržován výrazný podtlak, musí být horní 

část kondenzátoru (nástavba) vyztužená, aby nedošlo ke zborcení konstrukce. V nástavbě 

kondenzátoru procházejí potrubí parních odběrů pro nízkotlakou regeneraci, neboť se v nástavbě 

obou kondenzátorů nachází nízkotlaký regenerační ohřívák. Uvnitř nádoby kondenzátorů je NT 

ohřívák umístěn zejména pro ušetření prostorových nároků ve strojovně. 

Hluboké vakuum v kondenzátoru klade 

vysoké nároky na těsnost celého vakuového 

systému. I minimální množství přisávaného 

vzduchu nepatrnými netěsnostmi společně s 

nezkondenzovanými plyny zhoršuje vakuum, 

zvyšuje tlak a teplotu kondenzace a tím se 

snižuje využitelný výkon celého 

turbogenerátoru. Pro dosažení optimálních 

parametrů v kondenzátoru jsou tyto plyny, 

především vzduch, ve formě parovzdušných 

směsí kontinuálně odsávány systémem 
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vodokružných vývěv. Toto evakuační zařízení slouží rovněž pro vytvoření vakua při najíždění bloku. 

V uhelné elektrárně Ledvice jsou použity pro tyto účely vodokružné vývěvy v konfiguraci 3x50%. 

Konfigurace 3x50% znamená, že v provozu jsou vždy dvě vodokružné vývěvy a jedna vodokružná 

vývěva slouží jako záloha. 

Regenerace 

Potom co již zkondenzovaná vodní pára opustí sběrače kondenzátorů, tak je kondenzátními čerpadly 

vedena k tzv. regeneraci. Regenerace se používá u všech větších bloků za účelem zvyšování účinnosti 

tepelného oběhu. Regenerace spočívá v odebrání určitého množství páry z VT,  ST nebo NT 

dílu turbíny (pozice definovaná indiferentním bodem na expanzní křivce v T-s diagramu), jejíž tepelná 

energie je použita pro ohřev kondenzátu nebo napájecí vody. Pokud je ohříván kondenzát, mluvíme o 

nízkotlaké regeneraci, poněvadž se tento proces děje na straně nízkého tlaku. Pokud mluvíme o 

ohřevu napájecí vody, jedná se o vysokotlakou regeneraci, protože se tento proces nachází až za 

napájecím čerpadlem, tedy na straně vysokého tlaku. Přesto, že odebereme páru, která by mohla 

expandovat a vyrobit tak práci, dojde k minimalizaci nejméně účinné fáze tepelného oběhu (dodávání 

tepla), což znamená, že postačí dodat méně tepelné energie v tepelném zdroji a celková účinnost 

oběhu se tak zvýší. Parní regenerace 

má pozitivní vliv pouze tehdy, pokud je 

volena s ohledem na indiferentní bod a 

taky s ohledem na počet 

regeneračních ohříváků. I když 

absolutní počet ohříváků teoreticky 

účinnost zvyšuje, z praktických důvodů 

jejich počet nebývá větší než 10, neboť 

relativní přírůstek účinnosti oběhu se s jejich rostoucím počtem snižuje kvůli složitosti regeneračního 

systému a prodražování zařízení. Na tepelném diagramu je modrou barvou vyznačena nízkotlaká 

regenerace (tmavě modrá – 2 horizontální nízkotlaké ohříváky umístěné v nástavbě kondenzátorů, 

světle modrá – 3 vertikální nízkotlaké ohříváky), červeně pak vysokotlaká regenerace v podobě 3 

vysokotlakých regeneračních ohříváků a rovněž také zeleně vyznačená napájecí nádrž 

s odplyňovákem. Vertikální regenerační ohříváky jsou poměrně vysoké nádoby s výškou až 18 metrů. 
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Nízkotlaká regenerace 

Kondenzát je v NZ Ledvice ze sběračů kondenzátorů veden 

kondenzátními čerpadly postupně k 5 nízkotlakým povrchovým 

regeneračním ohřívákům (NTO). První dva nízkotlaké regenerační 

ohříváky jsou horizontální výměníky s U trubkami z nerezové oceli, 

umístěné v nástavbě kondenzátorů. Následují další 3 nízkotlaké 

regenerační ohříváky vertikálního typu s U trubkami z nerezové oceli 

umístěné nedaleko turbosoustrojí. Na výstupu z posledního 

nízkotlakého regeneračního ohříváku má kondenzát teplotu 155 °C, 

přičemž se dále dostává do napájecí nádrže. 

Napájecí stanice 

Napájecí zařízení zahrnuje napájecí nádrž s odplyňováky, blokovou 

úpravna kondenzátu a podávací a oběhová napájecí čerpadla. Napájecí 

stanice NZ Ledvice je umístěna v samostatné mezistrojovně bloku. Za 

nízkotlakou regenerací se nachází napájecí nádrž, do které je rovněž 

dopravovaná odběrová pára z turbíny, tudíž nádrž plní funkci směšovacího výměníku a tvoří jeden ze 

stupňů regenerace. Součástí napájecí nádrže je rovněž odplyňovák, jehož úkolem je termické 

odplyňování, jinými slovy zbavování napájecí vody kyslíku, oxidu uhličitého a dalších plynů, které se 

do vody dostaly přisáváním 

ve vakuové části a které by 

negativně ovlivňovaly 

materiály kotle především 

korozí. Termické odplynění 

je založeno na ohřevu vody 

na mez sytosti, při kterém 

se uvedené rozpuštěné 

plyny uvolňují a odcházejí 

mimo hlavní trasu. 

Odplynění není jediná 

úprava kondenzátu, 

poněvadž je součástí elektrárny také tzv. bloková úpravna kondenzátu, která obnáší směsné filtry pro 

demineralizaci a neutralizační nádrže. 

Napájecí čerpadla představují tři čerpadla s 

elektrickým pohonem o maximálním 

výkonu 16 MW pracující v zapojení 2 + 1 (2 

pracující čerpadla po 50 % průtoku a 1 

rezervní záskokové čerpadlo = 3x50%). 

Napájecí čerpadla NZ jsou řešena jako 

článková, odstředivá, horizontální čerpadla 

barelového typu. Elektromotor má 1450 

otáček za minutu. Proto je mezi motorem a 

čerpadlem použita regulační hydraulická 

spojka Vorecon, zabezpečující potřebné 

otáčky napájecího čerpadla a tím ve svém 

důsledku i množství a žádaný tlak napájecí 

vody. Hydraulická spojka má regulační rozsah 800 až 5050 ot/min. Množství napájecí vody dodávané 
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do kotle je tak možno regulovat v rozsahu od cca 120 t/hod při tlaku 7 MPa až po maximálně 1050 

t/hod při tlaku 35 MPa. Součástí napájecího soustrojí je u každého napájecího čerpadla i menší 

jednostupňové odstředivé podávací čerpadlo zvyšující tlak napájecí vody na sání hlavního napájecího 

čerpadla tak, aby napájecí čerpadlo pracovalo vždy v bezkavitačním režimu. Podávací čerpadlo 

napájecí soustavy je nízkoobrátkové, proto je napojeno přímo na osu elektromotoru. Napájecí 

stanice dodává při nominálních parametrech do kotle 468 kg napájecí vody každou sekundu při tlaku 

34,6 MPa a teplotě 189 °C (před ohřevem vysokotlakou regenerací). Tlak za čerpadly musí být od 

tlaku páry vyšší o hydraulické ztráty v trubkách ohříváků vysokotlaké regenerace i v samotném kotli. 

Vysokotlaká regenerace 

Na výtlaku napájecího čerpadla se voda dostává k vysokotlaké regeneraci. V Ledvicích se mezi 

oběhovými napájecími čerpadly a kotlem nachází v sérii 3 vysokotlaké regenerační ohříváky (VTO) 

vertikálního typu opět v provedení s trubkami ve tvaru U, jelikož to umožní teplotní roztažnost 

materiálu. Na výstupu z vysokotlaké regenerace má pára teplotu 285,5 °C. Součástí vysokotlakých 

regeneračních výměníků je také tzv. srážeč 

přehřátí realizovaný pomocí plechových 

přepážek. Ten se používá v případě, že je 

odběrová pára přehřátá, a umožňuje při 

stejném tlaku topné páry dosažení vyššího 

ohřátí vody a tedy snížení ztrát nevratností 

přenosu tepla mezi odběrovou parou a 

napájecí vodou, neboť přestup tepla z páry 

do kapaliny je nejintenzivnější při 

kondenzaci, a proto je vhodné pro 

hospodárnost dostat přehřátou odběrovou 

páru na mez sytosti před samotným 

regeneračním výměníkem. 

Vyvedení výkonu 

To hlavní k vidění jsou zde blokové transformátory, které zvyšují elektřinu vyrobenou generátorem 

z napětí 22 kV na hladinu 400 kV. Můžeme vidět 3 jednofázové transformátory a vedle nich záložní 

transformátor ze soustavy 110 kV, jenž slouží k napájení odstaveného bloku při vypnuté lince 400 kV. 

Pro menší výkony se používají kompaktní třífázové transformátory, pro větší výkony se osvědčil 

systém samostatného transformátoru pro každou fázi výstupního napětí. Součástí vyvedení výkonu je 

i výkonový spínač bloku, který zabezpečuje galvanické odpojení generátoru od sítě.  

Ještě před hlavními blokovými transformátory jsou na zapouzdřené vodiče napojeny odbočkové 

transformátory pro napájení vlastní spotřeby bloku. Pouzdra pro vodiče se vyrábí z hliníku o čistotě 

99,5 %, vzhledem k přijatelným elektrickým a mechanickým vlastnostem. Vodič je zpravidla umístěn 

v ose uzemněného pouzdra z elektricky vodivého nemagnetického materiálu. 

Další zařízení, které je možné zde spatřit, jsou vysokonapěťové izolátory (odpojovače). Tímto 

vývodovým polem s izolátory (odpojovači) je elektrárna spojena s přenosovou soustavou ČR, kterou 

provozuje ČEPS. Izolátory představují ochranné prvky ve vysokonapěťové elektroenergetice. 
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Chladicí věž 

K ochlazení vody, jež se ohřála v kondenzátoru, slouží chladicí věž. NZ využívá jedinou chladicí věž s 

přirozeným tahem s komínem ve tvaru rotačního hyperboloidu, vysokým 145 metrů s průměrem 

v základně 108 m. Unikátní na tak vysokou stavbu je tloušťka stěn chladicí věže. U paty věže dosahuje 

několik desítek centimetrů, u koruny je to jen 15 až 20 cm. Stavba věže je vzhledem k složitým 

místním geologickým podmínkám 

založena na mohutných pilotách, 

nacházejících se pod základovou 

deskou věže. Plášť věže je postaven na 

rovných betonových sloupech, 

tvořících vstupní otvory pro nasávání 

vzduchu. Chladicí vestavba uvnitř věže 

je umístěna asi ve výšce 8 – 12 metrů. 

V této výšce se voda rozstřikuje v 

celém průřezu věže na drobné kapičky 

a padá do bazénu pod věží. Odsud je 

hlavními chladicími čerpadly (2 ks , 

každé o výkonu až 30 000 m3/hod) umístěnými v čerpací stanici čerpána zpět do kondenzátoru. 

Trvale přes věž proudí více než 52 000 m3/h vody. Chladicí voda se ve věži ochlazuje o 10 °C, část 

předaného tepla ohřívá vzduch proudící věží, větší část je ale skupenské teplo vody, která se ve věži 

odpaří – při plném výkonu je to až 900 m3/hod. Odparem se voda v cirkulující v okruhu zahušťuje, 

takže je nutno část odvádět jako odluh. Celkové množství vody, které musí nahradit ztráty odparem a 

odluhem je až 1200 m3/hod. Tato ztráta je kontinuálně doplňována z nedaleké řeky Bíliny. 

Zvláštností nové věže je zaústění odsířených spalin velkým otvorem na úrovni 43 metrů nad chladicí 

systém. Spaliny se ve věži smíchají s vodní párou a vzduchem a tato směs společně stoupá z věže ven. 

Pro nový blok tak odpadá stavba vysokého spalinového komína. Druhou zajímavostí věže je její 

rozdělení na 10 provozních sekcí, přičemž každá z nich se dá dálkově uzavřít pro případ revize nebo 

údržby. Pro provoz v zimních měsících za velkých mrazů má nová věž speciální systém zavodňování, 

chránící její zařízení před negativními účinky mrazu. 

Technologické zařízení věže tvoří betonový rošt s několika vrstvami plastových chladicích výplní, skrz 

které proudí vzduch od paty směrem k vrcholu věže, systém rozdělení a rozstřiku vody a eliminátory 

zabraňující úletu malých kapiček vody. Celá tato kompozice je umístěna uvnitř věže nad hranou 

vstupních otvorů. Prostor nad eliminátory až ke koruně věže je úplně prázdný – slouží jen jako komín. 
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Odlučovače popílku 

Popílek má tendenci se všude usazovat, má sklon k cementování a umí vyvolávat oční zánět, či 

silikózu (zaprášení plic). Nebezpečnost popílku tkví také v tom, že na mikroskopické částečky popílku 

mohou být vázány jiné nebezpečné látky (například těžké kovy nebo karcinogenní látky vznikající při 

nedokonalém spalování). Proto je výskyt tuhých znečišťujících látek vypouštěných ve spalinách do 

ovzduší důsledně kontrolován a 

jejich limitní množství je 

definováno zákonem. 

V NZ Ledvice se nachází 

elektrostatický odlučovač. Je to 

objemný box se soustavou 

vysokonapěťových elektrod, 

umístěný za kotlem na 

kouřovodu. K oddělení částic 

popílku z kouřových plynů využívá 

přitažlivé síly působící v elektrostatickém poli mezi elektricky nabitými částicemi a elektrodami. 

Částice popílku se záporně nabijí elektrostatickým nábojem (průchodem elektronů) v prostoru 

nabíjecích tyčových elektrod, usazují se na kladně nabitých sběrných (usazovacích) elektrodách, které 

jsou automaticky oklepávány, a odloučený popílek padá do výsypek pod elektrodami, odkud je 

pneumaticky dopravován do sil. Odlučivost je velmi dobrá pro všechny velikosti prachových částic, 

vysoká účinnost je dosahována i pro 

velmi malé částice s průměrem pod 1 

μm. Účinnost se pohybuje kolem 

skoro neuvěřitelných 99,9 %. Dalšími 

výhodami elektrických odlučovačů 

jsou nízká tlaková ztráta filtru, 

nezávislost na teplotě kouřových 

plynů a poměrně dlouhá životnost. K 

nevýhodám můžeme přiřadit značné 

vstupní pořizovací náklady na stavbu 

odlučovače, velkou zastavěnou 

plochu a především horní hranici 

koncentrace tuhých částic popílku na 

přibližně 100 g/m3. 
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Odsíření 

Pokud je oxid siřičitý vypouštěn do okolí, má to devastující vliv na okolní environment i zdraví 

obyvatel v blízkém i širším regionu. V NZ Ledvice je odsiřování řešeno dvojím způsobem. Jednak se 

vápenec přidává k samotnému palivu – uhlí, což představuje proreaktivní způsob, a jednak 

prostřednictvím odsiřování samotných spalin, což představuje reaktivní způsob. Mokrá vápencová 

vypírka obnáší reakci jemně namletého vápence v podobě vodní suspenze, kysličníku siřičitého a 

přidávaného oxidačního vzduchu za vzniku síranu 

vápenatého (sádrovec), vody a kysličníku uhličitého. Tato 

reakce probíhá v absorbéru, válcové, ocelové, vertikální, 

uvnitř pogumované nádobě o průměru 17 m a výšce 47 m. 

Cirkulaci vápenné suspenze zajišťuje celkem 5 procesních 

čerpadel, výtlak každého z nich je veden do jednoho z pěti 

pater sprch, kde se suspenze rozpráší na co nejmenší 

kapičky. V horní části absorbéru jsou instalovány eliminátory 

zabraňující úletu drobných kapiček suspenze se spalinami. 

Zespodu jsou do absorbéru přivedeny spaliny, z těch se po 

průchodu sprchami "vypere" kysličník siřičitý a zachytí se i 

poslední stopy popílku. Z absorbéru jsou vyčištěné spaliny o 

teplotě již jen kolem 60 °C vedeny laminátovým potrubím o 

průměru 8 m do chladící věže, ze které jsou tahem věže, jež 

je znásoben teplem přiváděným chladicí vodou, zvedány 

vysoko do atmosféry. Optimální teplota odsiřovacího 

procesu je kolem 60 °C a proto, když jsou spaliny vypouštěny 

do komína, musí být ještě před vypuštěním ohřáté o cca 30 

°C, aby se zabezpečily dobré rozptylové podmínky. Při zaústění spalin do chladicí věže se již ohřívat 

nemusí. Při mokré vápencové vypírce je přítomnost popílku v absorbéru nežádoucí, proto se spaliny 

ještě před odsířením zbavují popílku v odlučovačích na rozdíl od polosuché metody, kde je odsíření 

předřadné odlučovačům. 

Vzniklý siřičitan vápenatý je zachytáván společně se suspenzí ve spodní části absorbéru v jímce. 

Pomocí oxidačního vzduchu, vháněného do suspenze v jímce, dochází k finální oxidaci siřičitanu na 

síran vápenatý (energosádrovec) a ten v dolní části jímky absorbéru krystalizuje. Malé krystalky jsou 

separovány ze suspenze prostřednictvím hydrocyklonů a filtrů a po vysušení tvoří dobře prodejný 

vedlejší energetický produkt. Vzniklý energosádrovec je možno ukládat do skladu odkud může být 

nakládán do vagonů či kamionů. Velká část se zapracovává do "litého granulátu", používaného k 

tvarování vnitřní výsypky dolu Bílina. 

   


