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Úloha VI.2 . . . Elektrárny 3 body; průměr 2,71; řešilo 17 studentů
Franta z rána brouzdal internetem.

Našel, že uhelná elektrárna Prunéřov má ve výrobní jednotce Prunéřov I maximální výkon
čtyřikrát 110 MW a novější výrobní jednotka Prunéřov II má výkon pětkrát 210 MW.

V třífázových transformátorech 13,8/121 kV a 13,8/420 kV je energie transformována s účin-
ností 98 %.

Tato energie je pomocí rozvodné sítě dopravována až do oblastní rozvodny, kde je napětí
snižováno na 22 kV s účinností 95 %.

Franta má v domě, kde bydlí, v síti napětí 230 V. Tak ještě našel (na internetu a taky když
vyhlédl z okna) potřebný transformátor, který má účinnost asi 92 %.

Frantova trouba má příkon 2 kW. Jak dlouho vyráběla elektrárna potřebnou elektrickou
energii na upečení nedělní husy, když husu Franta pekl 47 minut? Předpokládáme, že elektrárna
pracovala na 70 % svého maximálního výkonu. Trouba nehřeje pořád (udržuje určitou teplotu),
a proto „spotřebovává“ energii jen z 35 % doby pečení.

Nejprve si připomeneme, že platí
1 % = 0,01 .

Spočítáme si, kolik sekund hřeje trouba:

47 min · 35 % = 2820 s · 35 % = 987 s .

Pro jednoduchost předpokládejme, že výkon trouby se rovná příkonu, tj. 2 kW. Na upečení husy
spotřebujeme energii

E = Ptroubat = 2 kW · 987 s = 1,974 MW·s = 1,974 MJ .

Dále spočítáme, jaký výkon dodává rozvodná síť napájená uhelnou elektrárnou Prunéřov.
Jednotka Prunéřov I dodává 4 · 110 MW = 440 MW. Prunéřov II dodává 5 · 210 MW =

= 1050 MW. Celkem máme výkon 1490 MW. Protože elektrárna pracovala na 70 %, tak dodá-
vala jenom 1490 MW · 70 % = 1043 MW.

Nyní zohledníme ztráty při transformacích:

Pele = 1043 MW · 98 % · 95 % · 92 % = 893,35 MW .

Nakonec spočítáme čas, který elektrárna potřebovala na vyrobení energie pro upečení husy.

t = E

Pele
= 1,974 MJ

893,35 MW
.= 2,21 ms

Elektrárna potřebnou elektrickou energii vyráběla 2,21 ms.
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