
 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

Abstrakt 

 Diplomová práce ve své podstatě popisuje techniku využití kogenerační mikroturbíny 

Capstone pro dodávání předehřátého spalovacího vzduchu pro parní kotel k výrobě 

průmyslové páry jak ve sledovaném podniku papírny nebo obecně pro různé požadované 

odběry páry. Práce napomáhá k řešení obdobných projektů a nastiňuje problémy spojené 

s tímto zapojením. Ukazuje jak se dá zvýšit účinnost výroby páry vhodnějším systémem 

řízení mikroturbína – kotel. Práce předkládá ekonomickou rozvahu při respektu všech 

tepelných a elektrických ztrát. Cílem projektu je dodávka technologie pro zvýšení účinnosti 

při výrobě a přenosu energie v průmyslovém podniku vyrábějícím papírové obaly. Kompletní 

technologický systém zahrnuje kogenerační jednotku o výkonu 200 kWe a plynový parní 

kotel 8 t/h. Jedná se o kogenerační jednotku na bázi mikroturbíny od amerického výrobce 

Capstone. Spaliny z mikroturbíny je možno zavést přímo do speciálního hořáku parního kotle, 

který byl vyvinut přímo pro tuto aplikaci. Díky této koncepci získává investor technologii 

s minimálním dopadem na životní prostředí a výraznou úsporu na primárním palivu. 

 

Klíčová slova: Kogenerace, Mikroturbína Capstone, parní kotel, průmyslová pára 

 

Abstract: 

Master thesis basically describing utilization of Capstone microturbines for supplying 

preheated combustion air for steam boiler to provide industrial steam in following company 

and even for every other. Thesis helps to solve similar projects and also helps to understand 

other problems. It shows how to increase efficiency with better automatization system 

microturbine – steam boiler. Thesis shows economical cashflow with respect to thermal and 

electrical looses. Hint of the project was to supply technology to increase overal efficiency of 

made and energy flow in industrial company producing paper covers. Complete technological 

system include cogeneration unit in range of 200 kW and steam boiler 8 tons/hour. 

Cogeneration unit is based on microturbine from american company Capstone. Flue gas from 

microturbine is lead to gas burner in steam boiler, which was taylor made for this application. 

Thanks to this concept, customer get an technology with minimal influence to environment 

and huge save on primary fuel. 

Keywords: Cogeneration, Castone microturbines, steam boiler, industrial steam 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce má za úkol zhodnotit projekt pro zvýšení účinnosti parního kotle 

doplněním o spalovací mikroturbínu Capstone s nominálním instalovaným výkonem 

200 kWe. Zvýšení účinnosti a tím i úspora tkví ve využití spalin z kogenerační jednotky na 

bázi mikroturbíny. Spaliny o teplotě 280 °C jsou hnány přes spalinový ventilátor do parního 

kotle, který vyrábí 8 t/hod. páry, při 16 bar, pro výrobu papírových obalů. Spaliny zemního 

plynu vyrobené v kogenerační jednotce obsahují 17-18 % O2 a budou tak sloužit jako 

předehřátý spalovací vzduch. Úspora je pak dána vysokou celkovou účinností KGJ a 

rychlejším vyrobením potřebné páry. Zvýšená energie ve formě předehřátého vzduchu by 

měla také snížit spotřebu plynu, pro výrobu páry. Současně se generuje elektrická energie, 

která je spotřebovaná v areálu papírny. 

Budou provedeny výpočty pro aktuální spotřebu plynu v parním kotli ve sledovaném 

podniku. Dle množství plynu se dále určí množství vzduchu potřebné pro spalovací pochody 

v kotli a jednoduše, ze základních parametrů mikroturbíny, se pro zajištění stejného množství 

O2 navrhne velikost mikroturbíny nejen pro potřeby našeho projektu.  

Budou popsány veškeré technologie uplatňující se v tomto zapojení, včetně jejich 

popisu, pravidelných servisních úkonů a instalačních doporučení. 

Dalším cílem je vytvoření tabulky odpovídající nasazení různě velikých mikroturbín pro 

různě velké parní kotle. Škála mikroturbín začíná od 30-ti kW verze po 1MW elektrické 

výkonu a různé turbíny jsou vhodné pro různé potřeby páry. 

V neposlední řadě budou také uvedena možná vylepšení na soustrojí mikroturbína – 

kotel, které může být i přes technickou vyspělost této instalace dále vylepšena.  
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2 KOGENERACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PRŮMYSLU 

Pojem kogenerace slyšíme u nás čím dál častěji. Přestože se jedná o cizí slovo přejaté ze 

slova co-generation, dokonale vystihuje podstatu procesu, který vyjadřuje kombinovanou 

výrobu energii elektřiny a tepla. Typicky české výrazy jako jsou teplárenství, teplárenská 

výroba jsou zavádějící a proto je pojem kogenerace již zcela zabydlený. 

Smysl kogenerace spočívá v získání maximální účinnosti při získávání energie 

z primárního paliva. Účinnost transformace může dosáhnout přes 90 %. Další výhodou je 

umístění výroby blízko místa energetického využití. Ztráty vzniklé dopravou energie se tím 

minimalizují, neboť získaná elektřina a teplo se spotřebuje přímo v místě výroby a výrazně 

tak snižuje ztráty při jejich dodávkách. Výroba tepla v místě její spotřeby nám dává větší 

šanci spolehnout se sami na sebe, a tudíž mít energii neustále pod kontrolou a k dispozici.  

Klasická zařízení poskytují buď řešení pro výrobu tepla (kondenzační kotle, tepelná 

čerpadla, solární kolektory) nebo pro výrobu elektřiny (fotovoltaické panely, malé vodní a 

větrné elektrárny). Kogenerační jednotky obě tyto oblasti řeší zároveň. Díky kombinované 

výrobě elektřiny a tepla (KVET) v jednom zařízení lze dosáhnout vysoké efektivity a využít 

přes 90 % energetického obsahu paliva. 

Přínos malých kogeneračních jednotek spočívá v tom, že teplo a notná část elektrické 

energie mohou být spotřebovány přímo v místě jejich výroby. Odpadají tedy i ztráty 

vznikající při transportu energie na delší vzdálenost. Vzájemné provázání výroby tepla a 

elektřiny ovšem přináší i jisté omezení - potřebu zajistit pokud možno trvalý odběr tepla. 

Kdyby provozovatel konvenční kogenerační jednotky nebyl schopen po většinu roku 

smysluplně využívat teplo vznikající jejím provozem, výroba elektřiny by po zapojení 

tepelného výměníku sice byla možná ale nehospodárná [1]. 

S využitím elektřiny vyrobené kogenerační jednotkou na rozdíl od tepla obtíže 

nenastávají. Její nespotřebované přebytky lze na základě smlouvy uzavřené s příslušným 

distributorem elektřiny odprodávat do elektrické sítě. Při splnění podmínek stanovených 

platnými předpisy má provozovatel kogenerační jednotky právo na příspěvek k ceně elektřiny 

ve výši stanovené cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ), a to jak 

pro elektřinu dodanou do sítě, tak pro elektřinu, kterou sám spotřebuje. Aktuální výše 

příspěvku pro jednotky o výkonu do 1 MWe činí 140 – 1150 Kč/MWh [2]. 

Kogenerační jednotky současné výroby splňují přísné emisní normy. Oproti klasické 

výrobě tepla a elektřiny výrazně snižují emise SO2, NOx, CO i CO2  a v důsledku snižují 

spotřebu primárních zdrojů a plynofikaci elektřiny. Při použití zemního plynu (ZP) vzniká 

daleko méně škodlivin. Prach a oxid siřičitý jsou ve spalinách obsaženy v zanedbatelném 

množství (pokud vůbec) a také emise oxidu uhelnatého a uhlovodíků jsou ve srovnaní s 

ostatními palivy výrazně nižší. Ve srovnání s ostatními palivy má zemní plyn velkou výhodu - 

neobsahuje dusíkaté látky. Takže oxidy dusíku vznikají jen z dusíku vzdušného. Jejich tvorba 

je závislá na způsobu spalování, čím je vyšší teplota ve spalovací komoře a čím déle proces 

hoření (rychlost) trvá, tím je produkce NOx vyšší. Jako každé uhlíkaté palivo je zemní plyn 

zdrojem oxidu uhličitého, který je označován za látku, která přispívá ke skleníkovému efektu. 
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Při srovnaní s ostatními palivy, na uvolněnou jednotku tepla, vzniká při spalování zemního 

plynu méně CO2 než při spalování tuhých nebo kapalných paliv [3]. 

2.1 Podpora ERÚ pro KVET 

Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., 

ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání, výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako 

správní úřad pro výkon regulace v energetice [4]. 

Úřad sídlí v Jihlavě, dislokované pracoviště má v Praze a Ostravě. Úřad řídí předseda, 

kterého podle § 17b odstavce 2 energetického zákona na dobu 6 let jmenuje prezident 

republiky na návrh vlády [4]. 

Úřad ze zákona reguluje ceny na trhu s elektřinou a plynem a poskytuje licence k 

provozování tepláren, elektráren a distribučních sítí na energie. Na základě zákona stanovuje 

tzv. příspěvek na obnovitelné zdroje, který platí odběratelé elektřiny a který distributorům 

elektřiny kompenzuje povinnost vykupovat drahou elektřinu ze solárních panelů, větrníků, 

malých vodních elektráren a ze spalování biomasy. Úřad též jezdí v rámci programu EU radit 

např. Ukrajině jak začít regulovat energetický trh podle pravidel EU [5]. 

Velikost podpory KVET a způsob výpočtu její účinnosti stanovuje vyhláška č. 

483/2012 sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z 

druhotných zdrojů. Při splnění podmínek pro kogenerační výrobu elektřiny a tepla je možno 

zažádat o peněžní podporu ve formě tzv. zelených bonusů. Součástí přílohy je plné znění této 

vyhlášky. 

2.2 Rozdělení zařízení pro kogeneraci 

Kogenerační jednotky lze rozdělit do několika kategorií dle různých skupin. Jednotky 

lze rozdělit podle použitého paliva, instalovaného výkonu a způsobu využití odchozího tepla. 

2.2.1 Dle použitého paliva 

Kogenerační jednotka je v principu jakákoliv jednotka vyrábějící alespoň dvě formy 

energie. Nejčastěji se vyrábí elektřina a teplo. Elektrická energie se spotřebuje ve vlastním 

provozu poblíž zdroje a teplo se získá ať už jako technologické (např. z chlazení oleje KGJ, 

nebo z chladícího okruhu), anebo ze spalin pomocí spalinového výměníku. Do tohoto 

principu se však dají zahrnout také např. jaderné, či uhelné elektrárny. Okruh si proto zúžíme 

předpokladem cílené současné výroby elektřiny a tepla [3]. 

Nejhojněji zastoupená paliva pro tyto kogenerační stroje jsou plynná a kapalná paliva. 

Méně často se používají také tuhá paliva. Technologie KGJ, je však natolik vzdálená naší 

aplikaci, že se jí dále nebudeme zaobírat. 

Kapalná paliva jsou také v kogenerační výrobě hojně používaná. Diesel, biodiesel, 

nebo letecký kerosin mají jisté výhody oproti plynným palivům. V Českých končinách jsou 

však nejčastěji používaná plynná paliva. 
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Palivo pro kogenerační jednotku by mělo mít co nejstálejší vlastnosti. Chemické 

složení by se pro kogenerační jednotky nemělo výrazně lišit. To může být problém u 

některých bioplynových stanic, zejména během nájezdu fermentorů může chemické složení a 

tím i výhřevnost paliva měnit a ne všechny KGJ se této změně lehce podřídí. V zásadě však 

platí, že pokud se palivo liší o ± 10 % výhřevnosti na funkci to nemá vliv. Jednotka si 

pootevře nebo naopak přivře ventil přívodu paliva k tryskám nebo ke spalovacím ventilům 

[6]. 

Suverénně nejpoužívanějším plynným palivem je tak zemní plyn se stálými 

vlastnostmi, veřejnou dostupností a víceméně přijatelnou cenou. Nutno dodat, že Česká 

republika nemá významnější vlastní ložiska a podstatnou část spotřeby ZP musí dovážet. 

Jsme tranzitní země, do které proudí plyn z Ruska stejně jako z Norska. Množství a kvalita 

plynu je tak velice dobrá a díky akumulaci vystačí vykrývat i špičky topenářské sezóny. 

V naší technologii musíme zahrnout také dostupnost a stálost primárního paliva. Pro 

parní kotle se proto používá nejčastěji zemní plyn. 

2.2.2 Rozdělení dle použité technologie 

V současné době na trhu existuje dostačující množství technologií, které si s větším anebo 

menším úspěchem mohou říkat kogenerační. V dalším popisu budou zmíněny následující 

technologie: 

 Parní turbíny 

 Spalovací turbíny 

 Spalovací motory 

 Mikroturbíny 

 Palivové články 

Parní protitlaká turbína představuje typické kogenerační zapojení používané v 

minulosti nejčastěji. Vysokotlaká pára z kotlů expanduje v turbíně a produkuje mechanickou 

energii, která se používá k pohonu elektrického alternátoru. Výkon turbíny závisí na množství 

expandující páry a také na požadované kvalitě dodávaného tepla, která je dána tlakem páry 

vystupující z turbíny. Pracovní pára vstupující do turbíny musí mít vysoké parametry tj. tlak i 

teplotu [3]. Protitlaké turbíny vyrábí primárně teplo a elektřina je až na druhém místě [7]. 

U kondenzačních turbín se pára z výstupu turbíny vede do kondenzátoru. Tuto páru 

nelze pro kogenerační účely použít. Avšak pára může být u tohoto typu turbín ve vhodném 

místě expanze odebíraná pro průmyslové nebo topné účely [6]. Kondenzační turbíny se 

přednostně využívají k výrobě elektřiny, teplo je vedlejší.  

Hlavní výhody parních turbín   

 velký rozsah výkonů (od 100 kW do 250 MW elektrického výkonu),  

 vysoká celková  účinnost (85 – 90%), 

 dlouhá životnost 
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  libovolný typ paliva. 

Nevýhody  

 naopak jsou vysoké investiční náklady 

 pomalé najíždění a pomalá změna výkonu, 

 nízký poměr elektrického a tepelného výkonu, 

 celková složitost zařízení a velké rozměry. [6] 

Velikostí a výkonovými parametry se parní turbíny řadí spíše do velkých 

centralizovaných zdrojů KVET.  

Další primární jednotkou využitelnou ve velkých teplárenských provozech je spalovací 

turbína. Spalovací (plynová) turbína se skládá z kompresoru, spalovací komory, plynové 

turbíny, elektrického generátoru a pomocných zařízení. Kompresor nasává vzduch z 

atmosféry a stlačuje jej na požadovaný tlak. Stlačený vzduch je veden do spalovací komory, 

kde se v jeho proudu při stálém tlaku spaluje palivo. Tím vzniknou spaliny o vysoké teplotě a 

tlaku, které  pak expandují v plynové turbíně. Po průchodu turbínou, již s nízkou teplotou, jsou 

odváděny do atmosféry [1]. Jako palivo se používá plyn případně lehké oleje. Rozmezí 

elektrického výkonu je od 1 do 250 MW. Celková účinnost se pohybuje kolem 75 % [8].  

Výhody spalovacích turbín  

 rychlá změna výkonu 

 nižší investiční  náklady 

 nízká spotřeba vody, 

 menší rozměry.  

Nevýhody  

 náročnost na čistotu a kvalitu paliva,  

 vysoká hlučnost zařízení, 

 musí být použit kvalitní materiál na výrobu lopatek [6].  

 

Spalovací motory 

Mezi nejčastěji používané kogenerační jednotky patří bezesporu plynové spalovací 

motory. Díky velké spoustě zkušeností se tato technologie natolik uchytila, že nemají 

významnější konkurenci. Díky instalovanému množství se také zásadně zlevnila jejich 

výroba, ruku v ruce s cenou servisu a náhradních dílů. Plynové motory fungují na principu 

spalovacích motorů, které známe z aut. Palivo (budeme se bavit o ZP) se tryskou vstříkne do 

válce, která slouží jako spalovací komora, jiskrou se zapálí a zvýšený tlak posune pístem 

směrem dolů a tím roztočí hřídel na které je uchycen rotor generátoru, kterým se vyrábí 

elektrický proud.  
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Pro správný chod je zapotřebí motor neustále chladit. K tomu slouží dva chladící 

okruhy. 

 Pístové spalovací motory používané při kogeneraci se dělí podle použitého 

termodynamického cyklu na 2 druhy. Zážehové motory, které využívají Ottův cyklus a 

vznětové, které používají Dieslův cyklus. Pro zážehový motor se jako palivo volí buď benzín, 

zemní plyn nebo třeba bioplyn. Vznětový motor pracuje s vyššími tlaky a teplotou a z toho 

důvodu se používá většinou motorová nafta nebo zemní plyn. Průřez spalovacího motoru je 

zobrazen na obrázku 1 [9]. 

 

Výkon závisí na velikosti motoru, pohybují se od 15 kW do 6 MW.  

 Dlouhé zkušenosti s provozem i výrobou, poměrně nízká cena a velký rozptyl výkonů 

předurčují spalovací motory k masovému rozšíření. Nejvýznamnějším dodavatelem pístový 

kogeneračních jednotek je nejenom v ČR, česká firma, Tedom (obr.2). 

 

Spalovací motory mají celkovou účinnost kogenerace 75 – 85%. Teplárenský modul 

se pohybuje od 0,8 do 2,4 což je jedna z nejvyšších hodnot u kogeneračních technologií.  

 

Obr. 2 Řez válcem spalovacího pístového motoru 

Obr. 1 Portfolio kogeneračních pístových motorů Tedom 
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Mikroturbíny 

Mikroturbíny představují zcela novou generaci spalovacích turbín. Používají 

vysokorychlostních generátory, které vydrží vysoké otáčky, které jsou pro turbínu typické. 

Tím není nutné používat převodovku, to znamená, že odpadá průběžná kontrola stavu oleje, 

jeho doplňování i výměna. Je to řešení vysoce ekologické, provozně jednoduché, 

bezproblémové, ekonomicky výhodnější. Bez převodovky a s malým generátorem je celé 

soustrojí značně menší a lehčí. Proto je takové uspořádání vhodné např. do vyšších podlaží 

budov a pro mobilní použití. Další novinkou mikroturbín je použití vzduchových ložisek, 

která vydrží vysoké otáčky (až 120 000/min), nevyžadují mazání olejem nebo tukem. Tím se 

zvyšuje spolehlivost zařízení, ekologické hledisko, zjednodušuje se obsluha soustrojí. 

Soustrojí mikroturbíny mívá jediný pohyblivý díl na rozdíl od plynového nebo dieselového 

motoru, které obsahují více než 100 pohyblivých dílů.     Účinnost soustrojí mikroturbíny se 

zvyšuje zavedením rekuperace tepla. Teplo vzniklých spalin je využito pro předehřev 

spalovacího vzduch ve výměníku tepla. Dál může být toto teplo spalin použito ve výměníku 

na ohřev topné vody pro vytápění objektů, vytápění skleníků, realizaci sušících pochodů, pro 

ohřev užitkové vody, pro transformaci na jiný druh energie, např. chladu, elektřiny nebo páry. 

    Na je uveden princip spalovací turbíny. Soustrojí je nejprve roztočeno startérem. 

Vzduchový kompresor po roztočení stlačuje vzduch do spalovací komory, kam je pod tlakem 

přiváděno i palivo. Výbušná směs paliva a vzduchu je jednorázově elektricky zapálena. 

Hořením se zvyšuje objem a dochází k expanzi přes oběžné kolo turbíny. Po velmi krátkém 

čase je hoření  

 

stabilizováno. Expandující spaliny roztáčejí oběžné kolo turbíny. Přidáváním paliva 

(plynu) se zvyšují otáčky a generátor vyrábí elektřinu. Elektronický řídící systém přifázuje 

generátor k rozvodné síti. Celý proces probíhá zcela automaticky. 

 Americká společnost CAPSTONE (portfolio na obr. 3) se intenzivně zabývá výrobou 

mikroturbín již od svého založení v roce 1988. Firma se zabývala 10 let vývojem 

konstrukčního řešení, než vyrobila první mikroturbínu o výkonu 24 kW. Vyrobila 37 

prototypů stejného výkonu a dále se věnovala výzkumu, vývoji a aplikaci. V průběhu 

výzkumu vytvořila a zveřejnila 100 patentů v této oblasti. Tyto první mikroturbíny byly 

úspěšně vyzkoušeny a poté, co bezchybně v systému pracovaly 2000 hodin, bylo přistoupeno 

ke komerčnímu prodeji. Capstone tak byla první firmou, která začala dodávat mikroturbíny 

pro různá komerční využití a v současnosti již prodala více jak 3500 zařízení jak pro výrobu 

tepla a elektřiny (kogenerace), tak pro výrobu chladu, tepla a elektřiny (trigenerace), či jako 

Obr. 3 Portfolio mikroturbín Capstone 
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aktivní záložní systémy při výpadku elektřiny. Mikroturbína Capstone se skládá z vlastního 

turbínového soustrojí, magnetického generátoru, pokročilé výkonové elektroniky a 

vzduchových ložisek. Má jednu pohyblivou část, nemá převodovku jako většina mikroturbín, 

ani další mechanické části, nepoužívá maziva (olej, apod.) ani jiný ekologicky nebezpečný 

materiál, což je značně výhodné při provozu celého systému. Mikroturbína může spalovat 

různá plynná (CNG, LPG) a kapalná paliva (nafta, diesel, biodiesel, petrolej či kerosin), 

rovněž odpadní plyny – bioplyny, skládkový plyn, plyn z ČOV, apod. s nízkými emisemi. 

Systém může být instalovaný samostatně, nebo paralelně propojen, rovněž může být 

instalovaný na pevnině či mimo pevninu, např. na ropné plošině v Mexickém zálivu jsou 

umístěny dvě mikroturbíny C30 [10]. 

Mikroturbínový motor je zobrazen na obr. 4. Jedná se o jednohřídelový systém, jehož 

mechanický princip je stejný jako u spalovacích turbín, avšak mikroturbína Capstone je již 

novější generací turbín jak ve smyslu aplikačním, tak výrobním. Hlavní rozdíl je v konstrukci 

samotné mikroturbíny. Soustrojí mikroturbíny má jediný pohyblivý díl – není zde převodovka 

mezi hřídelí turbíny a generátorem, protože rotory rychloběžných generátorů snáší i vysoké 

otáčky (v tomto případě až 96 000 ot.min
-1

, oproti generátorům pomaloběžným – 

20 000 ot.min
-1
), čímž se provoz zjednodušuje. Na jedné hřídeli je kompresor spalovacího 

vzduchu, mikroturbína a generátor.  

Soustrojí má vzduchová ložiska, čímž odpadá mazání, olejové hospodářství, či 

chlazení. Zařízení je prakticky bezúdržbové, po 4000 hodinách provozu je potřeba vyčistit 

vzduchové filtry, doba do generální opravy je minimálně 20 tisíc hodin, ale ve většině případů 

instalací tato doba může být až 80 tisíc hodin. Mechanická jednoduchost mikroturbíny je 

konkurencí pro kogeneraci se stávajícími spalovacími motory s více jak stovkou pohyblivých 

dílů, olejovým hospodářstvím, náročností na údržbu a servis.     Capstone vyrábí 3 typy 

mikroturbín o výkonu 30 kWe, 65 kWe a 200 kWe (obr. 4) [11].  

Obr. 4 Mikroturbínový motor Capstone 
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Palivové články 

Palivové články nevyužívají ke svému fungovaní tepelné oběhy, ale chemickou energii svých 

materiálů převádějí přímo na elektrickou energii. Palivových článků je více typů, liší se od 

sebe typem elektrolytu a druhem spalovaného paliva. Základním typem je vodíko-kyslíkový 

palivový článek na němž si lze vysvětlit princip palivových článků. Podstatou je slučování 

vodíku a kyslíku za přítomnosti katalyzátoru (např. hydroxid draselný) za vzniku elektrické a 

tepelné energie, kde odpadem je čistá vodní pára. Princip přeměny chemické energie na 

energii elektrickou je znázorněn na obrázku 5. 

 

 

2.3 Formy výstupní energie 

Formy výstupní energie z kogeneračních jednotek se mohou zásadně lišit. V případě 

klasické kogenerace se však nejčastěji bavíme o elektrické a tepelné energii v různých 

formách jako např. ve spalinách, v páře, či ohřáté vodě. Tyto formy energie mají různé 

energetické obsahy, objemy i stupně využití [3]. 

2.3.1 Energie spalin 

Spaliny jsou nedílnou součástí spalovacích procesů a vznikají v kogenerační jednotce 

spalováním směsi paliva se vzduchem. Po předání tepla jsou spaliny odvedeny spalinovodem 

do komína.  

Spaliny vystupující z pístových motorů spalující zemní plyn mají u standardních 

provedení KGJ jmenovitou teplotu 120 °C. Při provozu se teplota spalin může měnit v 

rozsahu cca 100 až 150 °C. Při startu jednotky, nebo při nízké teplotě vstupní vody do 

kogenerační jednotky vzniká ze spalin kondenzát vodní páry. Teplota spalin je již velice nízká 

pro další přímé využití a z důvodu možného podchlazení pod hranici rosného bodu jsou 

Obr. 5 Princip palivového článku 
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vyvedeny do okolní atmosféry bez využití. Přímému využití z tohoto typu KGJ brání rovněž 

jejich čistota, neboť při spalování dochází ke styku zápalné směsi s mazivem, který výstupní 

spaliny znečistí [6]. 

Oproti tomu spaliny z KGJ na bázi mikroturbíny spalující zemní plyn mají výstupní 

parametry podstatně lepší. Spaliny mají výstupní teplotu kolem 300 °C, nízké emisní 

parametry, nepoužívají olejové maziva, takže spaliny jsou tvořeny pouze produkty hoření 

zemního plynu, takže směsí CO2, vody a cca. 18-ti % kyslíku. Díky tomu jsou velmi vhodné 

pro přímé sušení a využitelné např. v cihlářství, v lakovnách, v dřevařském průmyslu atd. 

Množství vody ve spalinách je rovněž velice nízké (3,5 %) díky 6-ti násobnému přebytku 

vzduchu ve spalovací komoře. Tím je rovněž zajištěna i nízká hodnota rosného bodu na 

úrovni 35 °C. 

2.3.2 Vodní pára 

Vodní pára (dále jen pára) vzniká přeměnou vody ze skupenství kapalného na plynné. 

Tato přeměna je endotermická, to znamená, že je nutno pro její uskutečnění dodat značné 

množství tepelné energie. Dodaná energie, neboli tepelný obsah, jinak také entalpie páry je 

opětovně vydána při exotermické, tedy energii uvolňující, přeměně páry zpět ve vodu. 

Každá přeměna skupenství je velice energeticky náročný proces a množství tepelné 

energie, nutné pro uskutečnění změny skupenství určité látky, známé pod pojmem skupenské 

teplo, je řádově vyšší než množství tepelné energie, potřebné pro prosté ohřátí této látky. To 

je snad největší výhoda páry - její tepelný obsah, který je dán přeměnou skupenství a nemůže 

s horkou vodou o stejné teplotě naprosto konkurovat. 

Pára má tři základní stavy, které souvisí s obsahem vody, neboli suchostí páry, tlakem 

a teplotou. Hovoříme o páře syté, nebo také na mezi sytosti, mokré a přehřáté. Z 90-ti procent 

se v průmyslové praxi setkáváme s výrobou syté páry. 

Nejpříhodnější zdroj páry z KGJ je u parních protitlakých turbín, kde může přímo 

vystupovat jako druhotná energie po výrobě elektřiny. Jedná se o vůbec nejstarší kogenerační 

výrobu elektřiny a tepla. 

 Dále se pro výrobu páry dají využít i klasické KGJ. Jak klasické pístové motory tak 

plynové mikroturbíny však mají zásadní nevýhodu, kterou je nízký stupně využití tepelného 

potenciálu. V případě pístových motorů může vyvíječ páry fungovat pouze tehdy, funguje-li 

chlazení motoru jako ohřívák a přehřívákem je pak spalinový výměník. Parametry páry však 

nebudou dostačující, neboť pára bude mít parametry spíše mokré páry při současně nízké 

teplotě a tlaku. Navíc potenciál odchozí spalin bude stále vysoký a nevyužitý bude vypuštěn 

do volné atmosféry. 

 

 



20 

 

Plynové mikroturbíny nejsou při klasickém využití se spalinovým výměníkem 

výhodné. I když jeden spalinový výměník může vodu jak zahřát tak i vypařit a vytvořit z ní 

páru o podobných vlastnostech jako v případě pístových motorů. I tady totiž dochází ke 

značné ztrátě tepla ve formě odchozích spalin, přičemž nebyl všechen potenciál využit [14]. 

2.3.3 Teplá a horká voda 

Voda v kapalné fázi má mnohem nižší tepelný potenciál než pára. I tak má praktické 

využití v několika energetických oblastech. Kromě klasického využití ve formě TUV pro 

přímé využití složí často i jako zdroj tepelné energie pro vytápění. Dalším využitím je pro 

přímou aplikaci například v prádelenství kde vstupu jako teplá voda pro průmyslové pračky.  

 Horká voda je zahřátá nad 100 °C a jelikož by se při normálním tlaku vypařila je 

potřeba zvýšit tlak ve vodním systému. Horká voda má podobné praktické využití jako teplá 

voda. Spalinový výměník na obrázku 7. 

 

Obr. 6 Vodní pára 



21 

 

 

Pro výrobu teplé vody zahřátím mohou sloužit téměř všechny výše popsané 

kogenerační výroby. Parní turbíny mohou výstupní teplo za turbínou předat ve výměníku 

pára/teplá voda a plynové mikroturbíny zase předat teplo spalin vodě. Zdaleka nejvhodnější je 

však užití KGJ na bázi pístových motorů, i když varianta horké vody je limitovaná 

požadovanou teplotou vratné vody, která by měla být v mezích 40-70 °C, jinak může dojít 

buď ke kondenzaci spalin, nebo v opačném případě k přehřátí a poškození motorového bloku. 

Pomocí stejné technologie lze ohřát i jiná kapalná média typu termoolej, atd. 

Technologie je stejná akorát lze počítat s mnohdy lepšími tepelnými vlastnostmi oběžného 

média. 

2.4 Rozdělení podle způsobu využití tepla 

Teplo z kogeneračních jednotek mnohdy tvoří více než 60 % vyrobené energie a bylo 

by nehospodárné tuto energii nevyužívat. Koneckonců celá tato práce je zaměřena na využití 

této tepelné energie pro vysokou celkovou účinnost a ušetřením tak na primárním palivu. 

Nejpoužívanější KGJ mají využitelné teplo skryto ve formě některého z médií, nejčastěji ve 

spalinách, okruhu chlazení, či olejové hospodářství. Pro představu existují různé možnosti 

využití tepelné energie, mezi ně patří např. klasické využití tepla ze spalin spalinový 

výměníkem, napojením KGJ na topný okruh, speciální aplikace, či přímé využití spalin. 

2.4.1 Klasické využítí pro ohřev teplé a horké vody 

Klasickým využitím tepla z kogeneračních procesů se rozumí předání odchozího tepla 

z procesu k využití pro teplovodní a horkovodní aplikace skrze, nejčastěji, tepelný výměník. 

Teplo ve spalinách anebo z chladícího okruhu jednotky se dále efektivně využívá pro 

vytápění nebo pro ohřev TUV. V případě pístových kogeneračních strojů je toto dokonce 

nutnost neboť pístový kogenerační motor potřebuje chlazení a není-li zajištěno odebíráním 

tepla pro využití, musí být mařeno pomocí chladících věží, či KGJ není schopna dalšího 

Obr. 7 Spalinový výměník tepla s bypassovým obtokem 
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provozu. Okruh chlazení však není jediný, dále tyto jednotky mohou využít i teplo odchozích 

spalin ve spalinovém výměníku. Celkem tak na pístových KGJ můžou být až tři jednotlivé 

tepelné výměníky řazeny paralelně nebo do série. Množství a velikost těchto výměníků tak 

prodražuje celkové náklady na instalaci. 

 Trochu jinou kapitolou jsou mikroturbíny Capstone. Ty, díky své konstrukci, 

nepotřebují systém chlazení ani mazání a jsou navrženy tak, aby veškerá odchozí tepelná 

energie byla koncentrována do spalin (obr. 8). Jediný spalinový výměník je zařazen za turbínu 

ve spalinové cestě a veškeré teplo je tak využito pro ohřev ohřívaného média. Výměník je 

napočítán a navržen tak, aby co nejvíce vyhovoval zákazníkovi. Může být vyroben pro různé 

teplotní spády i různé tlaky. U této aplikace nemusí být zajištěna správná teplota vratky 

(pokud není důvod na straně technologie) [12]. 

2.4.2 Přímé sušení spalinami 

Přímé sušení je nejefektivnější způsob využití odchozího tepla z KGJ. Při použití 

vhodné KGJ pro vhodnou aplikaci může kogenerační výroba elektřiny a tepla nabývat zcela 

nových výkonových rozměrů. Celková účinnost u mikroturbín dosahuje i nad 90 % účinnosti 

na primárním palivu (obr. 9). 

 

Obr. 8 Princip výroby TUV pomocí MT 
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Sušící procesy jsou nedílnou součástí některých technologických celků. Toto se dá 

využít v dřevozpracujícím průmyslu pro sušení dřeva, v cihlárnách, prádelnách, sklárnách či 

lakovnách.  

Principem je náhrada současných plynových hořáků v místech kde teplota potřebná 

pro sušení je nižší než 300°C. Zavedením spalinovodu do hořákové komory se ušetří na 

primárním palivu pro plynové hořáky. Současně se tak generuje i elektrická energie a 

zákazník ve výsledku ušetří nemalé náklady.  

Podmínkou takové aplikace je nutnost žádané teploty pod 300 °C (nižší teplota se dá 

dosáhnout namíchání směsi se vzduchem), možnost regulace plynových hořáků v technologii 

pomocí termočlánků a samozřejmě možnost zavést spaliny do hořákové komory.  

V současné době existuje několik aplikací pro přímé sušení pomocí mikroturbín 

Capstone. Jednotka C65 suší výrobky v práškové lakovně a jednotka C30 zase suší prádlo 

v průmyslové prádelně. 

I pístové motory se dají využít pro nepřímé sušení. Spaliny jsou totiž nevhodné pro 

přímou technologii a tak musí být prohnány výměníkem spaliny/vzduch. Výsledný ohřátý 

vzduch pak vstupuje do sušící technologie. Nevýhodou je nižší účinnost použitím dalšího 

výměníku, jeho pořizovací cena a velikost. 

2.4.3 Speciální aplikace  

Mezi speciální aplikace řadíme využití KGJ netradičním způsobem. Jedním z nich se 

jeví využití spalin pro ohřev vzduchu pro přímé sušení anebo využití předehřátého vzduchu 

pro tepelné kotle. Zařazením dalšího výměníku se ovšem snižuje účinnost z původního zdroje 

tepla. Jistým řešením se jeví využití kogeneračních mikroturbín přímo pro tyto aplikace. 

Plynové mikroturbíny, jak už bylo řečeno, mají ve spalinách zemního plynu cca. 18 % kyslíku 

a nabízí se tak řešení vhodně skloubit použití mikroturbíny a tepelného kotle pro výrobu 

průmyslové páry, nebo teplé či horké vody (obrázek 10). Tato problematika bude hlavní 

náplní této diplomové práce. 

Obr. 9 Princip sušení pomocí MT 
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Obr. 10 Princip výroby páry pomocí MT v kotli 
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3 IMPLEMENTACE PLYNOVÉ MIKROTURBÍNY PRO 

VÝROBU PRŮMYSLOVÉ PÁRY 

Rychlý ekonomický růst ČR v období 2000 až do současnosti byl hlavním faktorem, 

který vedl k růstu spotřeby primárních zdrojů energie, konečné spotřeby energie a spotřeby 

elektřiny. Sektor průmyslu se na spotřebě energie podílí velmi významným způsobem - 

spotřebovává v současnosti v České republice cca 41 % konečné spotřeby energie.  

V roce 2004 byla schválena Státní Energetická Koncepce ČR, která je průběžně 

vyhodnocována a aktualizována a je v souladu s prioritami EU založena na principech 

respektujících 3 hlavní priority  ochranu životního prostředí a zásad udržitelného rozvoje, 

bezpečnost dodávek energie a podporu konkurenční  schopnosti ekonomiky. Koncepce 

definuje priority a cíle České republiky v energetickém sektoru a popisuje konkrétní 

realizační nástroje energetické  politiky státu. Součástí je i výhled do roku 2030 [2]. 

K dlouhodobým strategickým cílům statní energetické politiky patří zejména snížení 

energetické a surovinové náročnosti celého národního hospodářství na úroveň vyspělých 

průmyslových států. Dosazení tohoto cíle je spojováno zejména s podporou nových výrobních 

technologií s minimální energetickou a surovinovou náročností a s maximálním zhodnocením 

použité energie a surovin a podporou programů, vedoucích k úsporám energie a vyššímu 

využívání alternativních energetických a surovinových zdrojů při zásobování průmyslu [5]. 

Energeticky nejnáročnější druhem sekundární energie je vodní pára. Její získání je 

spojeno s vysokou energetickou náročností na primárním palivu a posledním krokem dopředu 

směrem úsporám bylo zasazení ekonomizéru pro využití tepla spalin odcházejícího z kotle pro 

předehřev vratného kondenzátu. Moderní kotle disponují vysokou účinností (i nad 95 %), 

mnoho stupňů volnosti pro potenciální zlepšení těchto parametrů už nezbývá. Nabízí se pouze 

zlepšení na straně hořáku kotle, jež může vykazovat určité technologické či výkonové. 

Rovněž se dají zlepšit parametry i teplosměnné plochy. Přechod na třítahové parní kotle 

způsobil doslova revoluci v tomto sektoru a jiné už se ani nedodávají. Zlepšení tepelných 

vlastností teplosměnné by sebou neslo neúměrné zdražení investice a to by tuto investici 

ekonomicky pohřbilo. Posledním řešením je optimalizace ekonomizéru ve spalinové cestě, jež 

může zvýšit celkovou účinnost procesu, avšak při určitých provozních stavech by to mohlo 

vést k nechtěné kondenzaci vodní páry ze spalin. 

Dobrým nápadem se tak jeví využití spalin z kogenerační mikroturbíny Capstone. 

Vysoký obsah kyslíku ve spalinách by byl využitelný pro hoření paliva v kotli a teplo spalin 

by se využilo pro úsporu primárního paliva a zkrácení doby výroby páry (zvýšení výkonu). 

Plynové mikroturbíny mají velmi dobrou regulovatelnost výkonu a při použití zemního plynu 

i velmi stálé množství i složení spalin. Navolený elektrický výkon tak přesně odpovídá 

množství spalin, o dané teplotě i chemickém složení, což je důležité pro schopnost kooperace 

soustrojí mikroturbína-kotel. Zákazník by tak teoreticky mohl získat úsporu na primárním 

palivu pro výrobu páry a současně při to generovat univerzální elektrickou energii. 
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3.1 Návrh kogenerační mikroturbíny pro výrobu páry v parním kotli 

Propojení dvou takto rozdílných technologických celků do jednoho musí proběhnout 

v souladu s požadavky obou technologií. To se projevuje už při výpočtu velikosti turbíny (a 

tím i množství spalin dodaných do kotle) pro různě velké požadavky na výrobu páry. 

Mikroturbíny Capstone existují v několika velikostech dle instalovaného elektrického výkonu. 

Pro pochopení terminologie a pro představu provozu bude nejlepší seznámit se 

s různými stroji  

 Plynový kompresor – Je popsán podrobněji v odstavci 4.2. Slouží pro dodávku 

zemního plynu o potřebném tlaku a průtočném množství. Tlak plynu pro mikroturbínu 

je výrobcem stanoven na 534 kPa (± 17 kPa). Protože tlak plynu ve většině provozů 

není dostačující je zapotřebí turbíně předřadit tento plynový kompresor. Další 

možností je příliš vysoký tlak na hranici pozemku, který se pak musí zregulovat 

pomocí regulační stanice. Jistá předúprava plynu tak defacto bude u každé aplikace. 

 Plynová mikroturbína – Je popsána podrobněji v odstavci 4.1. 

 Ventilátor studeného vzduchu – Dodává spalovací vzduch nasávaný z okolní 

atmosféry (studený vzduch). Ventilátor je opatřen frekvenčním měničem a systém 

MaR pečlivě hlídá tlak vzduchu před hořákem, takže se jeho rychlost vždy mění 

v závislosti na potřebě vzduchu pro hořák kotle. Ventilátor je schopen dodávat 

studený vzduch v rozmezí 1-100 % potřeby pro hořák, takže výpadek turbíny neohrozí 

dodávku vzduchu a výroba páry bude nadále dodržena. V případě provozu turbíny je 

prioritně nasáván předehřátý spalovací z turbíny, případnou vyšší potřebu vzduchu tak 

zajistí právě tento ventilátor. Udržovací tlak před hořákem je nastaven na 4 000 Pa 

jako doporučení od výrobce. 

 Spalinový ventilátor – Zajišťuje dopravu spalovacího vzduchu z turbíny do kotle. 

Výstupní přetlak spalin z mikroturbíny je nedostatečný pro přímou dodávku. Tento 

ventilátor není opatřen frekvenčním měničem a jediná možnost jeho ovládání je přes 

obtokový bypass spalin do komína pomocí regulační klapy na spalinové cestě. Tak 

zaručuje, že případný přetlak ve spalinové cestě nebo naopak podtlak bude vytlačen 

nebo nasán právě tímto spalinovým bypassem. Tlak spalin z mikroturbíny je nastaven 

na hodnotu 3500 Pa. 

 Hořák kotle – Je opatřen plamencovým prstencem pro smíchání směsi vzduchu 

s palivem, zapalovací jiskrou, hlídačem plamene, regulačním ventilem plynu a sérií 

dvou klapek pro kontrolu množství vzduchu pro optimální spalování. Obě klapky jsou 

určeny pro jiný spalovací vzduch. Jedna z nich reguluje přívod studeného a druhá je 

pro spalinový vzduch z mikroturbíny. Hořák kotle může být vyměněn samostatně, 

nezávisle na typu kotle. V rámci implementace kogenerační mikroturbíny tak mohou 

být radikálně sníženy investiční náklady výměny pouze hořáku kotle. 

 Parní kotel – Vyrábí páru pro technologii o přednastaveném tlaku. V zásadě se jedná 

o klasický kotel, který není předmětem této práce. Za kotel je pro maximální využití 
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tepla zařazen i ekonomizér, který ohřívá vratnou vodu z technologie pro napájecí 

nádrž. 

 Napájecí nádrž – Sběrné místo kondenzátu či parokondenzátu. Zde se udržuje 

přednastavená hladina, která zase zavodňuje kotel podle potřeby upravené vody. Voda 

v napájecí nádrži je ohřívaná teplem ze spalin v ekonomizéru za kotlem. 

 

Jako optimální varianta se ukazuje nadimenzování velikosti mikroturbíny na množství 

kyslíku potřebného pro průměrnou spotřebu páry v daném závodě. Není totiž aktuální jak 

výkonný parní kotel je, neboť jejich velikost je záměrně předimenzovávána tak, aby i 

v případě nejvyššího odběru páry v nejchladnější období v roce byl páry dostatek, jak pro 

technologii pro kterou je pára vyráběná tak pro potřeby vytápění, atd. 

Stává se pravidlem, že závody potřebující 2-3 tuny páry za hodinu mají kotle, které 

jsou schopny vyrobit až 3-4 násobek více, právě z výše uvedených důvodů. Právě proto se 

tabulka bude zaobírat dimenzí turbíny právě podle nejpravděpodobnějšího odběru páry během 

roku. Soustrojí turbína-kotel není závislé na výpadku turbíny. V době nenadálého servisu 

nebo poruchy turbíny musí být zajištěna dodávka páry. Nový kotel musí být opatřen možností 

využití jak teplého vzduchu z turbíny tak i studeného vzduchu z okolní atmosféry. Obsluha 

kotle pak navolí, který provoz je po zvážení nejekonomičtější. Proto bude technologie 

pracovat následovně ve dvou základních provozních režimech  

1. Provoz s mikroturbínou 

2. Provoz bez mikroturbíny 

3.1.1 Provoz kotle s mikroturbínou 

Spalovací vzduchu je primárně dodáván do hořáku kotle mikroturbínou. Podle 

nejpravděpodobnějšího odběru je nasazena i velikost turbíny například tak, že zaručuje plný 

přísun spalovacího vzduchu do 40 % výkonu kotle. V případě nižšího odběru páry, hořák 

automaticky stáhne výkon na nižší plynulou regulaci. Hořák ve stejný čas vyšle turbíně 

požadavek na její nižší výkon. Tento proces regulace se nastavuje během nastavování křivky 

pro provoz s mikroturbínou. Křivka je složena ze cca. 10-ti bodů, který pro daný odběr páry 

nastavují i výkon hořáku kotle, který následně posílá signál o potřebném výkonu do 

mikroturbíny a žádanou polohu klapek pro vzduch a spaliny. Takto seřízených 10 bodů je 

proloženo lineární křivkou, která tak dokonale ukazuje požadavky na provoz v různých 

úrovních potřeby páry.  

3.1.2 Provoz kotle bez mikroturbíny 

Při provozu bez mikroturbíny je zajištěn spalováním vzduchu dodávaného spalinovým 

ventilátorem, jenž je schopen pracovat v rozsahu kotle. Tato studená křivka je opět složena 

z cca. 10-ti bodů, které odpovídají pro každý bod potřebě páry, poloze plynového regulátoru, 

pootevření vzduchové klapky u hořáku a konečně i otáčkám ventilátoru pro přívod 

spalovacího vzduchu. 
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3.1.3 Množství tepla v parokondenzátu 

Další poměrně zásadní skutečností je objem tepla ve vratné vodě z procesu. Existují 

provozy, které nebudou mít žádné množství vratné vody a veškerá pára se spotřebuje pro 

danou technologii, nebo je její použití naprosto nevyhovující z důvodu znečištění apod. 

Upravená kotlová voda se dále může efektivně zahřívat v ekonomizéru ve kterém spaliny 

z kotle ohřívají tuto vodu přímo a zvyšují tak množství tepla ve vratné vodě. 

Pro výpočet množství tepla v parokondenzátu, který se vrací z technologie byly 

zvoleny následující podmínky, které představují reálné podmínky v referenční instalaci. 

Parokondenzát z technologie je tvořen vodou a párou v poměru 90/10 % o teplotě 120 °C. Na 

základě těchto provozních parametrů jsme schopni vypočítat následující entalpické hodnoty 

[13]. 

Podíl teplé vody v parokondenzátu     
  

     
 

  

     
     (1)  (1) 

Podíl páry v parokondenzátu     
  

     
 

  

     
     (1)  (2) 

, kde    je hmotnostní koncentrace teplé vody v parokondenzátu 

   - hmotnostní koncentrace páry v parokondenzátu. 

Parokondenzát o teplotě 120 °C tedy bude mít skutečné teplo  

                        , pro páru 

                        , pro teplou vodu 

kde           je entalpie páry, 

          - entalpie napájecí vody. 

 

Množství tepla obsažené v parokondenzátu se tak určí pomocí vztahu  

                                                            

               (3) 

            je entalpie napájecí vody při 120 °C. 

3.2 Výpočet množství tepla na 1 kg vody pro přeměnu napájecí vody na 

sytou páru 1,6 MPa 

Množství tepla ve vratné vodě je na úrovni 724 kJ.kg
-1
. Množství tepla, které se musí 

dodat jednou kilogramu napájecí kotlové vody pro vypaření na sytou páru o tlaku 1,6 MPa se 

vypočte následujícím způsobem  

                        je množství tepla v 1 kg páry při tlaku 1,6 MPa, čemuž 

odpovídá teplota 201,37 °C. 

Odečtením entalpie požadované páry od entalpie napájecí vody dostaneme  
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                                                           (4) 

což je množství tepla, které musíme dodat do kotle, abychom napájecí vodu přeměnili na 

sytou páru o tlaku 1,6 MPa a taky nezvratný důkaz o velikosti a důležitosti latentního tepla. 

Volba mikroturbíny pro různé výkony kotle 

Mikroturbíny Capstone se vyrábějí ve třech základních modelech dle instalovaného 

elektrického výkonu. Jejich parametry jsou uvedeny v tabulce 1 [14]. 

Tabulka 1 Portfolio Mikroturbín Capstone 

Portfolio mikroturbín Capstone 

Typ mikroturbíny C 30 C 65 C 200 C 600 C 800 C 1000 

Elektrický výkon 30 kW 65 kW 200 kW 600 kW 800 kW 1000 kW 

Elektrická účinnost 26 % 29 % 33 % 33 % 33 % 33 % 

Teplota spalin 275 °C 309 °C 280 °C 280 °C 280 °C 280 °C 

Průtok spalin 0,31 kg/s 0,49 kg/s 1,33 kg/s 3,99 kg/s 5,32 kg/s 6,65 kg/s 

Výkon spalin 115 kW 164 kW 394 kW 1182 kW 1576 kW 1970 kW 

 

Jednotky C200 jsou v navazujících kaskádách zapojeny sériově a na sobě nezávisle 

v kontejnerovém balení. 

3.3 Přiřazení mikroturbíny pro různé požadované množství páry 

Mikroturbíny Capstone vyrábějí při spalování ZP elektrickou energii a tepelnou 

energii ve formě spalin. Ve spalovací komoře turbíny palivo hoří při 6-ti násobném přebytku 

spalovacího vzduchu, což má za následek 17,8 % (obj.) ve spalinách při teplotě okolo 300 °C.  

Pro správné přiřazení mikroturbíny je potřeba znát pouze množství vyráběné páry, 

teplotu a složení vratné vody. Ostatní parametry mohou být dopočítány podle následující 

předlohy. 

3.3.1 Výpočet množství spalovacího vzduchu z mikroturbíny pro parní kotel 

V prvním kroku potřebujeme zjistit množství spalovacího vzduchu, který je potřeba 

pro dokonalé spálení 1 m
3
 ZP. Zemní plyn je palivem pro parní kotel. Kotel spaluje směs ZP a 

vzduchu s 20 % přebytkem spalovacího vzduchu tak, aby množství kyslíku ve spalinách za 

kotlem byl kolem 3-4 % (obj.). To je důležité zejména pro rekuperaci spalin, kdy část spalin 

za kotlem se znova vrací do spalovacího procesu a snižuje tak emisní hodnoty NOx a CO. 

Složení Zemního plynu a výpočet množství spalovacího vzduchu 

Složení zemního plynu je uvedeno v tabulce níže. Pro výpočet množství vzduchu pro 

spálení ZP s 20-ti % přebytkem vzduchu se spočítá s využitím spalovací tabulky. Jedná se o 

klasický tranzitní zemní plyn, původem z Ruska, se kterým se v našich končinách nejčastěji 

setkáváme (v tabulce 2). 
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Tabulka 2 Složení tranzitního zemního plynu 

Složka Hodnota Jednotka (obj.) 

CH4 98,39 % 

C2H6 0,44 % 

C3H8 0,16 % 

C4H10 0,07 % 

C5H12 0,03 % 

CO2 0,07 % 

N2 0,84 % 

 

Výpočet minimálního množství O2 pro spálení CH4: 

Výpočet se řídí následující chemickou rovnicí, 

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O  (5) 

       
 

      

 
                ,   (6) 

kde        
 je objem kyslíku pro dokonalé spálení 1 m

3
 ZP. 

 

C2H6 + 3,5O2 = 2CO2 + 3H2O  (7) 

        
 

      

 
                  ,  (8) 

 

C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O  (9) 

        
 

      

 
               ,  (10) 

 

C4H10 + 6,5O2 = 4CO2 + 5H2O  (11) 

         
 

      

 
                   ,  (12) 

 

C5H12 + 8O2 = 5CO2 + 6H2O     (13) 

         
 

      

 
                ,   (14) 
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Zbylé složky zemního plynu jsou inertní (CO2 a N2). Tyto složky se nezúčastňují spalování a 

daným procesem pouze procházejí. Pro úplnost je níže doplněna spalovací tabulka 3 se všemi 

vznikajícími spalinami. 

 

Tabulka 3 Spalovací tabulka 

Složka Spalovací rovnice O min CO2 H2O SO2 N2 O2 

CO CO + 0,5 O2 = CO2 0 0         

H2 H2 + 0,5 O2 = H2O 0   0       

H2S H2S + 1,5 O2 = SO2 + H2O 0   0 0     

CH4 CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O 1,9678 0,9839 1,9678       

C2H6 C2H6 + 3,5O2 = 2CO2 + 3H2O 0,0154 0,0088 0,0132       

C3H8 C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O 0,008 0,0048 0,0064       

C4H10 C4H10 + 6,5O2 = 4CO2 + 5H2O 0,00455 0,0028 0,0035       

C5H12 C5H12 + 8O2 = 5CO2 + 6H2O 0,0024 0,0015 0,0018       

C3H6   0 0 0       

CnHm CnHm + 3,8O2 = 2,6CO2 +2,4H2O 0 0 0       

O2   0           

  Omin = 1,99815           

N2           0,0084   

CO2     0,0007         

N2 vz Omin*n*3,76         9,0202   

O2 vz Omin*(n-1)           0,3996 

      1,0025 1,9927 0 9,0286 0,3996 

 

Z tabulky vyplývá, že minimální množství kyslíku je pro spálení 1 m
3
 ZP je dáno součtem 

jednotlivých příspěvků  

               
         

         
          

          
        

                                             (15) 

Při přebytku vzduchu n=1,2 (1) se hodnota         vynásobí hodnotou přebytku vzduchu a 

získáme tak skutečné množství kyslíku při spalování  

                                                 (16) 

Spaliny z mikroturbíny obsahují 17,8 % (obj.) kyslíku. Pro získání skutečného množství 

spalovacího vzduchu tak musíme toto zahrnout  

               
   

    
             ,   (17) 

kde Lskut je skutečné množství spalovacího vzduchu na 1 m
3
 ZP. 

 

Množství spalin z mikroturbín 
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Mikroturbíny mají od výrobce zadané provozní parametry. Zadané provozní 

parametry naleznete v tabulce 4. U každé jednotky tak lze vyčíst množství spalin při 

provozních podmínkách. 

 

Tabulka 4 Průtok spalin z MT 

Mikroturbína C30 C65 C200 2xC200 C600 C800 C1000 

Elektrický výkon (kW) 30 65 200 400 600 800 1000 

Teplota spalin (°C) 275 309 280 280 280 280 280 

Průtok spalin (kg/s)
*
 0,31 0,49 1,33 2,66 3,99 5,32 6,65 

Průtok spalin (m
3
/s)

*
 0,20 0,31 0,85 1,70 2,55 3,40 4,25 

Průtok spalin (m
3
/hod)

*
 713 1127 3060 6119 9179 12238 15298 

* hodnoty při provozních podmínkách 

Hodnoty uvedené v tabulce tak jasně vypovídají kolik spalovacího vzduchu nám může 

vyrobit různě velká spalovací turbína. Elektrický výkon je vnitřním řízením turbíny naplno 

svázán s rychlostí otáčení hřídele, tzn. i turbíny takže jakémukoliv elektrickému výkonu vždy 

odpovídá i množství a teplota spalin na výstupu. To zaručuje výbornou regulovatelnost celého 

soustrojí. 

Nyní, když už víme kolik předehřátého spalovacího vzduchu jednotlivé mikroturbíny 

vyrábějí, můžeme je přiřadit k jednotlivým výkonům kotle. Už výše bylo psáno o 

nejpravděpodobnějším odběru páry a o předimenzovaní parních kotlů. Z tohoto důvodu se 

výpočet velikosti mikroturbíny bude řídit podle průměrného odběru páry za hodinu. Jedná se 

totiž i o hodnotu, kterou od provozovatele dostanete jako první, neboť ukazuje skutečné 

vyrobené množství páry. 

Např. máme-li požadavek na průměrný odběr páry kolem 3 000 kg.hod
-1

, budeme 

postupovat následovně  

 ̇                     ̅̅̅̅       ,   (18) 

kde  ̇ je hmotnostní průtok páry, tzv. průměrný výkon kotle 

Z výpočtu (4) jsme zjistili, že množství tepla, které musíme dodat abychom 

parokondenzát přeměnili na 1,6 MPa páru potřebujeme                        tepla na 

1 kg vody, můžeme potom psát, že aktuální výkon kotle je 

   ̇             ̅̅̅̅                                       (19) 

Účinnost hořáku kotle je výrobcem garantována na 93 %, takže  

           , pak 

   
 

 
 

       

    
              (20) 

Průtočné množství plynu, které bude potřeba do kotle přivést se vypočte přes výhřevnost ZP, 

podle vztahu 



33 

 

                   

    ̇
   

  
 

       

       
                             ,   (21) 

kde     je hodinová spotřeba zemního plynu pro 3 tuny páry hodinově. 

Z rovnice (17) vyplývá, že množství vzduchu pro spálení 1 m
3
 zemního plynu je potřeba 

13,47 m
3
 vzduchu, pak můžeme psát, že 

 ̇                                             ,    (22) 

kde         je množství spalin z MT, foukaných přímo do hořáku parního kotle pro výrobu 

3000 kg páry za výše uvedených podmínek. Pomocí stejného postupu byla vytvořena tabulka 

(5) pro jiná výrobní množství páry. 

Tabulka 5 Návrh osazení MT při určité spotřebě páry 

Spotřeba páry/množství spalin z 

turbíny pro spalování 

       Množství páry kg/hod 250 500 1000 2000 3000 4000 8000 16000 

Množství páry kg/s 0,069 0,139 0,278 0,556 0,833 1,111 2,222 4,444 

Aktuální výkon kotle (kW) 142,19 284,37 568,74 1137,48 1705,54 2274,97 4549,93 9099,87 

Příkon v palivu 152,89 305,78 611,55 1223,10 1833,91 2446,20 4892,40 9784,80 

Množství ZP (m3/s) 0,0043 0,0086 0,0171 0,0342 0,0513 0,0684 0,1368 0,2737 

Množství ZP (m3/hod) 15,40 30,79 61,58 123,16 184,67 246,33 492,66 985,31 

Množství potřebného vzduchu z 

MT (m3/hod) 207,38 414,76 829,51 1659,02 2487,54 3318,05 6636,09 13272,19 

 

Podle tabulky (5) tak můžeme při jinak stejných vstupních podmínkách přiřadit ke 

každému průměrnému množství vyrobené páry určitou mikroturbínu, která bude dodávat 

spalovací vzduch pro parní kotel (tabulka 6). 

Tabulka 6 Nadimenzování MT pro požadované množství páry 

Průměrné množství páry kg/hod 250 500 1000 1000 2000 3000 4000 8000 16000 

Množství potřebného vzduchu z 

MT (m3/hod) 207,38 414,76 829,51 829,51 1659,02 2487,54 3318,05 6636,09 13272,19 

Přiřazená mikroturbína Capstone NA C30 C30 C65 C65 C200 C200 2xC200 C800 

Množství vzduchu z MT NA 713,12 713,12 1127,20 1127,20 3059,53 3059,53 6119,06 12238,13 

Míra vykrytí (%) NA 58,2% 116,3% 73,6% 147,2% 81,3% 108,4% 108,4% 108,4% 

 

Tabulka názorně ukazuje, že reálné využití mikroturbín nastává od hodinové výroby 

cca. 700 kg.s
-1

 páry. Tabulka, stejně jako celý výpočet je navázán na aktuální podmínky 

v referenční instalaci. Jedná se zejména o teplotu vratné napájecí vody v napájecí nádrži a 

požadovaný tlak na výstupu páry. Tyto podmínky, pokud nejsou diametrálně odlišné mohou 

být považovány za podobné, neboť největší množství tepla se spotřebuje na přeměnu napájecí 

vody v páru a je téměř jedno jestli je výstupní tlak z kotle o 1 bar nižší nebo vyšší. Veškeré 

vyladění se nastavuje během nastavování výkonnostních křivek před zahájením zkušebního 

provozu. 
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Poslední řádek tabulky 6 znázorňuje míru vykrytí požadovaného množství vzduchu 

z MT ku maximálním množství vzduchu dodávané mikroturbínou. Hodnota nižší než 100 % 

znamená, že při uvažovaném výkonu kotle bude mikroturbína regulovaná a obyčejně 

nepojede na 100 %-tní instalovaný výkon. V rámci regulace však lze očekávat sníženou 

elektrickou účinnost. V případě hodnoty míry vykrytí vyšší než 100 % je mikroturbína 

vytěžovaná na maximum, zbylý vzduchu pro dokonalé spalovaní v parním kotli je dodáván 

skrze klapku studeného vzduchu. Nutno dodat, že mírné poddimenzování turbíny je lepší 

provozní stav. Regulace však MT neškodí a nijak nezvyšuje její servisní náklady. 

Poslední provozní poznámkou je náročnost seřízení kaskád tvořených více turbínovými 

jednotkami. Požadavek na více než 8 t/hod má za následek sériové zapojení dvou jednotek 

C200, což sebou nese bezchybnou spolupráci obou turbín v závislosti na kotli. Tento provozní 

stav je náročnější pokud jedna mikroturbína bude v poruše a nebude tak dodávat spalovací 

vzduch. Dá se to vyřešit nastavením třetí křivky na hořáku pro provoz pouze s jednou MT a 

v případě výpadku jedné turbíny se automaticky najede režim s jednou turbínou. Další 

možností je automatické vypnutí i druhé turbíny a automatické najetí na vzduchovou křivku. 

V momentě odstranění závady se může najet provoz kotle s mikroturbínou.  
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4 POPIS TECHNOLOGIE A ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU 

Tabulka 6 ukázala jako nejvhodnější použití plynové mikroturbíny C200 jako zdroje 

předehřátého spalovacího vzduchu pro parní kotel, který je dimenzován pro výrobu až 

8 t/hod, syté páry o tlaku 16 bar. Průměrná spotřeba i během léta se totiž pohybuje nad 

3 t/hod. 

Pára je v této referenční instalaci používána primárně pro výrobu lepenkových 

papírových obalů, ze kterých se následně modelují krabice pro všemožné použití. Největším 

spotřebitelem páry je tak zvlňovací stroj, který, jak název napovídá, používá páru ke zvlnění 

papíru pro výrobu těchto obalů. 

4.1 Plynová mikroturbína Capstone C200 

Světově největší mikroturbína produkující 200 kW čisté, ekologické a spolehlivé energie 

pracující s pomocí patentovaného vzduchového ložiska. Plynová mikroturbína Capstone C200 

je kompaktní zařízení na výrobu elektrické energie a tepla. Emise NOx a CO jsou u 

mikroturbíny daleko nižší než u spalovacího motoru. Jmenovitý elektrický výkon činí 

200 kW. Při využití tepla ve formě spalin má k dispozici ještě tepelný výkon cca 394 kW. Řez 

mikroturbínou je zobrazen v tabulce 11 [11]. 

 

4.1.1 Výhody mikroturbíny 

 Vysoká elektrická účinnost i při nižších výkonech (50% zatížení = 31% elektrické 

účinnosti). 

 Nízké emise NOx a CO. 

 Zařízení s jednou hřídelí a s bezúdržbovým vzduchovým uložením. 

 Servisní interval - 4 000 provozních hodin. 

 

Obr. 11 Řez mikroturbínou 
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 Možnost uzavřít smlouvu o full servisu na 39 999 nebo 79 999 provozních hodin. 

 Čisté odchozí spaliny, bezpečné použití i pro přímé sušení. 

 Jednoduchá integrace do stávajícího systému energetického hospodářství. 

 Kompaktní technologie, nízké náklady na instalaci. 

 Volitelné  dálková kontrola a dálkové řízení, úprava plynu, výměník tepla atd. 

 Více palivový systém  lze použít více druhů paliva, včetně kapalných. 

 Umí pracovat paralelně se sítí, v plně ostrovním provozu, či jako záložní systém (Dual 

Mode, UPS). 

4.1.2 Výkonové parametry turbíny 

Výkonové parametry mikroturbíny jsou zobrazeny v tabulce 7. 

Tabulka 7 Výkonové parametry MT 

Parametry turbíny   

Jmenovitý elektrický výkon  200 kW (+0/-4) 

Energie ve spalinách  1420 MJ/hod 

Stupeň elektrické účinnosti  33 % (± 2) 

Napětí/Frekvence 400 až 480 VAC, 50/60 Hz 

Připojení 3 fáze, N, G 

Max. výstupní proud při paralelním provozu @400V 290 A 

Max. výstupní proud při ostrovním provozu @400V 210 A 

Účiník (cosφ) >0,985 

Rychlost reakce zatížení generátoru na změnu výkonu ±6 kW/s 

Požadavky na palivo   

Zemní plyn 30,7-47,5 MJ/m
3
 

Vstupní tlak 517-552 kPa 

Příkon (maximální) 0,666 MW 

Vlastnosti výfukových plynů   

Emise NOx při 15% O2 18 mg/m
3
 

Hmotnostní průtok výfuk. plynu  1,3 kg/s 

Teplota výfukových plynů 280°C 

Výkon ve spalinách  1420 MJ/h 

Hladina hluku   

Hluk při plném zatížení 65 dBA ve vzdálenosti 10 m 
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4.1.3 Princip funkce turbíny 

Mikroturbína Capstone spaluje zemní plyn s 6-ti násobným přebytkem vzduchu. To 

zajistí, cca. 17-18 % O2 ve spalinách. 

Mikroturbína je (dle obrázku 12) na vstupu opatřena samouzavíracím bezpečnostním 

uzávěrem, přes který při provozu proudí palivo do regulačního ventilu a dále do rozdělovače 

plynu až k hořákům do spalovací komory. Ve spalovací komoře (4) hoří směs zemního plynu 

a spalovacího vzduchu a vytváří žádoucí přetlak, jež se uvolní roztočením turbínového kola 

(5), který je přímo spojen hřídelí s generátorem. Na hřídeli je nasazeno i kompresní kolo (2) 

sloužící pro nasávání, stlačení a dodávku spalovacího vzduchu do spalovací komory. 

Nasávaný vzduch ochlazuje generátor (1). Spaliny odcházející z mikroturbíny za kompresním 

kolem, předají své teplo stlačenému vzduchu ve výměníku (6) a odcházejí do hrdla ústí (7). 

Celá hřídel je díky množství obtékaného vzduchu uložena na vzduchovém loži, není teda 

zapotřebí žádného systému chlazení či mazání olejem [7]. 

 

 

Vysokofrekvenční generátor je v každé fázi napojen na bipolární hradlový tranzistor, 

který výstupní elektrickou energii vyrobenou v generátoru usměrní na 760 Vdc. Tento proud 

pak dále vstupuje do další série polovodičových střídačů, které nastřídají elektrický proud 

podle požadavků vnější sítě, obyčejně však na 400 Vac a 50 Hz a jsou vyvedeny do 

podnikového podružného rozvaděče. 

Generátor při startu funguje obráceně, tedy jako motor a roztočí hřídel, včetně na 

pevno spojeného kompresního a turbínového kola. Elektrický výkon si vezme ze sítě (popř. 

z integrovaných baterií, v případě verze Stand Alone). K zapálení paliva ve spalovací komoře 

turbíny se použije elektrické vznětové jiskry. Ta dodá dostatek energie pro zapálení proudu 

směsi paliva a spalovacího vzduchu. Následuje fáze warming up, kdy se roztočená a zapálená 

turbína zahřívá až dosáhne cca. 630 °C ve spalovací komoře. V ten moment se začne otevírat 

regulační ventil plynu a současně se zvyšuje zatížení generátoru a výstupní výkon se překlopí 

do kladných hodnot až po zadaný považovaný výkon [9,15]. 

Během chodu si turbína hlídá teplotu za turbínou po expanzi, v případě snížení teploty 

si přiotevře regulační ventil plynu a větší množství plynu způsobí dorovnaní teploty. Takto 

Obr. 12 Princip spalování v MT 
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nastavená elektronika tak umožňuje bezproblémový chod při snížení kvality paliva u 

bioplynových aplikací. 

4.1.4 Vlasnosti spalin z mikroturbíny 

Spaliny zemního plynu se spalují s vysokým přebytkem vzduchu. Dle míry zatížení je 

potřeba 5 – 6 krát více vzduchu než pro dokonalé spalení plynného paliva turbína potřebuje. 

Proto jsou spaliny bohaté na O2 a mají nízké emisní hodnoty CO. Díky nízké teplotě ve 

spalovací komoře (cca. 950 °C) a vysokému průtoku spalin se netvoří téměř žádné NOx [7]. 

 

Tabulka 8 Chemické složení spalin a emisní limity z MT 

Složka Jednotka Hodnota 

 O2 % (obj.) 17,8 

 N2 % (obj.) 77 

 CO2 % (obj.) 1,7 

 H20 % (obj.) 3,5 

 CO @ 15 % O2 ppmv (obj.) 9 

 NOx @ 15 % O2 ppmv (obj.) 40 

 VOC @ 15 % O2 ppmv (obj.) 7 

 

4.1.5 Servisní požadavky turbíny 

Na turbínu jsou kladeny pouze minimální nároky na servis. To je dáno především 

výhodami pramenící ze samotné konstrukce turbíny. Úvodem je potřeba upřesnit, že jedna 

motohodina chodu turbíny se počítá při maximálním výkonu. Při sníženém výkonu např. na 

50 % se přepočítává tento údaj, což má za následek, že 1 motohodina uplyne za 2 hodiny při 

zatížení generátoru na 50 %.  

První servisní úkon po instalaci se provádí po uplynutí 4 000 motohodin. Kontroluje 

se vizuální stav turbíny (opláštění), zanesení vzduchového filtru, filtru elektroniky a 

kontroluje se těsnost plynové řady v turbíně. Odpovědný servisní technik zhodnotí stav 

jednotlivých komponent a navrhne další opatření. 

Při další servisním intervalu po 8 000 mhod. se předchozí procedura obohatí o 

kontrolu vznětové jiskry. Ta se dle potřeby vymění. Výměna se však provádí až po silném 

zanesení. Spaliny zemního plynu jsou natolik čisté, že zanesení téměř nehrozí. Technik tak 

může prodloužit servisní interval dané komponenty a snížit servisní náklady dané instalace. 

Servisní interval po 20 000 mhod. zahrnuje kontrolu a případnou výměnu hořáků a 

dvou termočlánků hlídajíc teplotu ve spalovací komoře. 

Interval 40 000 mhod. znamená generální opravu turbíny, což obsahuje výměnu 

celého turbínového motoru a všech elektronických komponent. Po stanovení technikem a při 
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bezvadném stavu se tato perioda může prodloužit. Servisní intervaly jsou zobrazeny 

v tabulce 9 [11]. 

Tabulka 9 Servisní požadavky mikroturbíny C200 

Požadavek perioda výměny (mhod) způsob opravy 

Vzduchový filtr 4 000 kontrola 

Palivový systém 4 000 kontrola těsnosti 

Filtr chlazení elektroniky 4 000 kontrola 

Vzduchový filtr 8 000 výměna 

Filtr chlazení elektroniky 8 000 vyčištění 

Vznětová jiskra 8 000 výměna 

Injektory (6ks.) 20 000 výměna 

Termočlánek 20 000 výměna 

Elektronické komponenty 40 000 výměna 

Turbína (repas) 40 000 výměna 

4.2 Plynový kompresor Biokomp BKM 4 kW 

V plynové řadě své místo zaujímá i šroubový plynový kompresor Italského výrobce 

Biokomp. Kompresor je napojen na 400 V střídavého napětí a maximální možný výkon 

elektromotoru je 4 kW. V plynové řadě mu předchází filtr pevných částic a regulátor plynu, 

který reguluje tlak z 300 kPa na požadovaných 150 kPa, pro optimální kompresní poměry a 

tím bezproblémové chlazení oleje. 

Kompresor je speciálně vyvinut pro potřeby mikroturbíny Capstone. 100 % výkonu je 

řízeno frekvenčním měničem, který tak může rychle a přesně reagovat na změny průtoku 

plynu. Turbína potřebuje v přepočtu 10-62 m
3
 zemního plynu při nastaveném výstupním tlaku 

5,4 bar. 

4.2.1 Výhody kompresoru 

 Frekvenční měnič řídí rychlost otáčení šroubovice a tím rychle a přesně řídí průtok 

plynu pro potřeby mikroturbíny. 

 Samouzavírací ventil na vstupu plynu. 

 Integrovaný snímač úniku plynu monitoruje mez výbušnosti. Při dosažení 15 % meze 

výbušnosti se zobrazí alarm na hlavním ovládacím panelu. Při překročení 25 % meze 

výbušnosti se vypne kompresor, zavře se samouzavírací ventil a všechen plyn z nitra 

kompresoru se vypustí bezpečnostním ventilem do okolní atmosféry. 

 LCD ovládací a dotykový panel. 
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 Možnost komunikace přes MODBUS protokol. 

 Servisní interval 6 000 mhod. 

 Možnost uzavření servisní smlouvy. 

4.2.2 Výstupní parametry kompresoru 

Výstupní parametry kompresoru Biokomp 4 kW jsou uvedeny v tabulce 10. 

Tabulka 10 Výstupní parametry kompresoru biokomp 4 kW 

REFERENČNÍ PODMÍNKY  

Vstupní plyn typ zemní plyn 

Podíl metanu % 98 

Tlak plynu po redukci mbar(g) 50 

Rosný bod vstupního plynu °C  10 

Relativní okolní vlhkost %  proměnlivá 

Relativní vlhkost plynu %  suchý 

Pracovní tlak Bar(g)  5,2 – 5,5  

PROVOZNÍ LIMITY  

Maximální tlak Bar(g)  6 

Maximální vstupní teplota °C  40 

Minimální vstupní teplota °C  -20 

VÝKONOVÉ PARAMETRY  

Minimální a maximální průtok plynu Nm
3
/h  10 - 62 

Množství oleje Lt  4 

Výstupní podíl oleje mg/m
3
 2/3 

Maximální výkon na hřídeli kW  1,1 - 4 

Hladina hluku dB(A)  65 

TECHNICKÁ DATA PRO HLAVNÍ MOTOR  

Třída účinnosti   1 EI2  
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Třída izolátoru /  F/B  

Ochrana IP  55 

Napětí kompresoru V  400Vac  

Výkon motoru (max) kW  4 

TECHNICKÁ DATA PRO VENTILÁTORY  

Výkon kW  0,16 

Napětí Vac  24 

ZPŮSOB REGULACE  proměnný průtok přes HZ měnič 

Elektrický panel  automatický kontrolní panel 

ROZMĚRY  

Délka mm  960 

Šířka mm  760 

Výška mm  1 060 

4.2.3 Servisní požadavky kompresoru 

Servisní perioda je nastavena na 6 000 motohodin, přičemž výrobce do budoucna 

uvažuje o jeho prodloužení na 8 000 mhod. Při každém servisním zásahu se navíc provádí 

navíc množství rutinních kontrol, které však nejsou uvedeny v tabulce 11. 

  



42 

 

Tabulka 11 Servisní požadavky kompresoru Biokomp 

Požadavek 

perioda výměny 

(mhod) 

způsob 

opravy 

počet hodin 

opravy 

Vzduchový filtr 6 000 vyčištění 0,5 

Chladič 6 000 vyčištění 0,5 

Výměna oleje 6 000 výměna 2 

Separátor oleje 6 000 výměna 1,5 

Olejový filtr 6 000 výměna 1,5 

Termočlánek 12 000 výměna 0,5 

Snímač minimálního tlaku 12 000 výměna 1 

Hledí hladiny oleje 12 000 výměna 0,5 

Šroubovice* 24 000 výměna 3 

Těsnící kroužky 24 000 výměna 2 

Ložiska motoru 24 000 výměna 3 

Kompletní šroubový mechanismus* 48 000 výměna 4 

* položky šroubovice a kompletní šroubový mechanismus se při 48000 mhod 

nesčítají 

4.3 Plynový kotel pro výrobu středotlaké páry 

Součástí dodávky a smyslem využití spalin kogenerační mikroturbíny byl také 

plynový kotel THS 80, dodávaný společností PBS Power Equipment s.r.o., se kterou GGC 

Energy úzce spolupracuje při instalacích podobného typu. Součástí kotle je i speciální hořák 

pro nasávání studeného i horkého spalovacího vzduchu z mikroturbíny. 

Kotel THS80 je určen pro vývin středotlaké syté páry o maximálním provozním 

přetlaku 1,9 MPa pro průmyslové a jiné účely. Automatický válcový středotlaký parní kotel je 

určen ke spalování zemního plynu. Kotel se skládá z tělesa válcového tvaru, spalovacího 

zařízení a příslušenství. Za kotel na výstupu spalin je umístěn ekonomizér určený pro 

předehřev napájecí vody.  

Těleso kotle tvoří asymetricky uložený hladký plamenec, přední, zadní obratová 

komora, dvoutahová teplosměnná trubková konvekční část a zadní obratová komora, která 

slouží k převedení spalin do prvního tahu trubek. Tato obratová komora je kompletně 

zavodněna a uzavřena membránovou stěnou. Přední obratová komora převádí spaliny z 

prvního do druhého tahu trubek, který ústí v zadní části kotle do kouřového sběrače. Oba dva 

svazky trubek jsou umístěny asymetricky podél plamence. 
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4.3.1 Technické parametry kotle a hořáku 

Technické parametry kotle a hořáku jsou zobrazeny v tabulce 12. 

Tabulka 12 Technické parametry parního kotle 

Parametr Jednotka  hodnota 

Typ kotle 

 

THS 80 

Maximální provozní přetlak MPa 1,9 

Výkon hořáku kW 5725 

Výkon kotle kW 5200 

Parní výkon kg/h 8000 

Tlaková ztráta na straně spalin Pa 1080 

Max. obsah vody m
3
 19,4 

Provozní hmotnost kg 34 300 

4.3.2 Hodnocení garantovaných parametrů 

Kromě emisních parametrů, jež jsou zmíněny v celkovém hodnocení garančního 

měření, byly součástí garancí i výkonové parametry kotle s ohledem na její regulovatelnost a 

výši účinností. 

Tabulka 13 Garantované výkonové parametry kotle 

Název garantované 

veličiny 
Jednotka 

Garantovaný 

parametr 

Měřená 

veličina 

Jmenovitý výkon kotle K2 t/h 8 8,1 

Minimální výkon kotle K2 t/h 2 1,95 

Tepelná účinnost kotle při 

jmenovitém výkonu 
% 93 94,4 ± 0,5 

Tepelná účinnost kotle při 

minimálním výkonu 
% 93 94,6 ± 0,5 

4.3.3 Příslušenství kotle 

Součástí investice byla také instalace napájecí nádrže pro sběr kondenzátu, napájení 

kotle upravenou vodou, dále pak expandér odluhu a odkalu. 

4.4 Nastavení automatizace 

Jednotka ovládání hořáku je zapojena v rozvaděči nového kotle. Její nastavení probíhá 

pomocí displeje umístěného na panelu rozvaděče. Hořák umí spalovat jak studený vzduch tak 

spaliny. Spaliny jsou přiváděny z mikroturbíny C200 nebo zpětně ze spalin kotle, pro snížení 

emisních limitů. 
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Ventilátor pro studený vzduch do kotle je napojen přes frekvenční měnič. Měnič je 

zapojen v elektroinstalaci provozovatele a z rozvaděče je pouze ovládán. Jeho ovládání 

probíhá na tlak za ventilátorem cca 4 kPa. 

Spalinový ventilátor nemá plynulou regulaci otáček a je zapojen hvězda trojúhelník. 

Množství spalin je regulováno na tlak před ventilátorem na cca 4 kPa. a to pomocí regulací 

výkonu mikroturbíny a pomocí komínové klapky. 

Režimy provozu hořáku 

 1. profil při provozu s mikroturbínou 

 2. profil při odstavené mikroturbíně  

Spínání těchto režimů se provádí pomocí vstupu do automatiky hořáku a to povelem  změna 

profilu paliva“.   Ovládání automatiky hořáku  

 Start/Stop 

 výkon + 

 výkon -  

 změna profilu paliva 

 čekání na provětrání   

Ovládání turbíny 

 Start/Stop 

 Regulace výkonu (4-20 mA) 

Výstupní relé  Přifázováno, chod, porucha, požadavek na palivo 

Ovládání kompresoru  

 Start/Stop (tlak je nastaven manuálně na hodnotu 5,4 bar) 

4.4.1 Popis regulace 

1. v provozu s turbínou profil č.1. jsou spuštěny oba ventilátory (vzduchový, spalinový), oba 

budou regulovány na konstantní tlak před klapkami hořáků. 

2. mikroturbína na minimální výkon má dostatek spalin, hořák bude mít otevřenou klapku u 

spalin hořáku na tento průtok k zamezení úniku spalin do otevřeného prostoru. (hořák na 

minimu bude s mírným přebytkem vzduchu). Při zvyšování výkonu hořáku se tento přebytek 

bude snižovat do úrovně vyrovnání dodávaného a potřebného množství spalin z mikroturbíny. 

Poté se bude moci začít zvedat výkon i z mikroturbíny. 

3. V okamžiku výpadku turbíny se začne otevírat regulační klapka před spalinovým 

ventilátorem a začne se přisávat okolní vzduch, aby se zachoval konstantní tlak za spalinovým 

ventilátorem a udržel se hořák v provozu přepnutí profilu bude na pokyn obsluhy, zda se 

podaří znovu spustit mikroturbínu, nebo se přepne na profil č.2 - provoz bez turbíny. 
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4. v provozu bez turbíny profil, bude spalinový ventilátor spuštěn a bude si přisávat vzduch 

přes regulační klapku z venkovního prostředí. 

Předpokládaný chod turbíny je 4000 h/rok. Předpokládaný chod kotle je cca 

7500 h/rok. 

Při výpadku mikroturbíny do poruchy nedojde k poruše chodu kotle a k zastavení 

dodávek páry.  
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5 EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Pro vyhodnocení ekonomických parametrů jako jsou návratnost, ekonomické 

zhodnocení a vhodnost navržené technologie budeme muset podrobněji rozklíčovat jednotlivé 

využití energií. 

Elektrická energie vyrobená v mikroturbíně je vyvedená do podružného rozvaděče a 

s rezervou spotřebovaná v podniku. Patrně zásadnější problém bude v okolních podmínkách 

při kterých MT pracuje. Vliv vnějších podmínek a jeho závislost na chodu MT bude řešena 

v samostatném odstavci.  

Co se týče výroby tepelné energie a jejím vlivu na soustavu kotel – mikroturbína je 

evidentní, že množství předehřátého spalovacího vzduchu z MT bude mít vliv na spotřebu 

plynu pro parní kotel. Zkrátka entalpie předehřátého vzduchu se projeví snížením množství 

paliva pro parní kotel. Tomuto problému bude rovněž vyčleněn odstavec níže [13]. 

5.1 Elektrická energie vyrobená v MT 

Konstrukční řešení mikroturbíny je precizní systém řízení a kontroly. Systém zaručuje, 

že chyba, která by mohla ohrozit chod mikroturbíny se sice stát může, ale prakticky není 

schopna turbínu zničit. Jmenovitě, se může stát např. potenciální změna výhřevnosti paliva, 

turbína toto však pozná zvýšením teploty ve spalovací komoře a využije všechny možnosti 

seberegulace, jako je přiškrcení regulačního ventilu, nebo zvýšení otáček hřídele, apod. Pokud 

ani tyto regulace nepomohou turbína toto vyhodnotí jako chybový stav a uvede se do režimu 

 fault“, což bude mít za následek vypnutí MT bezpečným způsobem, kdy žádná součást 

nebude vystavena vyššímu namáhaní než je obvyklé, nedojte tedy, ani při opakované chybě, 

k jejímu porušení. Systém regulace je tak naprosto prioritní a provozovatel se může 

stoprocentně spolehnou na správnou funkčnost MT, pokud vyhoví předepsaným požadavkům. 

Je tady však jediná věc, která ovlivnit provozovatelem nelze a to jsou vnější 

podmínky. Ty jsou úzce spojeny s hustotou nasávaného vzduchu pro spalování v MT. Turbína 

má totiž na jediné hřídeli (jedné pohyblivé části) umístěné veškeré rotující komponenty. Těmi 

jsou rotor generátoru, kompresní kolo pro spalovací vzduch a turbínové kolo kde spaliny 

expandují, roztáčí turbínu a vytvářejí potřebnou mechanickou energii, která zpětně pohání 

rotor generátoru. Při provozu tak kompresní kolo nasává spalovací vzduch, který prochází 

generátorem a tím ho i chladí. Radiální kompresní kolo nasávaný vzduch stlačí a stlačený 

vzduch putuje do rekuperátoru, kde se ohřeje výstupními spalinami, čímž dojde k dalšímu 

zvýšení tlaku. Vzduch je následně vyveden do spalovací komory, kde je hořáky přivedeno  

palivo, které hoří a výsledný maximální tlak je vyveden přes radiální turbínu do rekuperátoru 

k předehřevu dalšího vzduchu. 

Celý soubor událostí je daný podmínkou stálé hustoty vzduchu. V případě, že 

nasávaný vzduch má jinou (nižší) hustotu, danou např. nadmořskou výškou, či teplotou je 

ovlivněno i množství nasávaného vzduchu kompresním kolem. Objemové množství vzduchu 

je díky konstrukci neměnné, ale díky nižší hustotě je na stejný objem vzduchu nasátá menší 

hmotnost vzduchu. To má za následek důsledky, které se řeší v následujících odstavcích. 
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5.1.1 Změna výstupního výkonu MT při změně nadmořské výšky a teploty 

 Zvýšená nadmořská výška, či teplota nad 22 °C má za následek sníženou hustotu 

spalovacího vzduchu, což se projevuje změnou (snížením) výstupního výkonu turbíny. 

Výrobce Capstone přesně definuje ve svých technických listech jak se změní výstupní výkon 

dané MT při různých nadmořských výškách a teplotách (viz. obrázek 13). 

 

 

Nadmořská výška naší instalace 257 metrů nad mořem, což je po přepočtu 843 stop a 

Jak ukazuje žlutá přímka v tabulce 13, snížený výkon MT bude po překročení teploty 20 °C. 

 

Denní teplota v průběhu roku je uvedena v obrázku 14. Graf udává, že průměrný počet 

dnů za rok, kdy teplota přesáhla 20 °C je 137. Počet dnů kdy teplota přesáhla 25 °C je 86 a 

nad 30°C se teplota vyhoupla pouze 34 krát. 

Obr. 13 Závislost výstupního el. výkonu na nadmořské výšce a teplotě okolí [11] 
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V případě naší aplikace je plánovaný počet provozních hodin MT stanoven na 

4400 mhod, což je dáno i hranicí zvýšené sazby pro podporu kogenerační výroby elektřiny a 

tepla (KVET). V případě této aplikace tak bude maximální výstupní výkon omezen pouze 

nadmořskou výškou. Přepočet bude proveden pouze přes konstantu danou výrobcem pro 

zvýšenou nadmořskou výšku. 

                              ,   (23) 

kde k je konstanta vyšší nadmořské výšky instalace. 

5.1.2 Snížení výstupního elektrického výkonu předřazením plynového 

kompresoru 

Dalším spotřebičem snižujícím instalovaný elektrický výkon turbíny je plynový kompresor, 

který jak už bylo řečeno musí být předřazen turbíně tak, aby na vstupu plynu bylo 5,34 bar. 

V naší instalaci je máme tlak pouze 3 bar. Tento tlak se díky nevhodným kompresním 

poměrům musí navíc redukovat na hodnotu 150 kPa, přičemž maximální spotřeba motoru 

kompresoru je 4 kWe. Ventilátor chlazení oleje má poté spotřebu 0,16 kWe. 

                                              ,   (24) 

kde          je výstupní výkon redukovaný plynovým kompresorem, 

     - je příkon motoru kompresoru, 

     - je příkon ventilátoru na kompresoru. 

Obr. 14 Průběh celoročních teplot v ČR 
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5.1.3 Snížení elektrického výkonu spalinovým ventilátorem 

Spalinový ventilátor umístěný za turbínou má za úkol dopravit spaliny z MT do hořáku kotle. 

Příkon spalinového ventilátoru je 7,5 kWe, takže i tento parametr musíme odečíst. 

                                       ,   (25) 

kde       je výstupní elektrický výkon po odečtení všech spotřebovávajících spotřebičů 

    - příkon spalinového ventilátoru 

5.1.4 Snížení výstupního elektrického výkonu přetlakem spalin 

Dalším limitujícím faktorem omezujícím výstupní elektrický výkon je přetlak ve spalinové 

cestě. Ten je dán případným špatným nadimenzováním spalinovodu. Ten když překročí 

hodnotu 1 kPa, pak turbína sníží svůj výstupní výkon o zhruba 2 kW. V naší aplikaci je za 

turbínu zařazený spalinový ventilátor, který vytvoří podtlak mezi turbínou a ventilátorem, 

takže omezení výkonu kvůli přetlaku na straně spalin nehrozí. 

5.2 Tepelný výkon a úspora paliva pro kotel 

Určení tepelného výkonu vycházejícího z turbíny není náročné vypočítat. Nejjednodušší je 

použít následující rovnici  

   ̇            ,   (26) 

kde Q je tepelný výkon, 

 ̇ - hmotnostní průtok spalin (kg.s
-1

), 

Cp – tepelná kapacita spalin (kJ.kg
-1

.K
-1

), 

   – rozdíl teplot na vstupu a výstupu spalin (K). 

 

Při určení Cp musíme vyhledat tuto hodnotu pro každou složku spalin z mikroturbíny (tab. 

14). Vlhké spaliny mají následující chemické složení. 

Tabulka 14 Hodnoty měrného tepla pro spalin ZP z MT 

Složka Jednotka Hodnota Hodnota Cp při 280 °C 

O2 % (obj.) 17,8 0,989 

N2 % (obj.) 77 1,066 

CO2 % (obj.) 1,7 1,049 

H20 % (obj.) 3,5 2,003 

Cp při 280 °C pak má hodnotu  

                                                       

                    (27) 
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kde        je měrné teplo spalin při 280 °C. 

Pro určení střední tepelné kapacity je potřeba zprůměrovat hodnoty při 280 °C a při 0 °C.  

                                                      

                        (28) 

kde      je měrné teplo spalin při 0 °C. 

 

Střední tepelná kapacita  

      
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

           

 
 

           

 
                   (29) 

kde       
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ je střední tepelná kapacita spalin z MT. 

Použijeme-li vzorec    ̇             pak, 

                                    (30) 

Hodnota 398,1 kW je však silně zavádějící. Toto množství tepla předané do systému 

kotle je maximálně možné, přičemž se nerespektuje teplota odchozích spalin z kotle, čímž 

zásadně poklesne využitelné teplo z MT a rovněž nerespektuje ani teplotu kondenzace, která 

je na úrovni 35,3 °C. Proto je tato hodnota nereálná a pouze ukazuje maximální množství 

tepla přenesené z MT při zchlazení spalin na ISO podmínky, což je 0 °C a normálním tlaku. 

Poněkud přesnější hodnota by mohla být vypočtena při podobném postupu akorát 

s ohledem na teplotu okolí. Ve svém principu totiž mikroturbína nahrazuje studený spalovací 

vzduch a tepelný výkon by měl být určen rozdílem teploty na výstupu z mikroturbíny a právě 

studeného spalovacího vzduchu. Celoroční průměrná teplota v místě instalace se pohybuje na 

úrovni 8,2 °C a celkový předaný výkon MT do kotle tak bude roven tomuto poměru. 

V tabulce níže jsou uvedeny entalpie různých složek spalin pro střední hodnotu odchozích 

spalin z kotle, tj. 8,2 °C [16].  

Tabulka 15 Hodnoty měrné tepelné kapacity při teplotě 8,2 °C 

 

                                                       

                   (31) 

kde      je měrné teplo spalin při 8,2 °C. 

Kromě již zmíněné teploty okolního se musí vzít v úvahu také tepelné ztráty na straně spalin 

z mikroturbíny. Na výstupu totiž mají nominálně 280 °C a výsledky byly také potvrzeny 

Složka Jednotka Hodnota Hodnota Cp při 8,2 °C 

O2 % (obj.) 17,8 0,918 

N2 % (obj.) 77 1,041 

CO2 % (obj.) 1,7 0,834 

H20 % (obj.) 3,5 1,89 
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garančním měřením. Nicméně spalinovod má celkem přes 15 m a tak díky ztrátám vedením a 

prouděním tepla je teplota spalin na vstupu do kotle nižší. Tato hodnota byla konkrétně 

naměřena a její hodnota je 267,8 °C. Zbytek tepla se rozdělí na ztrátu vedením a prouděním 

ve spalinovodu. 

Tabulka 16 Měrná tepelná kapacita při 267,8°C 

Složka Jednotka Hodnota Hodnota Cp při 267,8 °C 

O2 % (obj.) 17,8 0,985 

N2 % (obj.) 77 1,063 

CO2 % (obj.) 1,7 1,042 

H20 % (obj.) 3,5 1,997 

                                                                           

                    (32) 

kde          je měrné teplo spalin při 267,8 °C. 

 

          
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

             

 
 

           

 
                    (33) 

kde           
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  je střední tepelná kapacita spalin z MT. 

 

                   
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̇                                     (34) 

 

Tato hodnota je mnohem reálnější a vypovídá skutečně využitelné množství tepla 

z MT s ohledem na výstupní teplotu za ekonomizérem, při současném respektu k teplotě 

kondenzace spalin z MT. 

Z hlediska přínosu do tepelné bilance toto postačuje, naměřením teploty těsně před 

kotlem jsme se vyhnuli výpočtu tepelných ztrát ve spalinovodech mezi MT a kotlem. Takto 

stanovené tepelné ztráty jsou mnohem přesnější, neboť výpočty zejména přenosu tepla 

konvekcí pomocí kriteriálních rovnic vykazují nepřesnost až 20 % a jejich přesnost je závislá 

zejména na zkušenosti výpočtáře. 

5.3 Ekonomické porovnání různých variant 

Požadavky investora na chod technologického řešení mikroturbína a parní kotel  

 Požadavky na počet provozních hodin, Mikroturbína 4400 mhod, Parní kotel 

5944 mhod ročně. 

 Palivem bude pro oba stroje zemní plyn. 
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 Mikroturbína bude v chodu pouze tehdy, bude-li zvýšený odběr technologické páry, 

tzn. požadavek na maximální elektrický výkon mikroturbíny. 

5.3.1 Vstupní data 

Průběh potřeby páry bude stejný jako průměrná potřeba páry v posledních 5-ti letech. 

Spotřeba páry je v tomto případě dána spíše spotřebou zemního plynu, jenž vstupuje do 

sledovaného podniku jako jediný zdroj pro výrobu tepla. S výjimkou kancelářských budou je 

veškerá tepelná energie použita ve formě páry. Kancelářské budovy jsou však také nepřímo 

vytápěné párou nebo vratným parokondenzátem pomocí teplovodního výměníku pára 

(parokondenzát)/teplá voda. Dodávka tepla a její cena je tak víceméně závislá na účinnosti 

parního kotle. Tepelná účinnost samotného kotle se zvýšila z 88,3 % na současných 94,4 % 

(naměřená hodnota nezávislou organizací). Samotnou změnou účinnosti se sníží spotřeba 

zemního plynu o 6,1 %, při jinak stejné výrobě. 

Nákupní cena plynu je 765 Kč/MWh, včetně poplatků za distribuci a ostatních 

nákladů. Průměrná cena elektrické energie je ve sledovaném podniku na úrovni 

3231 Kč/MWhe. Výhoda kogenerace je natolik zřejmá, že i v případě přímé výroby pouze 

elektřiny použitím mikroturbíny se aplikace ekonomicky vyplatí. Elektrická účinnost výroby 

elektřiny z plynu je nominálně 33 %, což při současných cenách plynu bude hrubým 

přepočtem 2295 Kč/MWhe. Už proto se instalace této plynové MT vyplatí. 

5.4 Ekonomické porovnání výměny parního kotle 

Ekonomické porovnání varianty nového kotle při provozu bez mikroturbíny se stavem 

staršího parního kotle je založen na výpočtu účinnosti přenosu energie z primárního paliva. 

Účinnost starého kotle byla provedena měřením. Na základě nízké účinnosti (88,3 %) bylo 

vedením sledovaného podniku rozhodnuto o výměně starého kotle za nový. Garantovaný 

parametr účinnosti byl s dodavatelem dohodnut na 93 %. Po garančním měření byla naměřená 

účinnost vyšší o 1,4 % na 94,4 % a garantovaný parametr tak byl splněn. Při postupu výpočtu 

se postupovalo následovně, viz. tabulka 16. 

Potřebné množství tepla je stanoveno pomocí 5-ti letého průměrného množství tepla 

měřeného kalorimetricky. Se známou hodnotou účinnosti parního kotle pak můžeme 

vypočítat potřebné množství plynu pro kotel: 

      
    

     
 

        

     
              ,   (35) 

kde       je množství plynu protřeného pro kotel (MWh/rok), 

     - je množství tepla spotřebovaného ročně (MWh/rok), 

 
    

 - je tepelná účinnost současného kotle. 

Cena technologické páry je následně dána cenou plynu a účinností přenosu tepla podle  

      
     

     
 

   

     
                               ,    (36) 
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kde       je cena páry vznikající v procesu, 

      – je cena zemního plynu ve sledovaném podniku. 

 

Všechny vstupní údaje jsou dodány sledovaným podnikem. Ceny plynu a elektrické 

energie jsou odečteny z faktur, stejně jako velikosti spotřeb těchto komodit. 

Porovnáním celkové úspory plynu instalací nového zdroje páry se ušetří ročně 

2 380 000 kč. Návratnost investičních nákladů, které činí v této referenční instalaci kolem 

15 mil. kč, je 6,3 roku. Takto vypočítaná návratnost je spočítaná na základě úspory plynu 

pouhou výměnou parního kotle [13]. 
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Tabulka 17 Ekonomická návratnost výměny kotle 

Stávající stav 

Potřebné množství vyrobeného tepla  MWh/rok 42 537,64 

Účinnost současného zdroje tepla 1 0,883 

Potřebné množství plynu  MWh/rok 48174 

Množství elektřiny z distribuce MWh/rok 13 208 

Nákupní Cena Elektřiny kč/MWh 3 231,00 Kč 

Nákupní cena plynu kč/MWh 765,00 Kč 

Cena páry po započtení účinnosti zdroje kč/MWh 866,36 Kč 

Stav po instalaci nového parního kotle 

Potřebné množství vyrobeného tepla  MWh/rok 42 537,64 

Účinnost současného zdroje tepla 1 0,944 

Potřebné množství plynu  MWh/rok 45061 

Množství elektřiny z distribuce MWh/rok 13 208 

Nákupní Cena Elektřiny kč/MWh 3 231,00 Kč 

Nákupní cena plynu kč/MWh 765,00 Kč 

Cena páry po započtení účinnosti zdroje kč/MWh 810,38 Kč 

Ekonomika provozu Současný stav 

Náklady na nákup zemního plynu kč/rok 36 853 108,27 Kč 

Náklady na elekřinu bez KGJ kč/rok 42 675 048,00 Kč 

Náklady spojené s provozem starého kotle kč/rok 79 528 156,27 Kč 

Ekonomika provozu po instalaci nového kotle 

Náklady na zemní plyn kč/rok 34 471 710,38 Kč 

Náklady na nákup el. energie kč/rok 42 675 048,00 Kč 

Náklady spojené s provozem nového kotle kč/rok 77 146 758,38 Kč 

  

Rozdíl (+/-) +zisk, -ztráta kč/rok 2 381 397,89 Kč 

  

Investiční náklady na KGJ celkem kč 15 000 000 Kč 

  

Návratnost investice roky 6,30 

  

Zisk na investici za 20 let kč/20let 32 628 000,00 Kč 
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5.5 Ekonomické porovnání varianty s turbínou 

Tato varianta dodává předehřátý spalovací vzduch z mikroturbíny do parního kotle. 

V referenční instalaci je provozní spalinová křivka nastavená jako na obrázku 15. Jednotlivé 

body znamenají, viz. tabulka 18.: 

Tabulka 18 Vysvětlivky pojmů v obrázku 15 

Pohon 0 - spaliny Poloha servopohonu spalinové klapky 

Pohon 1 - vzduch Poloha servopohonu vzduchové klapky 

Pohon 2 - plyn Poloha servopohonu plynu (paliva pro kotel) 

Pohon 3 - měnič vzd. 

Ztížení frekvenčního měniče vzduchového 

ventilátoru 

Pohon 4 - II. vzduch (kotouč) 

 Pohon 5 - recirkulace spalin Poloha servopohonu pro recirkulaci spalin 

Výkon turbíny  Žádaný výkon turbíny 

Obr. 15 Nastavení spalinové křivky na hořáku kotle 
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Tlak-vzduch (žádaný/skutečný) Tlak studeného vzduchu před hořákem 

Tlak-spaliny (žádaný/skutečný) Tlak spalin z MT před hořákem 

Tlak-spaliny (sání před ventilát.) Tlak spalin před ventilátorem 

Doba průtoku 1m
3
 plynu Čas spotřeby 1 m

3
 ZP 

Tlak plynu na plynoměru Tlak plynu před hořákem 

Teplota plynu na plynoměru Teplota plynu před hořákem 

Výkon hořáku Výkon hořáku kotle 

Teplota spalin Teplota výstupních spalin za EKO 

O2 Množství kyslíku ve spalinách 

CO Množství CO ve spalinách 

NOx Množství NOx ve spalinách 

Účinnost Účinnost kotle 

Tah komína Tah komína kotle 

 

Nastavené hodnoty jsou lineárně proloženy do spojité křivky. Takto se dosáhne stavu, 

kdy každý požadavek na výkon hořáku (ze škály 1-100 %) přiřadí servopohonům, 

frekvenčním měničů i mikroturbíně žádanou hodnotu. Takto je celé soustrojí dobře 

regulováno poměrně jednoduchým nadřazeným systémem. Z toho plyne, že MT v chodu bude 

do cca. 40 % regulovaná a od 40 % výkonu hořáku bude mít požadavek na 100 % 

instalovaného elektrického výkonu. V případě požadavku na dalšího vzduchu, bude tento 

vzduch dodán přes studený vzduch. Proto se také MT dimenzuje na nejpravděpodobnější 

výrobu páry.  

Při znalosti tohoto algoritmu se dá konstatovat, že provoz mikroturbíny v tomto 

provozu je téměř vždy 100 %. 

Ekonomická návratnost použití mikroturbíny pak bude vypadat následovně. V tabulce 

níže jsou v sekci info o jednotce zadány parametry mikroturbíny, které byly spočteny 

v odstavcích výše.  

Sekce mikroturbína je vyhrazena pro roční provozní hodiny mikroturbíny, výpočet 

spotřeby plynu pro MT, vyrobené energie a stanovená částka za údržbu. Spotřeba plynu se 

vypočte klasickým součinem provozních hodin a hodinové spotřeby, tepelný a elektrický 

výkon pak zase součinem výkonu a provozních hodin, kvůli jednotkám pak vydělený tisíci.  

Políčko stávající stav popisuje nový plynový kotel bez použití mikroturbíny kde je 

jediná známá hodnota spotřeba plynu a ceny energií. Užitečná energie z plynu se stanoví přes 

výhřevnost. 

Investiční náklady zahrnují pouze náklady na instalaci plynové mikroturbíny. Kotel 

v návratnosti ani nemůže nijak figurovat, i když se instaloval zároveň s MT. 



57 

 

V bilanci současné náklady se uvažuje pouze se součinem cen a množství ročních 

energetických toků. Tato hodnota je následně porovnána se stavem kdy MT je v chodu a 

dodává elektrickou a tepelnou energii do parního systému. 

Tepelný výkon dodaný do parní soustavy se může vyjádřit jako úspora plynu pro parní 

kotel předehřátím spalovacího vzduchu. 

Z tabulky bilance si můžeme vyjádřit úsporu pomocí porovnání ročního příkonu 

tepelné energie z MT, což odpovídá 1 614,89 MWh.rok
-1

 a celkové spotřebě parního kotle, 

který činí 42 537,58 MWh.rok
-1

. 

     
     

     
     

       

        
          ,   (37) 

Kde      je úspora paliva vyjádřená v procentech, 

      - je energie přivedená do systému mikroturbínou, 

      - je energie použitá v celoročním režimu bez turbíny. 

Výsledkem je tak roční průměrná úspora ZP pro kotel.  

 

Všechny výpočty logicky vycházejí z tabulky a jejich násobení je jen otázkou 

elementární matematiky. Jediné skryté položky jsou náklady na ČEZ distribuce (ČEZDi) a 

nároky na bonusy KVETu. Položka nákladu ČEZDi se skládá z povinného poplatku 

distributorovi ve výši 621,8 kč.MWh
-1
. Tento poplatek se vynásobí výkonem KGJ (v našem 

případě se rovná instalovanému) a množstvím provozních hodin MT. Celkem tento poplatek 

distributorovi elektřiny dělá 547 tisíc korun ročně a je započten v kalkulaci návratnosti [4]. 

Kromě nákladů na ČEZDi má zákazník možnost čerpat tzv. zelených bonusů, které 

vycházejí ze zákona o Energetickém regulačním úřadu. Dle čl. 3.3 a 3.5 má zákazník právo na 

zelený bonus ve výši 750, respektive 455 korun za každou vyrobenou MWh elektrickou. Tyto 

bonusy jsou rovněž zavedeny do tabulky níže a pomáhají vylepšit návratnost investice.  

Celková návratnost do této spolehlivé technologie je dle tabulky 19, 3,61 let se 

zahrnutím veškerých provozních nákladů, jakožto i nákladů na servis atd. Mikroturbíny jsou 

mimořádně vhodné právě pro tyto aplikace. Celková návratnost se dá vylepšit pouze 

optimálně nastavenými provozními hodinami MT. 
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Tabulka 19 Ekonomické porovnání provozu s MT a bez MT 

Info o jednotce 

Typ jednotky/počet jednotek C200 1 

Elektrický výkon (- ostatní spotřeby) kWe 183,34 

Tepelný výkon  kWth 367,02 

Příkon v plynu (Qs) MWh/hod 0,6660 

  

Mikroturbína 

Počet provozních hodin mhod/rok 4 400,00 

Spotřeba plynu  MWh/rok 2 930,40 

Elektřina vyrobená v KGJ MWh/rok 806,70 

Tepelná energie vyrobená v KGJ MWhth/rok 1 614,89 

Údržba KGJ (vč. kompresoru) kč/mhod 56,07 

  

Stávající stav 

Spotřeba plynu pro výrobu tepla MWh/rok 45 061,00 

Účinnost současného zdroje tepla % 0,944 

Množství tepla vyrobeného z plynu MWh/rok 42 537,58 

Množství elektřiny z distribuce MWh/rok 13 208 

Nákupní cena Elektřiny kč/MWh 3 231,00 Kč 

Nákupní cena plynu kč/MWh 765,00 Kč 

Cena tepla po započtení účinnosti zdroje kč/MWh 810,38 Kč 

Investiční náklady 

  

Investiční náklady na KGJ celkem kč 7 000 000 Kč 

  

Současné náklady 

Náklady na nákup zemního plynu kč/rok 34 471 665,00 Kč 

Náklady na elekřinu bez KGJ kč/rok 42 675 048,00 Kč 

Ekonomika současný stav kč/rok 77 146 800,00 Kč 

  

Ekonomika s KGJ 

Náklady na zemní plyn pro KGJ kč/rok 2 241 756,00 Kč 

Náklady na nákup el. energie s KGJ kč/rok 40 068 613,22 Kč 

Náklady na další teplo s KGJ kč/rok 33 162 989,87 Kč 

Náklady ČEZDi za distribuci z KGJ kč/rok 547 184,00 Kč 

Podpora ERU dle čl. 3.5 

 

-400 400,00 Kč 

Podpora výkuní ceny energie KVET, 

čl.3.3 kč/rok -660 000,00 Kč 

Údržba kč/rok 246 708,00 Kč 

  

Bilance 

Náklady spojené s provozem KGJ kč/rok 75 206 900,00 Kč 

  

Rozdíl za rok (+výnos, - ztráta) 1 939 900,00 Kč 

  

Návratnost investice roky 3,61 

 

  



59 

 

5.6 Návrh optimálního využití mikroturbíny v dané aplikaci 

Provoz mikroturbíny je v současném stavu omezen na 4400 provozních hodin ročně. 

Toto je stanoveno zejména mylným předpokladem investora o podpoře výkupních cen 

elektrické energie kogenerační výrobou elektřiny a tepla z ERU. Při žádaní tohoto zeleného 

bonusu sice žádáte o podporu na určitý počet hodin (v tomto případě na 4400 mhod), nikde 

však není řečeno, že mikroturbína nemůže být provozována déle, pokud se to vyplatí i bez 

přiznaného bonusu. V tabulce můžete vidět, že hlavním ukazatelem návratnosti je složka 

příspěvků ERU. Při stanovení maximálních, reálných, provozních hodin se můžeme dostat 

k ještě zajímavější návratnosti. 

Jak už bylo řečeno, maximální odběr páry a tím i požadavek mikroturbíny na 

maximální chod je dán především provozem zvlňovacího stroje, který vyrábí lepenkové 

obaly. Dle zkušeností personálu energetiky ve sledovaném podniku je počet dní provozu 

zvlňovacího stroje následující (tabulka 20). Požadavek na provoz zvlňovacího stroje tak bude 

přímo úměrný i provozním hodinám MT. Počet dnů v týdnu provozu zvlňovacího stroje je 

stanoven v tabulce 20. 

Tabulka 20 Tabulka pro výpočet provozních hodin za rok 

Den v týdnu Počet hodin 

Pondělí 24 

Úterý 24 

Středa 24 

Čtvrtek 24 

Pátek 13 

Sobota 0 

Neděle 5 

Celkem 114 

Průměr za den 16 

Průměr za rok 5944 
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Tabulka 21 Ekonomické porovnání varianty s optimálním počtem provozních hodin 

Info o jednotce 

Typ jednotky/počet jednotek C200 1 

Elektrický výkon (- ostatní spotřeby) kWe 183,34 

Tepelný výkon  kWth 367,02 

Příkon v plynu  MWh/hod 0,6660 

  

Mikroturbína 

Počet provozních hodin mhod/rok 5 944,00 

Spotřeba plynu  MWh/rok 3 958,70 

Elektřina vyrobená v KGJ MWh/rok 1 089,77 

Tepelná energie vyrobená v KGJ MWhth/rok 2 181,57 

Údržba KGJ (vč. kompresoru) kč/mhod 56,07 

  

Stávající stav 

Spotřeba plynu pro výrobu tepla MWh/rok 45 061,00 

Účinnost současného zdroje tepla % 0,944 

Množství tepla vyrobeného z plynu MWh/rok 42 537,58 

Množství elektřiny z distribuce MWh/rok 13 208 

Nákupní Cena Elektřiny kč/MWh 3 231,00 Kč 

Nákupní cena plynu kč/MWh 765,00 Kč 

Cena tepla po započtení účinnosti zdroje kč/MWh 810,38 Kč 

Investiční náklady 

  

Investiční náklady na KGJ celkem kč 7 000 000 Kč 

  

Současné náklady 

Náklady na nákup zemního plynu kč/rok 34 471 665,00 Kč 

Náklady na elekřinu bez KGJ kč/rok 42 675 048,00 Kč 

Ekonomika současný stav kč/rok 77 146 800,00 Kč 

  

Ekonomika s KGJ 

Náklady na zemní plyn pro KGJ kč/rok 3 028 408,56 Kč 

Náklady na nákup el. energie s KGJ kč/rok 39 153 991,57 Kč 

Náklady na další teplo s KGJ kč/rok 32 703 763,87 Kč 

Náklady ČEZDi za distribuci z KGJ kč/rok 739 195,84 Kč 

Podpora ERU dle čl. 3.5 

 

-400 400,00 Kč 

Podpora výkuní ceny energie KVET,čl. 

3.3 kč/rok -660 000,00 Kč 

Údržba kč/rok 333 280,08 Kč 

  

Bilance 

Náklady spojené s provozem KGJ kč/rok 74 898 300,00 Kč 

  

Rozdíl  2 248 500,00 Kč 

  

Návratnost investice roky 3,11 

 

Zvýšením provozních hodin se zvýší i úspora paliva pro kotel, dle vztahu  

         
     

     
     

       

        
              (39) 
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kde          je úspora paliva při optimálním režimu mikroturbíny. 

 

Jak lze vidět z tabulky 20, tabulka je téměř stejná jako předchozí s navýšením 

provozních hodin pro navýšení celkové návratnosti investice, neboť jak plyne z úvahy výše 

provoz mikroturbíny je rentabilní i bez dotací ERU. Tento fakt napomáhá využití 

mikroturbíny po delší dobu v roce a celková návratnost je kalkulovaná na 3,11 let. Ať už 

varianta z tabulky 19 nebo 20 je prokazatelně toto zapojení profitabilní. 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce měla za cíl popsat a navrhnout energetickou úsporu zapojení soustrojí 

mikroturbína – parní kotel. Technologie kogenerační, plynové mikroturbíny Capstone jako 

zdroje elektřiny a předehřátého spalovacího vzduchu pro jakýkoliv parní kotel je možné 

s prokazatelnou úsporou ať už na straně primárního paliva, anebo, pro zákazníka důležitější, 

ekonomickou úsporou. Technologie může být snadno adaptovaná na většinu parních kotlů 

pouze výměnou hořáku parního kotle za takový, který kromě studeného spalovacího vzduchu 

může spalovat také spaliny z mikroturbíny. 

Byl proveden návrh a optimalizace velikosti mikroturbíny k tzv. nejběžnějšímu výkonu 

kotle. To způsobilo lepší provozní stav z hlediska vysoce účinné výroby elektřiny a tepla, 

jelikož mikroturbína byla optimalizovaná na maximální výkon při nejběžnějším provozu kotle 

a dosahuje tak nejvyšší účinnosti, což zásadně vylepšuje celkovou návratnost investice. 

K různým výkonům kotlů se přiřadila mikroturbína, která pokrývá vždy jen základ 

(base load) dodávky spalovacího vzduchu, v případě vyšší potřeby spalovacího vzduchu pro 

optimální spalování, algoritmus řízení zvýší otáčky na studeném ventilátoru pomocí 

frekvenčního měniče. 

Trochu nezvyklé oproti současným trendům je řízení kotle pomocí přednastavené 

křivky řízení, kdy servopohony, frekvenční měniče ventilátorů, atd. jsou řízeny 

v přednastaveném režimu. Současný trend dává důraz na inteligentní systémy řízení kotlů 

podle množství kyslíku ve spalinách. Tím se zásadně zvyšuje účinnost a klesá zatížení 

možnost selhání tohoto soustrojí, např. při výpadku turbíny. Účinnost kotle při řízení na max. 

obsah O2 ve spalinách je přes 96,6 %, zatímco systém ve sledovaném podniku dosahuje 

účinnosti 94,4 %. 

V práci byl použit výpočet pro velikost MT k danému kotli, který může sloužit jako 

návod pro budoucí instalace tohoto typu. 

U mikroturbíny a plynového kompresoru byly popsány výhody tohoto řešení, s ohledem 

na servisní náklady a další náklady, které kogeneraci provázejí. Důvod tohoto řešení byl 

vysvětlen. 

Byla prokázaná účinnost celého procesu výpočtem max. elektrického a tepelného 

výkonu dodaného do kotle. Čistá celková účinnost využití mikroturbíny v tomto procesu je 

82,6 %, což se projevuje taky v celkové návratnosti soustrojí, které je pod, investorsky 

přijatelné, hranici 5-ti let. 

V rámci dodávky byly také porovnány varianty s pouhou výměnou starého parního 

kotle za nový. Pouhou změnou účinnosti se i tady prokázaly poměrně dobrá návratnost 6,3 

roku. 

Práce bohužel nedovolila provést seriózní výzkum tepelné bilance z hlediska přenosů 

tepla, tepelných ztrát kondukcí a konvekcí ve spalinovodech, neboť nebylo možno toto po 

investorovi požadovat. Diplomová práce tak pouze představuje novou a progresivní 

technologii pro výrobu páry v parním kotli s využitím kogenerační mikroturbíny. 
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Doplnění parního kotle o mikroturbínu Capstone je profitabilní, což se prokázalo 

zejména kalkulací návratnosti, kdy celková návratnost investice je 3,61 let, respektive 3,11 

let, při optimálním využití mikroturbíny. Ceny energií vycházejí z parametrů poskytnutých 

sledovaným podnikem.  
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