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ABSTRAKT 

Tato bakalá ská práce se zabývá problematikou kogenerace. První část je věnována 
obecnému popisu této problematiky, jejím výhodám, nevýhodám a uplatnění v praxi. Další 
část se věnuje uplatnění kogenerace u malých kogeneračních jednotek na bázi 
mikroturbín. V poslední části je uveden koncepční návrh kogenerační jednotky a vyuţití 
odpadního tepla p i absenci tepelného výměníku. 

Klíčová slova: 

Kogenerace, kogenerační jednotka, mikroturbína, decentralizované zásobování  

 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis handles the issue of cogeneration. The first part is devoted to 

general description of this issue, it’s advantages, disadvantages and it’s application in 
practice. The next part is devoted to application of cogeneration in small cogeneration 

units with microturbines. In the last section there is a conceptual design of cogeneration 

unit and use of waste heat in the absence of heat exchanger. 
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Cogeneration, cogeneration unit, microturbine, decentralized supply 
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Seznam použitých symbolů 

Symbol Jednotka Popis 

Aag [J/mN
3
]  Vnit ní práce agregátu 

Ag [J/mN
3
] Vnit ní práce generátoru 

AVNk [J/mN
3
] Vnit ní práce kompresoru 

AVNT [J/mN
3
] Vnit ní práce turbíny 

E [Wh] Vyrobená elektrická energie 

Ɛk [-] Kompresní poměr 
Isp [kJ/mN

3
] Entalpie spalin 

Ivz [kJ/mN
3
] Entalpie vzduchu 

n [-] P ebytek vzduchu 

P1 [Pa] Tlak okolí 
P2 [Pa] Tlak za kompresorem 

Pel [W] Elektrický výkon 

Q [J] Vyrobené teplo 

Qd [J] Dodané teplo 

Qi [kJ/mN
3
] Výh evnost paliva 

Qpal [J] Teplo paliva 

T1 [K] Teplo okolí 
T2 [K] Skutečná teplota plynu po kompresi 
T2IZE [K] Teoretická teplota plynu po kompresi 
T3 [K] Teplota plynu p ed turbínou 

T4 [K] Skutečná teplota za turbínou 

T4IZE [K] Teoretická teplota za turbínou 

VCO2 [mN
3
/kgp] Mnoţství oxidu uhličitého ve spalinách 

VN2 [mN
3
/kgp] Mnoţství dusíku ve spalinách 

VO2 [mN
3
/kgp] Mnoţství kyslíku ve spalinách 

Vsp,t [mN
3
/kgp] Teoretické mnoţství spalin 

Vvz,t [mN
3
/kgp] Teoretické mnoţství vzduchu ve spalinách  ̇pl [mN

3
/s] Spot eba plynu 

Zk [%] Ztráty 

ηcel [%] Účinnost celková 

ηel [%] Účinnost elektrická 

ηkog [%] Účinnost kogenerační jednotky 

ηkot [%] Účinnost kotle 

ηpot [%] Účinnost potrubí 
ηvýt [%] Účinnost výtopny 

κ [-] Poissonova konstanta 
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Úvod 

Kogenerace je cesta jak účinně vyrábět teplo a elektrickou energii z jednoho zdroje. 

Tato společná výroba energií podstatně sniţuje pot ebnou energii, tedy p íkon, který 
výrobně dodáváme. 

Tuto výrobu energie však lze efektně uplatnit jen v p ípadě, ţe máme zajištěný trvalý 
odběr jak elektrické, tak tepelné energie. V opačném p ípadě by se kogenerační výroba 
energie p i svých nákladech nevyplatila. 

Kogenerační jednotky na bázi mikroturbín vyuţívají výhod právě společné výroby 
energie a malých, účinných turbín, které mají oproti svým hlavním konkurentům 
pístovým spalovacím motorům výhody pouze jedné pohyblivé části, absence nutnosti 

mazání díky pouţití plynových loţisek a produkci témě  nulových spalin ze spalovací 
komory díky plynulému spalování za niţších teplot, neţ jaké jsou u pístových 
spalovacích motorů. 

V úvodu svojí práce bych chtěl p iblíţit princip kogenerace, uvést její výhody, 

nevýhody a pouţití. Dále bych chtěl seznámit s pojmem mikroturbína, popsat toto 
za ízení a pouţití u malých kogeneračních jednotek. Nakonec uvedu porovnání malých 
kogeneračních jednotek na bázi mikroturbín a pístových spalovacích motorů. 

V praktické části navrhnu vlastní kogenerační jednotku s mikroturbínou a provedu 
bilanční výpočet tepelného výměníku a bilanční výpočet mnou navrţeného jiného 
vyuţití spalin a to pro směšovací komoru, kde se spaliny ochladí a budou dále slouţit 
pro sušení. 
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1 Kogenerace 

Pojem kogenerace značí společnou výrobu elekt iny a tepla v tepelných elektrárnách. 
V České republice se více neţ ř5% elekt iny vyrábí v tepelných elektrárnách, které 
bohuţel trpí nízkou účinností transformace energie z paliva na energii elektrickou 

(nejrozší enější parní elektrárny kolem 35%). V těchto elektrárnách lze jen menší část 
tepla, které vzniká spálením tuhých paliv (nejčastěji uhlí) p eměnit na elektrickou 
energii. Coţ znamená, ţe větší část vyprodukovaného tepla zůstává nevyuţitá a 
vypouští se do okolí jako odpadní teplo. 

U parních tepláren (tedy elektráren, které pracují na principu kogenerace) se vyuţívá 
principu, kdy se expanze na turbíně ukončí p i vyšším tlaku, coţ znamená, ţe elektrárna 
vyrobí méně elektrické energie, ale odvedená pára má vyšší tlak a teplotu a takovou 
páru lze vyuţít pro vytápění a oh ev v tepelných výměnících. 

Co se týče úbytku výroby elektrické energie, tak je témě  zanedbatelný, pokud se jedná 
o společnou výrobu elekt iny a tepla v plynové teplárně. Ta vyuţívá kotel, který je 

umístěn za plynovou turbínu a zabezpečuje minimální tlakové ztráty. [1] 
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1.1 Výhody a nevýhody kogenerace 

Tak jako kaţdá výroba energie i kogenerace má své klady a zápory. Tady je t eba si 
uvědomit, ţe se jedná o společnou výrobu dvou energií, coţ je na jednu stranu výhodné 
(z jedné výrobny získáme dva zdroje energie, coţ znamená větší účinnost). Na druhou 

stranu ale musíme mít pro oba tyto zdroje energie vyuţití, jinak nikdy nedocílíme 
poţadované účinnosti. [7] 

1.1.1 Výhody 

Kogenerace je výhodná obzvláště v p ípadě, kdy máme zaručen odběr jak elektrické 
energie, tak tepla. To v našich oblatech s proměnlivým počasím během roku bohuţel 
nelze zaručit, ale dá se vyuţít nap íklad výhod trigenerace, kdy se v létě teplo vyrobené 
v jednotce vyuţije na výrobu chladu, v zimě by se teplem zase topilo. 

P i porovnání kogenerační a jednosměrné výroby energie je z etelné, ţe kogenerační 
výroba podstatně sniţuje energii pot ebnou k výrobě elekt iny a tepla (viz. Obr. 1.1 

Porovnání jednosměrné a kogenerační výroby energie). 

Obr. 1. 1 Porovnání jednosměrné a kogenerační výroby energie (p evzato z [1]): 

 

Výroba elekt iny oddělenou výrobou je definována následnujícím vztahem: 

Qel =  
E

ηel
  [J],          (1) 

kde E je mnoţství vyrobené elekt iny a ηel je účinnost výroby elektrické energie. 
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Výroba tepla ve výtopně je definována následujícím vztahem: 

Qvýt =  
Q

ηvýt
 [J],          (2) 

kde Q je mnoţství vyrobeného tepla a ηvýt je účinnost výroby tepla. 

 

Společná výroba elekt iny a tepla se potom definuje vztahem: 

Qkog = 
        [J],          (3) 

kde ηkog je účinnost kogenerační výroby energie. Z této rovnice lze vyčíst, ţe 
energetický p ínos bude největší. 

 

1.1.2 Nevýhody 

Základní nevýhoda kogenerace je v její provázanosti výroby tepla a elektrické energie. 
Spot eba tepla je v průběhu roku velice proměnná a protoţe se bez elektrické energie 
neobejdeme, musíme podstatnou část vyrábět v oddělené výrobě. 

Jednou z dalších nevýhod jsou finance. Investiční náklady na kogenerační jednotky jsou 
poměrně vysoké. 

Co se týče návratností vloţených finančních prost edků, tak je t eba do budoucna 
počítat s vyuţíváním elektrické i tepelné energie současně. Pokud by se vyuţíval 
p eváţně jen jeden druhy energie, návratnost by byla vysoká a účinnost nízká. [8] 

1.2 Centralizované a decentralizované zásobování 

1.2.1 Centralizované 

Jedná se o jeden (někdy více) velký, hlavní zdroj, z něhoţ je energie dopravována a 
rozváděna sítí k jednotlivým pot ebitelům. 

V těchto zdrojích tepla jsou p íznivé podmínky pro kogenerační výrobu a taky pro 
sníţení produkce škodlivin do ovzduší. 

Je t eba dávat pozor na účelné rozmisťování těchto zdrojů, aby se zabránilo souběhu 
produkce škodlivin z dopravy a výroby energie. [2] 
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1.2.2 Decentralizované 

P i tomto zásobování je energie spot ebována p ímo v místě spot eby. Hlavní výhodou 
je tedy absence rozvodu a dopravy energie. [2] 

1.2.3 Kombinace centralizovaného a decentralizovaného zásobování 

Centralizované a decentralizované zdroje je pot eba mezi sebou kombinovat a 
rozmísťovat tak, aby byly zajištěny optimální způsoby opat ování tepla a elekt iny. To 
znamená, ţe je velmi nevhodné, pokud jsou v regionech s velkou spot ebou tepla 
teplárenské efekty zeslabovány decentralizovanými zdroji. Jako p íklad můţeme uvést 
region, který má svoji centralizovanou teplárenskou výrobu v jejíţ blízkosti vznikne 
zároveň decentralizovaný zdroj. Tato konkurence můţe v konečném důsledku p inést 
větší škodu neţ uţitek. [8] 

1.3 Hlavní charakteristiky a veličiny kogenerace 

Velmi důleţitá technicko ekonomická charakteristika kogenerace je celková účinnost 
teplárny. 

Jak vyplývá ze vztahu: 

ηcel = ηkot   ηpot   ηt,         (4) 

je to součin jednotlivých účinností, kde ηkot je účinnost kotle, ηpot je účinnost potrubí a ηt 

je tepelná účinnost. 

Další, stějně významná veličina je modul teplárenské výroby elekt iny, je to poměr 
vyrobené elekt iny a vyrobeného tepla: 

e = 
   ,           (5) 

kde E je mnoţství vyrobené elektrické energie a Qd je vyrobené teplo. 

Z uvedeného vztahu vyplývá, ţe čím větší je výroba elektrické energie, tím větší je i 
modul teplárenské výroby elekt iny. A čím více se vyrobí elekt in v teplárnách p i dané 
výrobě tepla, tím méně elekt iny je t eba vyrábět v kondenzačních elektrárnách s nízkou 
účinností. 

V praxi je ale obtíţné dob e vyváţit výrobu elekt iny a tepla, zejména kvůli kolísavým 
pot ebám dodávek elekt iny a teplotním změnám během roku. [9] 
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1.4 Paliva kogeneračních jednotek 

Nejvíce pouţívaná paliva pro kogenerační jednotky jsou zemní plyn, uhlí a topné oleje. 
P i výběru paliva je na místě uváţit vývoj jeho cen. Ceny paliv jsou uvedeny na obrázku 
1.2 Vývoj cen paliv. 

Obr. 1. 2 Vývoj cen paliv (p evzato z [2]): 

 

Z obrázku vyplývá, ţe lze očekávat nárůst ceny ropy a zemního plynu, zatímco cena 
uhlí se drţí na poměrně konstantní hranici. 

S ohledem na tento fakt můţeme do budoucna p edpokládat sníţení nákladů na teplo u 
decentralizovaných zdrojů a zavedení společné výroby elekt iny z důvodu zvýšení 
konkurenceschopnosti. [2] 

1.4.1 Zemní plyn 

Hlavní výhodou tohoto paliva jsou velmi p íznivé ekologické charakteristiky. Zemní 
plyn obvykle neobsahuje síru ani ţádné sirné sloučeniny, nebo jen ve velmi malém 
mnoţství. Rovněţ neobsahuje tuhé částice, coţ jsou koncentrace prachu SO2. 

Hůavní nevýhodou je jiţ zmíněná cena, u které lze p edpokládat, ţe se bude zvyšovat. 
Další nevýhodou jsou produkce oxidů dusíku. 
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1.4.2 Uhlí 

Uhlí má v podstatě opačné charakteristiky jako zemní plyn. Výhodou je jeho cena, která 
dle schématu zůstává konstantní a tedy lze s velkou pravděpodobností íct, ţe se 
v budoucnu nebude zvyšovat. 

Nevýhodou je produkce spalin do ovzduší a to zejména síry a NOx, tuhé emise a nutnost 
ukládání velkého mnoţství popelovin na skládky. 

1.5 Druhy jednotlivých zdrojů tepla 

1.5.1 Teplárny s protitlakovými turbínami 

Obr. 1. 3 Schéma teplárny s protitlakovou turbínou (p evzato z [2]): 

 

Legenda: Qpal – teplo paliva, Zk – komínová ztráta, PaT – protitlaká turbína, Ep – 

vyrobená el. energie, V – výměník tepla, S – spotřebitel, Qd – teplo dodané 

Parní i paroplynové teplárny mohou mít nainstalovány protitlakové turbíny. U parních 
tepláren závisí modul teplárenské výroby elekt iny na teplotě páry a tlaku na vstupu do 
turbíny a za ní. 

Princip vyuţití protitlakových turbín spočívá v odebrání páry o vyšším tlaku a teplotě 
z turbíny, která se dále vyuţívá ve výměníku k výrobě tepla (viz Obr. 1.3 Schéma 

teplárny s protitlakovou turbínou). Tento princip má nevýhodu v menší výrobě 
elektrické energie na úkor výroby tepelné energie(oproti kondenzačním turbínám). 

Je důleţité brát v úvahu velikosti turbín a vzhledem k nim volit vstupní stavy páry. Čím 
větší je turbína, tím vyšší vstupní stav lze zavést. V praxi se u parních turbín vyuţívá i 
p ih ívání páry na vstupu. 

V úvahu je t eba brát i změny teplot během roku. Z tohoto důvodu je t eba zvolit 
vhodné kotle s velkým výkonovým rozsahem, nap íklad fluidní, nebo plynové. Další 
moţností je zvolit větší počet kotlů, které však musí být vhodně dimenzovány. [2] 
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1.5.2 Teplárny s kondenzační výrobou elektřiny 

Uskutečnuje se v kondenzačních odběrových turbínách nebo v dodatkových 
kondenzačních turbínách(ty bývají zapojeny v sérii za protitlakovými). 

Princip této výroby zahrnuje kondenzaci páry za turbínou p i nízkém tlaku a teplotě, coţ 
znamená, ţe páru nelze dále vyuţít ve výměnících pro výrobu tepla, za to podíl 
vyrobené elekt iny je vyšší neţ u protitlakových turbín. 

Kondenzační výroba elekt iny bývá uskutečňována pouze u velkých jednotek, kde je 
zajištěna výroba elekt iny na pot ebné ekologické a ekonomické úrovni. 

Tuto výrobu elekt iny není vhodné vykonávat v teplárnách s nízkými vstupními stavy 
páry s nízkou teplotou napájecí vody. [2] 

1.5.3 Plynové teplárny 

Obr. 1. 4 Schéma plynové teplárny (p evzato z [2]) 

 

Legenda: Qpal – teplo paliva, Zk – komínová ztráta, Ko – kotel, Eg – vyrobená el. 
energie, PlT – plynová turbína, S – spotřebitel, Qd – teplo dodané 

Pouţívají se spalovací motory, nebo plynové turbíny (viz Obr. 1.4 Schéma plynové 
teplárny). Jak u spalovacích motorů, tak u plynových turbín lze pouţít dodávku tepla 
v horké vodě i v pá e. Je t eba si ale uvědomit, ţe s rostoucím tlakem páry vzrůstá 
teplota, na kterou můţeme vychladit spaliny, coţ znamená niţší účinnost teplárny. 

P i pouţití plynových turbín je t eba pouţít turbínu, která je schopná pracovat s co 

moţná nejvyšší teplotou spalin. 

U spalovacích motorů je obtíţná výroba páry. Horká voda je zde oh ívána v chladiči 
vody a ve spalinovém výměníku. Jako palivo lze vyuţít nap íklad zemní plyn, nebo 
bioplyn. [2] 
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1.5.4 Paroplynové teplárny 

Obr. 1. 5 Schéma paroplynové teplárny (p evzato z [2]): 

 

Legenda: Qpal – teplo paliva, Zk – komínová ztráta, Ko – kotel, Eg, Ep – vyrobená el. 
energie, PlT – plynová turbína, S – spotřebitel, Qd – teplo dodané, V - Výměník 

Nejdokonalejší známý druh výroby elekt iny. Dochází zde k opakované transformaci 
tepelné energie z paliva na elektrickou energii a teplo (viz Obr. 1.5 Schéma paroplynové 
teplárny). Modul teplárenské výroby elekt iny je zde nejvyšší. 

Musíme si však uvědoit, ţe pro plné uplnatnění paroplynového principu je t eba sériově 
adit plynový a parní cyklus s protitlakovou turbínou s nízkým protitlakem v parním 

cyklu. 

Paroplynové teplárny se vyznačují značně vysokými investičními náklady hlavně 
z důvodu drahé plynové turbíny a kotle. Je tedy účelné budovat paroplynové teplárny 
s velkými výkony(50 – 100MW), aby byla zajištěna návratnost těchto investic. [2] 

 

 

1.6 Parní turbíny a motory v kogeneraci 

1.6.1 Parní turbíny 

Turbína je sekundární energetický stroj, v němţ dochází k transformaci energie páry na 
mechanickou energii, která se pak pouţívá k pohonu generátoru, který vyrábí 
elektrickou energii. P ivedené medium(pára) zde expanduje(prudce sníţí svoji teplotu). 
Toto medium musí mít poţadovanou kvalitu(vysoký tlak a teplotu) a na ní závisí výkon 
parní turbíny. 

Tlak páry se zde pohybuje ádově v rozmezí 3,5 – 6,3MPa, ale můţe dosahovat hodnot 
aţ 16MPa. Teploty se nejčastěji pohybujou kolem 500°C. Od těchto veličin se odvíjí 
výkony parních turbín. Podle výkonnosti je dělíme na: 



 

17 

- Parní turbíny st edního a velkého jednotkového výkonu(nad 25MW) 
- Parní turbíny malého výkonu 

S rostoucími poţadavky na teploty a tlaky rostou i poţadavky kvalitních materiálů a tím 
samoz ejmě i ceny za ízení. Cena je hlavní nevýhodou turbín. [1] 

 

Spalovací turbíny se obecně dělí na: 

- Axiální(medium proudí rovnoběţně s podélnou osou stroje) 
- Radiální(medium v nich mění směr) 

Moderní decentralizvané kogenerační jednotky pouţívají parní turbíny menších výkonů, 
které se dělí na: 

- Jednostupňové nebo dvoustupňové 

- Vícestupňové 

Jednostupňové a dvoustupňové parní turbíny pracujou s menšími entalpickými spády(do 
400kJ/kg) a menšími průtoky páry. Vícestupňové parní turbíny mají více oběţných kol 
– stupňů, pracují s vyššími parametry pacovní páry, mají tudíš vyšší termodynamickou 
účinnost, od které se vyvíjí i vyšší elektrický výkon. [1] 

 

1.6.2 Parní motory 

Parní motor je objemový energetický stroj. Skládá se z bloku motoru, válců, pístů a 
rozvodů. Parní motory můţou zpracovávat menší mnoţství páry p i větších tlakových 
poměrech. Jako pohonné medium se u parních motorů vyuţívá sytá pára. Vyuţívají se 
nejčastěji jako náhradní zdroje elektrické energie. [1] 

Výhodou je jejich cena a dlouhodobý vývoj. 

Hlavní nevýhodou je častá údrţba a kontrola z důvodu velkého mnoţství pohyblivých 
částí. 

 

 

 

 



 

18 

1.7 Spalovací turbíny v kogeneraci 

Jak lze vidět na obrázku 1.6 Spalovací turbína, skládají se z plynové turbíny, 
kompresoru, generátoru a spalovací komory. Vše na jedné h ídeli(jediná pohyblivá 
část). 

Obr. 1. 6 Spalovací turbína (p evzato z [1]): 

 

Legenda: 1 – plynová turbína, 2 – kompresor, 3 – generátor, 4 – spal. Komora, A – 

přívod paliva, B – přívod vzduchu, C – odvod spalin 

Vzduch je nasáván do kompresorové části, kde se stlačí na poţadovaný tlak a je hnán do 
spalovací komory, kde se spaluje palivo. Ve spalovací komo e vznikají spaliny o 
vysoké teplotě a tlaku, ty pak expandují v plynové turbíně a odchází ven. Turbína 
pohání jak kompresor, tak generátor. [1] 

Druhy spalovacích turbín: 

- Průmyslové 

- Proudové 

Průmyslové spalovací turbíny bývají obvykle jednoh ídelové, zatímco proudové jsou aţ 
t íh ídelové. V současné době se však kounstrukce obou těchto druhů čím dál více 
sblţují. 

Tepelná účinnost spalovacích turbín závisí na teplotě, která je na vstupu. U dnešních 
průmyslových turbín se tyto teploty pohybujou kolem 1000°C. Je zde proto velmi 

důleţitá konstrukce a materiál turbíny. Teplota spalin na výstupu z turbíny je okolo 
500°C, coţ zaručuje dodávku vysokopotencionálního tepla. Kompresor stlačuje vzduch 
na 0,6 aţ 2MPa. Výkony spalovacích turbín se pohybujou nejčastěji mezi 200 aţ 
300MW. Výhodou je poměrně velká elektrická účinnost, která je aţ 4Ř%. Spalovací 
turbíny mají velmi nízkou produkci NOx a síry. [1] 
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2 Mikroturbíny 

Vývoj techniky spalovacích turbín a nárůst popularity decentralizovaných zdrojů 
energie p ispěl k vývoji miktorurbín. Jedná se v podstatě o analogii vývoje počítačové 
techniky od velkých po co moţná nejmenší stroje. 

Kogenerační jednotky na bázi mikroturbín jsou tedy decentralizované zdroje elekt iny a 
tepla(pop . i chladu), které jsou principielně stejné, jako normální spalovací turbíny, jen 
dosahují svou konstrukcí mnohem menších rozměrů. A právě díky těmto malým 
rozměrům v kombinaci s nízkou prdukcí škodlivých spalin je lze umísťovat jako malé, 
městské zdroje energie. [10] 

Tato za ízení jsou pouţívána jako: 

- Základní provozní zdroje 

- Špičkové zdroje 

- Náhradní zdroje(pro p ípad výpadku sítě) 

V dnešní době jsou mikroturbíny instalovány do různých podniků a institucí z důvodů, 
jako jsou: 

- Nezávislost na síti 
- Prodej elekt iny do sítě 

- Vyuţití kogenerace(pop . trigenerace) 
- Vyuţití odpadních plynů(nap . ze skládky) 
- Výhodná ekonomika energetického hospodá ství 

Citace autora kníţky Spalovací turbíny: „Ideální je vyuţívat výhod centrálního i 
decentralizovaného systému.“ [3] 
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2.1 Princip a hlavní části 

Jak jiţ bylo ečeno, princip funkce mikroturbín je zcela totoţný s principem běţných 
spalovacích turbín. Jako p íklad lze uvést schéma mikroturbíny Capstone na obrázku 
2.1 Mikroturbína, která je navíc doplněná o rekuperátor, coţ je výměník tepla, pomocí 
něhoţ se oh ívá vzduch, který vstupuje do spalovací komory spalinovým teplem. Tato 
část výrazně zvyšuje elektrickou účinnost mikroturbíny. 

Obr. 2. 1 Mikroturbína (p evzato z [3]): 

 

Schéma ukazuje umístění spalovací komory mezi kompresorem a turbínou. Další 
moţností je umístění spalovací komory aţ za turbínu. 

Do systému se také zapojuje sání a filtr vzduchu, který ze vzduchu odstraňuje nečistoty. 
Existuje zde však riziko zamrznutí v oblastech s niţšími teplotami. 

Dále se za výfuk z turbíny p idává spalinový výměník tepla, kde dochází k oh evu topné 
vody pro vytápění objektů (více viz kapitola Spalinové výměníky). 
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Celé schéma je na obrázku 2.2 Mikroturbína-kogenerace: 

Obr. 2. 2 Mikroturbína – kogenerace (p evzato z [3]): 

 

Do systému je pot eba p ivádět palivo pod tlakem 0,4 – 0,ŘMPa, pokud je systém 
p ipojen ke st edotlakému rozvodu plynu, kde je tlak okolo 0,3MPa, p ipojují se 
kompresory ke stlačování p ivedeného paliva. Tyto kompresory mohou být různých 
druhů, nap íklad šroubové, nebo lamelové. [3] 

H ídel, na které jsou uloţeny hlavní části systému je zobrazena na obrázku 2.3 Capstone 

C30 a pouţívá nejčastěji vzduchová loţiska, která nepot ebují olejové mazání. Odpadá 
tak nutnost údrţby a mazání pohyblivých částí (tedy jenom h ídele) stroje. 

Obr. 2. 3 Capstone C30 (p evzato z [3]): 
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Otáčky se zde pohybují v hodnotách aţ 60 000 min
-1

, z toho vyplývá i relativně vysoká 
míra hluku systému, proto je t eba instalovat kolem turbíny protihluková za ízení. Celý 
systém se proto ukládá do zvláštních kontejnerů uvedených na obrázku 2.4 Kontejner 

mikroturbín, které chrání jak důleţité části za ízení, tak i lidi, kte í se vyskytujou 
v bezprost ední blízkosti. [6] 

 

 

Obr. 2. 4 Kontejner mikroturbín (p evzato z [3]): 
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2.2 Výhody a nevýhody mikroturbín 

Výhody: 

- Malé rozměry 

- Témě  nulové emise 

- Vysoká spolehlivost(dlouhodobý provoz bez odstávek) 
- Jedna pohyblivá část 
- Rychlé najetí a změny výkonu 

- Bezobsluţný provoz 

- Bez nutnosti mazání a chlazení 

Nevýhody: 

- Poměrně velké investiční náklady 

- Nutnost zavádění p ídavných kompresorů 

- Horší účinnost p i niţších zatíţeních a vyšších teplotách okolí 

2.3 Charakteristické veličiny mikroturbín 

Jmenovitý výkon: 

Systém ho můţe trvale udrţovat, zvýšení tohoto výkonu nap íklad v době špiček je 
moţné, ale jen po určitou dobu. Pokud je pot eba naopak sníţení výkonu, turbína můţe 
stabilně pracovat aţ p i poklesu na 10% jmenovitého(záleţí na palivu)[W, kW]. [4] 

Měrné teplo: 

Mnoţství energie v palivu pot ebné k získání elektrické energie[kJ/kWh]. 

Elektrická účinnost: 

Elektrický výkon ku p íkonu v palivu. 

Tepelná účinnost: 

Tepelný výkon ku p íkonu v palivu. 

Celková účinnost: 

Součet elektrického a tepelného výkonu ku p íkonu v palivu. 

Jak lze vidět na obrázku 2.5 Graf účinnosti a výkonu mikroturbín, výkon a celková 
účinnost za ízení závisí na teplotě okolí. Čím vyšší je teplota okolního vzduchu, tím se 
účinnost a výkon sniţují. 
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Obr. 2. 5 Graf účinnosti a výkonu mikroturbín (p evzato z [3]): 

 

 

Nejčastěji pouţívaná turbína je Capstone C200 s elektrickým výkonem 200kW. Pokud 
je t eba zdroj o vyšších výkonech, lze paralelně zapojit více jednotek jak je vidět na 
obrázku 2.6 Paralelní zapojení mikroturbín. [6] 

Obr. 2. 6 Paralelní zapojení mikroturbín (p evzato z [3]): 
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2.4 Spalinové výměníky 

Jak jiţ bylo ečeno, ve spalinovém výměníku se oh ívá voda o rozvádí se trubkami dále 
do objektu. Čím niţší je teplota vratné vody z tohoto systému, tím vyšší bude výkon 
spalinového výměníku. Na druhou stranu je moţnost vyuţití tepla limitována 
hospodárnou velikostí výměníku. [3] 

 

 

 

 

2.4.1 Výkon systému s výměníkem a tepelná účinnost 

Díky tlakové ztrátě spalinových výměníků se sniţuje elektrický výkon kogenerační 
jednotky, protoţe k p ekonání této ztráty je t eba zvýšit výkon kompresoru. Jelikoţ je 
kompresor na stejné h ídeli s elekrickým generátorem, zbyde na něj niţší výkon. [4] 

Tepelná účinnost výměníku se určuje podle teploty výfuku, čím niţší je tahle teplota, 
tím vyšší je tepelná účinnost. 

2.4.2 Konstrukce výměníků 

Výměníky bývají vestavěné p ímo do systému, nebo stojí samostatně. Na obrázku 2.7 

Konstrukce tepelných výměníků lze vidět obě tyto varianty. 

Obr. 2. 7 Konstrukce tepelných výměníků (p evzato z [3]): 

 

Poloha p ímo nad turbínou sniţuje tlakové ztráty prouděním. 
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2.4.3 Materiály výměníků 

Havními materiály výměníků bývají měď, nerez nebo mosaz. P i pouţití mědi má 
spalinový výměník vyšší účinnost díky lepším p estupům tepla, ale je nevhodná p i 
spalování bioplynu. [3] 

 

 

 

 

2.5 Použití mikroturbín 

Hlavní výhodou mikroturbín jsou jejich nízké emise a malé rozměry. Od toho se odvíjí 
velmi široká škála míst, kam se tyto systémy instalují. 

Hlavním trhem se v současností stal ropný a plynárenský průmysl. Těţa ské firmy 
nemusí platit poplatky za znečišťování ovzduší, protoţe doprovodné plyny p i těţbě 
nespalují a nevypouští do ovzduší, ale vyuţívají je v těchto systémech. Další výhodou 
pro těţa ské firmy je nenáročnost mikroturbín na servis a údrţbu, je proto moţno je 
vyuţít na vzdálených těţa ských plošinách. 

Velkým potenciálním trhem jsou i datacentra, díky moţnosti trigenerace je moţné 
vyrábět i chlad a navíc slouţit jako záloţní zdroj energie p i výpadku sítě. 

Další moţností pouţítí, které jiţ fungují jsou lyţa ská st ediska, obchodní domy, 
nemocnice, ale také automobilový průmysl. [10] 

2.6 Zlepšování ekonomiky provozu mikroturbín 

Trigenerace: 

Trigenerace je společná výroba elekt iny, tepla a chladu. Teplo lze v absorpčním 

chladiči p eměnit v chladící medium, jak je vidět na obrázku 2.8 Princip trigenerace a 

vyuţívat jej nap íklad jako klimatizaci, nebo chlazení v potraviná ském průmyslu. 
Tento princip značně zvyšuje ekonomiku provozu a je vyuţíván i p es svou vyšší cenu. 
[4] 
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Obr. 2. 8 Princip trigenerace (p evzato z [3]): 

 

Akumulace: 

Z ekonomického hlediska lze akumulovat teplo, chlad nebo stlačený vzduch. 
Akumulace prodluţuje dobu vyuţití turbíny. Lze díky ní uchovávat energii po dobu, 

kdy jí není zapot ebí velké mnoţství (nap . v noci) a vyuţívat v dobách špiček místo 
najíţdění drahých kotlů nebo jiných energetických strojů. eší také problém s obtíţným 
optimálním sjednocením výroby elekt iny a teplé vody v kogeneračních jednotkách. [3] 

Elektrickou energii lze akumulovat také, ale je to neekonomické a cena za ízení by se 
nevrátila. 

Akumulace tepla: 

Vyuţívají se tepelné zásobníky(svislé nebo vodorovné, tlakové nebo beztlakové), teplo 
je v nich skladováno ve fromě teplé vody, která je z nich odebírána v době pot eby. 
Celý princip je zobrazen na obrázku 2.9 Akumulace tepla. 

V akumulátoru je mezi teplou a studenou vodou vrstva promíchané vody, která je pro 
odběr nevyuţitelná. U svislých akumulátorů s velkou výškou(okolo 20m) je výška této 
vrstvy zanedbatelná, ale u vodorovných s výškou nap íklad 3m uţ hraje velkou roli, 
protoţe se razantně zniţuje výška vyuţitelné teplé vody. [3] 
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Obr. 2. 9 Akumulace tepla (p evzato z [3]): 

 

 

Výstavba akumulátoru je ekonomicky výhodná jen v p ípadě, ţe jsou velké výkyvy 
v odběru teplé vody. 

Akumulace chladu: 

Akumulátor je naplněn vodou v níţ je výměník tepla, kam je čerpán roztok glykolu 
ochlazeného na -3°C. Voda zamrzá a vytvá í zásobník ledu. Potom je princip stejný 
jako u zásobníků teplé vody, ochlazená voda ze zásobníku ledu se v době pot eby 
rozvádí do chlazení budov. 

Akumulace stlačeného vzduchu: 

Kompresor stlačuje vzduch v době, kdy ho není pot eba pro výrobu elektrické energie. 
Tento vzduch je veden do podzemních zásobníků, ze kterých je v době pot eby zase 
odebírán a pouţit jako spalující vzduch pro turbínu 

Princip zásobníku na stlačené medium můţe být rovněţ vyuţit pro stlačený zemní plyn. 

2.7 Provoz a výstavba mikroturbín 

Bezpečnostní rizika: 

Jelikoţ mikroturbíny pracujou s VTL plynem, je t eba dbát na ochranu proti výbuchu. 
Základem je nep ipustit, aby se plyn uvolnil a vznikla výbušná směs se vzduchem. 
Proto je nutno zajistit odplynění a vést jej do bezpečného prostoru. Prostor 
s mikroturbínou musí být průběţně větrán a je t eba zde mě it koncentrace plynu. 
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Umístění: 

Systém lze umístit v podstatě kdekoliv, díky kontejneru je p i venkovním umístění 
odolný i vůči nep íznivým vlivům počasí. P i umístění v uzav ených prostorách 
kontejner zase dob e izoluje hlučnost systému. 

P i volbě vnit ního či vnějšího umístění je pouze t eba si uvědomit, ţe účinnost systému 
závisí na teplotě nasávaného vzduchu, proto pokud se systém nachází v uzav ené 
místnosti, je nutné zajistit nasávání vzduchu z venku. 

Výhodou p i volbě umístění jsou systémové rozměry (systém s C200: 2,47x1,70x3,66), 

které podstatným způsobem neomezujou výběr místa. Je pouze t eba dbát na uvolnění 
místa kolem kontejneru z důvodu údrţby systému. [6] 

Dimenzování: 

P i instalaci je pot eba volit mezi hlavnimi hledisky, která jsou: 

- Spolehlivost dodávky a nezávislost na síti 
- Ekonomika investic a výroby 

P i dimenzování systému má dále rozhodující charakter modul teplárenské výroby. 

Počet provozních hodin a servis: 

Servisní interval je stanoven na Ř000 hodin, p i čemţ maximální počet provozních 

hodin je 8760 za rok. 

Výrobce uvádí, ţe turbíny Capstone můţou pracovat aţ 40 000 hodin do první výměny 
dílů (horkých částí). 

Ţivotnost elektroniky a rekuperátoru se pak pohybujou kolem Ř0 000 hodin. 

Pro dosaţení těchto výsledků je ale samoz ejmě nutné dbát na p edepsaný provoz a 
odborný servis, opak totiţ můţe vést ke snačnému zkrácení ţivotnosti systému. 

2.8 Srovnání spalovacích turbín a motorů 

Spalovací pístové motory pouţívají buďto Ottův, nebo Dieselův princip. U Dieselova je 
vst ikováno palivo pod vysokým tlakem do prostoru válce, kde je stlačený vzduch. 
V Ottově je palivo smícháno se vzduchem p ed stlačováním a k zápalu dochází pomocí 
elektrické jiskry, rovněţ v prostoru válce. [3] 

 

 



 

30 

Výhody spalovacích motorů: 

Hlavní výhodou je dlouhodobý vývoj a rozsáhlé zkušenosti a z toho se odvíjí nízká cena 
za ízení. Další výhodou jsou vyšší účinnosti p i niţších výkonech strojů. 

Nevýhody spalovacích motrů: 

Oproti spalovacím turbínám je to velký počet pohyblivých částí (aţ 200), zatímco 
turbíny mají pouze jednu. Velkou nevýhodou je rovněţ produkce škodlivin do ovzduší a 
nutné mazání pohyblivých částí stroje, coţ má za následek zněčištění plynu olejem a 
nutnost častější údrţby z důvodu výměny mazacích olejů. 

Výhody spalovacích turbín: 

Kromě jiţ zmíněného počtu pohyblivých částí, témě  nulových emisí a absence česté 
údrţby z důvodu pouţití plynových loţisek (bezolejové) je to hlavně rotační pohyb 
(menší problém s vibracemi a t ením) oproti posuvnému, který pouţívají pístové stroje. 

Dále pak moţnost pouţití rekuperátoru, coţ témě  dvojnásobně zvyšuje účinnost 
za ízení. 

Servisní intervaly jsou stanoveny na Ř000 hodin, u spalovacích strojů jsou mnohem 

niţší díky nutnosti výměny olejů a filtrů a kontroly těsností, zapalování, atd… 

U spalovacích turbín se směs zapaluje pouze na začátku, pak je zapalování stabilní, u 
motorů se zapaluje v kaţdém taktu a v kaţdém válci po celou dobu chodu. 

Kogenerační jednotky s mikroturbínami mají rovněţ menší hmotnosti a rozměry. 

Nevýhody spalovacích turbín: 

Hlavní nevýhodou je zatím vysoká cena z důvodu jejího relativně krátkého vývoje a 
historie. Tato nevýhoda by se však mohla změnit po zavedení sériové výroby, která se 
jiţ plánuje. 

 

 

Na závěr ke srovnání citace autora kníţky Spalovací turbíny: „Kupovat dnes plynový 
motor je jako kupovat parní lokomotivu v době provozu spolehlivých, mechanicky 
jednoduchých, elektrických lokomotiv. Ale i ony pot ebovaly čas, aby s p evahou 
poslaly parní lokomotivy do muzeí.“ [3] 
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2.9 Využití tepla spalin při absenci tepelného výměníku 

V praxi se stává, ţe se jednotka dodává jen jako zdroj elektrické energie bez tepelného 
výměníku. V takovém p ípadě se výrazně prodluţuje doba návratnosti investic, protoţe 
se palivo vyuţívá jen jednosměrně na výrobu elekt iny. 

V takovém p ípadě nastává problém s vyuţitím spalin z kogenerační jednotky, které 
mají výhody vysokých teplot a jsou témě  čisté. Chemické sloţení spalin ukazuje 
tabulka 1 Chemické sloţení spalin na které je vidět, ţe neobsahuje ţádné zdraví 
škodlivé látky, jako je nap íklad NOx, které produkujou pístové spalovací motory. [5] 

Tab. 1 Chemické sloţení spalin: 

N2 76,8 - 77,1% 

O2 17,80% 

H2O 3,4 - 3,6% 

CO2 1,7 - 1,8% 

 

Takto čisté spaliny lze vyuţívat i v prostorách, kde se pohybují lidé nebo zví ata. Lze je 
vyuţívat nap íklad v nemocnicích pro sterilizaci nástrojů nebo jako zásobování 
centrálních zrojů tepla (na doh ev vody). 

Pro tento p ípad bylo vybráno vyuţití spalin pro sušení. Sušení má velkou škálu vyuţití, 
můţeme sušit nap íklad seno nebo průmyslové oblečení v závodech. Sušit lze také 
ovoce a zeleninu v potraviná ském průmyslu, v tomto p ípadě však nelze pouštet 
spaliny p ímo do místnosti, ale je t eba vyuţít tepelného výměníku. Spaliny totiţ 
obsahují velké mnoţství vody, coţ je pro sušení potravin nevhodné. Nejširší a nejsnaţší 
vyuţití sušení spalinami je však v d evozpracujícím průmyslu na sušení d eva. 

K takovému účelu je t eba spaliny nejd íve ochladit ve směšovací komo e okolním 
vzduchem a vpouštět je do místosti o teplotách okolo 100 . 
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3 Koncepční návrh kogenerační jednotky s mikroturbínou 

3.1 Výpočet kompresního poměru a zbývajících teplot 

Kompresní poměr – tlaky P1 a P2 jsou zadány:                   [-] (6) 

    
             = 3,8 

Teplota plynu po kompresi: 

- Adiabatická - teplota    i κ jsou zadány,    dosazeno z (6): 

                    
         [K] (7) 

                             
 = 421,9K 

- Skutečná -       dosazena z (7),      je zadána:       + 
                         [K] (8) 

          + 
                    = 444,6K = 172,3  

Teplota spalin na výstupu z turbíny: 

- Adiabatická – teplota T3 je zadaná,    dosazeno z (6):        
                   [K] (9) 

       
                     = 766,98K 

- Skutečná -       dosazena z (9),          zadána:        – (   -      )                  [K] (10)     1123,15 – (        -           0,85 = 820,4K = 547,3  
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3.2 Výpočet přebytku vzduchu a množství jednotlivých složek ve 

spalinách pro zadaný plyn 

Tab. 2 Charakteristiky zadaného plynu: 

Metan (CH4) % 97,69 

Etan (C2H6) % 1,21 

O id uhličitý (CO2) % 0,21 

K slík (O) % 0 

Dusík (N) % 0,89 

Výhřevnost kJ/mN
3 

35726,19 

 

Entaplie: 

Vzduch:      = 0,79411            + 1,335715   t     [kJ/mN
3
] (11) 

Zemní plyn:      = 0,79411            + 1,335715   t     [kJ/mN
3
] (12) 

 

Mnoţství kyslíku ve spalinách – dosazeno z Tab. 2:     = 
   CO + 

   H2 + ∑      )   CmHn – O2    [mN
3
/kgp] (13) 

    = [(2 + 
  )        ] + [(1 + 

  )       ] = 1,99mN
3
/kgp 

Minimální mnoţství vzduchu ve spalinách -    dosazeno z (13):       =  
                 [mN

3
/kgp] (14) 

      =  
              mN

3
/kgp 

Mnoţství oxidu uhličitého ve spalinách – dosazeno z Tab. 2:      = ∑         + CO2       [mN
3
/kgp] (15)      = (2   0,0121) + (1   0,976) + 0,0021 = 1,0032   mN

3
/kgp 

Mnoţství dusíku ve spalinách -      dosazeno z (14), N dosazeno z Tab. 2:     = 
       N + 0,79               [mN

3
/kgp] (16) 
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    = 
       0,0089 + 0,79            mN

3
/kgp 

Minimální mnoţství suchých spalin -    dosazeno z (13),    dosazeno z (16):        =                 [mN
3
/kgp] (17)        =             mN

3
/kgp 

Mnoţství vody ve spalinách – dosazeno z Tab. 2:      = ∑       CmHn        [mN
3
/kgp] (18) 

      (     0,976) + (
      0,0121) = 1,93mN

3
/kgp 

Minimální mnoţství vlhkých spalin -       dosazeno z (17),     dosazeno z (18):        =        +           [mN
3
/kgp] (19)        = 8,48 + 1,93 = 10,41mN

3
/kgp 

Mnoţství jednotlivých sloţek obsaţených ve spalinách -     dosazeno z (15),        
dosazeno z (19),     dosazeno z (18),    dosazeno z (16): 

XCO2 = 
                         [%] (20) 

XCO2 = 
            = 9,63% 

 

XH2O = 
                         [%] (21) 

XH2O = 
                = 18,5% 

 

XN2 = 
                        [%] (22) 

XN2 = 
                = 71,85% 

Určení entalpií vzduchu a spalin: 

- Vzduchu – dosazeno do (11): 
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I4vz = 0,79411                + 1,335715   547,2 = 754,68kJ/mN
3
 

I3vz = 0,79411              + 1,335715   850 = 1192,72kJ/mN
3 

I2vz = 0,79411         173,4
2
 + 1,335715   171,4 = 231,33kJ/mN

3
 

I1vz = 0,79411             + 1,335715   15 = 20,05kJ/mN
3 

- Spalin – dosazeno z Tab. 3 do (12) a (23): 

Tab. 3 Součinitele jednotlivých sloţek 

  ci di 

O id uhličitý (CO2) 1,73614 0,000413 

Dusík (N2) 1,28392 0,000109 

K slík (O2) 1,32107 0,000142 

Voda (H2O) 1,47301 0,00029 

 

Isp = c                [kJ/mN
3
] (23) 

 

csp = XCO2       + XH2O        + XN2           [-] (24) 

Csp = (0,0963                                 (0,7185           = 1,362 

dsp = XCO2       + XH2O        + XN2           [-] (25) 

dsp = (0,0963                                      (0,7185              = 

0,000164 

 

I4sp = 0,000164           + 1,362   547,2 = 794,39kJ/mN
3 

I3sp = 0,000164        + 1,362   850 = 1272,19kJ/mN
3
 

 

P ebytek vzduchu -    doazeno z Tab. 2,       dosazeno z (14),      dosazeno z (11),        dosazeno z (19),     dosazeno z (12),     dosazeno z (11): 

n = 
                                                                   [-] (26) 

n = 
                                                                         = 3,46 
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3.3 Určení vnitřních prací a výkonů 

Vnit ní práce vzduchového kompresoru na 1mN
3
 plynu – n dosazno z (26),       

dosazeno z (14), I2vz a I1vz dosazeno z (11): 

AVNk = n           I2vz - I1vz)       [J/mN
3
]  (27) 

AVNk = 3,46          231,33 – 20,05) = 7151,03J/mN
3
 

Vnit ní práce turbíny -        dosazeno z (19), I3sp a I4sp dosazeno z (12), n dosazeno z 

(26),       dosazeno z (14), I3vz a I4vz  dosazeno z (11): 

AVNT =          I3sp – I4sp) + (n - 1)           I3vz – I4vz)    [J/mN
3
]  (28) 

AVNT =         1278,19 – 794,39) + (3,46 - 1)         1192,72 – 754,68) = 

15580,09J/mN
3
 

Vnit ní práce agregátu - AVNT dosazeno z (28), AVNk dosazeno z (27): 

Aag = AVNT - AVNk        [J/mN
3
]  (29) 

Aag = 16236,59 – 7403,03 = 8429,69J/mN
3
 

Práce generátoru - Aag  dosazeno z (29),    a    zadáno: 

Ag = Aag                 [J/mN
3
]  (30) 

Ag = 8833,57              = 7972,29J/mN
3
 

Účinnost výroby elektrické energie - Ag dosazeno z (30),    doazeno z Tab. 2:     = 
                  [%]  (31) 

    = 
                             

Spot eba plynu -     zadáno,    doazeno z Tab. 2,     dosazeno z (31):  ̇pl = 
                    [mN

3
/s]  (32) 

 ̇pl = 
                    = 0,0128mN

3
/s 
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3.4 Bilanční výpočet směšovací komory pro ochlazení spalin na 
100°C 

Qsp4 + Qvz = Qspsuš          (33) 

Qsp4 = Qspsuš 

        dosazeno z (19),      dosazeno z (12), n dosazeno z (26),      dosazeno z (11),       dosazeno z (14): 

Qsp4 =                                    
Qsp4 =                                         = 25850,78J 

 

Qspsuš =                                        

 

Dosazeno do (11) a (12):        = 0,000164         + 1,362   100 = 137,84kJ/mN
3 

Ivz100 = 0,79411              + 1,335715   100 = 134,36kJ/mN
3 

 

25850,78 =                                         +                                                                                = 158,42m
3

vz/ m
3

pal. 

 

Mnoţství vzduchu za sekundu -       dosazeno z (33),  ̇pl dosazeno z (32):                   ̇pl        [mvz
3
/s] (34)                          = 2,028 mvz

3
/s 
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3.5 Bilanční výpočet výměníku pro ohřev vody na 80°C 

V p ípadě, ţe by za kogenerační jednotkou byl umístěn výměník tepla pro 
vysokoteplotní oh ev vody Ř0/60: 

Qsp4 + Qvz = Qspoh ev          (35) 

Qsp4 = Qspoh ev 

        dosazeno z (19),      dosazeno z (12), n dosazeno z (26),      dosazeno z (11),       dosazeno z (14): 

Qsp4 =                                    
Qsp4 =                                         = 25850,78J 

 

Qspoh ev =                                       

 

Dosazeno do (11) a (12): 

Isp80 = 0,000164        + 1,362   80 = 110,01kJ/mN
3 

Ivz80 = 0,79411             + 1,335715   80 = 107,37kJ/mN
3 

 

25850,78 =                                         +                        = 
                                                         = 206,8m

3
vod/ m

3
pal. 

 

Mnoţství vody za sekundu -        dosazeno z (35),  ̇pl dosazeno z (32):                     ̇pl       [mvz
3
/s] (36)                          = 2,65 mvod

3
/s 
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Závěr 

Prvotním cílem mé práce bylo seznámení s pojmem kogenerace a uvedením jejího 
vyuţití. Tady bych chtěl zdůraznit hlavně výhodu vyuţití odpadního tepla, coţ značně 
zvýší účinnost výrobny, díky tomu se principu kogenerace vyuţívá v maximální moţné 
mí e. 

Ve své práci jsem se dále snaţil popsat výhody malých kogeneračních jednotek na bázi 
mikroturbín a uvést jejich hlavní p ednosti v porovnání s pístovými spalovacími 
motory. Rád bych zde uvedl, ţe pokud bude pokračovat vývoj jednotek 

s mikroturbínami a zavede se sériová výroba, coţ značně sníţí jejich cenu, tak by 
mikroturbíny mohly v budoucnosti zcela nahradit pístové spalovací motory. 

P i návrhu vlastní kogenerační jednotky mi p ebytek spalovacího vzduchu vyšel 3,46, 

coţ se můţe zdát dost. Je ovšem t eba si uvědomit, ţe to není pouze p ebytek vzduchu 

proudící do trysek, ale je to i sekundární vzduch p iváděný p ímo do spalovací komory, 
aby se udrţela maximální p ípustná teplota pro rotor turbíny. 

Elektrická účinnost mé jednotky vyšla 21,1Ř%, zde je t eba si uvědomit, ţe jde o malou 
kogenerační jednotku s malým kompresním poměrem a nízkou teplotou p ed turbínou. 
U větších výroben by samoz ejmě účinnost narostla. 

Vyuţití spalin z jednotky jsem zvolil pro sušení. Dle mého názoru má tahle volba 
nejširší vyuţití. V praxi lze sušení aplikovat ve spoustě odvětvích. V některých 
p ípadech lze dokonce pouţít ochlazené spaliny ve směšovací komo e rovnou, bez 
dalších p ídavných za ízení. Takový p ípad je právě sušení d eva, které výrazně krátí 
dobu uloţení d eva ve skladech. 
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