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KUDĚLA, M. Koncepční návrh kogenerační jednotky s mikroturbínou: Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2019. 59 

s. Vedoucí: doc. Ing. Míka,J. CSc 

Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem kogenerační jednotky se spalovací 

turbínou o výkonu 150 kW. Popisuje, vysvětluje a porovnává kogeneraci, druhy pohonu 

kogeneračních jednotek. Podrobněji popisuje mikroturbíny a jejich použití. Zahrnuje 

výpočet účinností jednotky v různých modifikacích a návrh výměníku spaliny – voda. 

V závěru jsou zhodnoceny výsledky a porovnání s jiným typem pohonu. 
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ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

KUDĚLA, M. Conceptual Design of the Cogeneration Unit with Microturbine : Bachelor 

Thesis Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Power Engineering, 2019, 59 p. Thesis head: doc. Ing. Míka, J., CSc 

The bachelor thesis deals with the conceptual design of a cogeneration unit with a 150 kW 

turbine. It describes, explains and compares cogeneration, types of cogeneration units. 

More specifically, it describes microturbines and their uses. It includes the calculation of 

unit efficiency in various modifications and the design of the flue gas-water exchanger. In 

conclusion, the results and comparison with another type of drive are evaluated. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

Znak Název Jednotka 

𝑒 Teplárenský modul [ – ] 

𝐸 Elektrická energie [J] 

𝑄 Teplo [J] 

 Účinnost [ – ] 

𝑃 Příkon/Výkon [W] 

𝑄𝑖
𝑟 Výhřevnost [𝑘𝐽 𝑚𝑁

3⁄ ] 

𝑝 Tlak [Pa] 

𝑡 Teplota [°C] 

𝜀 Kompresní poměr [ – ] 

𝑉 Objem [𝑚3] 

𝜉 Ztráty [%] 

𝜅 Adiabatický exponent [ – ] 

𝑖 Entalpie [𝑘𝐽/𝑚𝑁
3 ] 

𝑇 Termodynamická teplota [𝐾] 

𝐴 Vnitřní práce [𝑘𝐽 𝑘𝑔𝐾⁄ ] 

𝑉
•

 Objemový průtok [𝑚𝑁
3 𝑠⁄ ] 

𝜌 Hustota [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ] 

𝑐𝑃 Měrná tepelná kapacita [𝑘𝐽 𝑘𝑔𝐾⁄ ] 

�̇� Hmotnostní průtok [𝑘𝑔 𝑠⁄ ] 

ZKRATKY 

PEZ Primární energetický zdroj 

KJ Kogenerační jednotka 

OZE Obnovitelný zdroj energie 

KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

ČOV Čistička odpadních vod 

PEM Proton Exchange membrane 
PAFC Phosphoric acid fuel cell 
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ÚVOD 

V dnešní době je obrovská poptávka po výrobě elektřiny a tepla. Bez těchto dvou komodit 

by lidstvo už nebylo schopno fungovat, tak jak jej známe. Proto se neustále vyvíjí 

technologie pro jejich výrobu. Avšak s rostoucím odběrem vznikají i určitá negativa jako 

jsou například emise a zatížení životního prostředí, snižování zásob fosilních paliv a s tím i 

spojena cena paliva. Z toho důvodu se snažíme zvolit takovou technologii, která má tyto 

negativa co nejnižší v závislosti na podmínkách dané lokality. 

Kogenerační výroba je proto vhodnou možností, jak tyto podmínky splnit. Sdružená výroba 

energií je vůči výrobě oddělené mnohem šetrnější k životnímu prostředí, díky značné 

úspoře primárních energetických zdrojů. Toho se docílí díky vyšší účinnosti kogeneračních 

zařízení a využitím energie, která by se oddělenou výrobou nijak nevyužila a přišla by tak 

na zmar. Dále pak využitelnost kogenerace v menších měřítcích neboli mini a 

mikrokogenerace, které jsou schopny fungovat v decentralizovaných oblastech. 

Ve své bakalářské práci se budu konkrétně zabývat kogenerační jednotkou se spalovací 

mikroturbínou v různých modifikacích. Využitím mikroturbíny pro kogenerační výrobu i 

mimo ni. Výhody a nevýhody tohoto zařízení a konkrétní příklady. V praktické části se pak 

budu zabývat výpočty účinností jednotlivých modifikací a jejich porovnáním.  
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1 PRINCIP 

Spalováním paliva se vyrábí elektrická energie a teplo současně. Sdružená výroba tepla a 

elektrické energie má za následek lepší využití primárních elektrických zdrojů (PEZ) a tím i 

menší dopad na životní prostředí. 

Lepším využitím je míněno to, že vůči klasické samostatné výrobě elektrické energie je u 

kogeneračních jednotek využito odpadní teplo, které ostatní elektrárny nevyužívají a 

vypouští jej do okolí. 

 

Obrázek 1 Schéma kogenerační výroby 

2 VÝHODY A NEVÝHODY 

Kogenerační výroba je v dnešní době díky své účinnosti a efektivnosti výborným řešením, 
kdy její výhody výrazně převyšují nevýhody. Zde jsou výhody a nevýhody vypsány 
konkrétněji. 
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2.1 Výhody 

Obrovskou výhodou kogenerace je její účinnost, která se pohybuje kolem 90%. Tím vzniká 

další velká výhoda, kterou je úspora paliva (využíváním odpadního tepla). To má za 

následek šetření primárních energetických zdrojů. Další výhodou je díky vyšší účinnosti 

menší množství emisí.  

Díky úspoře paliva se kogenerace může v dlouhodobém horizontu projevit i ekonomicky, tj. 

snížení nákladů pro výrobu elektrické energie a tepla. 

Dalšími výhodami jsou: 

• Výroba tepla a elektřiny na jednom místě → snížení přenosových ztrát 

• menší emise ve srovnání například s uhlím → ekologičnost 

• možnost optimalizovat výkon pro určitý objekt 

• schopnost fungovat jako záložní zdroj 

 

Obrázek 2.1 Schéma využití paliva [9] 

 

2.2 Nevýhody 

Pro uživatele je podstatnou věcí návratnost a ta je u kogeneračních jednotek závislá na 

počtu provozních hodin a na faktu, zda jsme schopni využít obě energie. V určitých 

případech je možnost přebytky elektrické energie dodávat zpátky do sítě, ale cena není 
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příliš výhodná. Nespotřebovanou tepelnou energii, by se eventuálně mohlo dodat jinému 

odběrateli, ale obecně s tímto řešením bývají potíže. Proto se tento problém dá řešit 

způsoby jako jsou: akumulace tepla, snížením provozu jednotky nebo mařením tepla. Tímto 

způsobem řešení se ovšem snižuje účinnost jednotky. 

Dalšími nevýhodami jsou: 

• nutnost protihlukového krytu 

• vysoké investiční náklady 

• návratnost investice závisí na vyrobeném teple a elektřině 

 

3 POZICE KOGENERACE V ENERGETICE  

V dnešní době je velká snaha o snížení produkce emisí a znečišťování životního prostředí. 

Z toho důvodu se lidstvo ve velké míře snaží snížit spotřebu uhlí a fosilních paliv a nahradit 

je vhodnějšími alternativami. Díky tomu můžeme soudit, že bude růst výroba elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie (OZE) jako jsou například vítr nebo slunce. Tato výroba je 

ovšem z důvodu nekonstantnosti a nepravidelnosti nedostačující. Proto v době, kdy je 

výroba nedostačující, musí být nahrazena jiným zdrojem. Kombinovaná výroba elektřiny a 

tepla (KVET) je tak vhodným kandidátem díky šetření PEZ a vzniklých emisí. 

V České republice se kogeneračně vyrábí zhruba 13% elektřiny z toho 50% z uhlí, 20% ze 

zemního plynu a 30% z biomasy. Do budoucna je předpoklad růstu výroby pomocí plynu a 

nahrazení uhlí. Jeden z dalších důvodů výhody plynu na místo uhlí je, že plynová 

kogenerace má větší teplárenský modul něž uhelná, tedy poměr vyrobené elektřiny ku 

vyrobenému teplu. [8] 

𝑒 =
𝐸

𝑄
                                            [6]   (1) 

Kde 𝑒 Teplárenský modul 
 𝐸 Elektrická energie 
 𝑄 Teplo 
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Dalším kladem KVET jejich schopnost pracovat při různém výkonu a možnost rychle najet 

nebo jednotku odstavit. Což je velmi důležité vzhledem k OZE. 

 

4 VÝROBA TEPLA A ELEKTŘINY 

4.1 Výroba tepla 

Teplo se vyrábí v tzv. výtopnách/kotelnách (v menším provedení).  

Jsou to zařízení, které bývají zdroje tepla v centralizovaných soustavách. Výkony výtopen 

se pohybují od kilowattů po desítky megawatt. 

Typická paliva pro výtopny mohou být: plyn, uhlí, biomasa, v minimu případů pak i 

elektrická energie. 


𝑉

=
𝑄

𝑃
                                               (2) 

 
Kde 

𝑉
 Účinnost výtopny 

 𝑄 Teplo 
 𝑃 Příkon v palivu 

 

4.2 Výroba elektřiny 

Zařízení sloužící k výrobě elektřiny je elektrárna. Elektrická energie se tvoří z chemické 

energie v palivu, která se přeměňuje na mechanickou, kterou pomocí generátoru 

přeměňujeme na elektrickou energii. 


𝐸

=
𝐸

𝑃
                                               (3) 

 
Kde 

𝐸
 Účinnost elektrárny 

 𝐸 Elektrická energie 
 𝑃 Příkon v palivu 
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Elektrárny můžeme rozdělit na základní typy:  

• Tepelné 

• Jaderné 

• Vodní 

• Větrné 

• Solární 

• Geotermální 

Další dělení může být podle typu pohonu: 

1. Parní turbíny (tepelné, jaderné elektrárny – pracovní látkou je přehřátá vodní pára) 

2. Spalovací turbíny 

3. Kombinace spalovací a vodní turbíny (paroplynové elektrárny) 

4. Spalovací motory 

 

4.3 Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla 

Kombinovaná výroba probíhá v zařízeních nazývaných teplárny. Tyto zařízení, slouží ke 

sdružené výrobě tepla a elektřiny neboli kogeneraci. Obě veličiny jsou na sobě poměrově 

závislé. Zmenšením teplárny získáme kogenerační jednotku. Tyto jednotky se ve svých 

začátcích používaly jako doplnění výtopen, eventuálně jako zdroje tepla a elektřiny pro 

budovy v decentralizovaných oblastech. 

Velký rozvoj nastal během plynofikace. Zprvu se jako pohon používaly pístové spalovací 

motory s výkony od desítek do stovek kilowatt. V dnešní době se výkony pohybují 

v megawattech. 
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Obrázek 4.3 Schéma sdružené výroby elektřiny a tepla [15] 


𝑇

=
𝐸 + 𝑄

𝑃
                                               (4) 

 
Kde 

𝑇
 Účinnost teplárny 

 𝑄 Teplo 
 𝐸 Elektrická energie 
 𝑃 Příkon v palivu 

 
Výroba probíhá nejčastěji pomocí: 

1. Parní turbíny 

2. Spalovací turbíny 

3. Spalovací motor 

Zdrojem energie pro teplárny nejčastěji jsou: hnědé uhlí, černé uhlí, zemní plyn, biomasa a 

další. 

 

5 ROZDĚLENÍ 

Kogenerační jednoty můžeme rozdělit podle mnoha kritérií zde jsou nejčastější: 

1. Podle primárního paliva: 

• Obnovitelné – využívající se v bioplynových stanicích, ČOV, skládkách, 

dolech 

• Neobnovitelné – průmysl, zemědělství, bazény, nemocnice, školy, sportovní 

areály 

2. Podle skupenství paliva: 

• Pevné  
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• Kapalné 

• Plynné 

 

3. Podle výkonu: 

• Mikro 

• Malé 

• Střední 

• Velké 

 

4. Podle pohonu generátoru: 

• Se spalovacími motory 

• S plynovými spalovacími turbínami 

• S parními turbínami 

• S palivovými články 

• Mikroturbíny 

5.1 Spalovací motory 

Existují dva typy pístových motorů, které se používají k výrobě energie. Jsou to vznětové 

(Dieselové) a zážehové motory. Z nichž je Dieselův motor nejúčinnější a dosahuje téměř 

50% účinnosti přeměny energie. Ale v kogeneraci je jeho využití naprosto minimální. Častěji 

bývají využívány jako záložní zdroje, z toho důvodu mají malý počet provozních hodin a jsou 

proto neekonomické. 

 Zážehový motor, spalující zemní plyn může dosahovat účinnosti kolem 42%, ale vůči 

Dieselovému motoru je úroveň emisí mnohem menší.  

Pístové motory mohou mít rozsah od desítek kilowatt po jednotky megawatt v závislosti na 

složitosti sestavy. U pístových motorů bývají čtyři zdroje tepla: výfuk, chlazení pláště, 

chlazení oleje a chlazení turbodmychadla pokud jej motor obsahuje. 

Tento typ pohonu je vhodný pro místa, kde je za potřebí horká voda. Pokud je zařízení 

správně a efektivně nastaveno může dosahovat účinnosti kolem 70-80%. Nejčastější využití 

těchto motorů je pro nemocnice, vysoké školy, vytápění malých oblastí. 

Jednou z nevýhod u pístových motorů, zejména pak dieselových motorů je ta, že se musí 

podrobovat podrobnějším emisním kontrolám. Dále pak hlučnost, z důvodu které se musí 

motory umisťovat do protihlukových krytů. 
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Nejčastějším typem paliva pro tento typ pohonu je zemní plyn. V určitých oblastech se také 

mohou využívat jiné plyny, jako například bioplyn ze skládek, čističek odpadních vod nebo 

konkrétně na Ostravsku degazační plyn. 

S tím souvisí v poslední době hojně využívaný typ motoru pro biostanice tzv. plynový 

vznětový motor. Tento motor je specifický tím, že se řadí mezi dvojpalivové motory. Jeho 

základním palivem je bioplyn a doplňkovým fosilní palivo jako například LTO, motorová 

nafta, ale eventuálně i rostlinné oleje či bionafta.  

Doplňkové palivo slouží jako zápalná a podněcující složka procesu hoření. Zahrnuje    4-10% 

příkonu v palivu, ale jeho spotřeba může být různá v závislosti na celkovém složení paliva. 

[10] [3] 

 

Obrázek 5.1 Schéma KJ se spalovacím motorem [3] 

5.2 Parní turbíny 

Parní turbíny jsou jedny z nejspolehlivějších jednotek pro výrobu elektrické energie. Práci 

parních turbín popisuje Rankinův cyklus, který popisuje veškeré stroje jejichž pracovním 

médiem je voda.  

Rozdělujeme je na dva základní typy: rovnotlaké a přetlakové. 

Pro menší jednotky se sdruženou výrobou tepla a elektřiny dosahují účinnosti 30-42%. Mají 
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obrovský rozsah výkonnosti od desítek kilowatt po stovky megawatt. 

Parní turbína nemůže vyrábět elektřinu bez zdroje páry, zařízení musí proto obsahovat 

kotel, v němž se může spalovat například uhlí, biomasa a obecně pevná paliva, což je 

v dnešní době obrovská výhoda vůči ostatním typům pohonu. S tím však je spojena 

nevýhoda ve formě emisních limitů. Zařízení na topné plyny mají obecně limity menší, 

protože je lze lépe seřídit (je snazší promíchat plyn se vzduchem). 

 Jelikož je výroba elektřiny a páry na sobě závislá, kogenerační výroba pomocí parních 

turbín je velmi flexibilní. Stejně jako u spalovacích motorů se dbá na emise vypouštěné do 

ovzduší, ovšem například při spalování zemního plynu jsou emisní kontroly mírnější. [3] 

 

Obrázek 5.2 Schéma KJ s parní turbínou [3] 

5.3 Spalovací turbíny 

Na rozdíl od parních turbín mohou plynové turbíny spalovat plyn přímo. Velké turbíny 

využívané v průmyslu mohou dosahovat účinnosti až 42%. Výkony typické pro spalovací 

turbíny se pohybují od jednotek megawatt do stovek megawatt. Pro sdruženou výrobu 

tepla a elektřiny se mohou využít libovolné velikosti spalovacích turbín. V dnešní době jsou 

spalovací turbíny nejlevnějším a nejpoužívanějším pohonem, který je k dispozici. 

 Výhodou tohoto pohonu je to, že se dá dobře nastavit výkon, aby odpovídal požadavkům 
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na teplo a elektřinu. Tepelný oběh popisující spalovací turbínu je Braytonův rovnotlaký 

oběh. 

 Pro získání co nejlepší účinnosti je nejvhodnější dosáhnout nepřetržitého provozu při 

plném výkonu. Je-li sytém správně navržen pak celková účinnost může být až 90%. 

Avšak účinnost výroby elektrické energie v jednodušších provedeních je nižší než u parních 

turbín. Důvodem je velký podíl práce kompresoru, který může dosáhnout až dvou třetin 

výkonu turbíny. 

Účinnost tohoto typu turbíny lze ovšem zvýšit pomocí Carnotizačních opatření. Typickými 

příklady těchto opatření jsou: regenerační ohřev vzduchu spalinami před spalovací 

komorou, dělenou kompresí vzduchu s mezichlazením, dělenou expanzí s dodatečným 

ohřevem spalin nebo aerodynamickým rozdělením turbíny.  

Tento druh turbín spaluje různé druhy paliv, například bioplyn, zemní plyn, různá kapalná 

paliva. Výhodou je poměrně nízká náročnost na kvalitu paliva. Nejčastějším palivem je 

zemní plyn. Systémy se sdruženou výrobou elektřiny a tepla pomocí spalovací turbíny jsou 

obecně instalovány v průmyslových podnicích, oblastech, kde je větší poptávka po odběru 

tepla. 

Emisní limity a kontroly se odvíjejí od velikosti zařízení. [3] [14] 
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Obrázek 5.3 Schéma KJ se spalovací turbínou [3] 

5.4 Palivové články 

Palivové články jsou elektrochemická zařízení podobné bateriím, které získávají elektrickou 

energii přímo z chemické energie v palivu. Potenciálně jsou účinnější než tepelné motory, 

ale jejich realizace je složitá a obtížná. K dnešnímu dni máme pět typů palivových článků. 

Například v automobilovém průmyslu se používají PEM (Proton Exchange membrane) 

články. 

Ovšem pro kogeneraci jsou nejoblíbenějším typem PAFC (Phosphoric acid fuel cell) články. 

V tomto článku je použit jako elektrolyt stoprocentní kyselina fosforečná a platina jako 

katalyzátor. Pracuje při teplotách 150 – 200 °C, což umožňuje vyrábět teplo pro ohřev vody. 

Tyto články dále potřebují vodík a kyslík. Kyslík je dodáván z atmosféry, zatímco vodík 

musíme vyrábět ze zemního plynu tzv. Reforming. Je to poměrně energetický náročný 

proces, který snižuje celkovou účinnost. Přesto se účinnost výroby elektřiny u těchto 

palivových článků pohybuje kolem 42%. V kombinaci s výrobou tepla se účinnost pohybuje 

kolem 87%. Hlučnost a emise toho to provedení je minimální. Z hlediska využití lze tyto 

jednotky využít například v menších institucích jako školy a kanceláře. [3] [5] 

 

6 MIKROTURBÍNY 

V osmdesátých letech byly vyvinuty z pomocných energetických jednotek letadel. 

Mikroturbíny jsou malé plynové turbíny, které jsou schopny generovat teplo a elektrickou 

energii. Jejich výkon se pohybuje v rozmezí od 25 kW do 250 kW. Hlavním rozdílem kromě 

jejich velikosti je ten, že mají pouze jednu sadu lopatek na kompresoru i turbíně. A pohybují 

se ve vysokých otáčkách. [2] 

Efektivita mikroturbín pro výrobu elektřiny je malá, pohybuje se kolem 15-30%. Což není 

tak podstatné jelikož se mikroturbíny nejčastěji používají do kogenerační výroby 

s rekuperací tepla pro dodávání horké vody. Jednou z jejich výhod je v tom, že produkují 

nízké emise a hluk, díky toho mohou být instalovány do městské zástavby. Například 
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kancelářské budovy, ve větším provedení nemocnice, školy, firmy. Dalším možným využitím 

je pro domácnosti, kdy jednotky s nízkým výkonem budou dodávat teplou vodu apod. Toto 

využití je v dnešní době ovšem poměrně drahé, ale v budoucnu, pokud by došlo 

ke komerčnější výrobě by se cena mohla změnit. 

 

Obrázek 6 Pohyblivý díl mikroturbíny Capstone C30 [2] 

6.1 Princip obecné mikroturbíny 

Turbíny jsou lopatkovité točivé stroje, jejichž princip spočívá v tom, že pracovní médium 

roztáčí lopatky turbíny, tím se tvoří mechanická energie, která se pomocí hřídele a následně 

generátoru mění na energii elektrickou. 

Základní rozdělení turbín je podle směru proudění a podle počtů stupňů. 

Směr proudění:  

a) Axiální turbína– pracovní látka proudí rovnoběžně s osou stroje (osou otáčení). Stroj 

má šikmo natočené lopatky. 

b) Radiální turbína – pracovní látka v turbíně mění směr proudění. Jsou to 

jednostupňové turbíny, malých výkonů. 

Počet stupňů: 

a) Jednostupňové 
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b) Vícestupňové – obsahují více oběžných kol neboli stupňů. 

Tyto turbíny jsou axiální stroje, které jsou schopny produkovat daleko větší výkon 

než turbíny jednostupňové. [2] 

 

6.2 Princip funkce spalovací mikroturbíny 

Pomocí kompresoru vháníme a stlačujeme vzduch ve spalovací komoře, kde se mísí 

s hořlavinou a tvoří tak hořlavou směs. Zapálením směsi se mnohonásobně zvětší objem. 

Spaliny v komoře se začnou stlačovat a jediný možný výstup je na oběžné kolo turbíny, 

které je roztáčeno proudem spalin. 

Turbína, která je spojena pomocí hřídele s generátorem a kompresorem má větší výkon, 

než je příkon kompresoru, tudíž pohání celou soustavu. 

6.3 Hlavní části 

 
Obrázek 6.3 Řez mikroturbínou s popisem [19] 
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6.3.1 Spalovací komora 

Místo, kde probíhá hoření. Pod tlakem je do komory vháněná směs vzduchu a hořlaviny 

(paliva). Hořlavá směs je následně zapálena. Během hoření rychle roste tlak a proud spalin 

pokračuje k turbíně. 

Obecně bývá ve spalovací komoře teplota kolem 700-800°C. Vyšší teplota by podmiňovala 

využití speciálních a tedy velmi drahých materiálů a příliš nízká teplota by způsobovala to, 

že by turbína pracovala s vysokým přebytkem vzduchu, který by znemožňoval spalování. 

V dnešní době je nejčastější tvar spalovací komory prstencový, který obepíná rotor. Je 

používán z důvodu lepší účinnosti a úspory vůči starším válcovým komorám. [2] 

 

6.3.2 Spalovací turbína 

Lopatkovitý točivý stroj, kde probíhá přeměna tepelné a tlakové energie spalin na energii 

mechanickou. Nejčastěji jsou mikroturbíny jednostupňové. Tyto stroje pracují ve vysokých 

otáčkách dosahující hranice 100 tisíc ot/min a malým teplotním spádem, kdy na vstupu do 

turbíny se teplota pohybuje okolo 850°C a výstupu 600°C. [2] 

6.3.3 Kompresor 

Součást stlačující vzduch do spalovací komory kde se následně mísí s palivem. Pomocí 

hřídele je spojen s turbínou, která jej pohání. 

Kompresor využívá mechanickou energii hřídele a přeměňuje ji na tlakovou energii. [2] 

 

6.3.4 Rekuperátor 

Je tepelný výměník, který pomáhá ohřívat vzduch před tím, než vstoupí do spalovací 

komory. Využívá teplo výfukových spalin z turbíny, kterými přihřívá vzduch a tím zvyšuje 
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účinnost celého zařízení při stejných vstupních parametrech. Využitím rekuperátoru se 

proces zefektivní v řádech procent. [2] 

 

6.3.5 Spalinový výměník 

Je část zařízení, která pomocí tepla ze spalin ohřívá topnou vodu pro vytápění určeného 

objektu nebo ohřívá vodu pro jiné využití. [2] 

 

6.4 Výhody 

Výhodou malých turbín, je to, že mají minimální množství pohyblivých dílů tudíž menší šanci 

na poškození. Další velkou výhodou jsou malé nároky na údržbu a provozní péči. V častých 

případech používají mikroturbíny tzv. vzduchová ložiska, díky kterým odpadá olejové 

hospodářství. Tím se výrazně zvyšují intervaly na pravidelný servis. Vůči pístovým 

spalovacím motorům jsou tyto intervaly několikanásobné. Další nespornou výhodou při 

srovnání mikroturbín a spalovacích motorů je jejich ekologičnost. 

6.5 Možnosti využití 

Kromě energetiky se mikroturbíny dají využívat i dalších odvětvích. Dalším typickým 

využitím mikroturbín je v dopravě. Firma Capstone vyvíjela turbíny s označením HEV. 

Nejčastěji se turbíny používaly pro autobusy, ale dále také pro auta, lodě, vlaky, letadla a 

armádu. 

Elektromobily jsou dobrým ekologickým řešením, ale s velmi malým dojezdem na jedno 

nabití. Proto jsou doplněny o elektrický generátor s mikroturbínou, který dobíjí baterie a 

tím mnohonásobně zvyšují dojezd. 

Dobrým příkladem využití spalovacích turbín k pohonu je tank M1 Abrams, který jako 

pohonný agregát využívá dvoukompresorovou spalovací turbínu Honeywell AGT1500 
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s výkonem 1100kW. Díky ní tank získává velké výhody, kvůli snadné vyměnitelnosti a malé 

náročnosti na palivo, jelikož může spalovat palivo jako je nafta, benzín, kerosen apod. 

Dalším možným příkladem aplikace spalovací turbíny k pohonu je elektromobil CMT-380. 

Tento automobil vytvořila firma Capstone, kdy se rozhodli integrovat svou mikroturbínu 

pracující na naftu nebo bioplyn, pro dobíjení akumulátoru. [11] [12] 

 
Obrázek 6.5 Použití mikroturbíny v dopravě[17] 

Mikroturbíny tak slouží k: 

• průběžnému dobíjení baterie v elektrovozidle a tím ke zvýšení dojezdu 

• zvýšení výkonu motoru při akceleraci 

• výrobě energie pro klimatizaci a vytápění 

6.6 Palivo 

Velkou výhodou mikroturbín je fakt, že jsou schopny pracovat s velkou škálou paliv. 

Přechod z jednoho typu paliva na jiný, zahrnuje poměrně malé úpravy na soustrojí. 

Nevýhodou je poměrně vysoká náročnost na kvalitu a čistotu paliva. Z toho důvodu 

nepřicházejí v úvahu pevná paliva a využívají se výhradně paliva plynná nebo kapalná 

v závislosti na možnostech a potřebě provozovatele. 

Volba paliva závisí ve velkém množství případů. Na lokalitě, kde je jednotka umístěna, na 

možnostech dopravování paliva, ekonomických možnostech daného podniku apod. 

Nejčastější volbou paliva je zemní plyn nebo kombinace zemního plynu s méně výhřevným 
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plynem. Dalšími plynnými palivy pak mohou být například propan-butan, skládkový plyn, 

na Ostravsku degazační plyn, dále bioplyny a případně i produkční plyny z různých 

technologií. Co se týče kapalných paliv, častou volbou je nafta, benzín, různé topné a 

rostlinné oleje. 

Předností plynu je především v minimalizaci problémů v podobě zásobování. Problém 

palivového hospodářství je řešen plynovou přípojkou a plynovou stanicí, která zajišťuje 

úpravu tlaku plynu na požadovanou úroveň. [4] [14] [13] 

 

6.7 Výrobci 

Za největší výrobce mikroturbín je v dnešní době považována firma CapstoneTurbineCorp., 

dalším významným výrobcem je italská firma TurbecSpa nebo FlexEnergy. 

 

6.7.1 CapstoneTurbineCorp. 

Je významná Americká společnost založena v roce 1988 díky podpory Ford Motor, NASA a 

GRI. Původně byly turbíny vyvíjeny pro automobilový průmysl, ale v dnešní době jsou 

nejvíce využívány v energetickém průmyslu. 

Capstone považujeme za největšího výrobce v ČR. Vyrábí turbíny s výkony 30, 65, 100 a 200 

kW. Všechny své turbíny sestavují do kontejnerů, které se mohou řadit do sestav pro větší 

výkony.  

Výrobky nepotřebují převodovku, řemeny a jediný pohyblivý díl je hřídel, z toho důvodu 

jsou nenáročné na údržbu. Využívají tzv. vzduchová ložiska, díky kterým odpadá olejové 

hospodářství a klesají náklady. Výrobce uvádí živostnost stroje pohybující se na 40tisících 

hodinách. V ČR je základním palivem zemní plyn, ale palivem může být například topný olej, 

rostlinné oleje nebo kerosin. Největší turbína od Capstone je C200, která má největší 

potenciál. 
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Obrázek 6.7.1 KJ Capstone C600S [16] 

 

Základní parametry mikroturbíny Capstone 

  C30 C65 C200 

Výkon ISO kWel 30 65 200 

Přibližná spotřeba paliva mN
3/hod 12 24 68 

Elektická účinnost ISO % 26 29 33 

Garantovaná účinnost ISO % 24 27 31 

Jmenovité otáčky ot/min 96000 96000 60000 

Výstupní teplota     

Expanzní části turbíny  °C 600 580 640 

Rekuperátoru °C 275 310 280 

Množství spalin kg/s 0,31 0,49 1,3 

Příkon v palivu kW 127 246 666 

Energie ve spalinách kWt 64 162 400 

Měrná spotřeba turbíny MJ/kWh 14,4 12,4 11,6 

Měrná spotřeba generátoru MJ/kWh 13,8 11,6 10,7 
Tabulka 6.7.1 parametry mikroturbín Capstone [2] 

6.7.2 FlexEnergy 

Dalším v dnešní době významným výrobcem spalovacích mikroturbín je americká firma 

FlexEnergy. Tato firma je osvědčený distributor mikroturbín více než deset let. Jejich 

hlavním produktem je GT250S. Jednohřídelová, s mechanickou převodovkou a olejovými 

ložisky. Konstrukce zahrnující rekuperátor, turbínu, plynový kompresor s životností 80 tisíc 
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hodin. 

Výhodou turbín od FlexEnergy je, že mohou pracovat s palivy obsahu metanu od 5 do 100 

procent bez předúpravy. Díky toho jsou vhodné například na skládky odpadu nebo pro důlní 

plyny.  

 

6.7.3 TurbecSPA 

Tato italská firma vyrobila zhruba 400 jednohřídelových turbín s elektronickou 

převodovkou, rekuperátorem, vodním chlazením a olejovým mazáním s názvem T100. 

 

7 TRIGENERACE 

Trigeneracíse nazývá společná výroba tepla, elektřiny a chladu. Trigenerace je jedna 

z rozšířených možností využití kogenerace. Využíváním absorpčních chladičů pro výrobu 

chladu se i výrazně zvyšuje účinnost zařízení. V trigeneraci se také využívá odpadního tepla, 

stejně jako v kogeneraci. Jednoduše řečeno se jednat o spojení kogenerační jednotky 

s absorpční chladící jednotkou. 

Jelikož poptávka po teple není celý rok konstantní, může být v letních měsících teplo 

přeměněno na chlad a klimatizovat tak vybrané prostory. Nejčastěji se tak využívá 

v kancelářských budovách, multifunkčních halách, průmyslových podnicích. [9] 

 

Obrázek 7 Schéma trigenerace s plynovou turbínou [18] 
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8 POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI JEDNOTKY 

Pro posouzení kvality  účinnosti se oběh porovnává za stejných podmínek s Carnotovým 

oběhem, který je určen pro ideální tepelný stroj. 

Úpravy vedoucí k přiblížení k Carnotově cyklu, tudíž i zvýšení účinnosti se nazývají tzv. 

carnotizační prostředky. 

Mezi základní prostředky vedoucí ke zvýšení účinnosti patří: 

1. Regenerace tepla 

2. Dělená komprese 

3. Dělená expanze 

4. Kombinace předešlých možností 

 

8.1 Regenerace tepla 

Tento způsob pracuje na principu toho, že zpětně využívá teplo horkých spalin vycházejících 

z plynové turbíny pro ohřev stlačeného vzduchu za kompresorem. 

Spaliny putují do regeneračního výměníku, kde předávají své teplo stlačenému vzduchu a 

ohřívají ho. Vzduch pak vstupuje do spalovací komory s vyšší teplotou. [1] 

8.2 Dělená komprese 

S mezichlazením částečně stlačeného vzduchu před dalším stlačováním. 

S množstvím dělení kompresního poměru se zvyšuje přiblížení k izotermické kompresi. 

Avšak se zvyšujícím se počtem kompresí stoupá složitost soustavy a její rozměry. S počtem 

dělení se zvyšuje počet kompresorů a mezichladičů. Což má za následek vyšší investiční 

náklady a náchylnost na poruchu soustavy. [1] 
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8.3 Dělená expanze 

S dalším spalováním paliva ve vyexpandovaných spalinách před následným vstupem do 

plynové turbíny. 

V tomto případě jde o snahu přiblížit se izotermické expanzi pomocí rozdělení expanze 

spalin a zařazením dalších spalovacích komor. Z důvodu vyšších investičních a provozních 

nákladů se však používá maximálně dvojí expanze a spalování. 

Spaliny z první spalovací komory po částečné expanzi na turbíně pokračují do druhé 

spalovací komory. Zde přivedené palivo využívá kyslík obsažený ve spalinách, který zůstal 

díky velkému přebytku vzduchu a druhotné spaliny následně expandují na druhé turbíně. 

[1] 
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9 NÁVRH KOGENERAČNÍ JEDNOTKY 

V této části byl proveden výpočet kogenerační jednotky o zadaných parametrech. Výpočet 

byl  proveden ve třech modifikacích. První výpočet pro jednoduchý obvod bez regenerace 

tepla, druhý s regenerací tepla spalin a poslední s dělenou kompresí vzduchu 

s mezichlazením a regenerací tepla. 

Výpočet vychází z požadovaného výkonu elektrického generátoru a zadaných základních 

parametrů turbíny, kompresního poměru a maximální přípustné teploty spalin před 

turbínou. Další zadané parametry jsou výhřevnost plynu, tlak a teplota plynu v rozvodu a 

účinnosti jednotlivých komponentů agregátu. 

9.1 Výpočet kogenerační jednotky 

Název Značka Hodnota Jednotka 

Výkon elektrického generátoru jednotky 𝑃𝑒𝑙 150 kW 

Výhřevnost zemního plynu 𝑄𝑖
𝑟 35771 kJ/mN

3 

Přetlak zemního plynu v rozvodu 𝛥𝑝𝑝𝑙 5000 Pa 

Barometrický tlak 𝑝𝑏 101325 Pa 

Teplota zemního plynu v rozvodu 𝑡1 15 °C 

Tlak nasávaného vzduchu do kompresoru spalovací 
turbíny 

𝑝 0,1 MPa 

Teplota nasávaného vzduchu 𝑡1 15 °C 

Kompresní poměr 𝜀 4 – 

Teplota spalin před turbínou 𝑡3 800 °C 

Izoentropická účinnost kompresoru is-k 0,8 – 

Účinnost spalovací komory sk 0,95 – 

Izoentropická účinnost turbíny is-st 0,8 – 

Mechanická účinnost turboagregátu m 0,95 – 

Účinnost generátoru g 0,96 – 

Izoentropická účinnost plynového kompresoru is-plk 0,9 – 

Mechanická účinnost plynového kompresoru m-plk 0,95 – 

Účinnost elektromotoru plynového kompresoru el-m 0,9 – 

Teoretické množství vzduchu pro spalování ZP 𝑉𝑣𝑧𝑡 9,505 mN
3/mN

3 

Teoretické množství vlhkých spalin při spalování ZP 𝑉𝑠𝑝𝑡
𝑉  10,51 mN

3/mN
3 

Ztráta kotle do okolí 𝜉𝑐𝑘 1,1 % 

Adiabatický exponent pro plyn 𝜅𝑝𝑙 1,33 – 

Adiabatický exponent pro vzduch 𝜅𝑣𝑧 1,4 – 
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Tabulka 9.1 Zadané hodnoty 

9.1.1 Výpočet entalpií 

Plyn: 

𝒊𝒊𝒑𝒍 = 𝟏, 𝟒𝟗𝟒𝟏 ∙ 𝒕𝒊𝒑𝒍 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟑 ∙ 𝒕𝒊𝒑𝒍
𝟐        [𝒌𝑱/𝒎𝑵

𝟑 ] 

𝒊𝒑𝒍𝟏 = 1,4941 ∙ 𝑡𝑝𝑙1 + 0,0013 ∙ 𝑡𝑝𝑙1
2 =  1,4941 ∙ 15 + 0,0013 ∙ 152

= 𝟐𝟐, 𝟕𝟎𝟒𝟎 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(5) 

 

 

𝒊𝒑𝒍𝟐 = 1,4941 ∙ 𝑡𝑝𝑙2 + 0,0013 ∙ 𝑡𝑝𝑙2
2

= 1,4941 ∙ 141,0740 + 0,0013 ∙ 141,07402

= 𝟐𝟑𝟔, 𝟔𝟓𝟏𝟏𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(6) 

Vzduch: 

𝒊𝒊𝒗𝒛 = 𝟏, 𝟑𝟎𝟒𝟐𝟔𝟖. 𝒕𝒊𝒗𝒛 + 𝟏, 𝟎𝟑𝟑𝟐𝟓𝟑 ∙ 𝟏𝟎−𝟒. 𝒕𝒊𝒗𝒛
𝟐        [𝒌𝑱/𝒎𝑵

𝟑 ] 

 

𝒊𝒗𝒛𝟏 = 1,304268 ∙ 𝑡𝑣𝑧1 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 𝑡𝑣𝑧1
2

= 1,304268 ∙ 15 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 152 = 𝟏𝟗, 𝟓𝟖𝟕𝟑 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(7) 

         

 

𝒊𝒗𝒛𝟐 = 1,304268 ∙ 𝑡𝑣𝑧2 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 𝑡𝑣𝑧2
2   

= 1,304268 ∙ 190,0491 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 190,04912      

= 𝟐𝟓𝟏, 𝟔𝟎𝟔𝟗 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(8) 

 

𝒊𝒗𝒛𝟑 = 1,304268 ∙ 𝑡𝑣𝑧3 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 𝑡𝑣𝑧3
2

= 1,304268 ∙ 800 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 8002

= 𝟏𝟏𝟎𝟗, 𝟓𝟒𝟐𝟔 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(9) 
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𝒊𝒗𝒛𝟒 = 1,304268 ∙ 𝑡𝑣𝑧4 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 𝑡𝑣𝑧4
2

= 1,304268 ∙ 519,2211 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 519,22112      

= 𝟕𝟎𝟓, 𝟎𝟓𝟗𝟎 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(10) 

 

𝒊𝒗𝒛𝟓 = 1,304268 ∙ 𝑡𝑣𝑧5 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 𝑡𝑣𝑧5
2

= 1,304268 ∙ 150 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 1502 = 𝟏𝟗𝟕, 𝟗𝟔𝟓𝟎
𝑘𝐽

𝑚𝑁
3  

(11) 

 

𝒊𝒗𝒛𝟐+ = 1,304268 ∙ 𝑡𝑣𝑧2+ + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 𝑡𝑣𝑧2+
2

= 1,304268 ∙ 489,2211 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 489,22112      

= 𝟔𝟔𝟐, 𝟖𝟎𝟓𝟎 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(12) 

 

𝒊𝒗𝒛𝟒+ = 1,304268 ∙ 𝑡𝑣𝑧4+ + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 𝑡𝑣𝑧4+
2

= 1,304268 ∙ 220,0491 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 220,04912

= 𝟐𝟗𝟐, 𝟎𝟎𝟔𝟐 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(13) 

 

Pro 3. výpočet: 

𝒊𝒗𝒛𝟏𝑿 = 1,304268 ∙ 𝑡𝑣𝑧1𝑋 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 𝑡𝑣𝑧1𝑋
2

= 1,304268 ∙ 30 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 302 = 𝟑𝟗, 𝟐𝟐𝟏𝟎 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(14) 

 

𝒊𝒗𝒛𝟐𝑿 = 1,304268 ∙ 𝑡𝑣𝑧2𝑋 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 𝑡𝑣𝑧2𝑋
2

= 1,304268 ∙ 93,8860 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 93,88602

= 𝟏𝟐𝟑, 𝟑𝟔𝟑𝟑 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(15) 

𝒊𝒗𝒛𝟐 = 1,304268 ∙ 𝑡𝑣𝑧2 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 𝑡𝑣𝑧2
2

= 1,304268 ∙ 112,9925 + 1,033253 ∙ 10−4 ∙ 112,99252  

= 𝟏𝟒𝟖, 𝟔𝟗𝟏𝟕 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(16) 
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Spaliny: 

𝒊𝒊𝒔𝒑𝒕𝒗 = 𝟏, 𝟑𝟔𝟐𝟗𝟐𝟔𝟔 ∙ 𝒕𝒊𝒔𝒑 + 𝟏, 𝟔𝟒𝟒𝟒𝟔𝟔 ∙ 𝟏𝟎−𝟒 ∙ 𝒕𝒊𝒔𝒑
𝟐        [𝒌𝑱/𝒎𝑵

𝟑 ] 

 

𝒊𝒔𝒑𝟑 = 1,3629266. 𝑡𝑠𝑝3 + 1,644466 ∙ 10−4. 𝑡𝑠𝑝3
2

= 1,3629266 ∙ 800 + 1,644466 ∙ 10−4 ∙ 8002

= 𝟏𝟏𝟗𝟓, 𝟓𝟖𝟕𝟏 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(17) 

 

𝒊𝒔𝒑𝟒 = 1,3629266 ∙ 𝑡𝑠𝑝4 + 1,644466 ∙ 10−4 ∙ 𝑡𝑠𝑝4
2

= 1,3629266 ∙ 519,2211 + 1,644466 ∙ 10−4 ∙ 519,22112

= 𝟕𝟓𝟏, 𝟗𝟗𝟑𝟓 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(18) 

 

𝒊𝒔𝒑𝟓 = 1,3629266 ∙ 𝑡𝑠𝑝5 + 1,644466 ∙ 10−4 ∙ 𝑡𝑠𝑝5
2

= 1,3629266 ∙ 150 + 1,644466 ∙ 10−4 ∙ 1502

= 𝟐𝟎𝟖, 𝟏𝟑𝟗𝟎 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(19) 

 

𝒊𝒔𝒑𝟒+ = 1,3629266 ∙ 𝑡𝑠𝑝4+ + 1,644466 ∙ 10−4 ∙ 𝑡𝑠𝑝4+
2

= 1,3629266 ∙ 220,0491 + 1,644466 ∙ 10−4 ∙ 220,04912   

= 𝟑𝟎𝟕, 𝟖𝟕𝟑𝟓 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(20) 

 

Určení práce plynového kompresoru: 

Kompresní poměr plynového kompresoru: 

𝜺𝒑𝒍𝒌 =
𝑝𝑏 . 𝜀

𝑝𝑏 + 𝛥𝑝𝑝𝑙
=

101325 ∙ 4

101325 + 5000
= 𝟑, 𝟖𝟏𝟏𝟗       [−] 

(21) 
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Teplota plynu po kompresi: 

Adiabatická: 

𝑇2𝑝𝑙𝐼𝑍𝐸 = 𝑇𝑝𝑙1. 𝜀𝑝𝑙𝑘

(
1−𝜅

𝜅
)

= 288,15 ∙ 3,8119
1,33−1

1,33 = 401,6166𝐾 
(22) 

 

Skutečná: 

𝑻𝟐𝒑𝒍 = 𝑇𝑝𝑙1 +
(𝑇𝑝𝑙2𝐼𝑍𝐸 − 𝑇𝑝𝑙1)

𝜂𝑖𝑠−𝑝𝑙𝑘
= 288,15 +

(401,6166 − 288,15)

0,9

= 414,224 𝐾 = 𝟏𝟒𝟏, 𝟎𝟕𝟒°𝐶 

(23) 

 

Práce plynového kompresoru na 1𝑚𝑁
3  plynu: 

𝑨𝒑𝒍𝒌 =
𝑖𝑝𝑙2 − 𝑖𝑝𝑙1

𝜂𝑚−𝑝𝑙𝑘
=

236,6511 − 22,7040

0,95
= 𝟐𝟐𝟓, 𝟐𝟎𝟕𝟓 𝑘𝐽/𝑚𝑁

3  
(24) 
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9.1.2 Jednoduchý obvod s jednostupňovou kompresí i expanzí, bez 

regenerace spalin 

 
Schéma uspořádání turbíny bez regenerace tepla spalin [20] 

 
 

Určení vnitřní práce vzduchového kompresoru na 1𝒎𝑵
𝟑  plynu 

Teplota vzduchu za kompresorem: 

Adiabatická: 

𝑇2𝐼𝑍𝐸 = 𝑇1 ∙ 𝜀(
𝜅−1

𝜅
) = 288,15 ∙ 4

1,4−1
1,4 = 𝟒𝟐𝟖, 𝟏𝟖𝟗𝟑 𝐾 

(25) 

Skutečná: 

𝑻𝟐 = 𝑇1 +
(𝑇2𝐼𝑍𝐸 − 𝑇1)

𝜂𝑖𝑠−𝑘
= 288,15 +

(428,1893 − 288,15)

0,8
= 463,1991 𝐾

= 𝟏𝟗𝟎, 𝟎𝟒𝟗𝟏°𝐶 

(26) 
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Přebytek vzduchu: 

𝒏 =
𝑄𝑖

𝑟 . 𝜂𝑠𝑘 + 𝑖2𝑝𝑙 ∙ 𝜂𝑠𝑘 + 𝑉𝑣𝑧𝑡 ∙ 𝑖3𝑣𝑧 − 𝑉𝑠𝑝𝑡
𝑣 ∙ 𝑖3𝑠𝑝𝑡

𝑉𝑣𝑧𝑡. (𝑖3𝑣𝑧 − 𝑖2𝑣𝑧 ∙ 𝜂𝑠𝑘)

=
35771 ∙ 0,95 + 236,6511 ∙ 0,95 + 9,505 ∙ 1109,5426 − 10,51 ∙ 1195,5871

9,505 ∙ (1109,5426 − 251,6069 ∙ 0,95)

= 𝟑, 𝟖𝟗𝟎𝟏  

Vnitřní práce vzduchového kompresoru na 1𝑚𝑁
3  plynu: 

𝑨𝒌 = 𝑛. 𝑉𝑣𝑧𝑡. (𝑖2𝑣𝑧 − 𝑖1𝑣𝑧) = 3,8901 ∙ 9,505(251,6064 − 19,5873)

= 𝟖𝟓𝟕𝟗, 𝟎𝟏𝟕𝟔 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(28) 

 

Určení vnitřní práce turbíny na 1𝒎𝑵
𝟑  plynu 

Teplota spalin na výstupu z turbíny: 

Adiabatická: 

𝑇4𝐼𝑍𝐸 =
𝑇3

𝜀
1−𝜅

𝜅

=
1073,15

4
1,4−1

1,4

= 722,1764 𝐾 
(29) 

 

Skutečná: 

𝑻𝟒 = 𝑇3 − (𝑇3 − 𝑇4𝐼𝑍𝐸). 𝜂𝑖𝑠−𝑠𝑡 = 1073,15 − (1073,15 − 722,1764) ∙ 0,8

= 792,3711 𝐾 = 𝟓𝟏𝟗, 𝟐𝟐𝟏𝟏°𝑪 

(30) 

Vnitřní práce turbíny: 

𝑨𝑻 = 𝑉𝑠𝑝𝑡
𝑉 . (𝑖3𝑠𝑝 − 𝑖4𝑠𝑝) + (𝑛 − 1). 𝑉𝑣𝑧𝑡. (𝑖3𝑣𝑧 − 𝑖4𝑣𝑧)

= 10,51(1195,5871 − 751,9935) + (3,8901 − 1) ∙  9,505

∙ (1109,5426 − 705,0590) = 𝟏𝟓𝟕𝟕𝟑, 𝟒𝟗𝟓𝟐 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(31) 

Určení parametrů jednotky 

Vnitřní práce agregátu: 

𝑨𝒂𝒈 = 𝐴𝑇 − 𝐴𝑘 = 15773,4952 − 8579,0176 = 𝟕𝟏𝟗𝟒, 𝟒𝟕𝟕𝟔 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  (32) 
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Práce generátoru: 

𝑨𝒈 = 𝐴𝑎𝑔. 𝜂𝑚. 𝜂𝑔 = 7194,4776 ∙ 0,95 ∙ 0,96 = 𝟔𝟓𝟔𝟏, 𝟑𝟔𝟑𝟔 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  (33) 

Účinnost výroby elektrické energie: 

𝜼𝒆𝒍 =
𝐴𝑔

𝑄𝑖
𝑟 ∙ 100 =

6561,3636

35771
∙ 100 = 𝟏𝟖, 𝟑𝟒𝟐𝟕% 

(34) 

Spotřeba plynu: 

𝑽
•

𝒑𝒍 =
𝑃𝑒𝑙

𝑄𝑖
𝑟 . 𝜂𝑒𝑙

=
150

35771 ∙ 0,183427
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟖𝟔𝟏 𝑚𝑁

3 𝑠⁄  
(35) 

Výkon plynového kompresoru: 

𝑷𝒑𝒍𝒌 = 𝐴𝑝𝑙𝑘. 𝑉
•

𝑝𝑙 = 225,2075 ∙ 0,022861 = 𝟓, 𝟏𝟒𝟖𝟓 𝑘𝑊 (36) 

Čistý elektrický výkon: 

𝑷𝒔íť = 𝑃𝑒𝑙 − 𝑃𝑝𝑙𝑘 = 150 − 5,1485 = 𝟏𝟒𝟒, 𝟖𝟓𝟏𝟓 𝑘𝑊 (37) 

Tepelný výkon kotle: 

𝑷𝒌 = [𝑉𝑠𝑝𝑡
𝑣 . (𝑖4𝑠𝑝 − 𝑖5𝑠𝑝) + (𝑛 − 1). 𝑉𝑣𝑧𝑡. (𝑖4𝑣𝑧 − 𝑖5𝑣𝑧)]. 𝑉

•

𝑝𝑙.
100 − 𝜉𝑐𝑘

100
 

= [10,51(751,9935 − 208,1390) + (3,8901 − 1) ∙ 9,505(705,059

− 197,965)] ∙ 0,022861 ∙
100 − 1,1

100
= 𝟒𝟒𝟒, 𝟏𝟖𝟔𝟓 𝑘𝑊 

(38) 

Celková účinnost jednotky: 

𝜼𝑪 =
𝑃𝑠íť + 𝑃𝑘

𝑉
•

𝑝𝑙 ∙ 𝑄𝑖
𝑟

. 100 =
144,8515 + 444,1865

0,022861 ∙ 35771
∙ 100 = 𝟕𝟐, 𝟎𝟑𝟎𝟓% 

(39) 
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9.1.3 Výpočet s regenerací spalin 

 
Schéma uspořádání turbíny s regenerací tepla spalin [20] 

 

 

 

Určení vnitřní práce vzduchového kompresoru na 1𝒎𝑵
𝟑  plynu 

Teplota vzduchu za kompresorem: 

Adiabatická: 

𝑇2𝐼𝑍𝐸 = 𝑇1 ∙ 𝜀(
𝜅−1

𝜅
) = 288,15 ∙ 4

1,4−1
1,4 = 𝟒𝟐𝟖, 𝟏𝟖𝟗𝟑 𝐾 

(40) 
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Skutečná: 

𝑻𝟐 = 𝑇1 +
(𝑇2𝐼𝑍𝐸 − 𝑇1)

𝜂𝑖𝑠−𝑘
= 288,15 +

(428,1893 − 288,15)

0,8
= 463,1991 𝐾

= 𝟏𝟗𝟎, 𝟎𝟒𝟗𝟏°𝐶 

(41) 

 

Výpočet regeneračního ohřevu vzduchu: 

Volíme teplotu spalin za regeneračním ohřívačem: 

𝑡4+ = 𝑡2 + 30 = 190,0491 + 30 = 𝟐𝟐𝟎, 𝟎𝟒𝟗𝟏°𝐶 (42) 

Teplotu vzduchu za regeneračním ohřívačem: 

𝑡2+ = 𝑡4 − 30 = 519,2211 − 30 = 𝟒𝟖𝟗, 𝟐𝟐𝟏𝟏°𝐶 (43) 

 

Přebytek vzduchu: 

𝒏 =
𝑄𝑖

𝑟 . 𝜂𝑠𝑘 + 𝑖2𝑝𝑙 ∙ 𝜂𝑠𝑘 + 𝑉𝑣𝑧𝑡 ∙ 𝑖3𝑣𝑧 − 𝑉𝑠𝑝𝑡
𝑣 ∙ 𝑖3𝑠𝑝

𝑉𝑣𝑧𝑡. (𝑖3𝑣𝑧 − 𝑖2+𝑣𝑧 ∙ 𝜂𝑠𝑘)

=
35771 ∙ 0,95 + 236,6511 ∙ 0,95 + 9,505 ∙ 1109,5426 − 10,51 ∙ 1195,5871

9,505 ∙ (1109,5426 − 662,805 ∙ 0,95)

= 𝟕, 𝟎𝟓𝟔𝟖  

           (44) 

Vnitřní práce vzduchového kompresoru na 1𝑚𝑁
3  plynu: 

𝑨𝒌 = 𝑛. 𝑉𝑣𝑧𝑡. (𝑖2𝑣𝑧 − 𝑖1𝑣𝑧) = 7,0568 ∙ 9,505(251,6064 − 19,5873)

= 𝟏𝟓𝟓𝟔𝟐, 𝟔𝟖𝟕𝟖 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(45) 

Určení vnitřní práce turbíny na 1𝒎𝑵
𝟑  plynu 

Teplota spalin na výstupu z turbíny: 

Adiabatická: 

𝑇4𝐼𝑍𝐸 =
𝑇3

𝜀
1−𝜅

𝜅

=
1073,15

4
1,4−1

1,4

= 722,1764 𝐾 
(46) 



 
 
 

42 
 
 
 

 

Skutečná: 

𝑻𝟒 = 𝑇3 − (𝑇3 − 𝑇4𝐼𝑍𝐸). 𝜂𝑖𝑠−𝑠𝑡 = 1073,15 − (1073,15 − 722,1764) ∙ 0,8

= 792,3711 𝐾 = 𝟓𝟏𝟗, 𝟐𝟐𝟏𝟏°𝑪 

(47) 

 

Vnitřní práce turbíny: 

𝑨𝑻 = 𝑉𝑠𝑝𝑡
𝑉 . (𝑖3𝑠𝑝 − 𝑖4𝑠𝑝) + (𝑛 − 1). 𝑉𝑣𝑧𝑡. (𝑖3𝑣𝑧 − 𝑖4𝑣𝑧)

= 10,51(1195,5871 − 751,9935) + (7,0568 − 1) ∙  9,505

∙ (1109,5426 − 705,0590) = 𝟐𝟕𝟗𝟒𝟖, 𝟐𝟒𝟐𝟕 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(48) 

 

Určení parametrů jednotky 

Vnitřní práce agregátu: 

𝑨𝒂𝒈 = 𝐴𝑉𝑁𝑇 − 𝐴𝑉𝑁𝑘 = 27948,2427 − 15562,6878 = 𝟏𝟐𝟑𝟖𝟓, 𝟓𝟓𝟒𝟗 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  (49) 

Práce generátoru: 

𝑨𝒈 = 𝐴𝑎𝑔. 𝜂𝑚. 𝜂𝑔 = 12385,5549 ∙ 0,95 ∙ 0,96 = 𝟏𝟏𝟐𝟗𝟓, 𝟔𝟐𝟔𝟏 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  (50) 

Teplo, přivedené regenerací: 

𝑸𝒓𝒆𝒈 = 𝑛. 𝑉𝑣𝑧𝑡. (𝑖2+𝑣𝑧 − 𝑖2𝑣𝑧) = 7,0568 ∙ 9,505(662,805 − 251,6069)

= 𝟐𝟕𝟓𝟖𝟏, 𝟎𝟔𝟒𝟗 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(51) 

Účinnost výroby elektrické energie: 

𝜼𝒆𝒍 =
𝐴𝑔

(𝑉𝑠𝑝𝑡
𝑣 ∙ 𝑖3𝑠𝑝) + (𝑛 − 1) ∙ 𝑉𝑣𝑧𝑡 ∙ 𝑖3𝑣𝑧 − 𝑛 ∙ 𝑉𝑣𝑧𝑡 ∙ 𝑖2+𝑣𝑧

∙ 100

=
11295,6261

(10,51 ∙ 1195,5871) + (7,0568 − 1) ∙ 9,505 ∙ 1109,5426 − 7,0568 ∙ 9,505 ∙ 662,805

∙ 100 = 𝟑𝟓, 𝟑𝟏𝟔𝟐% 
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Spotřeba plynu: 

𝑽
•

𝒑𝒍 =
𝑃𝑒𝑙

𝑄𝑖
𝑟 . 𝜂𝑒𝑙

=
150

35771 ∙ 0,353162
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟏𝟖𝟕𝟒 𝑚𝑁

3 𝑠⁄  
(53) 

Výkon plynového kompresoru: 

𝑷𝒑𝒍𝒌 = 𝐴𝑝𝑙𝑘. 𝑉
•

𝑝𝑙 = 225,2075 ∙ 0,011874 = 𝟐, 𝟔𝟕𝟒𝟏 𝑘𝑊 (54) 

Čistý elektrický výkon: 

𝑷𝒔íť = 𝑃𝑒𝑙 − 𝑃𝑝𝑙𝑘 = 150 − 2,6741 = 𝟏𝟒𝟕, 𝟑𝟐𝟓𝟗 𝑘𝑊 (55) 

Tepelný výkon kotle: 

𝑷𝒌 = [𝑉𝑠𝑝𝑡
𝑣 . (𝑖4+𝑠𝑝 − 𝑖5𝑠𝑝) + (𝑛 − 1). 𝑉𝑣𝑧𝑡. (𝑖4+𝑣𝑧 − 𝑖5𝑣𝑧)]. 𝑉

•

𝑝𝑙.
100 − 𝜉𝑐𝑘

100
 

= [10,51(307,8535 − 208,1390) + (7,0568 − 1)

∙ 9,505(292,062 − 197,965)] ∙ 0,011874 ∙
100 − 1,1

100

= 𝟕𝟓, 𝟖𝟖𝟕𝟓 𝑘𝑊 

(56) 

Čistá účinnost výroby elektřiny: 

𝜼𝒆𝒍𝒔𝒊𝒕 =
𝑃𝑠𝑖𝑡

𝑉𝑝𝑙.
•

𝑄𝑖
𝑟

. 100 =
147,3259

0,011874 ∙ 35771
∙ 100 = 𝟑𝟒, 𝟗𝟔% 

(57) 

Celková účinnost jednotky: 

𝜼𝑪 =
𝑃𝑠𝑖𝑡 + 𝑃𝑘

𝑉𝑝𝑙 .
•

𝑄𝑖
𝑟

. 100 =
147,3259 + 75,8875

0,011874 ∙ 35771
∙ 100 = 𝟓𝟐, 𝟓𝟓% 

(58) 
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9.1.4 Výpočet s dělenou kompresí vzduchu s mezichlazením a 

regenerací tepla spalin 

 
Schéma uspořádání turbíny s dělenou kompresí vzduchu s mezichlazením a regenerací tepla spalin (a 

využitím tepla z mezichladiče) [20] 

 

Kompresní poměr plynového kompresoru: 

𝜺𝒑𝒍𝒌 =
𝑝𝑏 . 𝜀

𝑝𝑏 + 𝛥𝑝𝑝𝑙
=

101325 ∗ 4

101325 + 5000
= 𝟑, 𝟖𝟏𝟏𝟗 

(59) 

 

Teplota plynu po kompresi:  

Adiabatická: 

𝑇2𝑝𝑙𝐼𝑍𝐸 = 𝑇𝑝𝑙1. 𝜀𝑝𝑙𝑘

(
1−𝜅

𝜅
)

= 288,15 ∙ 3,8119
1,33−1

1,33 = 401,6166𝐾 
(60) 
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Skutečná: 

𝑻𝟐𝒑𝒍 = 𝑇𝑝𝑙1 +
(𝑇𝑝𝑙2𝐼𝑍𝐸 − 𝑇𝑝𝑙1)

𝜂𝑖𝑠−𝑝𝑙𝑘
= 288,15 +

(401,6166 − 288,15)

0,9

= 414,224 𝐾 = 𝟏𝟒𝟏, 𝟎𝟕𝟒°𝐶 

(61) 

 

Práce plynového kompresoru na 1 mN
3 plynu: 

𝑨𝒑𝒍𝒌 =
𝑖𝑝𝑙2 − 𝑖𝑝𝑙1

𝜂𝑚−𝑝𝑙𝑘
=

236,6511 − 22,7040

0,95
= 𝟐𝟐𝟓, 𝟐𝟎𝟕𝟓 𝑘𝐽/𝑚𝑁

3  
(62) 

 

Určení vnitřní práce vzduchového kompresoru na 1 mN
3 plynu:  

Komprese bude rozdělena na dva stupně a teplo z mezichladiče bude využito pro přípravu 

teplé vody. Přepokládané ochlazení vzduchu v mezichladiči bude na 30°C. 

Určení dílčího kompresního poměru: 

𝜺𝒊 = √𝜀 = √4 = 𝟐 (63) 

Teplota vzduchu za 1. stupněm kompresoru: 

Adiabatická: 

𝑇2𝑋𝐼𝑍𝐸 = 𝑇1. 𝜀1

(
1−𝜅

𝜅
)

= 288,15 + 2
1,4−1

1,4 = 351,2588 𝐾 
(64) 

 

Skutečná: 

𝑻𝟐𝑿 = 𝑇1 +
(𝑇2𝑋𝐼𝑍𝐸 − 𝑇1)

𝜂𝑖𝑠−𝑘
= 288,15 +

(351,2588 − 288,15)

0,8
= 367,036  𝐾

= 𝟗𝟑, 𝟖𝟖𝟔 °𝐶 

(65) 
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Teplota vzduchu za 2. stupněm kompresoru: 

Adiabatická: 

𝑇2𝐼𝑍𝐸 = 𝑇1𝑋 . 𝜀2

(
1−𝜅

𝜅
)

= 303,15 ∙ 2
1,4−1

1,4 = 369,544 𝐾 
(66) 

 

Skutečná: 

𝑻𝟐 = 𝑇1𝑋 +
(𝑇2𝐼𝑍𝐸 − 𝑇1𝑋)

𝜂𝐼𝑍𝐸𝑉𝑁𝑘
= 303,15 +

(369,544 − 303,15)

0,8
= 386,1425 𝐾

= 𝟏𝟏𝟐, 𝟗𝟗𝟐𝟓 °𝐶 

(67) 

 

Výpočet regeneračního ohřevu vzduchu: 

Volíme teplotu spalin za regeneračním ohřívačem: 

𝑡4+ = 𝑡2 + 30 = 112,9925 + 30 = 𝟏𝟒𝟐, 𝟗𝟗𝟐𝟓 °𝐶 (68) 

 

Teplotu vzduchu za regeneračním ohřívačem: 

𝑡2+ = 𝑡4 − 30 = 519,2211 − 30 = 𝟒𝟖𝟗, 𝟐𝟐𝟏𝟏°𝐶 (69) 

 

Přebytek vzduchu: 

𝒏 =
𝑄𝑖

𝑟 ∙ 𝜂𝑠𝑘 + 𝑖2𝑝𝑙 ∙ 𝜂𝑠𝑘 + 𝑉𝑣𝑧𝑡 ∙ 𝑖3𝑣𝑧 − 𝑉𝑠𝑝𝑡
𝑣 ∙ 𝑖3𝑠𝑝

𝑉𝑣𝑧𝑡. (𝑖3𝑣𝑧 − 𝑖2+𝑣𝑧 ∙ 𝜂𝑠𝑘)

=
35771 ∙ 0,95 + 236,6511 ∙ 0,95 + 9,505 ∙ 1109,5426 − 10,51 ∙ 1195,5871

9,505(1109,5426 − 662,805 ∙ 0,95)

= 𝟕, 𝟎𝟓𝟖𝟔 
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Vnitřní práce vzduchového kompresoru na 1 mN
3 plynu: 

𝑨𝒌 = 𝑛. 𝑉𝑣𝑧𝑡. [(𝑖2𝑥𝑣𝑧 − 𝑖1𝑣𝑧) + (𝑖2𝑣𝑧 − 𝑖1𝑋𝑣𝑧)]

= 7,0586

∙ 9,505[(123,3633 − 19,5873) + (148,6917 − 39,221)]

= 𝟏𝟒𝟑𝟎𝟑, 𝟒𝟗𝟕𝟕 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(71) 

Určení vnitřní práce turbíny na 1 mN
3 plynu: 

Teplota spalin na výstupu z turbíny: 

Adiabatická: 

𝑇4𝐼𝑍𝐸 =
𝑇3

𝜀
1−𝜅

𝜅

=
1073,15

4
1,4−1

1,4

= 722,1764 𝐾 
(72) 

 

Skutečná: 

𝑻𝟒 = 𝑇3 − (𝑇3 − 𝑇4𝐼𝑍𝐸). 𝜂𝑖𝑠−𝑠𝑡 = 1073,15 − (1073,15 − 722,1764) ∙ 0,8

= 792,3711 𝐾 = 𝟓𝟏𝟗, 𝟐𝟐𝟏𝟏 °𝐶 

(73) 

 

Vnitřní práce turbíny: 

𝑨𝑻 = 𝑉𝑠𝑝𝑡
𝑉 . (𝑖3𝑠𝑝 − 𝑖4𝑠𝑝) + (𝑛 − 1). 𝑉𝑣𝑧𝑡. (𝑖3𝑣𝑧 − 𝑖4𝑣𝑧)

= 10,51 ∙ (1195,5871 − 751,9935) + (7,0568 − 1)

∙ 9,505(1109,5426 − 705,059) = 𝟐𝟕𝟗𝟒𝟖, 𝟐𝟒𝟐𝟕 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(74) 

 

Určení parametrů jednotky 

Vnitřní práce agregátu: 

𝑨𝒂𝒈 = 𝐴𝑉𝑁𝑇 − 𝐴𝑉𝑁𝑘 = 27948,2427 − 14303,4977 = 𝟏𝟑𝟔𝟒𝟒, 𝟕𝟒𝟓 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  (75) 
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Práce generátoru: 

𝑨𝒈 = 𝐴𝑎𝑔. 𝜂𝑚. 𝜂𝑔 = 13644,745 ∙ 0,96 ∙ 0,95 = 𝟏𝟐𝟒𝟒𝟒, 𝟎𝟎𝟕𝟒 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  (76) 

 

Teplo, přivedené regenerací: 

𝑸𝒓𝒆𝒈 = 𝑛. 𝑉𝑣𝑧𝑡. (𝑖2+𝑣𝑧 − 𝑖2𝑣𝑧) = 7,0568(662,805 − 148,6917) ∙ 9,505

= 𝟑𝟒𝟒𝟖𝟒, 𝟎𝟗 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(77) 

Účinnost výroby elektrické energie: 

𝜼𝒆𝒍 =
𝐴𝑔

(𝑉𝑠𝑝𝑡
𝑣 ∙ 𝑖3𝑠𝑝) + (𝑛 − 1) ∙ 𝑉𝑣𝑧𝑡 ∙ 𝑖3𝑣𝑧 − 𝑛 ∙ 𝑉𝑣𝑧𝑡 ∙ 𝑖2+𝑣𝑧

∙ 100

=
12444,0074

(10,51 ∙ 1195,5871) + (7,0568 − 1) ∙ 9,505 ∙ 1109,5426 − 7,0568 ∙ 9,505 ∙ 662,805

∙ 100 = 𝟑𝟖, 𝟗𝟎𝟕% 

Spotřeba plynu: 

𝑽
•

𝒑𝒍 =
𝑃𝑒𝑙

𝑄𝑖
𝑟 ∙ 𝜂𝑒𝑙

=
150

35771 ∙ 0,38907
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟕𝟕𝟖 𝑚𝑁

3 𝑠⁄  
(79) 

 

Výkon plynového kompresoru: 

𝑷𝒑𝒍𝒌 = 𝐴𝑝𝑙𝑘 ∙ 𝑉
•

𝑝𝑙 = 225,2075 ∙ 0,010778 = 𝟐, 𝟒𝟐𝟕𝟑 𝑘𝑊 (80) 

 

Čistý elektrický výkon: 

𝑷𝒔íť = 𝑃𝑒𝑙 − 𝑃𝑝𝑙𝑘 = 150 − 2,4273 = 𝟏𝟒𝟕, 𝟓𝟕𝟐𝟕 𝑘𝑊 (81) 
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Tepelný výkon mezichladiče vzduchu: 

𝑷𝑴𝑪𝒉 = 𝑛 ∙ 𝑉𝑣𝑧𝑡
𝑣 (𝑖𝑣𝑧2𝑋 − 𝑖𝑣𝑧1𝑋) ∙ 𝑉

•

𝑝𝑙 ∙
100 − 𝜉𝑐𝑘

100

= 7,0568 ∙ 9,505 ∙ (123,3633 − 39,221) ∙ 0,010778 ∙
100 − 1,1

100

= 𝟔𝟎, 𝟏𝟔𝟎𝟏 𝑘𝑊 

(82) 

 

Celková účinnost jednotky: 

𝜼𝑪 =
𝑃𝑠íť + 𝑃𝑀𝑐ℎ

𝑉
•

𝑝𝑙 ∙ 𝑄𝑖
𝑟

. 100 =
147,5727 + 60,1601

0,010778 ∙ 35771
∙ 100 = 𝟓𝟑, 𝟖𝟖 % 

(83) 
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10 NÁVRH VÝMĚNÍKU SPALINY – VODA 

 Značka Hodnota Jednotka 

Teoretické množství vzduchu 𝑉𝑣𝑧𝑡 9,505 mN
3/mN

3 

Teoretické množství vlhkých spalin 𝑉𝑠𝑝𝑡
𝑉  10,51 mN

3/mN
3 

Spotřeba plynu 𝑉
•

𝑝𝑙 
0,022861 mN

3/s 

Teplota spalin na vstupu do výměníku 𝑡𝑆𝑃𝑖𝑛 519,2211 °C 

Teplota spalin na výstupu 𝑡𝑆𝑃𝑜𝑢𝑡 150 °C 

Teplota vody na vstupu 𝑡𝑉𝑖𝑛 70 °C 

Teplota vody na výstupu 𝑡𝑉𝑜𝑢𝑡 90 °C 

Přebytek vzduchu 𝑛 3,8901 – 

Ztráty 𝜉𝑐𝑘 1,1 % 

Hustota vody při 60°C 𝜌𝑉 983,38 kg/m3 

Měrná tepelná kapacita vody 𝑐𝑃 4,2 kJ/kgK 
Tabulka 10.1 Parametry výměníku 

 

Obrázek 10.1 Princip protiproudého výměníku[20] 
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Obrázek 10.2 Schéma protiproudého výměníku[20] 

Entalpie spalin: 

Spaliny na vstupu: 

𝒊𝑺𝑷𝒊𝒏 = 1,3629266 ∙ 𝑡𝑆𝑃𝑖𝑛 + 1,644466 ∙ 10−4 ∙ 𝑡𝑆𝑃𝑖𝑛
2

= 1,3629266 ∙ 519,2211 + 1,644466 ∙ 10−4 ∙ 519,22112

= 𝟕𝟓𝟏, 𝟗𝟗𝟑𝟓 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(84) 

 

Spaliny na výstupu: 

𝒊𝑺𝑷𝒐𝒖𝒕 = 1,3629266 ∙ 𝑡𝑆𝑃𝑜𝑢𝑡 + 1,644466 ∙ 10−4 ∙ 𝑡𝑆𝑃𝑜𝑢𝑡
2

= 1,3629266 ∙ 150 + 1,644466 ∙ 10−4 ∙ 1502

= 𝟐𝟎𝟖, 𝟏𝟑𝟗𝟎 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  

(85) 

 

DELTA spalin 

∆𝒊𝑺𝑷 = 𝑖𝑆𝑃𝑖𝑛 − 𝑖𝑆𝑃𝑜𝑢𝑡 = 751,9935 − 208,1390 = 𝟓𝟒𝟑, 𝟖𝟓𝟒𝟓 𝑘𝐽/𝑚𝑁
3  (86) 
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Množství spalin: 

�̇�𝒔𝒑 = 𝑉𝑝𝑙
̇ ∙ (𝑉𝑠𝑝𝑡

𝑣 + (𝑛 − 1) ∙ 𝑉𝑣𝑧𝑡)

= 0,022861 ∙ (10,51 + (3,8901 − 1) ∙ 9,505)

= 𝟎, 𝟖𝟔𝟖𝟐𝟕 
𝑚𝑁

3

𝑠⁄  

(87) 

Příkon ve spalinách: 

𝑷𝒑 = �̇�𝑠𝑝 ∙ 𝑖𝑆𝑃𝑖𝑛 = 𝑉𝑝𝑙
̇ ∙ (𝑉𝑠𝑝𝑡

𝑣 + (𝑛 − 1) ∙ 𝑉𝑣𝑧𝑡) ∙ 𝑖𝑆𝑃𝑖𝑛 = 0,022861 ∙ (10,51 +

(3,8901 − 1) ∙ 9,505) ∙ 751,9935 = 𝟔𝟓𝟐, 𝟗𝟑𝟑 𝑘𝑊 

(88) 

Výkon ve spalinách: 

𝑷𝒗 = �̇�𝑠𝑝 ∙ ∆𝑖𝑆𝑃 = 𝑉𝑝𝑙
̇ ∙ (𝑉𝑠𝑝𝑡

𝑣 + (𝑛 − 1) ∙ 𝑉𝑣𝑧𝑡) ∙ ∆𝑖𝑆𝑃

= 0,022861 ∙ (10,51 + (3,8901 − 1) ∙ 9,505) ∙ 543,8545

= 𝟒𝟕𝟐, 𝟐𝟏𝟐𝟓 𝑘𝑊 

(89) 

 

Ztráty: 

𝑷𝒁𝑻 = 𝑃𝑝 ∙ 𝜉𝑐𝑘 = 652,933 ∙ 0,011 = 𝟕, 𝟏𝟖𝟐𝟑 𝑘𝑊 (90) 

 

Výkon výměníku: 

𝑷𝑻 = 𝑃𝑝 − 𝑃𝑣 − 𝑃𝑍𝑇 = 652,9330 − 472,2125 − 7,1823 = 𝟏𝟕𝟑, 𝟓𝟑𝟖𝟐 𝑘𝑊 (91) 

 

Levá strana výměníku: 

∆𝒕´ = 𝑡𝑆𝑃𝑖𝑛 − 𝑡𝑉𝑜𝑢𝑡 = 519,2211 − 90 = 𝟒𝟐𝟗, 𝟐𝟐𝟏𝟏 °𝐶 (92) 

 

Pravá strana výměníku: 

∆𝒕´´ = 𝑡𝑆𝑃𝑜𝑢𝑡 − 𝑡𝑉𝑖𝑛 = 150 − 70 = 𝟖𝟎 °𝐶 (93) 
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Střední teplota vody: 

𝒕𝑽𝒔 =
𝑡𝑉𝑖𝑛 + 𝑡𝑉𝑜𝑢𝑡

2
=

90 + 70

2
= 𝟖𝟎 °𝐶 

(94) 

 

Hmotnostní průtok: 

�̇�𝑽 =
𝑃𝑇

𝑐𝑃 ∙ ∆𝑡𝑉
=

173,5382

4,2 ∙ (90 − 70)
= 𝟐, 𝟎𝟔𝟓𝟗 

𝑘𝑔
𝑠⁄  

(95) 

 

Objemový průtok: 

�̇�𝑽 =
�̇�𝑉

𝜌𝑉
=

2,0659

983,38
= 2,1 ∙ 10−3

𝑚3

𝑠
= 𝟐, 𝟏 𝑙/𝑠 

(96) 
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ZÁVĚR 

Kogenerační výroba je významným prostředkem pro šetření PEZ. Díky využívaní odpadního 

tepla, které je v oddělené výrobě mařeno, se účinnost zařízení výrazně zvyšuje a tím šetří 

palivo. 

Ve své práci jsem se zabýval výpočtem elektrické a celkové účinnosti zařízení ve třech 

modifikacích, konkrétně bez regenerace tepla spalin, s regenerací tepla spalin a dělenou 

kompresí s mezichlazením a regeneračním ohřevem vzduchu. Dále pak výpočtem výměníku 

SPALINY – VODA.  

Pohonem jednotky byla spalovací turbína o výkonu 150 kW. Tento pohon ve srovnání se 

spalovacím motorem má velkou výhodu ve své jednoduchosti koncepce, určité prvky jako 

například použití vzduchových ložisek značně šetří náklady, díky vypadnutí olejového 

hospodářství a s tím spojených intervalů pro pravidelnou údržbu zařízení. Naopak 

nevýhodou spalovací turbíny je vůči spalovacímu motoru velká pořizovací cena a v případě 

koncepce s regenerací i nižší účinnost. 

Z vypočtených hodnot vyplývá, že celková účinnost je nejvyšší v případě bez regenerace 

tepla spalin, kdy dosahovala 72%, avšak v tomto případě je účinnost výroby elektrické 

energie nejnižší, pouze 18,34%. Zavedením regeneračního ohřevu pro ohřívání vzduchu 

před vstupem do spalovací komory získáme velké zvýšení elektrické účinnosti 35,31% na 

úkor účinnosti celkové, která je 52,55%. Nejlepší elektrickou účinnost jsme získali v případě 

dělené komprese s mezichlazením a regenerací tepla, kdy byla 38,9% a celková pak 53,88%. 

Poslední částí byl výpočet protiproudého výměníku, kdy byla ohřívaná voda z teploty 70°C 

na teplotu 90°C. Výměník dosahuje výkonu 173,5 kW se ztrátami 7,18 kW. V tomto případě 

se se nám může naskytnout možnost jak zvýšit celkovou účinnost zařízení. Tím, že bychom 

udělali ze zařízení kondenzační kotel tak, že bychom ochladili spaliny na nižší teplotu. 
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