
1 

 

 



2 

 

 



3 

 

 



4 

 

 



5 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie. Uvádí 

přehled všech kogeneračních jednotek a jejich aplikaci v bioplynových stanicích. Hodnotí 

výrobu bioplynu a jeho využití v konkrétní kogenerační jednotce se spalovacím motorem 

Tedom Quanto D580 Bio. Uvádí možnost alternativního řešení kogenerace s mikroturbínou 

v této bioplynové stanici. Porovnává aplikaci spalovacího motoru a mikroturbíny z hlediska 

technického, ekologického i ekonomického. Stanovuje doby návratnosti instalovaných 

spalovacích zařízení i možnosti využití obou typů vznikajících energií z bioplynu.   

Klíčová slova: kogenerace, spalovací motor, mikroturbína, bioplynová stanice. 

ABSTRACT 

This thesis deals with combined heat and power production. This work lists all 

cogeneration units and their application in biogas plants. It evaluates the production of biogas 

and its use in the specific cogeneration unit with an internal combustion engine Tedom 

Quanto D580 Bio. It mentions the possibility of alternative solutions with micro turbine 

cogeneration in the biogas plant. It compares the application of the engine with the application 

of the micro turbine in terms of the technical, environmental and economic point of view. 

This thesis sets the recovery of installed combustion equipment and it lists the possibilities of 

the energy utilization from both types of energy produced from biogas. 

 

Keywords: cogeneration, combustion engine, micro turbines, biogas plant. 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (KVET). Při 

vzniku této práce byla využita spolupráce s vybranou bioplynovou stanicí, která poskytla 

anonymní data pro zpracování praktické části této práce. Z pohledu bioplynových stanic, se 

jedná o velice aktuální téma, neboť se na jaře tohoto roku schvaloval zákon o podporovaných 

zdrojích, což se týká i kombinované výroby tepla a elektřiny v bioplynových stanicích.   

Práce se zabývá i kogeneračními jednotkami používanými v současné době a jejich 

stručnému popisu. V teoretické části je popsán i proces anaerobní fermentace, při které 

bioplyn vzniká. V praktické části je porovnána kogenerační jednotka TEDOM Quanto D580 

Bio s možností nasazení mikroturbíny. Obě spalovací zařízení jsou porovnána z hlediska 

technického, ekonomického a ekologického. V závěru jsou uvedeny možnosti jak využít 

přebytečné teplo z KVET. 

Při vstupu do Evropské unie se Česká republika zavázala, že podíl energie 

z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě bude v roce 2010 8 %. Tento cíl byl 

splněn. Státní podpora však vedla k tomu, že biomasa byla spoluspalována ve větších zdrojích 

s malým podílem kombinované výroby elektřiny a tepla. Bioplynové stanice byly stavěny 

převážně pouze pro výrobu elektřiny. Nová směrnice EU o podpoře energie z obnovitelných 

zdrojů stanovuje do roku 2020 podíl energie z OZE navýšit na 13 %. Tento cíl je předmětem 

právě připravovaného zákona. Snahou je zefektivnit náklady na podporu a zahrnout i jiné 

zdroje energie, tím i zmírnit cenu energií pro konečného spotřebitele. 
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2   KOGENERACE 

Energetické hospodářství (EH) slouží k zajištění uspokojení poptávky spotřeby po 

určitém druhu zboží. EH je složeno z výrobních řetězců a vlastní spotřeby energetických 

zdrojů. Tyto řetězce představují transformaci a dopravu primárních zdrojů přímo ke 

spotřebiteli, který využívá konečné užitné energetické zdroje. Zdroje představují buď 

požadovanou formu energie, anebo jsou připraveny pro konečnou transformaci u spotřebitele. 

Výrobní řetězec je doprovázen vynakládáním určitých nákladů, které se promítají zvýšením 

ceny prvotní suroviny, která do řetězce vstupuje na konečnou cenu výrobku. Energetické 

řetězce jsou specifické v tom, že postupnou transformací dochází ke ztrátám energie. Nelze 

opomenout doprovodné vlivy související s realizací výrobního energetického řetězce – jsou to 

těžba, transformace, zušlechtění a doprava energetického zdroje, což má výrazný vliv na 

životní prostředí [1,2].  

Kogenerace je sdružená výroba elektřiny a tepla. Její předností je snížení primárních 

energetických zdrojů a s tím související zmenšení škodlivých emisí vznikajících při 

transformaci primárních energetických zdrojů do požadovaných forem energií [2,3]. 

Kogenerační jednotka může obsahovat různé spalovací jednotky pro přeměnu 

primárního paliva na elektřinu a teplo. 

2.1   Kogenerace s parními turbínami a motory  

Parní turbínu, která slouží jako motor, lze zapojit dvěma způsoby: 

 Parní turbína protitlaková 

 Parní turbína kondenzační s odběrem páry pro dodávku tepla spotřebiteli 

Jednodušší uspořádání představuje zapojení s protitlakovou turbínou. Schéma jejího 

zapojení je na obr. 1. Zapojení kondenzační turbíny s odběrem páry znázorňuje obr. 2. 

Pracovní pára, která vstupuje do turbíny, musí mít vysoký tlak i teplotu. Vstupní tlak 

páry je 3,5 – 6,3 MPa a teplota 450 – 500 °C pro turbíny menšího výkonu (do 30 kW), pro 

největší teplárenské protitlakové turbíny je uváděna teplota do 560 °C a tlak do 16 MPa [2]. 

Zvyšování vstupních parametrů páry zvyšuje investiční náklady, ale zlepšuje teplárenské 

parametry zdroje [1,2].  
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Obr. 1  Zapojení protitlakové 

            parní turbíny 

 

Obr. 2  Zapojení kondenzační 

parní turbíny 

1 – parní kotel, 2 – parní turbína, 3 – napájecí nádrž, 4 – ohřívák topné vody,  

5 – spotřebič tepla, 6 – kondenzátor, 7 – chladicí věž [1] 

 

 

Výhodou zařízení s parními turbínami je možnost spalovat v kotli libovolná paliva 

zahrnující plyn, mazut, uhlí, tuhé komunální odpady apod. Kotle jsou často uzpůsobeny 

spalování kombinovaných paliv. Rozmezí používaných výkonů je široké. Pohybuje se od 

1000 kWe do 250 MWe [2]. Pro protitlaké turbíny je hodnota tepelného výkonu, který lze 

odebírat vyšší. Poměr elektrické a teplené energie je nízký. Parní turbíny jsou vhodné pro 

velký odběr tepelné energie.  

Elektrická účinnost se pohybuje od 35 % u velkých kondenzačních turbín, u malých 

protitlakých turbín do 8 %. Termodynamická účinnost je udávána v rozmezí od 65 % pro 

malé jednotky, do 90 % pro jednotky velkých výkonů [2]. Čím vyšší parametry páry se 

požívají, tím vyšší je hodnota účinnosti. Na druhou stranu dochází k výrazně se zvyšujícím 

provozním a investičním nákladům parního generátoru [2].  

Protitlaké turbíny využívají pro dodávku tepla veškeré množství páry pro zisk 

technické práce. Teplo je odebíráno na výstupu z turbíny. Dodávaná tepelná energie má nízké 

parametry. Celkové využití paliva je vysoké, ale získaná elektrická energie je malá.  

U kondenzačních turbín se preferuje výroba elektrické energie.  Pára z výstupu turbíny 

vede do kondenzátoru. Kondenzační teplo je z oběhu odváděno při teplotě okolí, tím je 

 

 

 

 

Údaje k nahlédnutí u vedoucí diplomové práce 
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dosažena velmi nízká hodnota výstupního tlaku z turbíny.  Takto se dosahuje maximalizace 

zisku elektrické energie. Odváděné teplo se nedá užitečně využít, což způsobuje nízká teplota. 

Dodávka tepla se provádí odběrem páry z turbíny v průběhu expanze nebo odběrem přímo na 

výstupu z parního generátoru. Tyto jednotky jsou vhodné pro výrobce elektrické energie, pro 

které je teplo pouze vedlejším produktem [1,2].  

V moderní decentralizované kogenerační výrobě jsou používány parní turbíny 

menšího výkonu. Ty mohou být jednostupňové, dvoustupňové a vícestupňové.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3  Parní turbína Siemens SST-800 [4].  

Na obr. 3 je parní turbína od společnosti Siemens. Dosahuje výkonu až 150 MW. Je 

možné ji zapojit jako kondenzační nebo protitlakou [4]. 

Energetická bilance transformace energie obsažené v palivu na páru a elektřinu pro 

protitlakou parní turbínu: 

Na začátku procesu je palivo (100 %), které se mění na páru. Při této transformaci 

dochází ke ztrátám, které vznikly při uvolnění tepelné energie (15 %). Dále dochází ke 

ztrátám při transformaci na elektrickou energii (0,8 %). Výstupem je elektrická energie (8,2 

%) a nízkoteplotní tepelná energie (76 %). 

Pro kondenzační parní turbínu: 

Na začátku opět vstupuje palivo (100 %) a při vzniku páry dochází ke ztrátám při 

uvolnění tepelné energie (14 %). Ztráty při transformaci na elektrickou energii tvoří 1 %. 10 
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% tvoří využité kondenzační teplo, nevyužité kondenzační teplo 50 % a elektrická energie 

25 %.  

Výhody a nevýhody parních turbín v kogeneraci. 

Výhody: 

 Použití různých paliv 

 Libovolná forma dodávaného tepla – horká voda, pára 

 Velký rozsah jednotkových výkonů 

 Vysoká celková účinnost kogeneračního zdroje 

 Dlouhá životnost 

Nevýhody: 

 Poměrně velké investiční náklady 

 Složité zařízení 

 Malý poměr elektrického a tepelného výkonu 

 Velké požadavky na prostor 

2.1.1   Parní motor 

Je objemový parní stroj, skládá se z bloku motoru, válců, pístů a šoupátkového 

rozvodu. Parní motor pohání elektrický generátor. Oba jsou umístěny ve společném rámu, 

který je využíván i pro další příslušenství motoru. Konstruován je tak, aby nedošlo ke 

znečištění páry mazacím olejem [1]. 

Proti parním turbínám má výhodu – může zpracovávat menší množství páry při větším 

tlakovém spádu. Pro provoz parního motoru stačí sytá pára. Pokud je soustrojí parního motoru 

a generátoru vybaveno pro ostrovní provoz, je možné ho využít i jako náhradní zdroj 

elektrické energie.  

2.1.2   Organický Rankinův cyklus (ORC) 

Používá organické látky, u kterých se entropie nasycených par zvyšuje s teplotou. 

Jednou z výhod těchto látek je, že mají vysokou molovou hmotnost. I při nízkých teplotách se 

udržují v kapalném stavu, při značně nižším tlaku než voda. Nejčastěji se používají silikonové 

látky, případně toluen. Dříve byly používány freony a čpavek. Po expanzi v turbíně je zbylá 
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část tepla přehřáté páry organické látky o nízkém tlaku regenerována zpět do tepelného oběhu 

pomocí regenerátoru. V kondenzátoru je odebíráno výparné teplo, které se využívá [1,2].  

Primární jednotky ORC jsou dodávány v modulovém provedení. Výkon se pohybuje 

od 200 do 1500 kWe. Pokud se moduly propojí paralelně, je možno dosáhnout větších 

výkonů. Tento cyklus je vhodný pro paliva s nízkou teplotou spalování, nebo tam, kde je 

teplota pracovní látky vstupující do ORC z primárního zdroje nedostačující pro parní turbíny.  

Jedna z nejperspektivnějších možností je spalování biomasy. 

Energetická bilance: 

Palivo (100 %) se mění na páry organických sloučenin (85 %), 15 % tvoří ztráty při 

uvolnění tepelné energie. Z par organických sloučenin se ztratí 1 % při transformaci na 

elektrickou energii. Výstupem je tedy nízkoteplotní tepelná energie (75 %) a elektrická 

energie (9 %). 
 

2.2   Kogenerace se spalovacími turbínami 

Spalovací turbíny jsou nejčastějším typem primární jednotky kogeneračních systémů. 

Tyto turbíny pracují s tepelným oběhem, nazývaným Braytonův cyklus. Pracovní látkou je 

vzduch, který je stlačován kompresorem, ve spalovací komoře je mu při spalování paliva 

dodávaná tepelná energie, čímž vznikají spaliny o vysoké teplotě a tlaku, v turbíně poté 

dochází k tlakové expanzi. Po průchodu turbínou, již s nízkou teplotou, jsou odváděny do 

atmosféry. Část vyrobené technické práce je použita k pohonu kompresoru a zbytek lze využít 

na výrobu elektrické energie nebo pro pohon čerpadel, ventilátorů, kompresorů atd. Jsou 

oproti parním turbínám méně náročné na instalaci a jsou více kompaktní. Schéma uspořádání 

spalovací turbíny je znázorněno na obr. 4 [1,2]. 

Jednotkový elektrický výkon se pohybuje od 500 kWe do 250 MWe [2]. Tepelná 

účinnost závisí na tlakovém poměru, teplotě vzduchu vstupujícího do spalovací komory, 

účinnosti kompresoru, venkovní teplotě atd.  
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Obr. 4  Uspořádání spalovací turbíny [1] 

 

1 – turbína, 2 – kompresor, 3 – elektrický generátor, 4 – spalovací komora, 5 - komín 

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

 

Rozlišujeme dva typy konstrukcí spalovacích turbín: 

 Průmyslového typu 

 Odvozené z leteckých proudových motorů 

Průmyslový typ spalovacích turbín je charakterizován robustní konstrukcí. Bývají 

jednohřídelové. Naopak turbíny odvozené z leteckých proudových motorů jsou odlehčené 

konstrukce, vyrábějí se jako dvou nebo i tříhřídelové. Teploty spalin na výstupu ze spalovací 

komory se u turbín průmyslového typu pohybují od 950 °C do 1250 °C, u turbín druhého typu 

je teplota do 1380 °C [2]. Elektrická účinnost je v rozsahu 20 – 48 % v závislosti na typu 

spalovací turbíny a na teplotě spalin za spalovací komorou [1]. Regulace je možná změnou 

spalovací teploty. Při částečném zatížení dojde k poklesu vstupní teploty a tím se sníží 

elektrická účinnost.  

Jedním z výrobců těchto turbín je i firma Siemens. Na obr. 5 je zobrazena jejich 

plynová turbína na zemní plyn.  

 

 

 

 

Údaje k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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Obr. 5  Plynová turbína na zemní plyn ST-750 od firmy Siemens [5].  

Na obr. 5 vlevo je 8 spalovacích komor [5]. 

Nejčastěji používaným palivem je zemní plyn. Dalším vhodným palivem je lehký 

topný olej. Bioplyn případně skládkový plyn může sloužit jako palivo, pouze v případě, že 

jsou z něho odstraněny mechanické nečistoty a mají konstantní složení a výhřevnost.  

Provoz plynových turbín je doprovázen velkým hlukem, je tedy nutné je zvukově 

izolovat. Izolují se do speciálních krytů, které mají za úkol minimalizovat mimo hluk  

i nebezpečí vzniku požáru. 

Energetická bilance spalovacích turbín: 

100 % paliva na začátku je přeměněno na spaliny. Část jde na energii hřídele a při tom 

dochází ke ztrátám sáláním (1,2 %), mazacím ztrátám (0,75 %), převodovým ztrátám (0,5 %), 

generátorovým ztrátám (1 %) na výstupu hřídele je elektrická energie (27,1 %). Zbylá část je 

na výrobu odběrové páry. Ta představuje vysokopotenciální energii na výstupu (41,5 %), při 

její výrobě ale dochází ke komínové ztrátě (2,9 %), ventilačním ztrátám (0,5 %) a ztrátám 

sáláním (1,2 %).  

2.3   Mikroturbíny 

Jedná se o plynové turbíny malého výkonu, pracující při vysokých otáčkách. Pracují 

s Braytonovým oběhem. Jsou to kompaktní stroje, které obsahují kompresor, spalovací 

komoru, rekuperátor a výměník, turbínu a generátor.  Mají pouze jednu rotační část, používají 

vzduchová ložiska, a proto nepotřebují mazací oleje. Konstrukce je jednohřídelová, převod 
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výkonu do sítě zajišťuje frekvenční měnič. Při použití rekuperátoru se výrazně zvyšuje 

účinnost, ale snižuje se teplota využitelná při dodávce tepla [2,3].  

Elektrický výkon se pohybuje od 30 do 1000 kWe. Teplota odcházejících spalin je 

okolo 280 °C. Výstupní spaliny mohou být využity k ohřevu topné vody, užitkové vody, 

k absorpčnímu chlazení, k úpravě vzduchu nebo k tepelným potřebám technologických 

procesů. Jelikož jsou mikroturbíny koncentrovány v malém prostoru, nedochází k velkým 

tlakovým ztrátám v kompresoru, které by jinak mohly způsobit pokles účinnosti [2]. 

Elektrická účinnost je 32 %. Jako palivo lze použít plynná i kapalná paliva. Kogenerační 

jednotky s mikroturbínami jsou koncipovány jako balená zařízení, kde v jedné nebo několika 

skříních je umístěna vlastní turbína a ostatní pomocná zařízení.  

Výhody a nevýhody mikroturbín: 

Výhody: 

 Vysoká spolehlivost 

 Rychlý nájezd a změna výkonu 

 Jednoduchá instalace, kompaktnost provedení 

 Malé požadavky na chladicí nebo přídavnou vodu 

 Automatizace provozu 

Nevýhody: 

 Kvalitní a čisté palivo  

 Nižší elektrická účinnost ve srovnání se spalovacími motory 

 Pořizovací náklady  

První mikroturbína v ČR je provozována podnikem MTH Kolín v Českém Brodě. 

Slouží k vytápění bytů v panelových domech. Za první rok provozu pracovala jednotka 7954 

hodin a spotřeboval 98 000 m
3
 zemního plynu [3]. 

Na obr. 6 je znázorněn řez mikroturbínou od společnosti Capstone. Dalšími výrobci 

kogeneračních jednotek a mikroturbín jsou např. Turbec (Švédsko), BOWMANN POWER 

(Anglie), Ingersoll-Rand (USA), ELLIOT POWER SYSTEMS (USA)[3]. 
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Obr. 6  Řez mikroturbínou firmy Capstone C200 [6] 

2.4   Stirlingův motor 

Jedná se o pístový motor s vnějším spalováním. Uvolněná tepelná energie je 

předávána pracovní látce tepelného oběhu. Touto látkou je vzduch, helium, dusík nebo CO2. 

Stirlingův motor pracuje tak, že látka je střídavě stlačována ve studeném válci a expanduje 

v horkém válci. Teplo, které není přeměněno na technickou práci hřídele, je odváděno 

chladicí vodou v chladiči. Tepelný oběh se blíží Carnotovu oběhu [1,2]. 

Rozlišujeme 3 typy konstrukce: 

 Alfa – dva válce osově souměrné (obr. 7) 

 Beta – dva písty v jednom válci (obr. 8) 

 Gama – dva válce osově nesouměrné (obr. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9  Typ gama Obr. 7   Typ alfa Obr. 8  Typ beta 

 

 

 

Údaje k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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Stirlingův motor (obr. 10) využívá rozdílu teplot ve válcích a s tím související 

rozpínavost pracovního plynu. Zdrojem tepla mohou být např. pece, spalovací zařízení na 

odpady, biomasu, rostlinný olej, sluneční záření nebo odváděné teplo z jiných primárních 

jednotek – palivové články, turbíny, pístové motory apod.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10  Části Stirlingova motoru [7] 

Stirlingovy motory nejsou vhodné jako záložní zdroje. Důvodem je doba najetí na 

provozní podmínky, která je delší a pomalejší změna zatížení. Doba najetí závisí na typu 

paliva. Výkon je regulován změnou tlaku, tedy změnou množství pracovní látky v pracovním 

prostoru.  

2.5   Kogenerace se spalovacími motory 

Spalovací motory, které jsou používány v kogeneraci, jsou pístové motory s vnitřním 

spalováním. Podle způsobu zapálení směsi paliva a vzduchu ve válci je dělíme: 

 Vznětové motory 

 Zážehové motory 

U vznětových motorů je palivo zapáleno ve válci samovznícením při vstřiku do 

horkého stlačeného vzduchu. Moderní vznětové motory používají zpožděné zapalování  

a hoření, čímž se snižuje obsah emisí NOx. Účinnost a výkon jsou zachovány. Jednotkový 

výkon dosahuje až 25 MW, účinnost na hřídeli je 35 – 45 %. Příslušný tepelný oběh se 

nazývá Dieselův tepelný oběh. Jako palivo se používají kapalná paliva – nafta, topný olej. 

Mohou být i duální s plynem jako hlavním palivem. 
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Zážehové motory se vyznačují zapálením směsi paliva a vzduchu pomocí elektrické 

jiskry. Pracují podle Ottova tepelného oběhu. Zapálení směsi může probíhat v otevřené 

spalovací komoře (vhodný pro všechny motory pracující blízko stechiometrického poměru 

vzduch/palivo) nebo s předzápalnou komorou (zapálení probíhá v malé komoře v hlavě válce, 

kde se vznítí bohatá směs, ta dodá energii k zapálení chudé směsi v hlavní spalovací komoře). 

[2]. Zážehové motory pracují převážně s plynnými palivy, převládá zemní plyn. Spalovací 

motor na zemní plyn je znázorněn na obr. 11. 

Energetická bilance: 

Na začátek procesu vstupuje palivo 100 %, při jeho transformaci dochází ke ztrátám 

sáláním (3,8 %) a komínovým ztrátám (16,9 %). Při práci generátoru činí ztráty 1 %. Vzniká 

elektrická energie (34,8 %). Spalinový výměník tvoří regenerované teplo (43,5 %) [2]. 

Výhody: 

 Nízké investiční náklady na instalovaný výkon 

 Možnost ostrovního provozu 

 Vysoká účinnost 

 Rychlý startovací čas na plný výkon 

Nevýhody: 

 Nutnost chlazení, i když se nevyužívá teplo 

 Hluk 

 Náklady na údržbu a servis  

 Olejové hospodářství a jeho ekologická likvidace 
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Obr. 11  Spalovací motor řady TB pro spalování bioplynu, používané v kogeneračních 

jednotkách TEDOM [8]. 

2.6   Paroplynová zařízení 

Výhodou paroplynového zařízení je spojení spalovací turbíny a pracovního okruhu 

parní turbíny v jeden celek. Zařízení je možné zapojit pro samostatnou výrobu elektrické 

energie nebo použít v kogeneraci [1].  

Parní turbíny používané v kogeneračních paroplynových zařízeních jsou jedno nebo 

dvojtlakového provedení, protitlakové, odběrové protitlakové nebo odběrové kondenzační. 

Obvykle se nepoužívá regenerační ohřev napájecí vody.  

Kogenerační uspořádání se skládá ze spalovací turbíny nebo spalovacího pístového 

motoru, parního kotle a z parní turbíny s příslušenstvím. K pohonu parní turbíny se používá 

pára vyrobená v kotli na odpadní teplo spalovací turbíny. Celková tepelná účinnost je přímo 

úměrná účinnosti parního kotle. Závisí na výstupní teplotě spalin z kotle. 

Nesourodost spalovací turbíny nebo spalovacího motoru a parní turbíny a tím větší 

složitost celého zařízení, je jednou z nevýhod paroplynových zařízení. Lze ji odstranit 

použitím spalovací turbíny se vstřikem páry do spalovací komory. Tepelný oběh s tímto 

principem se nazývá Chengův. 

Tepelný oběh pracuje tak, že spaliny ze spalovací turbíny jsou vedeny do kotle na 

odpadní teplo, v němž generují páru. Ta je vedena do spalovací komory spalovací turbíny, kde 

společně se stlačeným vzduchem je ohřívána na požadovanou teplotu při vstupu do spalovací 
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turbíny. Tím je dosaženo většího průtoku pracovního média plynovou turbínou o 15 – 20 %. 

Vyšší obsah vodní páry ve spalinách je příznivý pro dosažení větší měrné expanzní práce. 

Plynová turbína přebírá funkci parní turbíny. Kotel je jednodušší konstrukce, nemá přehřívák 

páry, protože vyráběná pára nemusí být přehřátá, může mít nižší tlak.  

Výhody: 

 Zvýšená výroba elektrické energie 

 Velká provozní pružnost 

 Malé požadavky na zastavěnou plochu 

Nevýhody [9]: 

 Spalování pouze ušlechtilých paliv 

 Kontinuální provoz bez časových odstávek, omezená provozní pružnost 

 Technologická komplikovanost, vysoká náročnost na obsluhu 

Skupina ČEZ, a.s. zahájila 1. dubna 2011 stavbu PPC Počerady (paroplynový cyklus), 

jedná se o první projekt v ČR. Tento zdroj bude umístěn v areálu Elektrárny Počerady. Zdroj 

bude mít výkon 840 MWe. Pro tento zdroj bylo vybráno základní uspořádání paroplynového 

cyklu v podobě vícehřídelového řešení se dvěma plynovými turbinami a jednou turbinou 

parní. Vizualizace stavu po dostavbě je na obr. 12. Stavba bude dokončena v červnu 2013. 

Dalšími mísy kde skupina ČEZ uvažuje o paroplynovém zdroji je Mělník a Úžín (Ústecký 

kraj). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12  Vizualizace po dostavbě PPC [10] 
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Pro porovnání jednotlivých kogeneračních jednotek slouží poměr elektrického  

a tepelného výkonu (elektrické práce a užitečně využitého tepla). Charakterizuje možnosti 

kombinované dodávky kogenerační jednotky. V teplárenství se někdy nazývá modul 

teplárenské výroby. Důležitý je pro stanovení velikosti kogenerační jednotky, tedy pro 

velikost instalované elektrické a tepelné energie [2].  

Lze ho vyjádřit rovnicí: 

  
    

    
 

  

     
                                                                                                                    

kde PE,%  je procentní zastoupení elektrického výkonu na celkovém výkonu KJ (%), 

PT,%  - procentní zastoupení tepelného výkonu na celkovém výkonu KJ (%), 

E%  - procentní zastoupení vyrobené elektrické energie na celkové výrobě KJ (%), 

QUV,%   - procentní zastoupení využité tepelné energie na celkové výrobě KJ (%). 

 

Charakteristické vlastnosti základních druhů kogeneračního zařízení, včetně modulu 

teplárenské výroby, jsou uvedeny v tabulce 1. Jednotlivé údaje v tabulce se mohou dle 

různých autorů lišit [1].  

 

Tabulka 1  Vlastnosti základních druhů kogeneračních jednotek 

 

Pohonná 

jednotka 

 

Používané 

palivo 

 

Rozsah 

výkonů 

(MWe) 

Modul 

teplárenské 

výroby 

elektřiny 

 

Elektrická 

účinnost 

(%) 

 

Celková 

účinnost 

(%) 

 

Forma 

tepla 

Odběrová 

parní 

turbína 

 

libovolné 

 

5 - 300 

 

0,2 – 0,4 

 

10 – 30 

 

78-88 

NT pára 

horká 

voda 
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Pokračování tabulky 1 

 

Pohonná 

jednotka 

 

Používané 

palivo 

 

Rozsah 

výkonů 

(MWe) 

Modul 

teplárensk

é výroby 

elektřiny 

 

Elektrická 

účinnost 

(%) 

 

Celková 

účinnost 

(%) 

 

Forma 

tepla 

Protitlaková 

parní 

turbína 

 

libovolné 

 

0,1 - 

100 

 

0,1 – 0,4 

 

7 - 20 

 

75 - 88 

NT pára 

horká 

voda 

 

Spalovací 

turbína 

zemní plyn, 

lehký topný 

olej, 

bioplyn, 

produkty 

zplyňování 

 

 

 

1 - 250 

 

 

 

0,4 – 1,2 

 

 

 

25- 48 

 

 

 

75 - 90 

 

teplá voda, 

horká 

voda pára 

NT, VT 

 

 

Paroplynov

é zařízení 

zemní plyn, 

lehký topný 

olej, 

bioplyn, 

produkty 

zplyňování 

 

10 - 

400 

 

 

 

0,8 – 2,0 

 

 

 

35 - 60 

 

 

 

85 - 90 

 

teplá voda 

horká 

voda pára 

NT, VT 

Spalovací 

motor 

zemní plyn, 

lehký topný 

olej, 

bioplyn, 

produkty 

zplyňování 

 

0,01 - 

10 

0,5 – 1,1 25 - 45 75 - 92 

teplá voda, 

horká 

voda, pára 

NT 

 

Stirlingův 

motor 

zemní plyn, 

biopalivo 

0,001 –

, 03 
0,3 – 0,7 20 - 40 70 - 85 

 

teplá voda 

Parní motor biopaliva 0,02 - 1 0,1 – 0,3 10 - 25 70 - 80 teplá voda 

Mikroturbín

a 

plynná i 

kapalná 
0,03 - 1 0,5 33 81 teplá voda 

NT – nízkotlaká, VT – vysokotlaká pára 
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3  KOGENERACE V BIOPLYNOVÝCH STANICÍCH 

Bioplynové stanice používají kogenerační jednotky se spalovacím motorem. 

V České republice dosahuje podíl bioplynu na OZE 11,1 %. Celkový instalovaný 

výkon je 224,17 MW. Výroba elektřiny v aktuálním roce dosáhla hodnoty 868,2 GWh. 

Celkový počet bioplynových elektráren k 15. 2. 2012 byl 327. Na obr. 13 je znázorněno 

rozložení bioplynových stanic v ČR [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení bioplynových stanic  

Substrát je zpracovávaná surovina nebo odpad a podle něj dělíme BPS na [13]: 

Zemědělské  

Zpracovávají materiály rostlinného charakteru a statková hnojiva. Na zemědělských 

BPS lze zpracovávat tyto materiály: 

Obr. 13  Mapa bioplynových stanic v ČR [12] 

  Zemědělské BPS  Průmyslové BPS  ČOV 

Komunální BPS  Skládkový bioplyn 
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a) Živočišné suroviny 

- kejda prasat, skotu, drůbeží exkrementy, hnůj z chovu koní, koz, králíků a to i se 

stelivem 

b) Rostlinné suroviny 

- sláma všech typů obilovin i olejnin, plevy, odpad z čištění obilovin, kukuřičná sláma 

i jádro, travní biomasa, seno, řepná nať z krmné i cukrové řepy, bramborová nať i slupky 

z brambor, nezkrmitelné rostlinné materiály. 

c) Pěstovaná biomasa 

- čerstvé i silážované obiloviny v mléčné zralosti, čerstvá i silážovaná kukuřice ve 

voskové zralosti, krmná kapusta, vyzrálá kukuřice, štěpky nebo řezanka z listnatých dřevin 

z rychloobrátkových kultur.  

Čistírenské 

Zpracovávají pouze kaly z ČOV, jsou tedy jejich nedílnou součástí. Technologie 

anaerobní fermentace je využívána ke stabilizaci kalů vznikajících právě na ČOV. Tato 

technologie je využívána jako součást kalového hospodářství, neslouží tedy ke zpracování 

bioodpadů ani k nakládání s odpady.  

Pokud do nádrží, které slouží k anaerobní fermentaci, jsou přidávány jiné odpady, 

jedná se o ostatní bioplynovu stanici.  

Ostatní 

Mohou zpracovávat bioodpady uvedené v tab. 3, v příloze 2, případně substráty 

uvedené v odstavci 5.1 a 6.1 Metodického pokynu, vydaného Ministerstvem životního 

prostředí - sekce ochrany klimatu a ovzduší a sekce technické ochrany ŽP. 

Do odpadů, které mohou zpracovávat, patří: 

Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a výroby a 

zpracování potravin:  

a) odpady ze zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu,  
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b) odpady z výrob a zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy, 

odpady z konzervárenského a kvasničného průmyslu 

c) odpady z výroby cukru,  

d) z mlékárenského průmyslu, 

e) odpady z pekáren a výroby cukrovinek. 

Pokud zpracovávají vedlejší živočišné produkty, musí plnit další ustanovení jako je 

např. hygienizace suroviny/odpadů (pasterace, vysokoteplotní hygienizace). 

3.1   Využití kogenerace ve vybrané bioplynové stanici  

Pro tuto diplomovou práci byla zvolena a vybrána bioplynová stanice ležící 

v Moravskoslezském kraji. Patří do kategorie zemědělských bioplynových stanic. Pro svůj 

provoz používá vepřovou kejdu, kukuřičnou siláž a drcené kukuřičné zrno [14].  

Historie 

Vybraná firma má dlouholetou tradici. Majitel firmy provozoval podnik v pronajatých 

prostorách, kde choval zvířata a pěstoval zemědělské plodiny. Následoval odkup pozemků, 

zvířat, zásob apod. K podnikání se přidal i majitelův syn, který se zasloužil o rozvoj firmy a 

její modernizaci. Pod jeho vedením vznikla i bioplynová stanice.   

Majitelé nezahálí ani v živočišné produkci. Jejich chov patří ke špičkovým chovům, 

nejen v ČR, ale i EU. Velkochov prasat byl několikrát oceněn. Cílem je dosažení úplné 

modernizace stájí a technologie a udržení velmi dobrého zdravotního stavu chovaných prasat 

s dosažením vynikajících parametrů užitkovosti.  

Pro rozvoj v další oblasti, a to v rostlinné výrobě, byly nakoupeny stroje k obrábění 

půdy a sklizni plodin. Dále byly nakoupeny pozemky pro pěstování zemědělských plodin, 

především kukuřice a obilnin. Hlavním důvodem pro rozvoj této oblasti byla výstavba 

bioplynové stanice.  

Bioplynová stanice 

Vsázka tekutých surovin je prováděna systémem vypracovaného kejdového 

hospodářství, tuhé odpady jsou do homogenizační jímky dodávány pomocí teleskopického 

manipulátoru s integrovanou váhou. V homogenizační nádrži dochází k namíchání vstupní 

vsázky. Tato směs je dopravována do fermentorů pomocí čerpadla. Fermentační nádrže jsou 
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řešeny jako ocelové nádoby o průměru 18 m a výšce 7 m. Strop tvoří dvojitá plynová 

membrána. Jsou použita ponorná vrtulová míchadla. Centrální čerpací krček zajišťuje 

dopravu substrátu mezi fermentory, skladovacími nádržemi a homogenizační nádrží. 

 Kogenerační jednotka je umístěna v samostatné budově spolu s velínem a strojovnou. 

Použitý typ kogenerační jednotky Tedom SP D580 BIO s elektrickým výkonem 537 kW 

(obr. 14), vykazoval od počátku technické problémy, jako např. vadnou elektroinstalaci, 

problémy s těsněním válců a hlav, poruchy čidel, popraskání odlitků na přívodu paliva a 

odvodu výfukových plynů a další [14].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míchání – instalovaná vrtulová ponorná míchadla jsou schopna pracovat pouze do 

obsahu sušiny vstupní vsázky 12 %. Musí být hlídána i výška hladiny pro optimální 

promíchání substrátu. Při překročení uvedené hodnoty vznikají ve fermentoru usazeniny, 

dochází k poruchám a snižování výroby bioplynu. I přes dodržení uvedených pravidel, nebyla 

nádrž dobře promíchána, což dokazovala i větší spotřeba vstupních surovin. Další nevýhodou 

těchto míchadel je mimo nedostatečnou homogenizaci vstupní vsázky i velká vlastní spotřeba 

elektrické energie.  

Příjem surovin (homogenizační jímka) – tím, že je doprava substrátu do fermentoru 

prováděna čerpadlem, je provoz omezen. Je nutné dosáhnout meze čerpatelnosti denně 

namíchaného substrátu. V tomto případě je nutné k 40 m
3
 vepřové kejdy přidávat 25 m

3
 

Obr. 14  Kogenerační jednotka firmy Tedom [14] 
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záměsové vody, což vede k vyšším provozním nákladům a ke zkrácení doby zdržení ve 

fermentačních nádržích.  

Při přípravě a dávkování surovin se objevila i nepřesnost použití váhy na 

teleskopickém manipulátoru, nepřesné dávkování substrátu čerpadlem a celkově drahý provoz 

těchto zařízení. Všechny uvedené nedostatky mají za následek nestejnoměrný vývin plynu a 

vyšší časové nároky na obsluhu při homogenizaci vstupních surovin uvnitř jímky. Všechny 

nedostatky mají vliv na vlastní spotřebu BPS. Tato hodnota se po dvou letech provozu ustálila 

na velmi vysokém čísle a to 10,2 % [14]. 

3.2   Anaerobní fermentace 

Proces tvorby bioplynu v BPS je dán anaerobní fermentací. Je to biologický proces 

rozkladu organické hmoty, probíhající za nepřístupu vzduchu. Tento proces probíhá přirozeně 

v přírodě např. v bažiništích, na dně jezer nebo na skládkách komunálního odpadu. Při tomto 

procesu směsná kultura mikroorganismů postupně v několika stupních rozkládá organickou 

hmotu. Produkt jedné skupiny mikroorganismů se stává substrátem pro další skupinu [15].  

Proces můžeme rozdělit do 4 hlavních fází: 

Hydrolýza – začíná v době, kdy je v prostředí obsažen vzdušný kyslík. Předpokladem 

pro nastartování je dostatečný obsah vlhkosti – nad 50 % hmotnostního podílu. Hydrolytické 

mikroorganismy striktně nevyžadují bezkyslíkaté prostředí. Enzymatickým rozkladem se 

polymery (polysacharidy, lipidy, proteiny atd.) mění na jednodušší organické látky.  

Acidogeneze – v této fázi dochází k vytvoření anaerobního prostředí. Vznik CO2, H2  

a H3COOH (kyselina octová) umožňuje metanogenním bakteriím tvorbu metanu. Dále 

vznikají jednodušší organické látky (např. alkoholy). 

Acetogeneze  – tzv. mezifáze. Probíhá oxidace látek na H2, CO2 a kyselinu octovou.  

Methanogeneze – methanogenní mikroorganismy rozkládají jednouhlíkaté látky - 

methanol, kyselinu mravenčí, CO2,CO,H2 a z víceuhlíkatých pouze kyselinu octovou. 

Produkty rozkladu jsou metan a oxid uhličitý.  

Pro život bakterií je důležité splnění následujících podmínek [15,16,17]:  
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Dostatečná vlhkost prostředí – jen tak mohou metanové bakterie přežít a množit se. 

Vlhkost by měla dosahovat 50 %.  

Zabránění přístupu vzduchu  - pokud substrát obsahuje kyslík, musejí ho anaerobní 

bakterie nejdříve spotřebovat. Dochází k tomu v první fázi bioplynového procesu (hydrolýze).  

Zabránění přístupu světla – světlo je problém, protože zpomaluje proces. Bakterie ale 

neničí.  

 Udržení stálé teploty – pokud teploty klesnou pod bod mrazu, bakterie přestávají 

pracovat. Rychlost vyhnívacího procesu je na teplotě silně závislá. S rostoucí teplotou se 

zrychluje vyhnívací proces, zvyšuje se produkce plynu, ale zkracuje se i doba vyhnívání což 

má za následek snižování obsahu metanu v bioplynu. Psychrofilním mikroorganismům 

(chladnomilným) vyhovují teploty pod 20 °C, mezofilním kmenům 25-39 °C a 

nejproduktivnějším organismům termofilním kmenům, vyhovují teploty 40 – 55 °C. 

Přísun živin – metanové bakterie potřebují pro svou buněčnou stavbu minerální látky, 

rozpustné dusíkaté sloučeniny a stopové prvky. Tyto látky obsahují kejda, hnůj, kuchyňské 

odpadky, zbytky jídla, mláto atd. Aby docházelo k vyrovnaným poměrům kyselosti  

a zásaditosti, doporučuje se použití hnoje a kejdy a ostatních látek pouze jako přísad.  

Velikost kontaktních ploch – je třeba velkých dotykových ploch, proto jsou organické 

látky nerozpustné ve vodě například rozdrobeny. Bioodpad, slámu, trávu apod. je nutné 

rozsekat. Tím se zrychlí celý proces. 

Hodnota pH – z optimální hodnotu pH na vstupu do procesu se považuje interval 

blízký neutrální hodnotě, tedy pH 7 – 7,8. Tento parametr se během procesu mění. V praxi se 

hodnota upravuje na vstupu do procesu homogenizací směsných materiálů nebo přidáním 

alkalických přísad.  

Přísun substrátu – aby se zamezilo nadměrnému poklesu teplot v plnící zóně, je třeba 

zajistit rovnoměrný přísun substrátu. Pravidelností plnění fermentoru zajistíme i ochranu před 

nadměrným zatížením plnící zóny.  

Zatížení vyhnívacího prostoru – udává maximální množství organické sušiny na m
3
  

a den, které může být dodáváno do fermentoru.  
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Odplyňování substrátu – pokud není plyn z vyhnívacích nádrží odváděn, může dojít 

k velkému vzestupu tlaku plnu a následným škodám. Vysoký rozkladný výkon metanových 

bakterií je možný, pouze když plyn ze substrátu průběžně odváděn.   

Druh a složení substrátu  

Ze vstupní suroviny je bakteriemi využita a na bioplyn přeměněna pouze její 

organická část (organická sušina), zbytek zůstává ve fermentačním zbytku - digestátu. Surová 

biomasa obsahuje značný podíl vody, zbytek je sušina. Dále vstupní surovina obsahuje 

popeloviny, což jsou anorganické, biologicky nerozložitelné látky [17].  

Pro fermentaci je vhodný kapalný, mokrý materiál jako kejda, zbytky jídla, tuků apod. 

Pevné materiály jako je klestí ze stromů a keřů je lepší aerobně rozkládat, např. kompostovat.  

Rozhodující faktor pro volbu vhodné metody je obsah sušiny. Pro bioplynové 

technologie, se optimální hodnota obsahu sušiny pohybuje v rozmezí 5 až 15 %. Pod 

hodnotou 5 % by proces sice probíhal, ale byl by nehospodárný, protože by bylo nutné 

zřízením prohánět velké množství vody.  

Další důležitým faktorem je poměr uhlíku a dusíku. Ten by měl být v rozmezí 20:1 až 

40:1. Odpady ze zemědělského chovu zvířat vykazují vyrovnanou skladbu živin. Pro výrobu 

bioplynu je v zemědělství nejčastěji užíván hnůj a kejda.  

Kejda (kapalný hnůj) je směs tuhých a kapalných exkrementů zvířat, která jsou 

ustájena bez podestýlky nebo jen s nízkou podestýlkou na štěrbinových podlahách, roštech  

a boxech, kde můžou ležet. Tuhý hnůj, způsobilý k ukládání na hromadu vzniká užitím 

vysokých podestýlek. Většinou se kompostuje nebo se vyváží na pole.  

Obzvlášť vhodné pro bioplynové stanice je kejda a hnůj z volného ustájení. Je to kal 

bez podestýlky z tuhých a kapalných zvířecích exkrementů a dešťové vody.  

Složení kejdy a hnoje je závislé na druhu zvířat, způsobu ustájení a jejich využití. 

Velké rozdíly jsou mezi hovězí a prasečí kejdou a slepičím trusem. Prasečí kejda má nízký 

obsah sušiny, hovězí kejda střední a slepičí trus vysoký obsah sušiny. V tabulce 2 je 

znázorněn obsah CH4 ve vybraných druzích substrátu a obsah sušiny [18].  
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Tabulka 2  Produkce bioplynu pro vybrané substráty [18] 

  

Substrát 

Obsah 

sušiny 

[%] 

Organická 

sušina v 

sušině [%] 

Produkce bioplynu 
Obsah 

CH4 v 

bioplynu 

[%] 
m

3
/t org. 

sušiny 

m
3
/t vlhké 

hmoty 

Hovězí kejda 8,8 85 280 21 55 

Prasečí kejda 6 85 400 20,4 60 

Silážovaná kukuřice 33 96 586,1 185,3 52,2 

Travní senáž 35 89 583,8 182,3 54,1 

Zbytky z krmení 34 92,5 585 184 53 

Podestýlka - pšeničná sláma 86 91,5 369 290 51 

Žito - zrno 87 90 1000 45 68 

Kuchyňské odpady bohaté na 

tuky 
18 92 761,5 126,5 61,9 

 

 

Technologie suché fermentace  

Zpracovává substráty o sušině 30 až 35 %. Reakční teploty se pohybují v rozmezí 32 – 

38 °C, což je mezofilním anaerobní proces. Technologie suché fermentace můžeme rozdělit 

na diskontinuální (vsázkové) a kontinuální.  

Diskontinuální technologie je složena z několika reakčních komor a meziskladu. 

Doprava zpracovávaného materiálu do komor a z nich je prováděna manipulační technikou. 

Anaerobní proces se řídí dávkováním procesní tekutiny. Tuto technologii lze rozdělit podle 

druhu výstavby na výstavbové, tzv. na zelené louce a vestavbové – zde je využito instalace 

lehčených fermentačních komor do nevyužívaných objektů. Schematické znázornění 

technologie suché fermentace je na obr. 15. 

 Pro potřeby očkování je využíváno pravidelné vstřikování tzv. perkolátu, což je látka  

s obsahem vhodných kultur anaerobních mikroorganismů, a přídavků části fermentačního 

zbytku z předchozího cyklu do čerstvé dávky substrátu [18,19]. 
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Obr. 15  Znázornění technologie suché fermentace [19] 

Kontinuální technologie jsou doprovázeny vysokou investiční a provozní náročností 

 a jsou využívány zpravidla pro zpracování komunálních a tříděných domovních odpadů. 

Reakční objem bývá rozdělen na několik fermentorů.  

Technologie mokré fermentace  

Je prováděna ve velkých vyhřívaných a míchaných nádržích – tzv. fermentorech. 

Jedná se o kontinuální nebo semikontinuální proces. Obsah sušiny se dle použitého materiálu 

a míchacího systému pohybuje mezi 4 – 12 %. Ve fermentorech dochází k odbourání cca  

50 – 70 % organické sušiny materiálu. Velikost nádrží je dána množstvím materiálu, 

množstvím aktivní biomasy v reaktoru a dobou zdržení. Tato technologie je využívána 

nejčastěji. 

Hlavním produktem anaerobní fermentace je bioplyn. Vedlejším produktem je 

stabilizovaný fermentační materiál, který se využívá jako hnojivo [19].  

 Kofermentace 

Termín kofermentace označuje fermentaci kejdy nebo tuhého hnoje spolu 

s organickými látkami, které nevznikají v živočišné výrobě. Do kofermentů řadíme: 

 Zbytky z rostlinné výroby 

 Odpady ze zpracování a výkrmu 

 Rostliny pěstované pro fermentaci 



33 

 

Při zužitkování organických zbytků v bioplynových stanicích, vzniká kombinace 

odpadového a energetického hospodářství. Z odpadů získáváme teplo a elektrickou energii 

[17].  

3.3   Bioplyn  

Jak již bylo podrobně popsáno v kapitole 2.9, produktem anaerobní fermentace je 

bioplyn. Svým původem se řadí jak mezi druhotný energetický zdroj (DEZ), tak i jako 

obnovitelný zdroj energie (OZE). Díky obsahu metanu jako hořlavé složky (až 75 %), 

poskytuje celou řadu možností energetického využití [15,17,20].  

Majoritní složení bioplynu, tedy zastoupení složek v objemových procentech, je velmi 

jednoduché. Reaktorové bioplyny jsou tvořeny pouze metanem a oxidem uhličitým, 

v různých poměrech podle podmínek biomethanizace a podle kvality substrátu. Složitější 

situace nastává v určování stopových příměsí v bioplynech. Ve stopových složkách je znát 

rozdíl mezi bioplyny reaktorovými a skládkovými.  Důvodem je, že skládka odpadů není 

tělesem ideálně plynotěsným, na rozdíl od reaktoru. Obsah metanu se pohybuje od 50 do75 

%, obsah CO2 je 25 až 50 %. V praxi je ale bioplyn tvořen příměsí dalších minoritních plynů, 

které mohou signalizovat přítomnost některých chemických prvků v materiálu nebo poruch 

průběhu anaerobní fermentace.  

Výhřevnost bioplynu je určena obsahem metanu. Ostatní plyny mají zanedbatelný 

energetický význam. Výhřevnost bioplynu v závislosti na obsahu metanu je znázorněna na  

obr. 16.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 16  Závislost výhřevnosti na obsahu metanu [20] 

 

 

Údaje k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce 
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Pokud se v bioplynu nachází velký obsah CO2 značí to, že nebyly vytvořeny ideální 

podmínky pro anaerobní fermentaci. Pokud je obsažen volný kyslík, příčinou může být 

zavzdušnění pracovního prostoru. Z bezpečnostního hlediska je tento stav nežádoucí, může 

dojít k tvorbě výbušné směsi metanu se vzdušným kyslíkem. V bioplynu se může objevit i 

argon, amoniak a oxid dusný.  

Pokud je v bioplynu obsažen vodík (H2) svědčí to o narušení rovnováhy mezi 

acidogenní a metanogenní fází, kterou způsobuje nadměrné zatížení reaktoru surovým 

materiálem.  

Na skládkách komunálních odpadů je možno nalézt i stopy oxidu uhelnatého (CO), 

které indikují vznik lokálních ložisek požáru při suché anaerobní fermentaci.  

V některých případech je významný obsah sulfanu (H2S). Ten pochází 

z biochemických procesů při rozkladu proteinů. Jeho obsah je velmi proměnlivý. Pokud je 

jeho obsah velmi vysoký, působí potíže při následném konečném využití bioplynu. Na obr. 17 

je znázorněno složení bioplynu při náběhu anaerobního fermentačního procesu.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17  Složení bioplynu při náběhu fermentačního procesu [1] 

 

 

 

 

 

Údaje k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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3.3.1  Suroviny pro výrobu bioplynu 

Potravou pro bakterie produkující bioplyn, jsou polysacharidy, tuky a bílkoviny. 

Zdrojem těchto látek je živočišná a rostlinná biomasa [20,21]. 

Biomasa 

Jedná se o substanci biologického původu. Získáváme ji záměrně jako výsledek 

výrobní činnosti nebo se jedná o využití odpadů z různých činností – např. ze zemědělské, 

potravinářské výroby, z komunálního hospodářství, z údržby zeleně apod.  

Záměrně pěstovaná biomasa:  

 cukrová řepa, obilí, olejniny, energetické dřeviny – vrby, topoly, olše, akáty atd.  

Odpadní biomasa:  

 rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny – sláma, zbytky po 

likvidaci křovin a lesních náletů apod. 

 odpady z živočišné výroby – exkrementy z chovu hospodářských zvířat 

 komunální organické odpady z venkovských sídel – kaly z odpadních vod, odpady 

z údržby zeleně, organický podíl z tuhých komunálních odpadů 

 organické odpady z potravinářských a průmyslových výrob – odpady z jatek, lihovarů, 

mlékáren, dřevařských provozoven – piliny, hobliny atd.  

 lesní odpady – kůra, větve, pařezy, kořeny, palivové dřevo atd.  

Výhody využití biomasy k energetickým účelům: 

 Obnovitelný zdroj 

 Tuzemský zdroj energie – snižování spotřeby dovážených energetických zdrojů 

 Řízená produkce biomasy – přispívá k vytváření krajiny a péče o ni 

Energetickou biomasu můžeme rozdělit do těchto základních skupin: 

 Fytomasa s vysokým obsahem lignocelulózy 

 Fytomasa olejnatých plodin 

 Fytomasa s vysokým obsahem škrobu a cukru 

 Organické odpady a vedlejší produkty živočišného původu 

 Směsi organických odpadů 
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Kaly z čistíren odpadních vod  

Kal je nevyhnutelným odpadem při čištění odpadních vod. Může obsahovat přebytečnou 

biomasu z biologického čištění [22].  

 Surový kal – ještě není stabilizován.  

 Primární kal – je biologické povahy a jeho složení je dáno složením přitékající 

odpadní vody. Získáme ho oddělením ze surové odpadní vody v usazovacích nádržích. 

 Sekundární kal – obsahuje nerozložené zbytky organických látek a přebytečnou 

biomasu, jeho složení je navíc ovlivněno technologií čištění. 

Nejrozšířenější metodou stabilizace kalů je anaerobní stabilizace. Při ní dochází 

k přeměně většiny rozložitelných organických látek na bioplyn. Tato metoda zpracovává 

surový kal o obsahu sušiny 2-3 % a 65 % organických látek. V některých případech je kal 

zahušťován na konečný obsah sušiny 4 – 6 %, především z důvodů zlepšení energetické 

bilance.  

Skládky komunálních odpadů  

V utěsněném a zhutněném tělese skládky komunálních odpadů se vytvářejí podmínky 

pro metanové kvašení. Intenzita produkce skládkového plynu se mění, podle stáří skládky 

[23].  

Systém zachytávání skládkového plynu 

Plyn se ve skládce šíří různými směry. Šíření se řídí zákony difúze a potenciálem 

proudění.  Při difúzi dochází k šíření z prostoru o vysoké koncentraci do prostor s nízkou 

koncentrací. Potencionální proudění nastává vlivem tlakového gradientu, plyn se tedy šíří 

z prostoru s vyšším tlakem do prostoru s tlakem nižším. Plyn se šíří cestou nejmenšího 

odporu, prochází přes trhliny a propustnější vrstvy. Pohyb plynu ovlivňuje způsob ukládání 

odpadu, množství plynu a vlastnosti prostředí. Vybudováním systému zachytávání 

skládkového plynu zabráníme jeho nekontrolovatelnému úniku do okolí a tím snížíme i jeho 

kontaminaci. Zachytávání plynu ze skládky lze provádět pasivně či aktivně.  

Pasivní zachytávání plynu 

Tento způsob je založený na principu vytváření propustnějších vrstev štěrkových 

otvorů nebo zářezů. Plyn se uvolňuje na základě rozdílného tlaku na skládce a vnějšího 
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vzduchu. Návrh záchytných zařízení musí být navrhnutý tak, aby byla zabezpečená 

usměrněná přirozená difúze skládkového plynu. Při nově budovaných skládkách se nejčastěji 

budují šachtové studně s dodatečně perforovaných železobetonových kruhových skruží. 

Aktivní zachytávání plynu 

Ve skládce pomocí dmychadel, záchytných zařízení a sběrného systému potrubí 

vzniká podtlak. Ten musí ze skládky odčerpávat pouze plyn, nesmí nasávat do tělesa skládky 

vzduch. 

Záchytné odběrné zařízení může být horizontální nebo vertikální. Sběrný systém tvoří 

potrubí, uzávěry, odvodňování apod. Aktivní způsob se dále skládá ze zařízení na vytváření 

podtlaku spojeného se spalováním nebo čištěním plynu a regulačním zařízením.    

3.3.2   Využití bioplynu 

Využít bioplyn lze mnoha způsoby [17,20]: 

 Výroba tepla  spalováním 

 Výroba elektřiny a tepla  kogenerací 

 Výroba biometanu  úpravou 

Nejjednodušší je spalování bioplynu a výroba tepla, tento způsob však není 

ekonomicky příliš efektivní. Při využití kogenerace má bioplynová stanice možnost prodeje 

přebytečné elektrické energie do veřejné sítě a využitím tzv. Zelených bonusů. Ceny za výkup 

elektrické energie z kogenerace stanovuje Energetický regulační úřad. V tabulce 3 jsou 

uvedeny výkupní ceny elektřiny a zelené bonusy. 

Pokud se z bioplynu odstraní CO2, se získá čistý metan, tzv. biometan. Stlačený je 

kvalitativně srovnatelný se zemním plynem a je používán k pohonu motorových vozidel na 

stlačený zemní plyn (CNG). 
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4 POROVNÁNÍ VYBRANÝCH TYPŮ SPALOVACÍCH 

ZAŘÍZENÍ 

Tato kapitola porovnává dva typy kogeneračních jednotek. V první kogenerační 

jednotce je spalovací plynový motor, ve druhé je umístěna mikroturbína. Obě kogenerační 

jednotky jsou porovnány z hlediska technického, ekonomického a ekologického.  

4.1   Kogenerační jednotka se spalovacím motorem 

V kogenerační jednotce je umístěn spalovací motor firmy TEDOM Quanto D580 Bio. 

Spalovací jednotka obsahuje dva moduly [24]: 

 Modul motorgenerátoru 

 Technologický modul 

 První z nich je modul motorgenerátoru obsahující soustrojí motoru s generátorem, 

umístěné na základovém rámu s protihlukovým krytem. Další část obsahuje technologický 

modul a tlumič výfuku k volné zástavbě do spalinovodu strojovny, volně stojící elektrické 

rozvaděče, dále plynová trasa určená k zástavbě do plynovodu.  

Tato kogenerační jednotka je určena pro paralelní provoz se sítí o napětí 400 V, 50 Hz, 

pro teplovodní okruhy 90/70 °C. 

Hlavní stavební části kogenerační jednotky je spalovací motor, generátor elektrického 

proudu, rám, protihlukový kryt, primární okruh, sekundární okruh, technologický okruh, 

přívod plynu, odvod spalin, ventilace jednotky, příslušenství spalovacího motoru, soustava 

doplňování oleje, soustava snímačů a ochran.  

K pohonu jednotky je použit plynový spalovací motor TCG 2016B V12 firmy Deutz, 

z Německa. Maximální výkon motoru je 555 kW. Zdrojem elektrické energie  

je dvouložiskový synchronní generátor. 

Tepelný systém kogenerační jednotky je tvořen dvěma nezávislými okruhy. 

Maximální tepelný výkon je součtem tepelných výkonů obou okruhů při jejich plném využití. 

Tepelný výkon je získán z chlazení motoru, plnící směsi a ze spalin. 

Primární okruh – je vnitřní, zcela samostatný, uzavřený okruh KJ. Jeho úkolem  

je odebírat teplo z chladicího systému motoru a navazujících zdrojů tepla a předat je do 
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okruhu sekundárního. Chladicí kapalina je oběhovým čerpadlem dopravována do chladicí 

soustavy spalovacího motoru, kde přebírá teplo ze spalovacího motoru. Na výstupu z motoru 

chladicí kapalina vstupuje do deskového výměníku, kde předává teplo do sekundárního 

okruhu. Na výstupu z výměníku kapalina postupuje zpět na sání oběhového čerpadla. 

Vyrovnání teplotních dilatací zajišťuje expanzní nádoba. Kontrolu správné funkce primárního 

okruhu zajišťuje skupina čidel napojených do rozvaděče jednotky. Povrch potrubních dílů  

a ostatní podstatné povrchové plochy dílů okruhu jsou tepelně izolovány. Izolace má pozitivní 

vliv na tepelnou účinnost KJ. 

Sekundární okruh – zajišťuje vedení hlavního tepelného výkonu jednotky, který je 

získán chlazením vodního pláště motoru a spalin. Okruh není vybaven oběhovým čerpadlem. 

Je osazen trojcestným ventilem se servopohonem pro dosažení teplotní stabilizace vody 

vracející se do sekundárního okruhu.  Maximální tepelný výkon sekundárního okruhu je 

427 kW. Teplonosným médiem je voda. Při instalaci kogenerační jednotky se provádí 

potrubní propojení sekundárního okruhu s technologickým okruhem. Tepelný výkon spalin je 

222 kW. Teplota spalin dosahuje 443 °C. Sdílení tepla ve výměníku primárního okruhu i ve 

spalinovém výměníku probíhá tzv. protiproudým způsobem. Spalinový výměník je válcové 

konstrukce se žárotrubným uspořádáním.  

Technologický okruh – zajišťuje chlazení plnící směsi spalovacího motoru po jejím 

stlačení v turbodmychadle. Pracuje s teplotou vratné kapaliny 50 °C na vstupu do chladiče 

plnící směsi spalovacího motoru. Tento okruh je vybaven oběhovým čerpadlem. Tepelný 

výkon okruhu je 100 kW. Teplonosným médiem je směs vody a etylenglykolu (35 %). 

Tepelný výkon tohoto okruhu je určen pro využití v nízkoteplotní soustavě např. předehřev 

vody v bazénech, předehřev TUV.  

Plyn vstupuje do KJ prostřednictvím vstupní příruby. Na plynové trase je ruční 

uzavírací armatura a čistič plynu. Následuje elektromagnetický uzávěr, který je tvořen dvojicí 

sériově řazených elektromagnetických ventilů. Dojde-li k zastavení spalovacího motoru, 

uzavírají se v okamžiku zastavování spalovacího motoru i hlavní elektromagnetické ventily. 

Uzavření těchto ventilů je plynotěsné. To je zajištěno zapojením s tzv. inverzním 

elektromagnetickým ventilem. Plyn je v případě otevření elektromagnetických ventilů veden 

do regulátoru tlaku plynu, kde se plyn dále upravuje pro vhodné spálení ve spalovacím 

motoru. Pro správný provoz jednotky je požadována plynová přípojka o patřičné dimenzi 

s přiměřeným akumulačním objemem, aby nedošlo k poklesu tlaku plynu v rozvodu v době 
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skokového odběru plynu, zakončená ručním plynovým uzávěrem a tlakoměrem. Na výstup 

z inverzního elektromagnetického ventilu musí být vhodně napojeno odvětrávací potrubí. 

Spaliny vznikají hořením směsi plynu a vzduchu ve spalovacím motoru kogenerační 

jednotky. Po výstupu spalin ze spalovacího motoru dochází k předání využitelného tepla  

a odvedení spalin na vlastní přírubu. Odtud jsou vedeny spalinovodem do komína nebo 

k samostatné výfukové rouře. Na sběrném spalinovém potrubí je umístěno turbodmychadlo. 

Výfukové plyny vstupují do turbíny turbodmychadla, kde se část jejich tepelné energie 

přemění na energii mechanickou, potřebnou k pohonu kompresoru, tedy ke stlačení směsi. 

 Spaliny postupují potrubím, poté přes vlnovcový kompenzátor a následně 

spalinovodem na vstup do technologického modulu do spalinového výměníku, kde se 

z výfukových plynů odebírá tepelná energie a předává se do vody sekundárního okruhu. 

Vlnovcový kompenzátor zajišťuje oddělení od sebe vzájemně se různě pohybujících částí 

spalinovodu. Na výstupu ze spalinového výměníku ochlazené spaliny vystupují 

z technologického modulu a vstupují do tlumiče výfuku spalin. Ten snižuje velikost 

akustického hluku přenášeného spalinami. Spaliny následně odcházejí ven z KJ. Spaliny na 

výstupu z KJ mají jmenovitou teplotu 120 °C. Při provozu se tato teplota může měnit 

v rozmezí 100 – 130 °C. Při provozu na nižší výkon nebo při nižší teplotě vratné vody jsou 

teploty spalin nižší, po určité době provozu po částečném zanesení výměníku jsou teploty 

vyšší.  

Nevyužité teplo, vysálané z horkých částí, je z modulu motorgenerátoru odváděno 

ventilačním vzduchem. Ten vstupuje do protihlukového krytu motorgenerátoru a vystupuje 

z něj prostřednictvím tlumičů hluku, umístěných na přírubách na stropě protihlukového krytu. 

Proudění ventilačního vzduchu zajišťuje ventilátor.  

Při startu jednotky, nebo při nízké teplotě vstupní vody do kogenerační jednotky 

vzniká ve spalinovodech kondenzát. Ten je nutné odvádět. Vhodné je odvod kondenzátu přes 

odváděč kondenzátu do kanálu.  

KJ je vybavena zařízením umožňujícím plynulé doplňování mazacího oleje do 

spalovacího motoru i za provozu jednotky, bez nutnosti odstávky.  
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4.2   Kogenerační jednotka s mikroturbínou 

Mikroturbíny Capstone vychází z koncepce spalovacích turbín s rekuperací tepla. Jsou 

to malé kompaktní vysokootáčkové stroje obsahující kompresor, spalovací komoru, 

regenerátor, výměník, turbínu (obr. 18) a generátor. Jsou jednohřídelové. Frekvenční měnič 

zajišťuje převod výkonu do sítě. Mikroturbíny mají pouze jednu rotační část, využívají 

vzduchem chlazená ložiska a nepotřebují mazací olej [3,25].  

 Popis startu soustrojí mikroturbíny: soustrojí je roztočeno startérem. Vzduchový 

kompresor po roztočení stlačuje vzduch do spalovací komory. Kromě vzduchu je tam 

přivedeno i pod tlakem palivo. Výbušná směs paliva a vzduchu je elektricky zapálena. Při 

hoření dochází k expanzi přes oběžné kolo mikroturbíny. Hoření se po krátkém čase 

stabilizuje. Roztočení oběžné turbíny zajišťují expandující spaliny. Přidáním plynu se zvýší 

otáčky. Nakonec elektronický řídicí systém přirázuje generátor k rozvodné síti. Celý proces 

probíhá zcela automaticky.  

 Mikroturbína využívá vysokorychlostní generátory. Rotor generátoru vydrží vysoké 

otáčky, které jsou pro mikroturbínu typické. Není nutné používat převodovku. Odpadá tak 

kontrola stavu oleje, jeho doplňování a výměny. Z tohoto důvodu je provoz mikroturbín 

jednoduchý, provozně levný a ekologický. Stator obsahuje vinutí, v němž se indukuje 

elektrický proud. Soustrojí bez převodovky a s malým generátorem je kratší a lehčí, což je 

vhodné zejména pro mobilní využití. Další výhodou je použití vzduchových ložisek. 

Pokročilé řízené spalování eliminuje potřebu keramiky nebo jiných nákladných materiálů pro 

katalytické spalování, a poskytuje velmi nízké emise. 

 Rekuperátor – jedná se o výměník, využívající odpadní teplo ze spalin turbíny 

k ohřevu vzduchu před vstupem do spalovací komory turbíny. Při použití rekuperátoru je 

dosaženo vyšší účinnosti výroby elektrické energie při stejných parametrech spalin na vstupu 

do turbíny. Je-li soustrojí generátoru elektrického proudu a turbíny využíváno jen k výrobě 

elektrického proudu, pak teplo spalin za rekuperátorem není nijak využíváno a je vyfukováno 

do ovzduší. Toto základní uspořádání mikroturbíny je používáno při možnosti využití levného 

odpadního paliva.  

 Spalinový výměník tepla na výstupu z turbíny ohřívá teplem spalin topnou vodu pro 

vytápění objektů, užitkovou vodu aj. Důležitá je odolnost výměníku vůči teplotním změnám 

při rychlém najetí na plný výkon a tedy na plnou teplotu.    
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 Výfukový trakt – venkovní provedení mikroturbín bez výměníku má jen krátký 

výfuk. U větších a složitějších instalací obsahuje výfukový trakt spalinovody a komín. 

Životnost těchto částí je může být zkrácena při nízké teplotě kondenzací spalin na studeném 

povrchu, protože spaliny obsahují vodní páru. Řešením je použití nerezového komínu a jeho 

vyvložkování. Kondenzátu vzniká malé množství, přesto je nutné věnovat pozornost jeho 

odstranění.  

 Pro napojení plynu je důležité použití dvou bezpečnostních uzavíracích armatur. 

Může být přidán i regulační ventil ovládající množství paliva přiváděného do turbíny a tím i 

její výkon. Jsou zařazeny i filtry na čištění plynu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18   Mikroturbína Capstone [25] 

4.3  Ekonomické hodnocení  

Jednotlivé varianty schopné zajistit realizaci dodávky elektrické energie a tepla jsou 

z ekonomického hlediska spojeny s vynakládáním, popřípadě příjmem finančních prostředků. 

Zisk jako ekonomický parametr, rozhoduje o volbě optimální varianty a je dán rozdílem 

těchto finančních položek.  

Dodávka energií se provádí v souladu s charakterem využití zdroje. Zatížení je buď 

opakované, nebo nepřetržité po celou dobu životnosti, během které mohou být výdaje a 

příjmy vynakládány nebo přijímány jednorázově či opakovaně. Provoz nového zdroje je 

možný pouze při vynaložení počátečních investičních prostředků. Je tedy nutné provést 

zhodnocení finančních toků souvisejících s pořízením a provozem KJ po celou dobu její 

životnosti. Má-li být posouzena výhodnost energetické investice, instalace KJ, musí být 

respektována její dlouhodobost [2].   
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Pro porovnání různých variant zajištění dodávky tepla a elektrické energie 

realizovaných instalací KJ a výběru optimální varianty je vhodné použít následující 

ekonomické ukazatele [2,26] 

 doba návratnosti, 

 čistá současná hodnota, 

 čistá konečná hodnota s návratností, 

 průměrná výnosnost investice, 

 vnitřní míra výnosu. 

Doba návratnosti  

Představuje počet let, za které se kapitálový výdaj splatí peněžními příjmy z investic. 

Lze ji vyjádřit následující rovnicí [26,27]: 

              

  

   

                                                                                                                          

kde I  je kapitálový výdaj  (Kč), 

Pn –  peněžní příjem  (Kč), 

n  –  jednotlivá léta životnosti  (rok), 

DN – doba návratnosti  (rok). 

Pokud bude respektován faktor času (časová hodnota peněz), výše uvedenou 

podmínku je možné vyjádřit užitím odúročitele:  

      
 

      
           

  

   

                                                                                                 

kde  i  je úroková sazba  (1). 

Ta investice, která má kratší dobu úhrady je považovaná za příznivější, neboť zvyšuje 

reálné dosažení očekávané výnosnosti, tj. likviditu a současně zvyšuje bezpečnost investice. 
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Čistá současná hodnota (ČSH) 

Vyjadřuje v absolutní výši rozdíl mezi současnou hodnotou peněžních příjmů 

z investic a aktualizovanou hodnotou kapitálových výdajů vynaložených na investici. 

Přípustné jsou všechny varianty s cílovou současnou hodnotou vyšší než 0, protože zajišťují 

požadovanou výnosnost [26,27].  

Jde o časové rozložení výdajových a příjmových položek, aktualizovaných úročitelem 

v daném období investice. Matematicky ČSH lze vyjádřit: 

        
 

      
     

 

      

 

   

 

   

                                                                      

kde In je kapitálový výdaj  (Kč), 

Pn – peněžní příjem  (Kč), 

n  – jednotlivá léta životnosti  (rok), 

N  – doba životnosti  (rok), 

i  – úroková sazba  (1). 

Vytkne-li se odúročitel, přechází rovnice (3) do tvaru: 

             

 

   

 

      
                                                                                             

Nahradí-li se rozdíl         volným peněžním tokem FPn, je možné čistou současnou 

hodnotu vyjádřit jako: 

         
 

      
                                                                                                     

 

   

 

Čistá konečná hodnota (ČKH) 

Metoda ČKH se zakládá na aktualizaci úročení příjmů a výdajů k okamžiku 

v budoucnosti (ke konci doby životnosti investice). Ten projekt, u kterého bude ČKH vyšší, 

bude výhodnější. Čím více se čistá konečná hodnota blíží nule, tím je výnosnost projektu 

nižší. Matematické vyjádření ČKH: 
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Čistá konečná hodnota s návratností 

Ve své matematické podstatě počítá plochu mezi kumulovanými úročenými peněžními 

toky z investice a kumulovanými hodnotami úročených výdajů na investici. Preferuje nárůst 

příjmů z investice v prvních letech životnosti na úkor příjmů v posledních letech životnosti 

projektu. Investice, která vykazuje vyšší hodnotu LRP (lineární regulační plochy) je 

považována za výhodnější jak z pohledu výnosnosti, tak i z pohledu likvidity. Lze ji vyjádřit: 

                  

 

   

             

 

   

 

 

   

                                           

kde  m, n – jednotlivá léta životnosti  (rok). 

Průměrná výnosnost investice 

Vyjadřuje poměr průměrného ročního zisku za dobu životnosti k vynaloženým 

investičním nákladům. Toto kritérium je rychlé a dává orientační přehled o možnosti realizace 

jednotlivých variant projektu. Platí tento vztah: 

    
       

    
 

          

    
                                                                                                 

kde  Zprum,r   je průměrný roční zisk  (Kč), 

∆Nc,prum,r –  průměrné roční úspory nákladů  (Kč), 

Ni, c    –    celkové investiční náklady  (Kč). 

Provozní náklady 

Velikost provozních nákladů závisí na typu kogenerační jednotky a jejího zapojení do 

kogeneračního systému. Celkové provozní náklady jsou rozdělovány do těchto položek 

[2,26]. 

 náklady na palivo 

 náklady na úpravu zplodin 

 náklady na mzdy 
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 náklady na servis (opravy a údržba) 

 náklady na materiál (voda, mazací látky) 

 náklady na nákup energií (v případě, že KJ nepokrývá celou spotřebu) 

 ostatní náklady 

Náklady na palivo mohou tvořit až 80 % provozních nákladů. Jsou tedy limitující pro 

posouzení nasazení KJ. Vždy je vhodnější volit rychlejší návratnost investice, vzhledem k 

nárůstu cen paliv. Jsou zde zahrnovány ceny za skladování, manipulaci, dopravu a úpravu 

paliva.  

Likvidace zplodin tvoří poplatky za vypouštěné znečišťující látky při provozu KJ. 

Výše a plnění je stanoveno zákonem. Slouží pro likvidaci negativních důsledků na životní 

prostředí. Do těchto nákladů řadíme i náklady na likvidaci oleje apod.  

Mzdové náklady se odvíjí od výkonu KJ. Jednotky menšího výkonu pracují 

bezobslužně.  

Náklady na servis závisí na podmínkách provozování KJ. Udává je výrobce. Do této 

kategorie nákladů patří i opravy, které se dělí na běžné, střední a generální. Ty se provádí po 

určitých provozních hodinách. Podle způsobu provozu kogenerační jednotky se jednotlivé 

intervaly na servis mohou lišit. Při častém najíždění, odstavování apod. vede k rychlejšímu 

opotřebení a častějším servisním opravám.  

Náklady na materiál závisí na využité technologii. Při užívání spalovacího motoru, 

tvoří náklady na materiál především nákup oleje a nemrznoucích kapalin.  

Náklady na nákup energií vznikají pouze v případě, že KJ nevyrábí elektrickou energii 

v plném rozsahu. Rozdíl mezi vyrobenou a potřebnou elektrickou energií musí být pokryt 

nákupem od distributora.  

Ostatní náklady tvoří náklady např. na administrativu.  

Výnosy 

Jsou příjmové položky za konkrétní časový úsek, které vznikají při provozu 

kogenerační jednotky.  

Výnosy za elektrickou energii jsou dány jejím následným využitím. Mohou vznikat z: 
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 prodeje veškeré produkce elektrické energie do veřejné sítě, 

 prodeje vyrobených přebytků do veřejné sítě (pokrytí vlastní spotřeby), 

 částečné pokrytí vlastní spotřeby, chybějící část se dokoupí od distributora, 

 ostrovního provozu kogenerační jednotky. 

Výnosy za tepelnou energii vznikají z rozdílné ceny za teplo vyrobené v kogenerační jednotce 

a teplo dodávané z teplárny.  

Postup výpočtu ekonomického hodnocení se spalovacím motorem 

Pro variantu KJ se spalovacím motorem TEDOM Quanto D 580 BIO, jsou uvažovány 

vstupní hodnoty uvedené v tabulce 3. Ta zobrazuje hodnoty v prvním roce provozu. V dalších 

letech je uvažováno zvýšení ceny údržby o 10 %. Cena údržby obsahuje cenu za servis a za 

výměnu oleje. Všechny náklady a výnosy byly pro jednotlivé roky zpracovány v Excelu, aby 

byl zohledněn nárůst ceny údržby v jednotlivých letech při určování návratnosti investice  

a jednotlivých ročních úspor. Vstupní hodnoty byly získány od provozovatelů BPS v ČR.  

Tabulka 3  Vstupní hodnoty pro spalovací motor 

Vstupní hodnoty: 

Označení Název Jednotka Hodnota 

Pe Elektrický výkon MW 0,537 

PT Tepelný výkon MW 0,527 

I Investiční náklady Kč 13225000 

τmax Celková doba provozu hod 8341 

CBP Cena bioplynu Kč/m
3 

6 

Cel,n Cena elektřiny (od distributora) Kč/kWh 4 

Cel,dot Cena elektřiny (prodávaná) Kč/kWh 4,345 

CZB Zelený bonus Kč/kWh 3,07 

CT Cena tepla Kč/GJ 524 

  
ú   

Náklady na údržbu Kč/MWh 242 Kč 

     

BF + BBPS Spotřeba farmy + BPS kWh 711764 

Pel 
Celková vyrobená elektřina za 

rok 
kWh 4323784 

BF Spotřeba farmy kWh 235321 

Bpal Spotřeba plynu m
3
/h 250 

 

 

 

 

 

Údaje jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 

 



48 

 

Použité vzorce pro výpočet [26]: 

Náklady na palivo: 

  
   

                                                                                                        (10) 

kde τmax je  celková doba provozu  (hod), 

Bpal –  spotřeba paliva  (m
3 hod

-1
), 

CBP –  cena bioplynu  (Kč m-3
). 

Náklady na údržbu: 

  
                                                                                                                      (11) 

kde τmax je  celková doba provozu  (hod), 

Pel  –  elektrický výkon (MW), 

Cúdr –  cena údržby (Kč MWh
-1

). 

Úspora za nenakoupenou elektřinu 

                        (Kč)                                                                               (12) 

kde BF  je spotřeba farmy (kWh), 

 BBPS –  spotřeba bioplynové stanice (kWh), 

 Cel,n  – cena elektřiny nakupovaná (Kč kWh
-1

). 

Úspora za služby spojené s dodávkou elektřiny – zahrnuje garanci dodávaného výkonu, 

příspěvek OZE, poplatek za distribuční sítě. Dle praxe činí 20 % z ceny nakupované elektřiny. 

V tomto případě činí                 

Zisk z prodeje elektřiny  

                               (Kč)                                (13) 

    Pel  je celková produkce elektřiny  (kWh), 

 BF+BPS - spotřeba farmy a bioplynové stanice  (kWh), 
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Cel,dot  -  dotovaná cena elektřiny  (Kč kWh
-1

). 

Zelený bonus 

                                                                                                                                   

kde BF  je spotřeba farmy  (kWh), 

CZB  – cena zeleného bonusu  (Kč kWh
-1

). 

Zisk za produkci tepla 

                                                                                                                          (15) 

kde  τmax  je  celková doba provozu  (hod), 

PT  –   tepelný výkon (MW), 

CT  –  cena tepla (Kč GJ
-1

). 

Celkové roční úspory: 

                           
   

   
                                                   (16) 

Výsledky jednotlivých položek pro spalovací motor jsou v tabulce 4. Nákladové položky jsou 

označeny v textu červeně.  

 Tabulka 4  Výsledky výdajových a příjmových položek pro spalovací motor 

Označení Název  Hodnota (Kč) 

  
    Náklady na palivo 12 511 500 

  
ú   

Náklady na údržbu 1 083 946 

Nel Úspora za nenakoupenou elektřinu 2 847 056 

Nd Úspora za služby spojené s nenakoupenou el. 569 411 

NZ,el Zisk z prodeje elektřiny 14 779 439 

NZ,ZB Zelený bonus 722 435 

NT Zisk za produkci tepla 8 292 062 

NC Celková roční úspora 13 614 957 
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Výpočet ekonomického hodnocení s mikroturbínou 

Pro výpočet jednotlivých položek u mikroturbíny byly použity rovnice (10) – (16) jako 

u spalovacího motoru. V tabulce 5 jsou uvedeny provozní hodiny a investiční náklady pro 2 

ks mikroturbíny. 

Tabulka 5  Investiční náklady a provozní hodiny u mikroturbíny 

Položka Investiční náklady (Kč) 

Mikroturbína C200 (2 ks) 18 000 000 

Parametry provozu 

Označení Název Hodnota (h) 

τmax Celková doba provozu pro 2xC200 17510 

 

Z celkové roční maximální doby provozu pro dvě mikroturbíny bylo odečteno 2 x 5 

hodin na servis KJ. Při pravidelném servisu probíhají tyto činnosti: výměna vzduchového 

filtru, výměna zapalovače, výměna trysek a generální oprava. Filtr se mění po 8000 PH 

(provozních hodinách), podle stavu zanesení. Výměna zapalovače je nutná přibližně po 8000 

PH, dle stavu opotřebení. Po 20000 PH dochází k výměně trysek. Výrobce doporučuje 

generální opravu po 40000 PH, ale praxe ukázala, že lze dosáhnou i vyšších PH bez generální 

opravy [28]. 

V tabulce 6 jsou uvedeny vstupní hodnoty pro výpočet ročních nákladů a výnosů pro 

mikroturbínu. Vstupní hodnoty jsou získané od provozovatelů bioplynových stanic v ČR a od 

výrobce mikroturbín. V tabulce 7 jsou uvedeny výdajové a příjmové položky a celková roční 

úspora pro mikroturbínu. Červeně jsou označeny náklady.  

Tabulka 6  Vstupní hodnoty pro mikroturbínu 

Vstupní hodnoty: 

Označení Název Jednotka Hodnota 

Pe Elektrický výkon MW 0,2 

PT Tepelný výkon MW 0,375 

I Investiční náklady Kč 18000000 

τmax Celková doba provozu (2 ks) hod 17510 

CBP Cena bioplynu Kč/m
3 

6 

 

Údaje jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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Pokračování tabulky 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7  Výsledky výdajových a příjmových položek pro mikroturbínu 

Označení Název  Hodnota (Kč) 

  
    Náklady na palivo 5 253 000 

  
    

Náklady na údržbu 94 554 

Nel Úspora za nenakoupenou elektřinu  2 847 056 

Nd Úspora za služby spojené s nenakoupenou el. 569 411 

NZ,el Zisk z prodeje elektřiny  12 123 575 

NZ,ZB Zelený bonus 722 435 

NT Zisk za produkci tepla 12 386 574  

NC Celková roční úspora 23 301 498 

 

Při hodnocení ekonomické efektivnosti, za předpokladu, že provozovatel nežádá na 

investici úvěr a že nebude platit daň z příjmu, stačí provést hodnocení čistou současnou 

hodnotou dle rovnice (3). V tabulce 8 je uvedena hodnota DCCF, což je kumulovaný 

diskontní tok hotovosti. Je to rozdíl mezi vloženou investicí a čistou současnou hodnotou. 

V tabulce 8 je uveden DCCF pro spalovací motor i pro mikroturbínu. Rovnicí lze DCCF 

vyjádřit [26,27]: 

Vstupní hodnoty: 

Označení Název Jednotka Hodnota 

Cel,n Cena elektřiny (od distributora) Kč/kWh 4 

Cel,dot Cena elektřiny (prodávaná) Kč/kWh 4,345 

CZB Zelený bonus  Kč/kWh 3,07 

CT Cena tepla Kč/GJ 524 

  
    

Náklady na údržbu  Kč/MWh 27 Kč 

     

BF + BBPS Spotřeba farmy + BPS  kWh 711764 

Pel 
Celková vyrobená elektřina za 

rok  
kWh 3502000 

BF Spotřeba farmy kWh 235321 

Bpal Spotřeba plynu m
3
/h 50 

 

 

 

 

Údaje jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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(17) 

kde  I je  kapitálový výdaj  (Kč), 

ČSH – čistá současná hodnota  (Kč). 

 Ekonomická efektivnost je spočítána na období 10 let. U mikroturbíny se předpokládá 

delší doba životnosti. U spalovacího motoru díky zvyšujícím se nákladům na údržbu je 

vhodné zvážit, kdy cena údržby přesáhne cenu nového motoru. Navíc u spalovacího motoru 

dochází vlivem stárnutí ke zvyšování emisní, proto je nutné pořízení katalyzátoru. V této 

ekonomické analýze však tato situace není zohledněna, ale v praxi je s ní nutno uvažovat [26].  

Tabulka 8  DCCF pro spalovací motor a mikroturbínu 

Rok 

(1) 

TEDOM Quanto 

D580 Bio 

Capstone 

C200 

DCCF (Kč) 

0. 13225000 18000000 

1. 618558 -3575461 

2. -10973431 -23552740 

3. -21624974 -42050221 

4. -31405206 -59177517 

5. -40375621 -75036125 

6. -48594061 -89720022 

7. -56117480 -103316222 

8. -62994073 -115905296 

9. -69269420 -127561847 

10. -74988640 -138354949 

 

Pro porovnání obou investic jsou výsledky vloženy do grafu (obr. 19). Ten znázorňuje 

průběh kumulovaného diskontního toku v závislosti na letech provozu pro obě varianty KJ.  
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Obr. 19  Hodnocení ekonomické efektivnosti obou variant 

Z uvedeného grafu je patrné, že nízká doba návratnosti je u mikroturbíny i spalovacího 

motoru. U obou variant je předpokládáno využití veškerého tepla vyrobeného v kogenerační 

jednotce. Za tohoto předpokladu se výrazně zvyšuje celková roční úspora a tím i doba 

návratnosti investice. Mikroturbína však vychází finančně lépe než spalovací motor, doba 

návratnosti je kratší o cca 3 měsíce. U mikroturbíny mimo vlastní finanční efekt je nutno 

zohlednit i další výhody technického řešení tak, jak uvádí kapitola 2.3. 

4.4   Ekologické hodnocení 

Zdroje znečišťování ovzduší jsou porovnávány pomocí emisí. Udávají, kolik škodlivin 

vyprodukuje zdroj na jednotku spalin. Koncentrace škodlivin jsou udávány na 1m
3
 spalin. 

Množství emisí může být uváděno buď objemově, nebo hmotnostně. Objemový údaj lze 

vyjádřit v procentech [3,29].  

Pro vyjádření množství emisí se používá jednotka ppm. Určuje, kolik cm
3 

škodliviny 

připadá na milion cm
3
 spalin (tj. na 1 m

3
). Hmotnostní údaj je uváděn v mg/m

3
. Pro 

nejčastější sledované emise NOx a CO je uveden přepočet z ppm na mg.m
-3

. 

NOx: 1 ppm = 2,05 mg.m
-3

, 

 

 

 

Údaje jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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CO: 1 ppm = 1,25 mg.m
-3

. 

Turbíny pracují s vysokým přebytkem vzduchu, což znamená, že do ovzduší produkují 

mnohem větší množství spalin. Objem spalin z turbíny může být třikrát vyšší než u kotle na 

plyn a 2,7 krát vyšší než z plynového motoru. Mikroturbíny mají podstatně nižší emise než 

plynové kotle. Výrobce s nejhorším údajem NOx, zaručuje 25 ppm, což odpovídá zhruba 51 

mg/m
3
. Společnost Capstone garantuje 9 ppm (cca 19 mg/m

3
). Z praxe je zřejmé že tato 

hodnota je ještě nižší a pohybuje se kolem 3 ppm (6 mg/m
3
) [3]. 

Spalování u mikroturbín je díky pravidelnému rotačnímu pohybu a trvalému hoření 

mnohem pravidelnější a lépe ovladatelné. Na rozdíl od motorů s vratným pohybem. U motorů 

dochází v každém válci a taktu k novému zapálení nebo vznícení směsi.  

 Souhrnné označení oxidy dusíku NOx zahrnuje oxid dusnatý NO a oxid dusičitý NO2. 

Převážná část NOx pochází ze spalování fosilních paliv. Oxidy dusíku zvyšují oxidační 

potenciál atmosféry a působí nepříznivě na vnitřní orgány lidí. NOx se v krvi váže na červené 

krevní barvivo a zhoršuje přenos kyslíku z plic do tkáně. Ve vyšších koncentracích působí při 

tvorbě smogu.  

SO2 je hlavní znečišťující látkou v ovzduší. Během určité doby přechází 

fotochemickou nebo katalytickou reakcí na oxid sírový. Na emisích SO2 se podílejí především 

provozy, spalující palivo s vysokým obsahem síry a automobily se vznětovými motory. Už 

velmi malé koncentrace SO2 působí na rostlinstvo. SO2 poškozuje dýchací systém, způsobuje 

výskyt akutního a chronického astmatu. Při vyšších koncentracích dráždí oči, působí na 

činnost mozkové kůry.  

CO vzniká při nedokonalém spalování paliva. Je součástí kouřových a výfukových 

plynů. V ovzduší přechází fotochemickou oxidací na oxid uhličitý. Je silně toxický, vede 

k omezení přenosu kyslíku z plic do krevního oběhu. V důsledku spalování fosilních paliv 

stoupá obsah CO2 v ovzduší, což se nepříznivě projevuje v oteplování Země, v tzv. 

skleníkovém efektu.  

Vznik TZL je závislý na použitém palivu. Tuhé znečišťující látky jsou částečky těchto 

látek, které mohou vytvářet se vzduchem dvojfázové disperzní systémy, v nichž je vzduch 

disperzním prostředím a tuhé látky dispergovanou látkou. Do TZL patří prachy. Jsou to malé 

částice tuhých látek, které po rozptýlení v klidném disperzním systému mají pádovou 
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rychlost, odpovídající zákonům volného pádu. Patří sem polétavé prachy, hrubé, jemné 

prachy a různé nečistoty [29].  

Při provozu mikroturbíny je z ekologického hlediska jasná velice nízká koncentrace 

veškerých výše uvedených plynných emisí ve výstupních spalinách. Není nutné čištění 

produkovaných spalin a mohou být bez zdravotního rizika vypouštěny přímo do ovzduší. 

4.5   Shrnutí 

Pro srovnání jsou uvedeny v tabulce 9 základní parametry KJ se spalovacím motorem 

a s mikroturbínou. Protože má mikroturbína menší elektrický výkon než motor, byly zvoleny 

mikroturbíny dvě, aby byly výsledky lépe porovnatelné. Při nasazení dvou kusů mikroturbín 

s elektrickým výkonem celkem 400 kW sice nebude dosaženo výkonu motoru, ale zato 

mikroturbíny vyrobí více tepla, což vykompenzuje jejich menší elektrický výkon.  

Tabulka 9 Srovnání spalovacího motoru a mikroturbíny 

 

Jednotka 
Spalovací 

motor 

 

Mikroturbína 

 

Elektrický 

výkon 
kW 537 200 

Tepelný výkon kW 527 395 

Účinnost % 35 33 

Spotřeba plynu m
3
/h 250 50 

 

Pro srovnání jsou níže uvedeny výhody a nevýhody spalovacího motoru  

a mikroturbíny.  

Spalovací motor 

Výhody: 

 Rychlý startovací čas na plný výkon 

 Vysoká účinnost 

 Možnost ostrovního provozu 

 Nízké investiční náklady na instalovaný výkon 

Nevýhody: 

 

 

Údaje jsou k nahlédnutí u vedoucího diplomové práce. 
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 Nutnost chlazení, i když se nevyužívá teplo 

 Hluk 

 Náklady na údržbu a servis  

 Olejové hospodářství a jeho ekologická likvidace  

Mikroturbína 

Výhody: 

 Vysoká spolehlivost 

 Rychlý nájezd a změna výkonu 

 Jednoduchá instalace, kompaktnost provedení 

 Malé požadavky na chladicí nebo přídavnou vodu  

 Automatizace provozu 

Nevýhody: 

 Náklady na pořízení 

 Nižší elektrická účinnost ve srovnání se spalovacími motory 

 Kvalitní a čisté palivo 

Z technického hlediska je mikroturbína jak již bylo popsáno v jiných kapitolách 

zařízení jednodušší, spolehlivější a provozně méně náročné než spalovací motor. Při zvážení 

instalace jednotlivých variant je nutné si provést hodnocení z více hledisek.  

Z ekologického hlediska je v tomto případě mikroturbína výhodnějším spalovacím 

zařízením. Produkuje méně emisí. Pokud do ekologického hodnocení zahrneme i hlučnost, 

výsledky opět hovoří ve prospěch mikroturbíny. Spalovací motor dosahuje úrovně 

akustického tlaku, který hlučnost charakterizuje, 79 dB (protihlukový kryt v 1m) a na vývodu 

spalin v 1 m od příruby hodnoty 81 dB. U mikroturbíny je to hodnota cca 65 dB, podle 

výkonu [3,24].  

U ekonomického hodnocení bylo uvažováno, že veškeré vyrobené teplo bude využito. 

Při této podmínce vyšla návratnost u mikroturbíny menší cca o 3 měsíce. Pokud by 

v ekonomickém hodnocení byla zahrnuta vlastní spotřeba podniku, doba návratnosti by se o 

něco prodloužila, ale mikroturbína by opět vyšla lépe, protože doba návratnosti by se 

prodloužila poměrově u obou variant.  
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5   ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo porovnat spalovací zařízení v kogeneračních 

jednotkách. V práci jsou všechna současná zařízení stručně popsána. Podrobně je popsaná 

vybraná bioplynová stanice v Moravskoslezském kraji, popis je zaměřen jak na tvorbu 

bioplynu, tak i na technické řešení této kogenerační jednotky. V praktické části jsou použity 

potřebné informace, které tato bioplynová stanice dala pro tyto účely k dispozici. 

Na základě doložených informací bylo provedeno srovnání stávajícího plynového 

spalovacího motoru Tedom Quanto D580 Bio a pro porovnání byla navržena instalace 

mikroturbíny Capstone. Jelikož stávající motor má elektrický výkon 537 kW, byly zvoleny 

dvě mikroturbíny C200, odpovídající cca 400 kW elektrického výkonu. Na základě 

dostupných dat byla provedena analýza technická, ekologická a ekonomická. Výsledky ve 

všech jmenovaných oblastech hovoří ve prospěch mikroturbíny. Je to zařízení technicky 

velmi jednoduché, ekologické a návratnost investice je velmi výhodná. Výhodou je 

jednohřídelová konstrukce, jeden pohyblivý díl, nižší hmotnost a nízká produkce emisí oproti 

spalovacímu motoru. Jelikož mikroturbína vyrobí více tepla než spalovací motor, znamená to 

pro podnik mnohem více možností jak přebytečné teplo dále využít.  

Kromě elektrické energie je jednou ze zajímavých možností jak využít přebytečné 

teplo výstavba skleníku pro pěstování různých plodin. Výfuk mikroturbíny může být vyústěn 

přímo do skleníku, rostliny potřebují teplo a CO2. 

 Další možností je výstavba teplovodu do přilehlých obcí nebo využití pro vytápění 

budov. Toto řešení by však bylo technicky náročné. Případnou variantou je i výstavba 

plynovodu a instalace kogenerační jednotky přímo v obci a následná výroba elektrické 

energie a tepla pro obec, v místě spotřeby.  

V dnešní době už lze tepelnou energii transformovat na energii elektrickou. I na 

katedře Tepelné techniky lze tuto transformaci provádět dvěma způsoby, jednou z nich je 

využití Stirlingova motoru. Znamená to, že by bylo možné při využití současných technologií 

z přebytečného tepla vyrábět elektřinu, kterou by podnik mohl prodat do sítě a tím ještě zvýšit 

své zisky nebo zužitkovat pro svou potřebu a tím snížit provozní náklady.   

Jelikož podnik, který dal souhlas s anonymním zveřejněním potřebných údajů, 

neprovozuje jen bioplynovou stanici, ale věnuje se i živočišné výrobě, je jednou z variant i 



58 

 

výstavba jatek. Ta jsou energeticky náročná především z hlediska chladu, proto by přebytečná 

tepelná energie z mikroturbíny mohla být transformována na chlad. Tímto novým řešením by 

podnik získal další oblast, ve které by se mohl rozvíjet.  

Vyšší pořizovací cena mikroturbín je kompenzována vyššími zisky, jednoduchou 

údržbou, instalací i provozem. V případě, že by se podnik rozhodl pro instalaci mikroturbíny, 

je možné, že by se s výrobcem dala dohodnout i nižší pořizovací cena. Pak by doba 

návratnosti byla ještě výhodnější.  
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