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2012, 50s. Bakalářská práce, vedoucí Míka, J. 

Bakalářská práce se zabývá technologií kombinované výroby elektrické energie a tepla. 

Popisuje a porovnává různé kogenerační jednotky, jako technický prostředek 

decentralizované výroby elektrické energie a tepla. Blíže přibližuje technologii kogenerační 

jednotky se spalovací mikroturbínou, řeší její návrh, výpočet idealizovaného oběhu a bilanční 

výpočet tepelného výměníku. Závěr práce hodnotí technicko - ekonomické a environmentální 

nasazení kogenerační jednotky se spalovací mikroturbínou.    
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Seznam použitého značení 

Symbol  Veličina Jednotka 

a  měrná práce  [kJ] 

cp  měrná tepelná kapacita za stálého tlaku  [kJ/(kg·K), kJ/(m3
N·K )] 

CF  cash flow  [Kč] 

CCF  kumulovaný cash flow  [Kč] 

e  modul teplárenské výroby elektřiny  [-] 

i  entalpie  [kJ/m3
N] 

k  součinitel prostupu tepla  [W/(m2·K)] 

m  hmotnost  [kg] 

n  měrné otáčky  [ot/s] 

n  přebytek vzduchu  [-] 

P  výkon  [kW] 

p  tlak  [Pa] 

Qt  příkon  [kW] 

Qi  výhřevnost  [kJ/ m3
N] 

S  plocha  [m2] 

T  absolutní teplota  [K] 

t  teplota  [°C] 

V  objem  [m3
N] 

Vpl  objemový tok  [m3
N /s] 

ε  kompresní poměr  [-] 

η účinnost  [%] 

κ adiabatický exponent [-] 

ξ ztráty  [%] 

v součinitel vlhkosti vzduchu  [-] 

ω koncentrace  [%] 

Indexy 

ag  agregát 

c  celkový 

el  elektrický 

g  generátor 

ize  izoentropický 

k  kompresor 

m  mechanický 
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pl  plyn 

r  rozvody 

re  rekuperátor 

s  skutečný 

s  suchý 

sp spaliny 

stř  střední 

t  teoretický 

t  tepelný 

t  turbína 

tu  turbogenerátor 

v  vlhký 

vn vnitřní 

vz  vzduch 

Zkratky 

BPS  Bioplynová stanice (nebo plyn z ní produkovaný) 

ČOV  Čistička odpadních vod 

ELTO  Extra lehký topný olej 

GO  Generální oprava 

KJ Kogenerační jednotka 

KS Kogenerační systém 

KVET Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie 

LPG  Zkapalněný ropný plyn 

LTO  Lehký topný olej 

MT  Mikroturbína 

ORC  Organický rankinův cyklus 

OZE  Obnovitelný zdroj energie 

PaT  Parní turbína 

PJ  Primární jednotka 

SK  Spalovací komora 

SM Spalovací motor 

TO  Tepelný oběh 

TTO  Těžký topný olej 

TUV  Teplá užitková voda 

ZP  Zemní plyn 
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1 ÚVOD 

Omezené zásoby fosilních paliv a rostoucí spotřeba energie tepelné i elektrické se 

současným zvyšováním emisí škodlivin vyvolávají tlak na aplikace nových technologií 

umožňujících vyšší konverzi paliva na využitelnou energii se současnou minimalizací emisí 

škodlivých látek vypouštěných do okolního prostředí. Výzvy energetiky, hledat a aplikovat 

nové technologie výroby resp. přeměny energií a získávat elektřinu a teplo levněji a 

ekologičtěji, v duchu „Termo-Enviro-Economic“. 

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla při porovnání s oddělenou výrobou těchto 

komodit je v tomto směru významným příspěvkem. V České Republice je teplárensky 

vyráběno asi 25% elektřiny, to je více než je průměr v EU. Žádoucí je však podstatné zvýšení, 

jelikož u tepláren s vyšším podílem vyráběné elektřiny dochází k podstatné úspoře paliva a 

tím také méně emisí škodlivých látek. Snižování závislosti státu na PEZ, zvláště těch 

dovážených (ropa, zemní plyn), má blahodárný účinek na ekonomiku státu. Vede ke snížení 

výdajů zahraniční bilance státu, tím menší energetické náročnosti k tvorbě HDP (zatížení 

obyvatelstva, podnikatelů, firem). Z toho plynoucí vetší konkurenceschopnost s nezávislostí 

na jiných státech. 

  Nezávislost na nikom a ničem můžeme sledovat všude kolem nás. Viděno očima 

energetiky se jedná o decentralizaci, trend moderní doby jak ve větších průmyslových celcích, 

tak v menších výrobních sférách i domácnostech. To má za následek rozvoj menších zdrojů 

energie, k nimž bezesporu patří kogenerační jednotky (mini, mikro).  

Kogenerační jednotky se spalovací mikroturbínou jsou moderní efektivní nenáročné malé 

zdroje energie, které současně produkují elektřinu a teplo v blízkosti místa spotřeby. Nahradí 

část elektřiny vyráběné ve vzdálených elektrárnách, spotřebují přitom méně paliva, způsobí 

tedy méně emisí. V rámci této rozptýlené výroby, která dle některých přinese největší změny 

v energetické infrastruktuře od dob průmyslové revoluce, sériově vyráběné mikroturbíny a 

miniturbíny postupně nahradí dnes převládající dieselagregáty a plynové motory.  

Výhody, nevýhody, porovnání různých kogeneračních jednotek, výpočet, následné 

praktické použití a technicko-ekonomické zhodnocení nasazení kogenerační jednotky se 

spalovací mikroturbínou se pokusím přiblížit v této bakalářské práci.    
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2 TEPELNÉ CENTRÁLY 

Tepelné centrály jsou energetická díla, v nichž se vyrábí: 

• elektřina (elektrárny) 

• teplo (výtopny) 

• elektřina a teplo současně (teplárny) 

2.1 Elektrárna 

V elektrárnách se produkuje elektrická energie v elektrických generátorech hnaných 

alternativně:  

1) kondenzační parní turbínou, která je součástí parního oběhu s kotlem nebo jaderným 

reaktorem (tepelné elektrárny - uhelné, jaderné) 

2) spalovací turbínou 

3) kombinací spalovací a parní turbíny - paroplynové 

4) spalovací motor - ve většině případů jako záložní zdroj el. energie 

V ČR je elektřina vyráběna převážně ve velkých a vzdálených uhelných elektrárnách 

s kondenzační parní turbínou, kde celková účinností nabývá hodnot 35 - 40 %. 

2.2 Výtopna 

Ve výtopnách se vyrábí pouze teplo s nositelem pára nebo horká voda a to v nízkotlakých 

kotlích.  Jejich energetický zisk vůči individuálnímu topení je zanedbatelný a to následkem 

velkých ztrát tepla v rozvodu i plýtvání spotřebitelů. Přínosem je zejména technologické 

vybavení, řízení provozu výtopny, centralizace dovozu paliv a zlepšení čistoty prostředí.   

2.3 Teplárna 

Energetická centrála, v níž probíhá proces současné výroby elektřiny a tepla tzv. 

kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) častěji také kogenerace. Patří mezi 

decentralizační prvky energetické soustavy a tím také přínos pro rozvoj trhu s energiemi. 

Vyrobená elektřina je dodávána do elektrizační soustavy nebo do vlastní spotřebitelské 

soustavy a teplo je dodáváno rozvodnou tepelnou sítí spotřebitelům tepla. Teplo je dodáváno 

nositelem nízkotlaká pára nebo horká voda.  
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3 KOGENERACE 

Jedná se o společnou výrobu elektřiny a tepla v jedné soustavě. Vzhledem k využívání 

jednoho primárního zdroje vstupujícího do transformačního řetězce může výrazně přispět ke 

zvýšení účinnosti využívání PEZ oproti oddělené výrobě elektrické a tepelné energie. 

Z pohledu životního prostředí je to velmi vhodné, a při určitém poměru cen, to může být 

zajímavé i ekonomicky.  

„Pokud se pouze spálí palivo v kotli a není současně vyrobena elektřina, tak musí být 

elektřina pro tohoto spotřebitele vyrobena jinde.“  [7] 

 

Často se můžeme setkat s pojmy: 

• Mikrokogenerace - kogenerace velmi malých výkonů 

• Trigenerace - současná výroba elektřiny a tepla nebo chladu 

• Teplárna - zařízení pro výrobu ve větším měřítku 

• Teplárenská výroba - současná výroba elektřiny a tepla ve větším měřítku  

3.1 Popis a výhody kogenerace z různých hledisek 

 

Z hlediska účinnosti využití primárních paliv 

Společná produkce tepelné a elektrické energie v KS, vede ke zvýšení účinnosti využití 

primárního paliva.     

 
Obrázek 3.1.1 Výrobní řetězec transformace PEZ [3] 
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Z hlediska využití potenciálu paliva 

Díky této důmyslnější technologii transformace energie z paliva, využijeme získanou 

tepelnou energii o vysokém potenciálu k vykonání práce a teprve poté pracovní látku o nižší 

teplotě využijeme pro pokrytí potřeb tepla. Tak nezmaříme vysoký potenciál paliva (PEZ) jen 

pro potřebu tepla. 

Z hlediska životního prostředí:   

Díky vyšší účinnosti celého procesu KS spotřebujeme nižší množství paliva, tím také 

vyprodukujeme nižší množství emisí a omezíme znečištění životního prostředí.   

 

Další výhody KVET lze obecně charakterizovat: 

• možnost umístění výroby blízko místa energetického využití a tak snížit ztráty 

vzniklé přenosem a distribucí elektrické energie z ES  

• snadná zapojitelnost na existující a plánované technologie v různých aplikacích 

v průmyslovém, komerčním a bytovém sektoru 

• větší možnost využití obnovitelných zdrojů energie 

• lepší řízení mezi spotřebou a výrobou a tím menší zátěž na přenosovou soustavu 

• zvýšení konkurence mezi jednotlivými systémy energického systému 

 

Nevýhody: 

• vyšší investiční a provozní náklady 

• závislost jedné výroby na druhé 

• koeficient ročního využití instalovaného výkonu 

• důležitým faktorem ovlivňujícím výhodnost KVET je stálost a vyrovnanost odběru 

elektrické a hlavně tepelné energie, tento fakt lze považovat za nevýhodu KVET 

3.2 Kogenerační technologie 

[3] Kogenerační technologie lze rozdělit na základě následujících kritérií: 

1. Dle maximálního dosaženého výkonu 

• mikro - kogenerace - do výkonu 200 kWe 

• mini - kogenerace - do výkonu 500 kWe 

• kogenerace malého výkonu do 1 MWe 

• kogenerace středního výkonu do 50 MWe 

• kogenerace velkého výkonu nad 50 MWe 
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2. Dle použitého paliva 

• kogenerační jednotky na pevná paliva 

• kogenerační jednotky na plynná paliva 

• kogenerační jednotky na kapalná paliva 

 

3. S ohledem na způsob využití kogenerační jednotky 

• centralizované zásobování teplem 

• využití v průmyslu 

• kogenerace pro bytovou sféru 

• kogenerace pro komunální odvětví 

 

4. Dle použité primární jednotky 

• palivové články 

• parní turbíny 

• plynové turbíny 

• mikroturbíny 

• Stirlingův motor 

• spalovací motory 

 

Kogenerační technologie, které se využívají při KVET a které lze, co se týká efektivnosti, 

porovnávat s oddělenou výrobou, jsou: 

• parní turbíny  - protitlaká 

- odběrová kondenzační 

- ORC (Organický Rankinův cyklus) 

• kombinovaný cyklus s rekuperací 

• plynová turbína s rekuperací tepla 

• motor s vnitřním spalováním 

• mikroturbíny 

• motory Stirling 

• palivové články  

• jakýkoliv jiný typ technologie představující kogenerační výrobu 
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4 PRIMÁRNÍ JEDNOTKY KS 

Srdcem každého kogeneračního soustrojí je primární jednotka. V PJ probíhá transformace 

primární energie přivedené do KS na energii elektrickou. Typ primární jednotky je dán typem 

použité kogenerační technologie (kap. 3.2). PJ má největší vliv na hodnoty parametrů KJ. 

 

Z hlediska transformace lze rozdělit PJ následovně: 

• s přímou transformací  - palivové články 

• s nepřímou transformací  

- s vnitřním spalováním - spalovací motor 

- s vnějším spalováním - parní turbína (protitlaká, kondenzační, ORC) 

 - plynová turbína 

 - mikroturbína 

 - Stirlingův motor 

 

 

4.1 Provozní parametry různých typů PJ 

 
Obrázek 4.1.1 Tabulka provozní parametry PJ [3] 
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4.2 Druhy primárních jednotek 

4.2.1 Palivový článek 

[4] Palivový článek je zařízení k přímé přeměně chemické energie paliva na energii 

elektrickou se současným uvolňováním energie tepelné. Jedná se o kvalitativně zcela odlišný 

způsob výroby el. energie při porovnání s dosud používanými způsoby chemickou energii 

paliva je nutno nejprve přeměnit na energii tepelnou, která se dále mění v tepelném cyklu na 

energii mechanickou a následně na energii elektrickou. Účinnost přeměny energie paliva na 

el. energii v palivovém článku je vyšší než u konvenčních kogeneračních zařízení, protože 

není limitována účinností Carnotova tepelného cyklu. 

Palivový článek je elektrochemický generátor pracující na bázi oxidačně redukční reakce 

paliva a okysličovadla (proces inverzní k elektrolýze). Skládá se z porézních elektrod (anoda, 

katoda), elektrolytu a systému přívodu plynného paliva (obvykle vodík) a okysličovadla 

(kyslík, vzduch).  

 
Obrázek 4.2.1.1 Princip palivového článku [4] 

 
Obrázek 4.2.1.2 Schéma palivového článku PAFC [10] 

 
Výhody: vysoká účinnost transformace v kogeneračním provozu až 80%, jednoduchost 

(nemají pohyblivé části), tichý chod. Vyžadují minimální údržbu a obsluhu a jsou i značně 
přetížitelné. Současně jsou ekologicky výhodné, neboť spalují-li např. vodík a kyslík, shoří 
na vodu. 

Nevýhody: vysoké investiční náklady, nízké stejnosměrné napětí asi 0,7 V na článek, 
drahá paliva, doba životnosti 
 

4.2.2 Parní turbíny 

Teplárna s parními turbínami je nejstarší typ centrály pro KVET. Tepelný oběh využívaný 

PaT se nazývá Rankine-Clausiův cyklus. Dobře navržené, vybavené kvalitním zařízením a 

odborně provozované, najdou parní teplárny své místo v konkurenčním prostředí i dnes. 

Výhodou je dlouhodobý vývoj, kterým prošly a v průběhu kterého byly optimalizovány. 
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Bohaté návrhové a provozní zkušenosti a disponibilita velmi kvalitního a spolehlivého 

základního i doplňkového zařízení. 

Tepelná energie se uvolňuje ve spalovací komoře parního generátoru nebo se přivádí 

z jiného TO (spaliny plynové turbíny aj.). Tato energie se předává vodě o vysokém tlaku 

vytvořeném čerpadlem, čímž dochází v parním generátoru ke změně skupenství vody na páru. 

Vyrobenou páru přivádíme do turbíny. Výparné teplo z páry na výstupu z turbiny se úplně (u 

protitlakových turbin) nebo zčásti (u odběrových kondenzačních turbin) dodává do rozvodu 

ve formě tepelné energie v páře nebo horké vodě k dalšímu využití pro tepelné spotřebiče v 

systémech centrálního zásobování teplem.  

V těchto případech se jedná o teplárny: 

• s protitlakovými turbinami, 

• s odběrovými kondenzačními turbinami, 

• kombinace obou způsobů 

Jako teplárnu s parní protitlakovou turbínou lze považovat i ORC cyklus, tento si popíšeme 

zvlášť v kapitole 4.2.3 

 

Obrázek 4.2.2.1 Schéma parní teplárny s protitlaku 

turbínou [5] 

Obrázek 4.2.2.2 Schéma parní teplárny 

s odběrovou kondenzační turbínou [5] 

 

Modul teplárenské výroby elektřiny e = E / Qd se pohybuje v rozmezí  0,15 - 0,43 (s 

dodávkou tepla v horké vodě) a 0,12 - 0,2 (s dodávkou tepla v páře). Účinnost kolem 90%.  Je 

žádoucí, aby výroba elektřiny byla v teplárnách co největší, pak dochází k ekonomickému i 

environmentálnímu zhodnocení oproti oddělené výrobě.    

Výhody: Vysoká celková účinnost, možnost použití všech druhů paliv, změna modulu 

teplárenské výroby během provozu, velké výkonové rozpětí, dlouhá doba životnosti. 

Nevýhody: Vysoké náklady, pomalý start. 
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4.2.3 ORC 

ORC (Organický Rankinův Cyklus) je proces zajišťující výrobu el. energie a tepla s 

využitím media o nízké teplotě a nízkém tlaku. Od obvyklého procesu s parní turbinou se liší 

tím, že pro pohon turbiny se nepoužívá voda resp. vodní pára, ale organické uhlovodíky a 

jeho páry, které vykazují v Rankinově diagramu lepší vlastnosti a umožňují pracovat s nižšími 

teplotami. Jako zdroj tepla pro odpaření těchto organických uhlovodíků se používá termoolej, 

ohřívaný na teplotu cca 300°C v kotli na biomasu. Použití termooleje rovněž dává z hlediska 

provozu značné výhody. 

Jedná se tedy o dva tepelné okruhy (cykly). Primární, kde pracovní látka je termoolej a 

sekundární, kde pracovní látka je organická látka nejčastěji silikonový olej. Vyexpandovaná 

pára organické látky je za turbínou vedena do regenerátoru, kde předá zbylou část tepla a poté 

do kondenzátoru, kde kondenzuje po odebrání výparného tepla chladicí vodou, která pak 

dodává teplo do objektů připojených na tuto tepelnou síť.  

S ohledem na hodnoty teplot využívaných ORC (Obrázek 4.2.6) je tento cyklus vhodný 

pro paliva u kterých je nízká teplota spalování, v některých případech i přímo 

nízkopotenciální teplo, odpadní teplo, popřípadě tam kde je teplota pracovní látky vstupující 

do ORC nedostačující pro parní turbíny. Provedení modulu ORC je velmi kompaktní. Je 

většinou dodáván jako modul, kompletně smontován a odzkoušen ve výrobním závodě. 

  
Obrázek 4.2.3.1 Schéma teplárny s ORC a příklad hodnot ORC modulu Turboden [10] 

Výhodami oproti klasickým parovodním cyklům jsou především:  

• nižší otáčky turbíny umožňují přímý pohon generátoru bez převodovky 

• minimální eroze lopatek turbíny vlivem absence kapiček pracovní látky 

• možnost využití energie ze zdrojů s relativně nízkou teplotou 

• nižší tlak a teplota v celém oběhu 
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• vyšší životnost 

• nenáročnost na obsluhu 

• odpadá nutnost doplňování a úpravy vody (úniky a doplňování organické pracovní 

látky v sekundárním okruhu jsou minimální) 

• celkem vysoká účinnost při nižších teplotních spádech 

• nižší provozní náklady 

Nevýhody:  

• relativně vysoké investiční náklady 

4.2.4 Plynové turbíny 

Teplárny s plynovými (spalovacími) turbínami jsou vývojově podstatně mladší než PaT. 

Postupem času, s jejich vývojem a budováním plynovodů a ropovodů se staly 

nejrozšířenějším typem primární jednotky kogeneračních systémů. TO, se kterým pracují, se 

nazývá Braytonův cyklus. Základem je agregát, který tvoří vzduchový kompresor spalovacího 

vzduchu, spalovací komora, plynová turbína, elektrický generátor. 

Používá se kapalné nebo plynné palivo. Vzduchový kompresor má kompresní poměr 7 až 

10. Do spalovací komory se s přetlakem tlačí palivo, dochází ke spalování a spaliny s teplotou 

700 až 1200 °C expandují ve spalovací turbíně. Vykonaná mechanická práce se předává 

elektrickému generátoru, který vyrábí elektrický proud.  

Z důvodů pevnostních probíhá spalování s poměrně vysokým přebytkem vzduchu, tím 

vzniká značné množství spalin, které mají poměrně vysokou teplotu, řádově 400 až 600 °C. 

Proto se za spalovací turbínu umisťuje (výměník), spalinový kotel (s přitápěním nebo bez 

přitápění), který vyrábí páru popř. horkou vodu pro tepelnou síť. Vyrobenou páru můžeme 

také využít pro parní turbínu a získáme tak paroplynový oběh, který je nejdokonalejším typem 

teplárny s vysokým modulem teplárenské výroby elektřiny. 

 
Obrázek 4.2.4.1 Schéma teplárny s plynovou turbínou [5] 
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Výhody: Vysoká spolehlivost umožňující dlouhodobý nepřerušovaný provoz, dodávka 

vysoko potenciálního tepla, konstantní vysoká rychlost otáčení blízká požadované frekvenci, 

řízení elektrického výkonu, vhodný energetický poměr, není nutná chladící voda, relativně 

nízké investiční náklady, velký rozsah paliv (nafta, LPG, zemní plyn), schopnost 

kombinování paliv, nízké emise. Není nutná těžká strojovna, velmi rychlé spouštění a 

zatěžování (špičkový zdroj).  

 

Nevýhody: Malý počet vyráběných výkonů ve výkonovém rozmezí, nižší mechanická 

účinnost oproti spalovacím motorům, spalování plynu je prováděno při vysokém tlaku, 

vysoká hlučnost, malá účinnost při nízkém zatížení, palivo musí být čisté a suché, výkon 

klesá s nárůstem teploty okolí v důsledku termodynamických omezení v turbíně. 

4.2.5 Spalovací motor 

Spalovací motor pístový je tepelný stroj velmi vhodný k teplárenskému využití.  Patří do 

skupiny PJ s vnitřním spalováním. Je široce využíván nejen jako primární jednotky KS a 

soustrojí pro výrobu elektrické energie, ale především v dopravě a pro pohon strojních 

zařízení. KJ se SM mají výkonové rozmezí od 10 kW do 5 MW i více.  

SM se dají rozdělit podle mnoha parametrů, ten hlavní je způsob zapalování paliva.  

 

Podle způsobu zapalování paliva se SM dělí na: 

- zážehové 

- vznětové 

Zážehové SM využívají tepelný oběh, který se nazývá Ottův, kdy směs paliva a vzduchu 

je zapalována pomocí elektrické jiskry. Palivo je nejčastěji Zemní plyn, LPG, Bioplyn ad. 

Podle poměru paliva a vzduchu se zážehové motory dají rozdělit na:  

A) motory se spalováním při malém přebytku vzduchu (přebytek vzduchu 1,2 - 1,35) kde 

zapálení probíhá přímo ve spalovací komoře. Tyto motory představují spolehlivá, dlouhodobě 

provozně odzkoušená zařízení s tepelnou účinností výroby elektřiny v rozmezí 35 - 39%. 

B) motory se spalováním v oblasti chudé směsi (přebytek vzduchu  1,6 - 2,0), kde v malé 

komoře v hlavě válce se vznítí bohatá spalovací směs a ta následně zapálí chudou směs 

v hlavní spalovací komoře. Tato varianta představuje pokročilou technologii, jejíž hlavní 

výhodou je snížení tvorby NOx a vyšší účinnosti výroby elektrické energie a to v rozmezí 40 - 

43%.  
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Vznětové SM využívají tepelný oběh, který se nazývá Dieselův. Do stlačeného vzduchu se 

vstřikuje palivo a tato směs se po dosažení zápalných hodnot vznítí. Palivo je nejčastěji Nafta, 

TTO, LTO ad.  

Tepelnou energii SM pak získáváme z výfukových spalin, chladicí vody motoru, chlazení 

oleje, chlazení kompresoru spalovacího vzduchu. Takto získané teplo je dodáváno do tepelné 

sítě ve formě horké vody, páry o nízkých parametrech nebo ho lze využít pro technologické 

účely (sušení, chlazení, klimatizace ad.)   

 
Obrázek 4.2.5.1 Schéma teplárny se spalovacím motorem [5] 

 

Výhody: Vysoká účinnost v širokém výkonovém rozmezí, relativně nízké investiční náklady 

na instalovaný elektrický výkon, vysoký modul teplárenské výroby elektřiny, dlouholeté 

zkušenosti s provozem, rychlý startovací čas na plný výkon (15 s).  

Nevýhody: Musí být chlazeny, i když se nevyužívá teplo, velké hodnoty nízkofrekvenčního 

hluku, velké rozměry. Velký počet pohyblivých součástí -opotřebení - drahý servis.  
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4.2.6 Stirlingův motor 

Stirlingův motor má velmi dlouhou historii vývoje od roku 1816 dodnes. Stirlingův motor 

je pístový motor s vnějším spalováním, ve kterém se uvolněná tepelná energie předává 

pracovní látce tepelného oběhu. Jako pracovní látka bývá využíváno helium, vzduch, dusík 

nebo CO2. Látka je střídavě stlačována ve studeném válci (kompresní prostor) a expanduje 

v horkém válci (expanzní prostor). Teplo je přiváděno do okruhu z vnějšího zdroje přes 

tepelný výměník (ohřívák). Teplo, které není přeměněno na technickou práci hřídele je 

odváděno chladící vodou ve studeném výměníku (chladiči). Plyn se přenáší z horké zóny do 

chladiče a zpět pomocí regenerátoru. Stirlingův motor nemá explozivní spalování, jako mají 

spalovací motory, a proto nemusí mít zapalovací zařízení, ventilový rozvod atd. 

 

Výhody: V rámci mikrokogenerace jsou důležitými výhodami např.: výroba elektrické 

energie není závislá na výrobě tepla, nízké emise, jednoduché řízení, modulární jednotky. 

Nezávislost na ušlechtilých palivech, možnost využití odpadní tepelné energie, případně 

slunečního záření. 

Obecně výhody Stirlingova motoru spočívají ve vysoké teoretické účinnosti a menším počtu 

třecích pohyblivých součástí.  

Nevýhody: Zatím vysoké investiční náklady, menší zkušenosti s provozem v oblasti nízkých 

výkonů. Menší mechanická účinnost u motorů s malými výkony. 

 

               
Obrázek 4.2.6.1 Model PJ a mikrokogenerační jednotka firmy Viessmann [11] 
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5 MIKROTURBÍNY 

Mikroturbíny představují zcela novou generaci spalovacích turbín, jako primární jednotky 

s jinou aplikační i výrobní filosofií. Výrobci sázejí na měřítko množství (vyrobených kusů), 

na rozdíl od dosavadního měřítka velikosti. Jejich budoucnost je velmi perspektivní jako 

technický prostředek decentralizace energetického hospodářství, ekologický prostředek 

výroby elektřiny a tepla, záložní či špičkový zdroj energie a jako moderní náhrada za 

kogenerační jednotky se spalovacími motory.  

5.1 Popis a mechanický princip MT 

Jak už název napovídá, jedná se o zmenšeninu (mikro) spalovací turbíny, s výkonem do 

200kWe. Jsou odvozeny z technologie leteckého motoru a jejich rozsáhlý výzkum se prováděl 

zejména v materiálové oblasti. Využívají otevřený Braytonův rovnotlaký tepelný oběh a 

pracují při vysokých otáčkách i 100 000 ot/min. Teplota na vstupu do turbíny je u MT nižší 

než u velkých spal. turbín, výstupní teploty vyšší a teplota vzduchu do kompresoru co 

nejnižší. Pracují ve většině případů s radiálním prouděním pracovního média. Při malých 

výkonech se tím dosahuje úspory místa, menších ztrát sáláním a lepší účinnosti. Použitím 

spalinového výměníku - rekuperátoru pro předehřev spalovacího vzduchu se výrazně zvyšuje 

účinnost, ale snižuje se teplota využitelná při dodávce tepla. Výstupní spaliny lze využít pro 

ohřev užitkové vody, topné vody nebo pro tepelné potřeby technologických procesů. 

Jmenovitá elektrická účinnost kogeneračních jednotek s mikroturbínou je 20 až 35 %, celková 

účinnost 65 až 85%. 

5.1.1 Hlavní části MT 

  Mezi hlavní části MT patří: turbína, kompresor, spalovací komora, generátor a 

rekuperátor, který není povinností zařadit.  

 
Obrázek 5.1.1.1 Obecné schéma MT [7] 
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 Turbína: převádí tlakovou a tepelnou 

energii spalin, expandující ze spalovací 

komory na kinetickou energii. Teplotně 

velmi namáhaná (teplota na vstupu 800-900 

°C a na výstupu cca 500-700 °C), otáčky až 

120 000ot/min. Výroba: obrábění, tlakové 

lití. Obvykle jednostupňová radiální, popř. 1-

2st.axiální. Na obrázku vpravo hřídel MT100. 

 

Kompresor: Nasává vzduch přes filtr a následně stlačí na požadované hodnoty. Je na 

společné hřídeli s turbínou, která ho pohání, odebírá zhruba ½ technické práce turbíny. 

Obvykle jednostupňový radiální, kompresní poměr cca 3-5, co nejnižší teplota nasávaného 

vzduchu.  

Spalovací komora: je prostor, v němž probíhá proces hoření, 

jedna z náchylných částí soustrojí. Pod tlakem je do ní přiváděno 

palivo a vzduch, tato směs je následně zapálena. Při hoření dochází 

k prudkému zvýšení objemu směsi, která pak expanduje přes 

spalovací turbínu. Při expanzi dochází k poklesu tlaku spalin a 

nezvýšení jejich objemu. Teplota spalin na výstupu ze spalovací 

komory bývá např. 900 °C (500-1200 °C) chladí se přebytkem 

vzduchu. Nejčastěji tvar válce (silo) umístěného např. svisle nad 

hřídelí turbíny nebo prstencová, obepíná rotor turbíny (více trysek). 

Na obrázku vlevo SK MT100. 

 

Rekuperátor: jedná se o výměník, využívající odpadní teplo spalin za turbínou k ohřevu 

vzduchu před vstupem do spalovací komory. Pokud je zařazen, výrazně zvyšuje elektrickou 

účinnost turbíny. Ovlivňuje celkovou velikost a hmotnost kogenerační jednotky.   

 

Generátor: je vysokofrekvenční a na společné hřídeli s turbínou a kompresorem, musí 

tedy snést velmi vysoké otáčky. Schéma je naznačeno na obrázku 5.1.1 

 
Obrázek 5.1.1.2 Schéma elektrické části MT100 [16] 

1. generátor 
2. Usměrňovač 
3. DC sběrnice 
4. DC/AC konvertor 
5. filtr 
6. transformátor 
7. hlavní vypínač 
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5.1.2 Princip radiální mikroturbíny 

Popíšeme si zjednodušený princip radiální MT v bodech: 

- Soustrojí je nejprve roztočeno startérem 

- Vzduchový kompresor po roztočení stlačuje vzduch do spalovací komory 

- Do spalovací komory je přiváděno kromě vzduchu pod tlakem i palivo 

- Výbušná směs paliva a vzduchu je jednorázově elektricky zapálena 

- Hořením se zvyšuje objem a dochází k expanzi přes oběžné kolo turbíny 

- Po krátkém čase je hoření stabilizováno  

- Expandující spaliny roztáčejí oběžné kolo turbíny a je možné vypnout startér 

- Přidáváním paliva se zvyšují otáčky a generátor vyrábí elektřinu 

- Elektronický řídicí systém přifázuje generátor k rozvodné síti 

Celý proces probíhá zcela automaticky. Není-li provozován paralelně se sítí, je frekvence 

nastavena na vlastní předvolenou hodnotu. [7] 

 

 
Obrázek 5.1.2.1 Řez spalovací mikroturbínou MT100 [17] 

5.1.3 Shrnutí a hlavní výhody MT 

Jednou z novinek proti dosavadním, větším turbínám je použití nových vysokorychlostních 

generátorů a následné úpravě frekvence a velikosti napětí pro připojení k síti. Rotor 

generátoru vydrží vysoké otáčky, které jsou pro turbíny typické. Jsou lehčí a menší. Je možné 

také použití dvouhřídelového provedení a převodovku pro pomaluběžný generátor, je zde ale 

více rotujících částí a výhody MT se mírně stírají.  
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Protože použijeme vysokofrekvenční generátor, není nutné používat převodovku, to 

znamená, že odpadá jakákoliv kontrola, výměna, likvidace oleje. Což je ekologické, zároveň 

provozně bezproblémové a levné. Menší prostor - nižší váha.  

Vzduchová ložiska, nejenže vydrží velmi vysoké otáčky (až 120 000 ot/min), není nutné 

mazat je tlakovým olejem ani tukem. Tím se snižuje obsluha soustrojí a zvyšuje spolehlivost.  

Jedna hřídel = jediný pohyblivý díl soustrojí. Na jedné hřídeli se nachází turbína, 

kompresor i generátor. Tím je dána vysoká spolehlivost, jednoduchost, menší zastavěný 

prostor.  

5.1.4 Tabulka porovnání se SM 

KJ s mikroturbínou je hlavním konkurentem KJ se spalovacím motorem, uvedeme si 

tabulku pro přímé porovnání. 

Vlastnost Spalovací motor   Mikroturbína 
Životnost (hodin do GO) 15000       30000 

Pohyblivých dílů cca 100       1 

Vnější tepelné příslušenství Kapalinové chlazení - nutné       žádné 

Provozní kapaliny Mazací olej, nemrz. směs       žádné 

Samostatný generátor nutný       ne 

Dodatečné snižování emisí nutné       ne 

Hmotnost vysoká       nízká 

Zastavěný prostor velký       malý 

Cena údržby vysoká       nižší 

Elektrická účinnost vyšší       nižší 

Hluk velký       nižší 

Spolehlivost střední       vysoká 

Využití tepla spalin, čistota střední       vysoké 

Pořizovací cena nižší       vyšší 
Tabulka 5.1-1 Porovnání parametrů SM a MT 

5.1.5 Využití MT 

- výroba elektrické energie - záložní zdroj, špičkový zdroj, dobíjecí zdroj 

- výroba elektrické a tepelné energie - decentralizovaný zdroj energie (kogenerace) 

- nízkoemisní zdroj, zdroj vysokopotencionálního tepla (teplo čistých spalin) 

- využití odpadního tepla jiných zdrojů  

5.1.6 Budoucnost MT 

[7] Stále se vyvíjí a zkouší nové materiály a technologie na výrobu mikroturbín, abychom 

mohli dále zvyšovat teplotu na vstupu do turbíny a tím zvýšili účinnost cyklu. Americké 

firmy vyvíjejí s pomocí státu další generaci pokrokových mikroturbín. Obdobné úsilí vyvíjí i 

japonská firma Kawasaki. Jádrem mohou být rotory na bázi křemíku (např Si3N4). Keramika 
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umožní zvýšení teplot až na 1300 °C. Odlévání může významně přispět k levné sériové 

výrobě. Keramika může být použita i pro spalovací komory a levné a lehké rekuperátory.  

[7] Pokračuje také vývoj plynových kompresorů, vzduchových ložisek, vysokorychlostních 

generátorů, výkonové elektroniky atd., vše co zvýší účinnost, spolehlivost a životnost celého 

soustrojí. 

5.2 Paliva pro mikroturbínu 

MT může pracovat na nejrůznější paliva, většinou s určitými korekcemi na soustrojí. 

Vyžadují ale relativně kvalitní a čisté palivo (drahé). 

Možnosti paliv: zemní plyn, bioplyn, nafta, benzín, petrolej, methanol, ethanol, LPG, 

kerosin ad. Některá si blíže popíšeme.  

5.2.1 Zemní plyn 

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. Jeho 

hlavní složkou je methan (obvykle přes 90 %) a ethan (1–6 %). Nachází se v podzemí buď 

samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím. Díky tomu, že obsahuje především methan, 

má v porovnání s ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku 

uvolněné energie. Je proto považován za ekologické palivo. Zemní plyn je využíván jako 

zdroj energie, také jako surovina pro chemický a palivářský průmysl a také pro výrobu 

vodíku. 

 
Tabulka 5.2-1 Složení zemních plynů [10] 
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5.2.2 Bioplyn  

Bioplyn, jako OZE, je do budoucna velmi vhodným palivem pro KJ. Pro názornost si 

bioplyn rozdělíme podle jeho zdroje, na plyn: skládkový (vzniká na skládkách odpadů), 

kalový (vzniká v čističkách odpadních vod, dále ČOV) a BPS (vzniká v bioplynový stanicích 

ze zemědělský produktů, odpadů). Všechny tyto plyny vznikají stejným procesem a to 

anaerobní fermentací.  

[14] Anaerobní fermentace je biologický proces rozkladu organické hmoty, probíhající za 

nepřístupu vzduchu. Tento proces probíhá přirozeně v přírodě např. v bažiništích, na dně jezer 

nebo např. 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. Proces můžeme rozdělit do 4 

hlavních fází: 

 1) Hydrolýza: působením extracelulárních enzymů dochází mimo buňky k hydrolytickému 

štěpení makromolekulárních látek na jednodušší sloučeniny, především mastné kyseliny a 

alkoholy, při tomto procesu se uvolňuje rovněž vodík (H2) a oxid uhličitý (CO2). 

 2) Acidogeneze: působením extracelulárních enzymů dochází mimo buňky k 

hydrolytickému štěpení makromolekulárních látek na jednodušší sloučeniny, především 

mastné kyseliny a alkoholy, při tomto procesu se uvolňuje rovněž vodík (H2) a oxid uhličitý. 

 3) Acetogeneze: dochází k dalšímu rozkladu kyselin a alkoholů za produkce kys. octové. 

 4) Methanogeneze: závěrečný krok anaerobního rozkladu, kdy z kyseliny octové, H2 a 

CO2 vzniká methan - CH4, tento krok provádějí methanogenní bakterie, což jsou striktně 

anaerobní organismy, podobné nejstarším organismům na Zemi. Tyto bakterie jsou citlivé 

především na náhlé změny teplot, pH, oxidačního potenciálu a další inhibiční vlivy. [14] 

Z hlediska reakčních teplot rozdělujeme anaerobní procesy, podle optimální teploty pro 

mikroorganismy na psychrofilní (5-30°C), mezofilní (30-40°C), termofilní (45-60°C) a 

extrémně termofilní (nad 60°C). Výhodou procesů prováděných za vyšších teplot je hlavně 

vyšší účinnost hygienizace materiálu. Nejběžnější aplikací jsou zatím procesy mezofilní při 

teplotě cca 38°C. 

Fermentace je obvykle prováděna ve velkých vyhřívaných a míchaných nádržích – 

fermentorech. Jedná se o kontinuální nebo semikontinuální proces. Pracovní sušina suspenze 

se dle materiálu a použitého míchacího systému pohybuje mezi 4 – 12%. Ve fermentorech 

dochází k odbourání cca 50 – 70% organické sušiny materiálu. Velikost nádrží je dána 

množstvím a kvalitou materiálu, množstvím aktivní biomasy v reaktoru a požadovanou dobou 

zdržení. Tyto parametry významně ovlivňují produkci bioplynu i kvalitu výstupního 

materiálu. [14] 
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Obrázek 5.2.2.1 Schéma anaerobní fermentace [13] 

[14] Hlavním produktem anaerobní fermentace organické hmoty je bioplyn. Bioplyn je 

bezbarvý plyn skládající se hlavně z methanu (cca 60%) a oxidu uhličitého (cca 40%). 

Bioplyn může ovšem obsahovat ještě malá množství N2, H2S, NH3, H2O, ethanu a nižších 

uhlovodíků. Následující tabulka umožňuje udělat si představu o složení a vlastnostech 

vybraných druhů bioplynů. Hodnoty je potřeba brát jako informativní, skutečné vlastnosti BP 

vždy závisí na mnoha faktorech, zejména na fermentovaném materiálu: 

Parametr Skládkový Kalový BPS 
1)Výhřevnost (MJ/m3) 16,9 21,1 24 

H2 (%) 1 1 - 

CO (%) 1 - - 

O2 (%) 3 - - 

N2 (%) - - - 

Cl-, F- (mg/m3) - - - 

NH3 (mg/m3) - - 40 

CO2 (%) 46 38 31 

CH4 (%) 49 61 69 

H2S (mg/m3) 350 1 000 2)2 300 

1)
 vztaženo na 15°C, 101 325 Pa. 

2)
 na vstupu do odsiřovacího 

zařízení. 

Tabulka 5.2-2 Srovnání základních vlastností bioplynů [14] 

Důležité parametry pro využití bioplynu v KJ se spalovací MT (např. Turbec T100) jsou: 

Obsah CH4 >35% , H2S < 3000 ppm, Siloxany* < 100 mg/m3 
(*Decamethylcyclopentalsiloxane) [17] 

Obecným problémem kvality bioplynu z ČOV bývá zvýšený obsah tzv. siloxanů. Siloxany 

jsou důsledkem obsahu pracích prášků, saponátů, šampónů a podobných látek v komunálních 

odpadních vodách. Tato plynná organická látka prochází přes filtry a při spalovacím procesu z 
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ní vzniká velmi jemná písková substance, která se usazuje ve spalovacích válcích motorů 

kogeneračních jednotek, v nichž tvoří obtížně odstranitelné připečené povlaky na pístech. To 

vyžaduje pravidelnou demontáž části motorů a namáhavé odstraňování nánosů. [12] 

KJ s MT mají dovolené mnohem větší koncentrace siloxanů v kalovém plynu než KJ se 

SM, proto jsou výhodnější pro spalování kalového plynu z ČOV. (U skládkového a BPS 

plynu tyto problémy odpadají.)  

5.2.3 Propan - butan, LPG 

LPG (Liquefied Petroleum Gas, tj. zkapalněný ropný plyn) je původně označení pro ropné 

plyny o dvou až pěti atomech uhlíku v molekule. Dnes se pod termínem LPG myslí propan, 

butan nebo směs propanu a butanu. Tyto plyny jsou získávány zpracováním právě ropných 

plynů. [11] 

Ropné plyny lze získávat mnoha způsoby. V minulosti se využívala například 

nízkoteplotní karbonizace či hydrogenace černého nebo hnědého uhlí. V současnosti se však 

asi 60 % ropných plynů získává rafinací zemního plynu a asi 40 % při zpracování ropy. Do 

budoucna se počítá s tím, že podíl celkové produkce LPG získávaný ze zemního plynu 

poroste, jelikož výroba LPG z ropy je omezena jejími zásobami, které jsou značně menší než 

zásoby zemního plynu. [11] 

5.2.4 Kapalné paliva 

Mezi kapalná paliva, která je možné spalovat v MT, patří: benzín, nafta, ELTO, LTO, 

Ethanol, Methanol, Petrolej, Kerosin ad. [15] 

5.2.5 Speciální aplikace  

Firma Turbec uvádí také několik konstrukčních variant, kdy palivem-zdrojem tepla pro 

MT je kotel pro spalování méně výhřevných (nevyčištěných) plynů, kotel na spalování 

biomasy (pelety, štěpka ad.) nebo sluneční záření.  

     
Obrázek 5.2.5.1 Schéma různého využití MT [17] 
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5.3 Výrobci 

Největší výrobce MT na světě je americká firma CAPSTONE - výkonová řada C 30 - 65 -

200 kWe. Nejvíce prodaných kusů na světě, kolem 4000 kusů. Tyto MT využívá pro své 

kogenerační jednotky řada firem a prodává pod svým obchodním názvem. K dalším 

výrobcům MT patří firmy Ingersoll-Rand s KJ Powerworks,  Bowman elliott s KJ GT80 nebo 

Turbec AB s KJ T100. V České republice firma PBS Velká Bíteš vyvinula nízkoemisní 

mikroturbínový zdroj NETZ 100kWe, který už dnes ale nemá ve své nabídce. [7] 

6  KONCEPČNÍ NÁVRH KJ S MT 

Jako vzor KJ pro mou bakalářskou práci jsem zvolil model kogenerační jednotky se 

spalovací mikroturbínou T100, firmy Turbec o výkonu 100kWe a 155kWt.  

Tato firma byla založena automobilkou Volvo (Švédsko) a energetické firmy ABB 

(Švédsko, Švýcarsko). Nyní má hlavní sídlo v Itálii (Turbec S.p.a) a ve Švédsku. Volvo v 80. 

a 90. letech vyvinulo turbínové motory VT40 a VT100 pro silniční účely. Z těchto MT vznikl 

první prototyp kogenerační jednotky v roce 1997. Následovaly KJ Turbec I.série (1998-1999), 

II.série (1999-2001) a III. série (2002-2009)  která je dostupná na trhu dnes. 

6.1 Schéma uspořádání jednotky  

 
Obrázek 6.1.1 Popis KJ Turbec T100 PH (III)[16] 
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1. Vzduchový filtr 2.Generátor 3.Přívod vzduchu 4.Turbína, kompresor 5.Potrubí z rekuperátoru 6.Rekuperátor 

7.Vývod spalin do výměníku 8.Ventilační odvod vzduchu 9.Potrubí do rekuperátoru 10.Plynový kompresor 

11.Spalovací komora 12.Olejové čerpadlo 13.Čerpadlo chladicí vody 14.Výkonová elektronika 15.Řídící systém 

16.Vývod spalin z výměníku (výfuk) 17.Vstup topná voda 18.Výstup topná voda 19.Výměník spaliny-voda 

 

 

Obrázek 6.1.2 Schéma KJ Turbec T100 PH [16] 

1. Generátor 2. Vstup vzduchu 3. Spalovací komora 4. Potrubí do rekuperátoru 5. Kompresor 6. Turbína  

7. Rekuperátor 8. Výstup spalin z rekuperátoru 9. Výměník spaliny-voda 10. Výfuk 11. Výstup horká voda 12. 

Vstup horká voda 

 

 

 

 
Obrázek 6.1.3 Kogenerační jednotka Turbec T100 [17] 
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6.2 Technické parametry jednotky 

Obecné informace       
 Používání   Vnitřní / venkovní  
 Rozměr  900 x 1810 x 2770 mm 
 Hmotnost   T100 PH 2770-3100 kg 
 Okolní teplota -25°C až 40°C 
Mikroturbína Označení Veličina Jednotka 
 Výkon generátoru Pe 100 kWe 
 Turbína typu   radiální   
 Typ spalovací komory   válcová   
 Počet spalovacích komor   1   
 Účinnost spalovací komory ηsk 0,95  - 
 Izoentropická účinnost turbíny ηiet 0,8  - 
 Mechanická účinnost turboagregátu ηmtg 0,95  - 
 Účinnost rekuperátoru ηrek 0,75  - 
 Tlak ve spalovací komoře P3 0,45 Mpa 
 Tlak na výstupu turbíny P4 0,1 Mpa 
 Vstupní teplota turbíny T3 950 °C 
 Počet hřídelí   1   
 Jmenovité otáčky n 70000 ot/min 
 Spotřeba oleje   < 3l / 6 000h   

 Účinnost generátoru ηg 0,96  - 
Kompresor vzduchový       
 Kompresor typu   radiální   
 Kompresní poměr ε 4,5  - 
 Adiabatický exponent κ 1,4  - 
 Izoentropická účinnost kompresoru ηiek 0,8  - 
 Rozsah teplot nasávaného vzduchu   -10 až 40 °C 
 Tlak nasávaného vzduchu P1 0,1 Mpa 
 Teplota nasávaného vzduchu T1 15 °C 
 Tlak vzduchu po kompresi P2 0,45 Mpa 
 Vlhkost vzduchu v 1,03   
Palivo - zemní plyn - tranzitní (Rusko)     
 Výhřevnost Qi 34 MJ/m3

N 
 Složení ZP:   CH4 98,39 % 

  C2H6 0,44 % 

  C3H8 0,16 % 

  C4H10 0,07 % 

  C5H12 0,03 % 

  C02 0,07 % 

  N2 0,84 % 
 Teplota plynu v rozvodu Tp 15 °C 
 Tlak zemního plynu v rozvodu Pr 0,2 Mpa 
 Požadovaný tlak plynu Pp 0,8 Mpa 
Kompresor plynový       
 Kompresní poměr ε 4  - 
 Adiabatický exponent κ 1,4  - 

 Izoentropická účinnost plyn. kompresoru ηiepk 0,9  - 

 Mechanická účinnost plyn. kompresoru  ηmpk 0,95  - 

 Účinnost elektromotoru plyn. kompresoru ηepk 0,9  - 
Tabulka 6.2-1 Parametry navrhované kogenerační jednotky 
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7 VÝPOČTOVÁ ČÁST 

Pro výpočet idealizovaného oběhu byly převzaty některé parametry výrobce jednotky T100.  

7.1 Stechiometrie 

Teoretické množství kyslíku (7.0) 

V O2 ,t=∑ ( x+ y /4)⋅CxHy+0,5CO+0,5 H 2+1,5 H 2 S+3,8CmHn O2, ZP

V O2 ,t=2⋅CH 4+3,5⋅C2 H 6+5⋅C3 H 8+6,5⋅C4 H 10+8⋅C5 H 12

V O2 ,t=2⋅0,9839+3,5⋅0,0044+5⋅0,0016+6,5⋅0,0007+8⋅0,0003

V O2 ,t====1,998≈≈≈≈2mN

3 ////mN

3

 

Teoretické množství vzduchu (7.1) 

V vz ,t
s =

V O2 , t

0,21

V vz ,t
s =

2
0,21

V vz ,t

s ====9,524 mN

3 ////mN

3

 

Skutečné množství suchého vzduchu (7.2) 

V vz ,s
s =V vz , t

s ⋅n

V vz ,s
s =9,524⋅4,6

V vz ,s

s ====43,81 mN

3 //// mN

3

 

Pozn. přebytek vzduchu n vypočten ve vzorci 7.25 

Skutečné množství vlhkého vzduchu (7.3) 

V vz ,s
v =V vz , s

s ⋅v

V vz ,s
v =43,81⋅1,03

V vz ,s

v ====45,1243 mN

3 //// mN

3

 

Množství CO2 ve spalinách (7.4) 

V CO2=CO+ x⋅CxHy+2,6⋅CmHn+CO2, ZP

V CO2=CH 4+2⋅C2 H 6+3⋅C3 H 8+4⋅C4 H 10+5⋅C5 H 12

V CO2=0,9839+2⋅0,0044+3⋅0,0016+4⋅0,0007+5⋅0,0003+0,0007

V CO2====1,0025 mN

3 //// mN

3

 

Teoretické množství N2 ve spalinách (7.5) 

V N2 ,t=N 2, ZP+0,79⋅V vz , t
s

V N2 ,t=0,0084+0,79⋅9,524

V N2 ,t====7,5324 mN

3
////mN

3

 

Teoretické množství  suchých spalin (7.6) 

V sp ,t
s =V N 2, t+V CO2, t

V sp ,t
s =7,5324+1,0025

V sp , t

s ====8,5349 mN

3 //// mN

3
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Skutečné množství  suchých spalin (7.7) 

V sp , s
s =V sp , t

s +(n 1)⋅V vz , t
s

V sp , s
s =8,5349+3,6⋅9,524

V sp , s

s ====42,8213mN

3 ////mN

3

 

Teoretické množství H2O ve spalinách (7.8) 

V H 2 O , t=H 2+ y /2⋅CxHy+2,4⋅CmHn+(v 1)⋅V vz , t
s

V H 2 O , t=2⋅CH 4+3⋅C 2 H 6+4⋅C3 H 8+5⋅C 4 H 10+6⋅C5 H 12+0,03⋅9,524
V H 2 O , t=2⋅0,9839+3⋅0,0044+4⋅0,0016+5⋅0,0007+6⋅0,0003+0,28572

V H 2 O ,t====2,2784 mN

3 ////m N

3

 

Skutečné množství H2O ve spalinách (7.10) 

V H 2 O , s=V H 2 O ,s+(v 1)⋅(n 1)⋅V vz ,t
s

V H 2 O , s=2,2784+(0,03⋅3,6⋅9,524)

V H 2 O ,s====3,307 mN

3 //// mN

3

 

Skutečné množství O2 ve spalinách (7.9) 

V O2 , s=0,21⋅(n 1)⋅V vz , t
s

V O2 , s=0,21⋅3,6⋅9,524

V O2 , s====7,2 mN

3
////mN

3

 

Skutečné množství N2 ve spalinách (7.11) 

V N2 , s=V N2 ,t+(0,79⋅(n 1)⋅V vz , t
s )

V N2 , s=V N2 ,t+(0,79⋅3,6⋅9,524)

V N2 ,s====34,618 mN

3
////mN

3

 

Skutečné množství  vlhkých spalin (7.12) 

V sp , s
v =V N2 , t+V O2 , t+V CO2, t+V H 2 O ,t

V sp , s
v =34,618+7,2+1,0025+3,307

V sp , s

v ====46,1275m N

3 ////mN

3

 

 

Koncentrace jednotlivých složek spalin 

Palivo - zemní plyn tranzitní Qi= 34 MJ/m3
N      

  Suché spaliny   Vlhké spaliny   

Složka Koncentrace [%] Množství [m3
N/m3

N] Koncentrace [%] Množství [m3
N/m3

N] 

ωCO2 2,3412 1,0025 2,1733 1,0025 

ωN2 80,8445 34,6180 75,0485 34,6180 

ωO2 16,8144 7,2000 15,6089 7,2000 

ωH2O 0,0000 0,0000 7,1693 3,3070 

∑ 100,0 42,8205 100,0 46,1275 
Tabulka 7.1-1 Koncentrace jednotlivých složek spalin suchých, vlhkých 
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7.2 Výpočet idealizovaného oběhu MT 

  
Obrázek 7.2.1 p-V, T-s diagramy a schéma Braytonova tepelného oběhu [8] 

 

Entalpie vzduchu, teoretických spalin a ZP jsou určeny z náhradních funkcí v závislosti na 

teplotě: 

Vzduch : ivz=0,79411⋅10 4⋅t 2+1,335715⋅t [kJ /mN
3 ]

Spaliny : i sp=1,14116⋅10 4⋅t 2+1,430255⋅t [kJ /mN
3 ]

Zemní plyn : i zp=1,041682⋅10 3⋅t 2+1,628543⋅t [kJ /mN
3 ]  

 

veličiny v bodech 1 2 2' 3 4 4' 5 
tvz [°C] 15 208,38 508,23 950 608,18 270 90 

ivz [kJ/m3
N] 20,05 281,78 699,36 1340,60 841,73 366,43 120,86 

tsp [°C]       950 608,18 270 90 

isp [kJ/m3
N]       1461,73 912,06 394,49 129,65 

tzp [°C] 15 170,61      

izp [kJ/m3
N] 24,66 308,17      

Tabulka 7.2-1 Entalpie vzduchu, teoretických spalin a zemního plynu 

 

7.2.1 Určení vnitřní práce plynového kompresoru 

Adiabatická teplota plynu po kompresi (7.20) 

T 2plIZE=T pl1⋅ε plk

(κ 1
κ

)

T 2plIZE=288,15⋅4
(
1,4 1
1,4

)

T 2plIZE====428,2 K  

Skutečná teplota plynu po kompresi (7.21) 

T 2pl=T 1pl+
T 2plIZE T 1pl

ηieplk

T 2pl=288,15+
428,2 288,15
0,9

T 2pl====443,76 K
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Vnitřní práce plynového kompresoru na 1 m3
N plynu: (7.22) 

A plk=
i pl2 i pl1

ηmpk

A plk=
308,17 24,66
0,95

Aplk====298,43 kJ //// mN

3

 

7.2.2 Určení vnitřní práce vzduchového kompresoru 

Adiabatická teplota vzduchu po kompresi (7.23) 

T 2IZE=T 1⋅ε
(κ 1
κ

)

T 2IZE=288,15⋅4,5
(
1,4 1
1,4

)

T 2IZE====442,85 K  

Skutečná teplota vzduchu po kompresi (7.24) 

T 2=T 1+
T 2IZE T 1

ηiek

T 2=288,15+
442,85 288,15
0,8

T 2====481,53 K
 

Určení  přebytku vzduchu: (7.25) 

n=
Qi⋅η sk+i 2pl⋅η sk+V vz ,t

s ⋅i3vz V sp ,t
v ⋅i3sp

V vz ,t
s ⋅(i3vz i2vz⋅η sk)

n=
34000⋅0,95+308,17⋅0,95+9,524⋅1340,6 10,8133⋅1461,73
9,524⋅(1340,61 699,36⋅0,95)

n====4,6 mN

3 ////m N

3

 

Vnitřní práce vzduchového kompresoru na 1 m3
N plynu: (7.26) 

AVNk=n⋅V vz ,t
s ⋅(i2vz i1vz)

AVNk=4,6⋅9,524⋅(281,76 20,05)

AVNk====11465,62 KJ ////m N

3

 

Teplota vzduchu za rekuperátorem (7.26) 

T 2 '=T 2+[(T 4 T 2)⋅ηrek ]
T 2 '=481,53+[(881,33 481,53)⋅0,75]
T 2' ====781,38 K  

7.2.3 Určení vnitřní práce turbíny 

Adiabatická teplota spalin na výstupu turbíny (7.27) 
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T 4IZE=
T 3

ε
(κ 1
κ

)

T 4IZE=
1223,15

4,5
(1,4 1
1,4

)

T 4IZE====795,88 K  

Skutečná teplota spalin na výstupu turbíny (7.28) 

T 4=T 3 η IET⋅(T 3 T 4IZE)
T 4=1223,15 0,8⋅(1223,15 795,88)
T 4====881,33 K  

Vnitřní práce turbíny na 1 m3
N plynu: (7.29) 

AVNt=V sp , t
v ⋅(i3sp i4sp)+[(n 1)⋅V vz ,t

s ⋅(i3vz i4vz)]
AVNt=10,8133⋅(1461,3 912,06)+[3,6⋅9,524⋅(1340,6 841,73)]

AVNt====23043,55 KJ //// mN

3

 

7.2.4 Výpočty vztažené k celému soustrojí 

Vnitřní práce agregátu (7.30) 

Aag=AVNt AVNk

Aag=23043,55 11465,62

Aag====11577,93 KJ //// mN

3

 

Vnitřní práce generátoru (7.31) 

Ag=Aag⋅ηmtg⋅η g

Ag=11577,93⋅0,95⋅0,96

Ag====10559,07 KJ ////mN

3

 

Účinnost výroby elektrické energie (7.32) 

ηel=
Aag

Qir ⋅100

ηel=
10559,07
34000

⋅100

ηel====31 %%%%
 

Spotřeba zemního plynu (7.33) 

˙V pl=
Pel

Qir⋅ηel

˙V pl=
100
34000⋅0,31

˙̇̇̇V pl====0,0095 mN

3 //// s====34,2 mN

3 ////h  

Výkon plynového kompresoru (7.34) 

P plk=Aplk⋅ ˙V plk

P plk=298,43⋅0,0095
P plk====2,835 kW  
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Příkon plynového kompresoru (7.35) 

P0plk=
P plk

ηepk

P0plk=
2,835
0,9

P0plk====3,15 kW
 

Čistý elektrický výkon (7.36) 

P sit=Pel P0plk

P plk=100 3,15
P sit====96,85 kW  

7.2.5 Produkce tepla 

Tepelný příkon kotle (7.37) 

Q k=Vpl⋅[V sp ,t
v ⋅i4 ' sp+(n 1)⋅V vz , t

s ⋅(i4 ' vz)]
Q k=0,0095⋅[10,8813⋅394,49+3,6⋅9,524⋅366,43]
Qk====159,878 kW

 

Tepelný výkon kotle při využití teploty spalin do 90°C (7.38) 

P k=[V sp ,t
v ⋅(i 4 ' sp i5sp)+(n 1)⋅V vz ,t

s ⋅(i4 ' vz i5vz)]⋅V pl⋅[(100 ξ k)/100]
P k=[10,8133⋅(394,49 129,65)+(3,6)⋅9,524⋅(366,43 120,86)]⋅0,0095⋅[(100 1,1)/100 ]
P k====106kW

 

- ztráta kotle do okolí ξ  = 1,1 % tepelného příkonu kotle 

- předpokládaná teplota spalin na výstupu z kotle je 90°C 

 

Účinnost tepelná (7.39) 

ηt=
Pk

Qk
⋅100

ηt=
106
159,878

⋅100

ηt====66,3 %%%%  

7.2.6 Celková účinnost 

Účinnost celková kogenerace (7.40) 

ηc=
P k+P el

V pl⋅Qir

ηc=
106+96,85
0,0095⋅34000

ηc====61%%%%  
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7.3 Bilanční výpočet výměníku spaliny - voda 

Výměníky jsou zařízení, které umožňují přenos tepla mezi dvěmi tekutinami o nestejné 

teplotě. 

Rozdělují se na:  

- směšovací (nejčastěji mezi kapalinou a vzdušinou, přičemž se může využívat výparné 

teplo kapaliny) 

- regenerační (stěny výměníku jsou střídavě omývány teplou a chladnou tekutinou) 

- rekuperativní (proudící látky, které si předávají teplo, jsou odděleny stěnou výměníku) 

- tepelné trubice (přenos tepla je uskutečněn při fázových změnách) 

Rekuperativní výměníky se dále dělí na souproudé, protiproudé a křížové. 

Pro náš záměr je použit rekuperativní výměník, ukážeme si tedy bilanční výpočet 

protiproudého výměníku spaliny-voda. 

U souproudého výměníku musíme zvolit teplotní spád topné vody 80/60°C, abychom 

zachovali určitý rozdíl teplot na výstupu výměníku a nemuseli měnit výstupní teplotu spalin. 

7.3.1 Souproudý 

    
Obrázek 7.3.1.1 Schéma, graf a vzorce pro výpočet souproudého výměníku [8] 

7.3.1.1 Známé parametry výměníku 

 SPALINY VODA 

Teplota na vstupu výměníku t1´ = 270°C t2´ = 60°C 

Teplota na výstupu výměníku t1´´ = 90°C t2´´ = 80°C 

Měrná tepelná kapacita [8] cp = 1,113 kJ/(m3
N.K) c2 = 4,19 kJ/(kg.K) 

Součinitel prostupu tepla, 

stěnou výměníku [8] 
k = 60 W/(m2.K) 

Pozn. Hodnota součinitele prostupu tepla k, byla přibližně stanovena z podobného příkladu ze zdroje [8]. 

Vypočtenou hodnotu plochy výměníku je potřeba brát orientačně, jelikož neznáme rychlost vystupujících 

spalin. 



 
41 

Hmotnostní průtok topné vody (7.41) 

ṁ2=
Pk

c2⋅( t2 ' t 2 ' ' )

ṁ2=
106000
4,19⋅(80 60)

˙̇̇̇m2====1,265 kg⋅⋅⋅⋅s
1

 

Teplotní rozdíly na vstupech a výstupech výměníku (7.42)  

t '= t1 ' t2 '
t '=270 60
t '====210° C  

t ' ' = t 1 ' ' t 2 ' '
t ' ' =90 80
t ' ' ====10 ° C  

Střední (logaritmický) teplotní rozdíl (7.43)  

t stř=
( t ' t ' ' )

ln⋅
t '
t ' '

t stř=
(210 10)

ln⋅
210
10

t stř====65,7 ° C  

Plocha výměníku (7.44) 

S=
Pk

(k⋅ t stř )

S=
106000
(60⋅65,7)

S====26,89 m
2

  

 

 

 

7.3.2 Proutiproudý 

   
Obrázek 7.3.2.1 Schéma, graf a vzorce pro výpočet protiproudého výměníku [8] 
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7.3.2.1 Známé parametry výměníku 

 SPALINY VODA 

Teplota na vstupu výměníku t1´ = 270°C t2´´ = 70°C 

Teplota na výstupu výměníku t1´´ = 90°C t2´ = 90°C 

Měrná tepelná kapacita [8] cp = 1,113 kJ/(m3
N.K) c2 = 4,19 kJ/(kg.K) 

Součinitel prostupu tepla, 

stěnou výměníku [8] 
k = 60 W/(m2.K) 

Pozn. Hodnota součinitele prostupu tepla k, byla přibližně stanovena z podobného příkladu ze zdroje [8]. 

Vypočtenou hodnotu plochy výměníku je potřeba brát orientačně, jelikož neznáme rychlost vystupujících 

spalin. 

 

Hmotnostní průtok topné vody (7.45) 

ṁ2=
Pk

c2⋅( t2 ' t 2 ' ' )

ṁ2=
106000
4,19⋅(90 70)

˙̇̇̇m2====1,265kg⋅⋅⋅⋅s
1

 

Teplotní rozdíly na stranách výměníku (7.46) 

t '= t1 ' t2 '
t '=270 90
t '====180 ° C

t ' ' = t 1 ' ' t 2 ' '
t ' ' =90 70
t ' ' ====20 ° C  

Střední (logaritmický) teplotní rozdíl (7.47) 

t stř=
( t ' t ' ' )

ln⋅
t '
t ' '

t stř=
(180 20)

ln⋅
180
20

t stř====72,82° C   

Plocha výměníku (7.48) 

S=
Pk

(k⋅ t stř )

S=
106000
(60⋅72,82)

S====24,26 m
2
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8 TECHNICKO - EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Ekonomika instalace a provozu KJ je založena na posouzení výhodnosti nasazení KJ oproti 

jiným možnostem pokrytí požadované spotřeby energií (nejčastěji z centralizovaných zdrojů). 

Jednotlivé varianty schopné zajistit realizaci dodávky požadovaného energetického produktu 

(elektrická a tepelná energie) jsou z ekonomického hlediska spojeny s vynakládáním, 

popřípadě s příjmem finančních prostředků. Zisk jako ekonomický parametr, který rozhoduje 

o volbě optimální varianty, je dán rozdílem těchto finančních položek.  

Provoz nového zdroje je možný pouze při vynaložení jednorázových počátečních 

finančních (investičních) prostředků. Je proto nutné provést zhodnocení finančních toků, 

souvisejících  s pořízením a provozem KJ po celou dobu její životnosti. 

Jak bylo dříve uvedeno, pro ekonomickou výhodnost kogenerace je důležitý vyrovnaný a 

stálý celoroční odběr obou produkovaných energií, pak je nasazení kladně zhodnoceno a je 

dosaženo ušetření nemálo finančních prostředků. V následujících řádcích si jedno z možných 

nasazení KJ do stávajícího provozu ukážeme a zhodnotíme ekonomicky i environmentálně.  

8.1 Příklad a popis nasazení MT 

Pro posouzení výhodnosti použití KJ jsem vybral následující příklad, kdy se jedná o velký 

moderní hotel s celoročním provozem, kde je předpoklad pro vysoké využití KJ a rychlá 

návratnost investice.   

Hotel má 60 pokojů, vlastní kuchyni, restauraci, wellness centrum se saunou a vnitřním 

bazénem.  

Nynější stav: elektřina z centrální sítě, teplo pro vytápění a ohřev TUV vyrábí starší kotle 

na zemní plyn.  

Nová investice: Nasazení KJ Turbec T100, předpoklad využití KJ bude v základním 

zatížení spotřeby elektřiny, teplo bude využito pro topení, ohřev TUV a bazénu. Je tedy 

počítáno s ideálním stavem, kdy veškerá vyrobená elektřina a teplo budou spotřebovány. Pro 

pokrytí špiček a v době výpadku či opravy, budou využity sekundární zdroje (stávající). 

Roční provozní hodiny jsou idealizovány na 8000h za rok, jsou zde zahrnuty mezery pro 

údržbu, servis, provozní dny hotelu kuchyně, svátky ad. Počítáno bude jen s náklady na 

energie, které nahradí přímo KJ. Nebudou dopočítávány vícenáklady za špičkové odběry.  
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8.2 Ekonomické zhodnocení 

Elektrický výkon je snížen o příkon plynového kompresoru, protože v plynovodu není 

dosažen minimální požadovaný tlak ZP pro KJ. Tepelný výkon 106kW je předáván v topné 

vodě 90/70°C  

Roční využití instalovaného výkonu: 8000 h 
Elektrický výkon zařízení: 96,85 kW 
Tepelný výkon zařízení (voda 90-70°C) 106 kW 

 

Stávající stav     

        

ELEKTŘINA     
Množství elektrické energie: 774800 kWh/rok   
Cena za 1kWh elektrické energie: 4,83001 Kč/kWh   
Cena za elektrickou energii: 3742292 Kč/rok   
Měsíční platba za jistič 175,2 Kč/měsíc  
Roční platba za jistič 2102,4 Kč/rok   
Celkem cena za elektrickou energii: 3 744 394 Kč/rok   
     
TEPLO     
Množství tepelné energie: 848000 kWh/rok 3052,8 GJ 

Cena za 1kWh tepelné energie (ze ZP) 1,43000 Kč/kWh 397 Kč/GJ 

Celkem cena za tepelnou energii: 1 212 640 Kč/rok   
        

Celkové náklady za energie z 
centralizovaných zdrojů: 4 957 034 Kč/rok   

Tabulka 8.2-1 Náklady za energie stávající stav 

Poznámky k tabulce 8.2-1: 

- Elektřina - dodavatel ČEZ produktová řada COMFORT, sazba D02d, jistič 3x32A. [10] 

Cena za 1kWh jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují všechny složky dle cenového rozhodnutí a dle zákona o 

stabilizaci veřejných rozpočtů (daň z elektřiny):  

 - za dodávku elektřiny (E.ON - ceny produktové řady Elektřina, ČEZ - ceny produktové řady COMFORT) 

 - za distribuci elektřiny 

 - za krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a 

tepla a druhotných zdrojů (503,064 Kč/MWh vč. 20 % DPH) 

 - za systémové služby (172,80 Kč/MWh vč. 20 % DPH) 

 - za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. (8,10 Kč/MWh vč. 20 % DPH) 

 - daň z elektřiny (33,96 Kč/MWh vč. 20 % DPH)  

- Ceny platné od 1.1.2012, zdroj [10] 

- Teplo - topná voda 90/70°C, kotle na zemní plyn, účinnost 89% [10] 

 - Palivo - zemní plyn dodavatel E.ON, Qi=34MJ/Nm3, pásmo - roční odběr nad 63MWh, cena za 1kWh plynu 

je včetně pevné měsíční platby a DPH. Pro orientační přepočet lze uvažovat 1 m3 = 10,5 kWh. 

- Ceny platné od 1.1.2012, zdroj [10] 
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Kogenerační jednotka     

        

A) INVESTIČNÍ NÁKLADY     

Investiční pořizovací náklady     

 - jednotka modul 2 400 000 Kč   

 - pomocná zařízení 280 000 Kč   

 - řízení a regulace 200 000 Kč   

Investiční instalační náklady     

 - stavební náklady 160 000 Kč   

 - náklady na připojení 120 000 Kč   

Investiční projektové náklady     

 - projektové a konstrukční 440 000 Kč   

 - dodatečné 400 000 Kč   

Celkové investiční náklady 4 000 000 Kč 40000 Kč/kWe 

     

B) PROVOZNÍ NÁKLADY     

Palivové náklady     

Množství ZP za hodinu (při jm. výkonu) 34,2 m3
N/h 359,1 kWh 

Spotřeba ZP: 273600 m3
N/rok 2872,8 MWh/rok 

Cena za 1kWh ZP (E.ON): 1,13814 Kč/kWh   

Cena za spotřebovaný ZP: 3269649 Kč/rok   

Pevná měsíční platba: 5000 Kč/měsíc  

Roční pevná platba: 60000 Kč/rok   

Celková cena za ZP: 3 329 649 Kč/rok   

     

Náklady na opravy a údržbu     

 - 0,25Kč/kWh (životnost 80000h) 200 000 Kč/rok   

 - životnost (při 8000h/rok) 10 let   

Mzdové náklady     

 - nejsou potřeba, bezúdržbová 0 Kč/rok   

Odpisy zařízení     
Odpisová sk.3.=10let;  odpis 5,50% - 1.rok, odpis 
10,50% - další roky 220 000 Kč/1.rok  

 420 000 Kč/2.-10.rok  

Odpisy průměr 10let 400 000 Kč/rok   
     

C) CELKEM     

Celkové náklady KJ/rok 3 749 649 Kč/1.rok  

Celkové náklady KJ/rok  3 949 649 Kč/2.-10.rok  

Celkové náklady KJ/rok (zaokrouhleno) 3 750 000 Kč/1.rok  

Celkové náklady KJ/rok (zaokrouhleno) 3 950 000 Kč/2.-10.rok  

Celkové náklady na provoz průměr 10let 3 929 649 Kč/rok   

Celkové náklady na provoz 
(zaokrouhleno) 3 930 000 Kč/rok   

Tabulka 8.2-2 Veškeré náklady nové investice 
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Poznámky k tabulce 8.2-2: 

- Palivové náklady [10] 

 - Palivo - zemní plyn dodavatel E.ON, Qi=34MJ/Nm3, pásmo - roční odběr nad 63MWh, cena za 1kWh (včetně 

DPH) je bez pevné měsíční platby. Cena může být i menší, dle dohody s dodavatelem a dle denního odběru. Pro 

orientační přepočet lze uvažovat 1 m3 = 10,5 kWh. 

  - Ceny platné od 1.1.2012, zdroj [10] 

- Celkové investiční náklady a jeho podružné náklady byly stanoveny z ceny za instalovaný výkon a podružné 

procentním vyjádřením z celkových nákladů. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8.2-3 nám udává vyhodnocení investiční akce a přehled o nákladech na provoz při 

současném stavu a u nové investice. Jak vidíme, investice se nám vyplatí, ročně ušetříme 

zhruba 1 mil. Kč. Investiční náklady budou hrazeny z úvěru ve výši 4 mil. Kč se splatností 4 

roky. Tím se nám hrubá návratnost prodlouží o 1 rok. Po splacení investice (5.rok), vlastníci 

hotelu v dalších 5 letech ušetří zhruba 5 mil. Kč při současných cenách energií, kdy se dá 

předpokládat že cena elektřiny, ZP i tepla budou stále růst.  

 

Úvěrové zajištění investice   

 - úvěr ve výši  4 000 000 Kč 
 - úrok 10 % 
 - splátka 1 000 000 Kč/rok + úroky 
 - počet let splácení úvěru 4 roky 
 - celkem za úroky z úvěru 1 000 000 Kč 

Tabulka 8.2-4 Úvěrové zajištění investice 

 

Celkový přehled o finančních tocích a ziscích za předpokládaných 10 let provozu je patrno 

z tabulky 8.2-5 a lépe z grafu 8.2.1.  

Roky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N1-N2 
375000

0 
395000

0 
395000

0 
395000

0 
395000

0 
395000

0 
395000

0 
395000

0 
395000

0 
395000

0 

Splátka 
100000

0 
100000

0 
100000

0 
100000

0 0 0 0 0 0 0 

Úrok 400000 300000 200000 100000 0 0 0 0 0 0 

CF (roční zisk) -372966 -272966 -172966 -72966 
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Tabulka 8.2-5 Ekonomická bilance investice 

Hodnocení   

Náklady na provoz - současný stav 4 957 034 Kč 
Náklady na provoz - nová investice 3 930 000 Kč 

Úspora nákladů 1 027 034 Kč/rok 
Hrubá návratnost investice (bez úvěru) 3,9 roky 
Hrubá návratnost investice (i s úroky v případě úvěru) 4,9 roky 
Předpokládaná finanční úspora za dobu životnosti 5 270 341 Kč 

Tabulka 8.2-3 Vyhodnocení investiční akce 
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Diagram Cash Flow
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Graf 8.2-1 Finanční toky Cash flow (CF) a Cumulated cash flow (CCF) 

8.3 Environmentální zhodnocení 

Energie Typ výroby Spotřeba MWh/rok CO2 [tun] 

Elektrická Kondenzační elektrárna uhelná (ČEZ) 775 [el] 511 

Tepelná Kotel na zemní plyn 952 [ZP] 190 

Elektrická + tepelná Kogenerace 2873 [ZP] 575 

 

Stávající stav: produkce CO2 = 511+190 = 700t CO2 

Nový stav: produkce CO2 = 575t CO2   >>  rozdíl 125t CO2/rok 

Emise KJ T100 

 NOx   <15 ppm / V = 32 mg / MJ paliva (*) 
 CO   <15 ppm / V = 18 mg / MJ paliva (*) 
 (*) Objem výfukových plynů při 15% 02, 100% zatížení a 15 °C vstupní teplota 
vzduchu  

 

Jak vidíme, rozdíl mezi oddělenou výrobou a kogenerací v produkci CO2 je 125t/rok. 

V ČR je elektřina vyráběna nejčastěji v uhelných kondenzačních elektrárnách s účinností cca 

30%. Kdybychom porovnávali produkci CO2 tepelné energie s výrobou tepla ve výtopnách, 

často na černé uhlí, dostali bychom se ještě více do zelených čísel. Emise NOx a CO můžeme 

takřka zanedbat, v porovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla. 
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9 ZÁVĚR 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je významný nástroj na úsporu fosilních paliv a pro 

zlepšení životního prostředí. Důležitým faktorem ovlivňujícím výhodnost kogenerace je 

zajištění odběru obou produkovaných forem energie.  

V bakalářské práci jsem navrhl KJ se spalovací mikroturbínou, vypočetl idealizovaný 

oběh, který se až na nepatrné změny neliší od referenční MT Turbec T100. Významnost 

rekuperace na elektrické účinnosti, potažmo spotřebě paliva, je vysoká. Teplota nasávaného 

vzduchu po kompresi je v rekuperátoru zvýšena zhruba o 300 °C na úkor teploty spalin resp. 

tepelného výkonu, která je snížena zhruba o stejnou hodnotu, díky výší entalpii spalin. 

Nezařazením rekuperátoru klesá ukazatel kogenerace tzv. modul teplárenské výroby elektřiny, 

který je žádoucí vyšší pro dobrou ekonomii provozu. Je tedy vždy na posouzení, pro jaký 

poměr produkovaných energií se rozhodneme. Bilanční výpočet výměníku horké vody 90/70 

ukazuje, že je výhodnější použít protiproudý typ, který vychází plošně menší. Z technicko-

ekonomické studie vyplývá, že kogenerace se vyplatí, kdy byl předpokladem stálý odběr obou 

produkovaných energií. Elektrická na provoz hotelu, kuchyně, restaurace a teplo na ohřev 

TUV a topení. Vlastníci hotelu za dobu životnosti jednotky ušetří zhruba 5 mil. Kč a 

návratnost investice se pohybuje kolem 5 let, kdy se dá očekávat rostoucí cena energií 

z centrálních zdrojů a tedy kratší návratnost investice. V létě, při nedostatečném odběru tepla 

je možné uvažovat o trigeneraci a teplo využít pro výrobu chladu např. pro klimatizaci hotelu.  

Mikroturbína je z hlediska údržby, velmi nenáročná a její spolehlivost je vysoká. 

Z hlediska environmentálního se MT jeví velmi ekologicky, emise CO2 jsou nižší než při 

oddělené výrobě energií, což je dáno samotnou kogenerací a produkované emise CO, NOx 

můžeme takřka zanedbat. Ekologičtější jsou už jen palivové články nebo fotovoltaické panely.  

Na základě nabytých vědomostí se domnívám, že univerzální a jednoduchá technologie 

mikroturbíny se jeví jako velmi perspektivní. Otázkou stále zůstává její relativně vysoká cena, 

která se ale do budoucna může snížit sériovou výrobou. Troufnu si tvrdit, že hlavní a jediný 

technický zápor oproti hlavním konkurentům spalovacím motorům, zatím zůstává nižší 

účinnost, zejména celková. To je do budoucna další mezník pro výrobce, vyvinout vhodný 

materiál na výrobu lopatek turbíny, která snese vyšší teplotu. Tím by účinnost MT výrazným 

způsobem stoupla a revoluce v mikro (mini) kogeneraci a decentralizovaných zdrojích energie 

mohla začít. 
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