
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství 

Katedra tepelné techniky 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 
Primární jednotky kogeneračních soustrojí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012                  Ondřej MIKULÍN 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Chtěl bych poděkovat doc. Ing. Zuzaně Klečkové, CSc. Za její rady a pomoc při 

tvorbě této bakalářské práce. Rodičům chci poděkovat za podporu, kterou mi během studia 

věnovali. 



 

 

 

 

Abstrakt: 

Tato bakalářské práce s názvem Primární jednotky kogeneračních soustrojí se 

zabývá kombinovanou výrobou tepelné a elektrické energie za pomocí kogeneračních 

technologií.  Cílem je vysvětlit princip kogenerace, základní typy a rozdělení primárních 

jednotek. Hlavním cílem je popis spalovacích motorů Tedom a Jenbacher, které jsou hlavní 

součástí kogeneračních jednotek a jejich vyuţití. V poslední části jsou tyto motory 

porovnány mezi sebou. 

Klíčová slova: 

 Kogenerace, kogenerační jednotka, primární jednotka, spalovací motor. 

 

Abstract:  

This thesis entitled the primary CHP generator unit deals with combined heat and 

power using cogeneration technologies. The aim is to explain the principle of co-

generation, types and distribution of primary units. The main objective is to describe 

internal combustion engines and Tedom Jenbacher, which are the main part of the 

cogeneration units and their usage. The last part of these engines, are compared with each 

other. 
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Seznam pouţitých veličin 

Ve výroba elektrické energie  (MW∙hod
-1

) 

Ph provozní hodiny (hod∙rok
-1

) 

VT výroba tepelné energie  (GJ∙hod
-1

) 

SP spotřeba paliva  (tis m
3
∙hod

-1
) 

PM výkon motoru (kWe) 

 účinnost oddělené výroby elektřiny a tepla  (-) 

 účinnost kombinované výroby elektřiny a tepla  (-) 

 elektrický výkon oddělené výroby  (%) 

 tepelný výkon oddělené výroby  (%) 

  výkon paliva  (%) 

 el. výkon kombinované výroby  (%) 

 tep. výkon kombinované výroby  (%) 

  



 

 

Seznam zkratek 

KJ   kogenerační jednotka 

TO   technologický okruh 

PO  primární okruh 

ORC organický Rankinův cyklus 

MT   mikroturbína 

PC palivová článek 
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 ÚVOD 1

Bakalářské práce se zabývá výrobou a distribucí elektrické a tepelné energie. 

Podrobněji bude popsána výroba elektrické energie a tepla, principy elektráren, tepláren a 

výroba elektřiny pomocí obnovitelných zdrojů energie. 

V obecném smyslu znamená kogenerace kombinovanou výrobu tepelné a elektrické 

energie. Umoţňuje zvýšení účinností vyuţití energie paliv a je brána jako ekologicky 

šetrný způsob poskytování energie jak tepelné tak elektrické. Mezi hlavní výhody 

kogenerace patří niţší míra znečišťování ovzduší, lepší vyuţití primárního paliva, jeho 

následná úspora a další výhody, které budou popsány v následujících kapitolách. Bude 

vysvětlen pojem kogenerace a jeho základní princip. Pro výrobu tepla a elektřiny se 

většinou pouţívá jako palivo zemní plyn nebo bioplyn. Jako trend do budoucnosti by 

mohla být výroba elektřiny z odpadních tepel technologických procesů a z biomasy. 

Jelikoţ jsou primární jednotky hlavní částí kogeneračních jednotek, budou popsány 

typy primárních jednotek, jejich princip a výhody. Primárních jednotek je mnoho typů a 

druhů, proto se dbá na jejich výběr pro konkrétní aplikaci. Dále bude provedeno shrnutí 

primárních jednotek pomocí tabulky. 

Cílem bakalářské práce je popsání dvou motorů a zjištění který z těch dvou motorů 

je lepší. Popsány budou konkrétně dva typy primárních jednotek. Budou to plynové 

spalovací motory od společnosti Tedom a od společnosti GE Jenbacher. Tahle část textu se 

bude zabývat technickými, emisními a ekonomickými údaji o těchto dvou motorech a také 

jejich vyuţití. Na závěr budou motory Tedom a Jenbacher porovnány spolu navzájem.  
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 VÝROBA A DISTRIBUCE ELEKTRICKÉ A TEPELNÉ 2

ENERGIE 

Princip výroby elektrické a tepelné energie je takový, ţe se nejdříve v kotli spálí 

palivo, které ohřeje vodu a přemění ji na páru. Dále jsou dvě moţnosti, buď se tepelná 

energie obsaţená v páře bez uţitku vypustí chladící věţí (samotná výroba elektrické 

energie) nebo pára roztočí turbínu a ta následně generátor, který začne vyrábět elektrickou 

energii. Tepelná energie obsaţená v páře se dále po výrobě elektrické energie vyuţije na 

vytápění a přípravu teplé vody (společná výroba elektrické a tepelné energie). 

Energetické systémy lze rozdělit z hlediska rozlehlosti a vzdálenosti mezi výrobou 

a spotřebou energie pro dodávku energie na [1] : 

 centralizované systémy (dálkové), 

 decentralizované systémy (lokální). 

Centralizované systémy vyuţívají velkokapacitní výroby ve velkých energetických 

výrobnách tzv. centrálních energetických zdrojích. Pak se celkové náklady se zvyšující se 

produkcí sniţují. Blízko energetického zdroje lze vhodně umístit energetické výrobny, tím 

se dosahuje transformace primárního zdroje na takovou formu, která se snadno přepravuje 

k místu potřeby. Centralizované systémy stojí obvykle mimo obytné a průmyslové oblasti, 

většinou jsou postaveny blízko zdrojů paliva. Kvůli jejich postavení je dodávka tepla 

problematická a tak musí pracovat jako kondenzační. Centralizované systémy dodávají 

elektrickou energii do přenosové soustavy, takţe se zde musí počítat se ztrátami vedením. 

Typickým příkladem je přeměna polohové energie vody na elektrickou a její následná 

doprava ke spotřebiteli, nebo také elektrárny, výtopny, atd. 

Decentralizované systémy bývají umístěny blíţe k poţadované spotřebě. 

Provozovány mohou být buď energetickými výrobci a dodavateli a v některých případech 

mohou být provozovány samotnými spotřebiteli. Tato elektřina se spotřebovává v blízkém 

okruhu výrobny, takţe ztráty vedením jsou minimální, nebo nulové. Energetické výrobny, 

které pracují v těchto systémech, se nazývají decentralizované energetické zdroje. 

Příkladem je třeba lokální topeniště nebo místní kotelna [1]. 

 Výroba elektrické energie 2.1

Elektrická energie je povaţována za nejvíce kvalitní druh energie, která se dá různě 

vyuţívat podle potřeb a přeměňovat na ostatní druhy energií, například na energii tepelnou 

a mechanickou. Výroba elektrické energie se většinou provádí přeměnou tepelné energie 

v elektrárenských zařízeních. 

2.1.1 Princip uhelné elektrárny 

Na obrázku číslo 1 je znázorněno schéma uhelné elektrárny. Uhlí se upravuje dále 

se drtí a suší. Do práškových kotlů se přivádí uhelný prach a primární vzduch, dále se uhlí 

sype na rošt do roštových kotlů. Spalováním uhlí se uvolní teplo, které lze přeměnit na 

energii elektrickou. Sekundární vzduch podporuje hoření a ohřívá se pomocí odcházejících 

spalin, tak aby se neochlazovalo ohniště. Blok o 1000 MW spotřebuje denně 300 vagónů 

uhlí. V České republice je největší kotel v elektrárně Mělník III s instalovaným výkonem 

500 MW. 
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Vzniklá pára je ještě ohřívána teplem odcházejících spalin, aby se dosahovalo 

poţadované teploty (přibliţně 650°C). Pára pohání parní turbínu, která je spojena 

s generátorem elektrické energie, dále se elektrická energie přes rozvodny odvádí do 

rozvodné sítě. Pára se dostává z turbíny do kondenzátoru, kde se znovu vyuţívá teplo 

odcházejících spalin pro předehřátí vody přicházející do kotle [2]. 

 

Obr. 1 Schéma uhelné elektrárny [2] 

2.1.2 Princip jaderné elektrárny 

Princip elektrárny je podobný principu uhelné elektrárny popsaný výše. Rozdíl je 

takový, ţe v primárním okruhu se tepelná energie neuvolňuje spalováním uhlí, ale uvolňuje 

se štěpením těţkých jader uranu v jaderném reaktoru. Voda procházející reaktorem odvádí 

tepelnou energii přímo k tepelnému výměníku. Tato voda je radioaktivní, musí tedy být 

v uzavřeném okruhu pod vysokým tlakem, tím se zabraňuje vaření vody při teplotách 

300°C. V sekundárním okruhu se tvoří pára, která má teplotu zhruba 300°C. Pára má tedy 

daleko menší teplotu neţ u uhelných elektráren, dále jde pára na turbínu, kde pohání 

generátor elektrické energie. Poté pára kondenzuje v kondenzátoru a vrací se zpět do 

parogenerátoru. U jaderných elektráren se musí dbát na údrţbu a kontrolu jaderného 

reaktoru, aby nedošlo k havárii [2]. 

2.1.3 Princip paroplynové elektrárny 

V paroplynovém cyklu se pro zvýšení účinnosti parního cyklu pouţívají spaliny ze 

spalovacích turbín. Pro účinnost tepelných cyklů platí, ţe jsou tím vyšší, čím je vyšší 

střední teplota, při které se přivádí teplo do oběhu. Dále platí pro účinnost tepelných cyklů, 

ţe tím je vyšší, čím niţší je střední teplota, při které se teplo z oběhu odvádí. Do elektrárny 

se obvykle přivádí potrubím zemní plyn. Vzduch vstupující do spalovací komory se 

nejdříve stlačuje kompresorem a napomáhá lepšímu spalování plynu ve spalovací komoře, 

kde vznikají spaliny o vysoké teplotě. Spalovací plynové turbíny pracují buď samy, nebo 

s pomocí parní turbíny v paroplynovém cyklu. V plynové turbíně probíhá transformace 

vnitřní energie horkého stlačeného plynu na kinetickou energii rotoru. V generátoru rotují 
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magnety, kde se indukuje napětí a proud. Celé soustrojí se otáčí rychlostí 3000 otáček za 

minutu. Vyrobená elektřina putuje dál přes transformátory do elektrické sítě. Spaliny 

vycházející z plynové turbíny jdou do kotle, tam předají teplo vodě proudící v systému 

trubek. Pára vyrobená v kotli se můţe vyuţít k výrobě elektřiny i k vytápění. Pára se 

odvádí do kondenzátoru, kde zkondenzuje. Z kondenzátoru se voda vede zpět do kotle, kde 

se cyklus opakuje [3]. 

2.1.4 Výroba z obnovitelných zdrojů energie 

Obnovitelné zdroje energie patří mezi přírodní energetické zdroje, které se částečně 

nebo úplně obnoví. Mezi OZE patří především sluneční, vodní a větrná energie a také 

biomasa. V některých zemích se můţe pouţívat energie mořského přílivu nebo geotermální 

energii. V České republice se vyuţívá převáţně biomasa a velké zastoupení u nás mají 

vodní elektrárny. 

Sluneční energie se vyskytuje ve formě záření. Sluneční záření je základním 

obnovitelným zdrojem energie. Solární energii lze za pomocí solárních panelů, neboli 

termických a fotovoltaických panelů přeměňovat na tepelnou nebo elektrickou energii. 

Efektivitu sluneční energie určují dva faktory. První z nich je intenzita slunečního záření a 

druhým faktorem je doba slunečního záření [4]. 

Vodní energie vzniká při koloběhu vody na Zemi působením gravitace a sluneční 

energie. Vodní energie se vyuţívá pro výrobu elektřiny ve vodních elektrárnách. Pro 

výrobu elektrické energie se vyuţívá rychlost a spád toku, dále se vyuţívá gravitace a 

rozdíl výšek hladin. Vodní elektrárny se rozlišují podle výkonu a to na velké vodní 

elektrárny a malé vodní elektrárny [4]. 

Větrná energie se vyskytuje ve formě větru. Nejdůleţitější veličinou je rychlost 

větru, vyuţití je v rozmezí 3 aţ 15 m∙s-1
. Vítr vzniká nerovnoměrným zahříváním Země a 

vzduchových vrstev slunečního záření, dále vlivem otáčení Země. Vzniklá kinetická 

energie se pouţívá jako mechanická energie pro různé pohony nebo k vytváření elektrické 

energie [5]. 

Energie biomasy má původ ve slunečním záření, proto je zařazena mezi OZE. 

Biomasa je hmota organického původu (ţivočišná a rostlinná). Pro energetiku se vyuţívá 

cíleně pěstovaná rostlinná biomasa a odpady ze zemědělství, lesnictví, atd. Biomasa se 

pouţívá pro výrobu elektřiny, ale můţe také slouţit jako pohon vozidel. Energii lze 

z biomasy získat chemickými procesy. Prvotní technologií je spalování, dalšími 

technologiemi jsou zplyňování, fermentace, kvašení [2, 5]. 

Geotermální energie je tepelnou energií z nitra Země. Vyuţívá se pro teplárenské 

účely, ale taky pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách. Geotermální 

elektrárny pracují na principu suché páry (turbínu pohání pára ze země), mokré páry (voda 

přeměněná na páru pohání turbínu) a za pomocí horkovodního systému [5]. 

 Výroba tepelné energie – teplárny 2.2

Výrobou tepelné energie se rozumí získávání tepelné energie z paliv nebo jiných 

typů energie. Většinou se kombinuje výroba tepelné energie spolu s výrobou energie 

elektrické. Teplo se produkuje v teplárnách, kde se dostupné zdroje mění na tepelnou 

energii. Teplárna můţe být kombinována s elektrárnou. Tepelná energie nevyuţitá pro 

výrobu elektrické energie se dále pouţívá k ohřevu přenosového média [6]. 
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Teplárna je průmyslový závod, kde se vyrábí pára pro ohřívání topné a uţitkové 

vody a současně vyrábí elektrickou energii. Výrobou a dodávkou tepla se zabývá výtopna, 

pro menší výkony je to kotelna. Rozdíl mezi teplárnou a kotelnou není jen ve velikosti, ale 

také instalováním různých zařízení sniţující ekologickou zátěţ, coţ se na kotelny 

neinstaluje. Teplárny se rozdělují podle druhu paliva na plynové teplárny, teplárny na 

kapalná paliva, a teplárny na kvalitní a méně kvalitní tuhá paliva.  

Tepelná energie vzniklá spálením paliva ohřívá vodu aţ na přeměnu vody na páru. 

Spaliny vzniklé spalováním paliva se čistí ve filtrech a odsiřují se. Po vyčištění jdou čisté 

spaliny do komína, kde se rozptylují do ovzduší. Popílek z filtrů se dále pouţívá například 

ve stavebnictví jako přídavek do betonu. Většinou se vodní pára, která je vyrobena 

v parních kotlích přivádí do parní turbíny, která pohání generátor. V transformátoru se 

mění parametry vyrobené energie na parametry potřebné v elektrické síti a elektrická 

energie putuje do sítě. Výměníkové stanice slouţí v teplárnách tak, ţe odebírají teplo 

z páry, které se dále pouţívá na vytápění a přípravu topné vody. Topná voda proudí do 

předávací stanice, kde se upravují parametry topné vody pro vytápění a zajišťuje se ohřev 

na bezpečné a domluvené hodnoty [6]. 

 Princip kogenerace 2.3

Kogenerační systémy generují elektrickou, tepelnou a někdy i mechanickou energii 

v jediném integrovaném systému. Teplo můţe být pouţito přímo na topení, výrobu páry, 

chlazení nebo kombinaci některých těchto technologií. Kogenerace je osvědčenou 

technologií, která se pouţívá uţ přes sto let [7]. 

Principem pouţití kombinované výroby energie je sníţení spotřeby primárních 

energetických zdrojů při dodávce spotřebitelem poţadovaného tepla a elektrické energie, 

jak je ukázáno na obrázku 2. Dále je vidět, ţe pokud je sto procent paliva u kombinované 

výroby, tak u oddělené výroby musí být podíl paliva větší o čtyřicet procent, aby byla 

výroba energií stejná. Při sníţení spotřeby se omezí vznik škodlivých emisí při 

transformaci primárních energetických zdrojů do poţadovaných forem energií. Úspora 

primárních zdrojů energie se dá prokázat, při porovnání obou moţných způsobů výroby 

energie. 

Podle výkonů se můţe kogenerace dělit na kogeneraci velkého výkonu nad 50 

MWE, kogeneraci středního výkonu do 50 MWe, kogeneraci malého výkonu do 1 MWE, 

mini-kogenerace do výkonu 500 kWe, mikro-kogeneraci do výkonu 100 kWe. 

V České republice jsou různé typy kogeneračních jednotek, například Tepelná 

elektrárna Třebovice, Mělník, Teplárna Nová Paka, Čistička odpadních vod České 

Budějovice a další. 
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Obr. 2 Princip kogenerace [8] 

Existuje mnoho způsobů jak transformovat energii obsaţenou v palivu na 

elektrickou energii při doprovodné vyuţití tepla. Tyto způsoby se nazývají kogenerační 

technologie [1]. 

Kogenerační jednotka můţe být sloţena z částí: 

 zařízení pro úpravu primárního zdroje (paliva), 

 primární jednotky (motoru), 

 zařízení pro výrobu a úpravu elektrické energie, 

 zařízení pro rekuperaci tepelné energie. 

Zařízení pro úpravu paliva zpracovává a upravuje paliva, aby s nimi mohla 

pracovat primární jednotka. Poţadavky můţou obsahovat například úprava chemického 

sloţení paliva, zušlechtění paliva, nebo určité úpravy pro pouţití (lepší podmínky pro 

uvolnění energie z paliva a vhodný transport paliva) 

Úpravou chemického sloţení se většinou zvyšují podíly poţadovaných látek a 

odstraňují nepříznivé příměsi. 

Zušlechtění paliva se provádí pro zvýšení hustoty energie. Většinou se 

zušlechťování děje uţ u dodavatelů, takţe se palivo uţ nemusí dále upravovat a můţe se 

kupovat přímo u dodavatele. Úprava paliva je většinou nutná, aby se palivo mohlo pouţít 

pro KJ (zvýšení nebo redukce tlaku) [1]. 

Primární jednotka je hlavní částí kogenerační jednotky. V primární jednotce se 

teplo z paliva přeměňuje v mechanickou energii respektive elektrickou. Spotřebitelé 

většinou vyţadují formy energií v určité kvalitě, mnoţství a čase. Poţadavky jsou 

v závislosti na pouţitých technologiích. Primární jednotkou pro transformace můţe být: 

 Tepelný spalovací motor, vznětový a záţehový motor 

 Palivový článek, ORC systém, Stirlingův motor 

 Turbíny, mikroturbíny 
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Zařízení pro výrobu a úpravu el. proudu můţe být tvořeno: 

 Elektrickým generátorem 

 Elektrickým kondicionérem 

Elektrický generátor transformuje mechanickou energii na elektrickou, která se 

můţe dále upravovat. Generátory mohou být střídavé nebo stejnosměrné. Jednotky malých 

výkonů pouţívají asynchronní generátor, který se lehce připojí k elektrické síti a výhodou 

je nízká pořizovací cena. 

Elektrický kondicionér se pouţívá v případě, kdyţ se poţaduje záměna parametru 

elektrického proudu (změna stejnosměrného proudu na střídavý nebo změna frekvence), 

pracuje výhradně s polovodičovými prvky [1]. 

Zařízení pro rekuperaci umoţňuje zpětné získávání tepla pro další vyuţití. 

Zařízení pro rekuperaci přeměňuje odváděný tepelný výkon z KJ na poţadovanou formu a 

parametry. Nejpouţívanějšími teplonosnými médii vystupujícími z rekuperačních 

výměníků je vodní pára, teplý vzduch, nízko a vysokoteplotní voda. 

Výměníky mohou být různě řešeny. V rekuperačních výměnících dochází k přímé 

výměně mezi teplem a proudem vzduchu s teplotou vyšší a vzduchu s teplotou niţší přes 

teplosměnnou desku. Výhodou jsou malé tlakové ztráty, vzduchové proudy jsou oddělené, 

nedochází k výměně vlhkosti. Také se mohou pouţívat výměníky spaliny voda, kde se 

teplo spalin odevzdá vodě. 

Rekuperační výměníky nepřímé – výměníky jsou umístěny v přiváděcím i 

odváděcím potrubí. Tam se teplo akumuluje v teplonosné kapalině obvykle nemrznoucí 

směs. Výhodou je menší potřeba pro zastavěné místo a příjem tepla lze spojit z více míst. 

Rekuperační výměníky rotační – diskový výměník se otáčí a musí být kolmo 

k proudění studeného a horkého vzduchu. Materiál výměníku je buď suchý, nebo 

napuštěný roztokem chloridu lithného. Mezi výhody patři dobrá účinnost, malé rozměry, 

malé tlakové ztráty a malé provozní náklady [1, 9]. 

 Výhody kombinované výroby energie 2.4

Pokud je pouţit pro vstup do transformačního řetězce jeden primární zdroj při 

kogeneraci, můţe způsobit nárůst vyuţití primárních zdrojů oproti samotné výrobě 

elektřiny a tepla. Na obrázku číslo 3 je znázorněn rozdíl účinností oddělené výroby energií 

(například uhelná elektrárna + plynová výtopna) proti kogeneraci (kogenerační jednotka 

s plynovým motorem). 
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Obr. 3 Porovnání účinností [1] 

Účinnost oddělené výroby elektřiny a tepla je dána vztahem: 

    (-) (1) 

Účinnost kombinované výroby elektřiny a tepla: 

(-) (2) 

kde  je účinnost oddělené výroby elektřiny a tepla, 

  – účinnost kombinované výroby elektřiny a tepla, 

  – elektrický výkon oddělené výroby, 

  – tepelný výkon oddělené výroby, 

  – výkon paliva, 

  – el. výkon kombinované výroby, 

  – tep. výkon kombinované výroby. 

Kombinovaná výroba elektrické energie výrazně přispívá ke zvyšování účinnosti 

primárních zdrojů oproti oddělené výrobě. Účinnost oddělené výroby je 35 % elektřiny a 

85 % tepla. Zvýšení účinnosti transformace primárních zdrojů vede k sníţení nepříznivých 

důsledků vyuţívání těchto zdrojů. Při vhodně navrţeném kogeneračním systému mohou 

být náklady na provoz menší neţ u oddělených systémů. 

Výhody kogenerace [1]: 

 Niţší míra znečištění ovzduší 

 Narůstá účinnost vyuţití primárního paliva, úspora paliva a následné sníţení 

emisí, vyuţití odpadního tepla, tím dochází ke sníţení ekonomické náročnosti 

 Moţnost vhodného umístění poblíţ místa, kde se bude energie vyuţívat, tím 

klesají ztráty vzniklé dopravou elektrické energie 

 Moţnost připojení na různé technologie v různých oblastech pouţívání 
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 PRIMÁRNÍ JEDNOTKY 3

Nejdůleţitější částí u kogeneračních jednotek jsou primární jednotky. V primárních 

jednotkách probíhá transformace primární energie přivedené do kogenerační jednotky na 

energii elektrickou. Typ primární jednotky je dán druhem pouţité kogenerační technologie. 

Hodnocení primárních jednotek se provádí stejně jako hodnocení celé kogenerační 

jednotky. Primární jednotka má největší vliv na hodnotu parametrů kogenerační jednotky. 

Jako primární jednotka můţe být instalován palivový článek, parní turbína, plynová 

turbína, mikroturbína, pístové spalovací motory a ORC cyklus [1]. 

 Primární jednotky s přímou transformací 3.1

Palivový článek 

PC je elektrotechnické zařízení uskutečňující přímou přeměnu energie vodíku a 

kyslíku na energii elektrickou. PC se skládá z elektrolytu, elektrod a elektrického okruhu. 

Aktivní materiály (palivo a okysličovadlo) se přivádějí na elektrody, proběhne reakce, 

přičemţ elektrody se chemické reakce vůbec neúčastní. Teoreticky nedochází k ţádnému 

opotřebování elektrod a mohou být v provozu neomezenou dobu [10,11]. 

 

Obr. 4 Princip palivových článků [1] 

Na obrázku vlevo je princip PC zaloţen na technologii obrácené elektrolýzy vody. 

V PC dochází k reakci mezi kyslíkem a vodíkem za vzniku vody. V levém obrázku se 

chemická energie s elektrochemickou reakcí přeměňuje přímo na elektrickou. Na anodu se 

přivede palivo, následuje oxidace a atomy se začnou zbavovat elektronů. Uvolněné 

elektrony se přivádí ke katodě, kam se ještě přivádí okysličovadlo, tím probíhá redukce. 

Palivové články se sdruţují do bloků, pro dosaţení potřebného výkonu. V jednom 

bloku můţe být několik tisíc palivových článků o ploše 0,1-1 m
2
. PC mohou vyuţívat 

plynná, kapalná i tuhá paliva. Pokud se pouţívají tuhá paliva, musí se nejprve přeměnit na 

plynné skupenství, aby se mohla dále pouţívat. Musí se dbát na běţnou údrţbu, tím se 

myslí pravidelná kontrola, především parametrů provozních látek, dále výměnu palivových 

a vzduchových filtrů, zapalovacích svíček, těsnění atd. Tyto materiály se musí vyměňovat 

po cca 2000 aţ 4000 hodinách provozu. Katalyzátor palivových článků se musí vyměňovat 

zhruba po 4 aţ 8 letech. Spolehlivost u PC je vysoká, protoţe nemají ţádné pohyblivé 
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části. Zkušební palivové články byly v provozu aţ 75 000 hodin s velice dobrou 

spolehlivostí [1]. 

 Primární jednotky s nepřímou transformací 3.2

a) Parní turbína 

Nejčastěji se vyuţívají parní turbíny jako motory pro kogeneraci, jako je na 

obrázku 5. V případě pouţití parní turbíny jako motoru KS, můţe se rozhodnout, který ze 

dvou typů zapojení pouţít, buď jako [12]: 

 Parní turbínu protitlakovou 

 Parní turbínu kondenzační 

 

Obr. 5 Schéma zapojení protitlaké turbíny [12] 

1-parní kotel, 2-parní turbína, 3-napájecí nádrţ, 4-ohřívák topné vody, 5-spotřebič 

tepla. 

V parním kotli se spaluje palivo, odvedená pára vstupuje do parní turbíny, kde 

expanduje a získává technickou práci. V ohříváku topné vody se ohřívá voda. 

Provedení s protitlakovou turbínou se pouţívá uţ od dob prvních parních turbín. 

Veškerá pára po průchodu turbínou má nízký tlak a můţe slouţit k dalšímu vyuţití. Pára o 

vysokém tlaku z kotle expanduje v turbíně a vytváří mechanickou energii a pohání 

elektrický alternátor. Výkon turbíny záleţí na kvalitě dodaného tepla a na mnoţství páry. 

Pára, se kterou turbína pracuje, musí mít vysokou teplotu a tlak. Obvyklým tlakem vstupní 

páry je 3,5 aţ 6,3 MPa. Čím je vyšší tlak a teplota pracovní páry, tím se zvyšují nároky na 

pouţité materiály a provedení (konstrukci), protoţe se zlepšují teplárenské parametry 

zdroje. 

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

páru nejde vyuţít pro účely kogenerace, avšak lze ji vyuţít pro průmyslové nebo topné 

účely tím, ţe je odebírána v určitém místě expanze a odvádí se pryč. Turbína pracující 

tímto způsobem se nazývá odběrová turbína [11]. 

Údrţba je u těchto zařízení jednoduchá. Obvykle se soustředí na provozní látky, 

které musí mít danou čistotu a potřebnou teplotu. Důleţitá je taky údrţba mazacího oleje 

turbíny. Ţivotnost parních turbín je hodně vysoká. Někdy jsou v provozu aţ 50 let. Pro 
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dosáhnutí vysoké spolehlivosti se musí dbát na správnou údrţbu. Poţadovány jsou 

pravidelné opravy, vţdy po několika letech [1]. 

Výhody parních turbín jsou pouţití libovolného paliva, velký rozsah instalovaných 

výkonů, vysoká ţivotnost. 

Nevýhody parních turbín jsou pomalá změna výkonu, velké investiční náklady, malý 

poměr elektrického a tepelného výkonu [11]. 

b) Plynové turbíny s otevřeným oběhem 

Tepelný oběh, se kterým pracují plynové turbíny, se nazývá Braytonův cyklus. 

Pracovní látkou je vzduch. Ten se nejdříve stlačí v kompresoru, ve spalovací komoře se 

dodává tepelná energie. V turbíně pak dochází k tlakové expanzi. Část vyrobené práce se 

pouţije k pohonu kompresoru a zbytek práce lze pouţít k výrobě elektrické energie, nebo 

k pohonu čerpadel, ventilátorů, atd. 

Spalovací komora se řadí před tepelný motor a nejde z ní nijak odvádět teplo. 

Vstupní a výstupní teploty tepelného motoru musí být vysoké, to má za následek větší 

nároky na pouţité materiály. 

Spaliny vzniklé při spalování paliva mohou být pouţity pro vysoušecí procesy a pro 

snadný přenos tepla tam, kde se nedovoluje přímý kontakt se spalinami, tím se dosahuje 

vysokých tepelných účinností, nebo pro výrobu páry pro nízké a střední tlaky, dále se 

pouţívají pro výrobu velmi horké vody. 

Běţná údrţba většinou zahrnuje pravidelnou kontrolu zařízení, pravidelné opravy, 

zaznamenávání hodnot, kontroly parametrů apod. Pravidelná oprava se dělá asi po 4 000 

hodinách. Generální opravy je nutno dělat po kaţdých 25 000 aţ 40 000 hodinách, kdy se 

vyměňuje zařízení turbíny. Moderní plynové turbíny jsou velmi spolehlivé. Ţivotnost se 

zvyšuje díky pouţívání kvalitních lopatek a jejich pravidelnou výměnou [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – kompresor, 2 – spalovací komora, 3 – spojení, 4 – plynová turbína, 5 – alternátor, 

6 – motor.  

Na obrázku 6 je znázorněno schéma zapojení plynové turbíny. Vzduch se stlačuje 

v kompresoru a při spalování paliva ve spalovací komoře se vzduchu dodá tepelná energie. 

V plynové turbíně pak probíhá tlaková expanze. 

Výhody plynových turbín jsou vysoká spolehlivost, dlouhodobý provoz, dodávka 

vysokopotencionálního tepla, nízké emise. 

1 
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Obr. 6 Schéma plynové turbíny [13] 
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Nevýhody plynových turbín jsou nízká mechanická účinnost, nutnost vysokého 

tlaku, vysoká míra hlučnosti [12]. 

c) Mikroturbína 

Mikroturbína je plynová turbína malého výkonu. Pracuje při vysokých otáčkách a 

s Braytonovým oběhem (obr. 7). Vstupní teploty vzduchu do spalovací komory 

mikroturbíny musí být vyšší, teplota vzduchu vstupující do kompresoru je co nejniţší. Na 

hřídeli jsou loţiska, která mohou být buď vzduchová, nebo olejová. Jelikoţ se otáčky MT 

pohybují kolem 100 000 ot∙min
-1

, musí se pouţít generátor o vysoké frekvenci. Pouţitím 

spalinového výměníku pro předehřívání spalovacího vzduchu se především zvyšuje 

účinnost, za to se ale sniţuje teplota vyuţitelná při dodávce tepla [3].  

 
Obr. 7 Schéma zapojení mikroturbíny [12] 

1-vzduch, 2-kompresor, 3-turbíny, 4-el. energie, 5-spalovací komora, 6-výměník,  

7-spalinový výměník, 8-palivo. 

Na obrázku 7 je znázorněno schéma zapojení mikroturbíny. Studený vzduch se 

stlačuje v kompresoru, spalinový výměník předehřívá stlačený vzduch, který pokračuje do 

spalovací komory. Pak spaliny expandují v turbíně, která pohání kompresor. Spaliny putují 

do výměníku, kde předají teplo spalovacímu vzduchu a dál jdou do generátoru, kde vytváří 

elektrickou energii. 

Rozdíl mezi mikroturbínou a spalovací turbínou je ve velikosti výkonů (MT aţ 350 

kWe, spalovací turbína aţ 250 MWe), v konstrukci a moţnosti zapojení do kogeneračních 

jednotek. Mikroturbína z hlediska údrţby je velmi ceněná, například doba do generální 

opravy je minimálně 20 000 hodin, někteří výrobci odhadují tuto doba aţ na 80 000 hodin. 

Elektrická účinnost je v rozmezí 20 – 36% a celková účinnost dosahuje aţ 80% [14]. 

Výstupní spaliny se pouţívají pro: [1] 

 ohřev uţitkové vody, 

 ohřev topné vody, 

 chlazení. 

Mikroturbíny jsou vyráběny několika výrobci, pro zajímavost jsou v tabulce 1 

porovnány parametry různých typů mikroturbín od výrobců Capstone, Turbec a IR 

Powerworks. Z tabulky lze vyčíst která z turbín má největší a nejmenší výkony a účinnosti. 
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Tabulka 1 Typy mikroturbín [12,15,16] 

Výrobce Capstone Turbec IR Powerworks 

Typ  C65 C200 C1000 T100 MT250 

Elektrický 

výkon 
kW 65 200 1000 100 250 

El. 

Účinnost 
% 27-31 30 - 36 30 - 36 33 30 

Tepelný 

výkon 
kW 120 245 1430 155 250-320 

Rozměry m 1,9x0,8x1,9 2,5x1,7x3,66 2,1x0,76x1,96 1,8x0,8x2,77 3,2x2,2x2,3 

 

d) Pístové spalovací motory 

Spalovací motory, pouţívané v kogeneraci, jsou pístové motory s vnitřním 

spalováním, odvozené od klasických mobilních spalovacích motorů (vozidlových, 

trakčních a lodních) [12]. 

Dělení spalovacích motorů se provádí podle způsobu zapalování: 

 Vznětové motory 

 Záţehové motory 

Vznětové motory se vyznačují tím, ţe k zapálení paliva dojde vstřikem paliva do 

stlačeného horkého vzduchu. Tento druh motoru má účinnost v rozmezí 35 aţ 45%. Nové 

typy motorů mají nízké emise NOX, při stejném výkonu a účinnosti, neţ starší modely. 

Sníţení emisí dochází vyuţitím zpoţděného zapalování, hoření a vysokého tlaku. 

U záţehových motorů se zapaluje určité mnoţství směsi paliva a vzduchu 

elektrickou jiskrou. Účinnost těchto motorů je menší, neţ u vznětových pohybují se kolem 

30 aţ 40%. Moderní záţehové motory pouţívají tzv. předkomůrku kde uţ je namíchána 

směs vzduchu a paliva, tím se zvyšuje účinnost motorů [17]. Na obrázku číslo 8 je 

znázorněno schéma spalovacího motoru a jeho toky energií.  

 

Obr. 8  Schéma zapojení spalovacího motoru a toky energií [12] 
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1 – spalovací motor, 2 – el. generátor, 3 – výměník tepla spaliny/topná voda, 4 – výměník 

tepla chladící voda/topná voda.  

          Na obrázku 8 je popsáno schéma zapojení spalovací motoru v kogenerační jednotce. 

Palivo se spaluje ve spalovacím motoru. Spaliny putují z motoru do výměníku, kde se dále 

vyuţijí. Chladící voda z motoru jde do výměníku s vodou, kde se dále vyuţívá. Elektrický 

generátor produkuje elektrickou energii. 

Motory mají největší účinnost a výkon jen při spalování v oblasti mírného přebytku 

vzduchu, přičemţ vytváří zvlášť velké mnoţství NOX. Pokud je potřeba emise NOX 

výrazně sníţit, spaluje se s velkým přebytkem vzduchu. Bohuţel velký přebytek vzduchu 

má za následek zvyšování obsahu oxidu uhelnatého ve spalinách a v některých případech 

to můţe vést ke spalovací nestabilitě [17]. 

Běţná údrţba se provádí pravidelnou kontrolou zařízení, především parametrů 

oleje. Výměna oleje, filtrů a chladicí kapaliny se provádí přibliţně po 500 aţ 2 000 

hodinách. Generální oprava je nutná po 30 000 aţ 70 000 hodinách. Moderní spalovací 

motory jsou velmi spolehlivé. Opravy motoru a jednotlivých částí se provádí 

v pravidelných intervalech [1]. 

e) ORC cyklus 

Organický Rankinův cyklus se označuje stejným tepelným oběhem s Rankinovým 

oběhem pro parní turbínu. Schéma zapojení je zobrazeno na obrázku č. 9 Rozdíl je zde 

v pouţití jiné pracovní látky s vhodnými vlastnostmi. Organické látky je vhodné pouţívat 

při: 

 Nízkých teplotách dosahovaných v tepelném zdroji 

 Pouţití nízkých výkonů 

Nízké teploty při vstupu do tepelného motoru se vyznačují nízkou účinností 

přeměny primárního zdroje na technickou práci. Přehříváky se pouţívají pro zabraňování 

vniku expandované páry do mokré oblasti páry, mohlo by to způsobit narůstání ztráty 

brzděním rychlostního proudu vytvořeného v dýzách turbíny. Expanze v tepelném motoru 

by měla probíhat v mezi suché páry a měla by být ve vertikální poloze spolu s přívodem 

tepla pro ohřev. Přehříváky u tepelných zdrojů s nízkými teplotami nelze pouţít [1]. 

 

Obr. 9 Schéma zapojení ORC modulu [12] 
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1-kotel, 2-parní generátor, 3-cirkulační čerpadlo, 4-epxpanzní stroj, 5-regenerátor, 

6-kondenzátor, 7-napájecí čerpadla, 8-primární okruh, 9-generátor, 10-spotřeba tepla. 

Údrţba ORC je nenáročná. Samotné jednotka nevyţaduje skoro ţádnou údrţbu. 

Pracovní látky jsou stabilní oproti vodě a tak neprochází ţádnou úpravou, jejich ţivotnost 

je velmi vysoká. Pouze tepelný zdroj vyţaduje nároky údrţbu, pokud je jako palivo pouţita 

biomasa. Ţivotnost primárních jednotek je kolem 10 let. Ovlivňována je ţivotností 

rotujících částí a teplosměnných ploch v tepelném oběhu. Pracovní látka je stabilní aţ po 

dobu 20 let. Spolehlivost je vysoká. 

 Shrnutí primárních jednotek 3.3

V následující tabulce budou popsány provozní parametry různých typů 

kogeneračních jednotek. V tabulce jsou uvedeny rozsahy výkonů a účinností pro běţné 

kogenerační jednotky. Především u plynových a parních turbín dosahuje horní mez výkonu 

větších hodnot. Palivové články mají největší celkovou účinnost. Pohotovost je u většiny 

KJ podobná, jen u záţehového motoru je trochu niţší. 

Tabulka 2 Parametry primárních jednotek [1] 

Typ PJ 

Elektrický 

výkon 
Pohotovost 

Elektrická 

účinnost 

Celková 

účinnost 

Modul 

teplárenské 

výroby 

[MW] [%] PE,n 0,5 PE,n [%] [-] 

Palivové články 0,04-50 90-92 37-45 37-45 85-90 0,8-1,0 

Parní turbína 0,5-100 90-95 14-35 12-28 60-85 0,1-0,5 

Plynová turbína 0,1-100 90-95 25-40 18-30 60-80 0,5-0,8 

Mikroturbína 0,025-0,25 90-95 30-40 20-30 65-85 0,6-0,85 

Vznětový motor 0,07-50 80-90 35-45 32-40 60-85 0,8-1,4 

Záţehový motor 0,015-2 80-85 27-40 25-35 60-80 0,5-0,7 

ORC 0,3-1,8 90-94 15-20 15-20 68-85 0,1-0,3 

 

Mikroturbína se pouţívá pro výkony v rozmezí 0,025-0,25 MW a je to 

decentralizovaný zdroj, také se můţe pouţít v bytové a komunální sféře. Parní turbína je 

vyuţívána ve výkonech 0,5-100 MW a je centralizovaná zdroj, pouţívá se pro spalovny 

tuhého komunálního i nebezpečného odpadu. Spalovací motory jsou v rozmezí 0,015-50 

MW a pouţívají se jako decentralizovaný zdroj. Plynová turbína je pouţita ve výkonech od 

0,1-100 MW a je to centralizovaná zdroj. 

  



16 

 

 VYUŢITÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ V KOGENERAČNÍCH 4

JEDNOTKÁCH 

Nejběţněji pouţívané primární jednotky v kogeneračních sestavách jsou. Nejvíce 

vyuţívané jsou motory společnosti Tedom. V současné době se začínají čím dál více 

pouţívat i motory od společnosti Jenbacher. V následující kapitole budou popsány motory 

Tedom a Jenbacher. 

 Kogenerační jednotka Tedom Quanto D580 BIO 4.1

Tato jednotka se řadí mezi stroje středních a vyšších výkonů, kde jsou pouţity 

plynové motory. Kogenerační jednotka Quanto D580 je pouţívána ve strojovně a tvoří ji 

několik částí. První z částí je modul motorgenerátoru, který obsahuje soustrojí motoru 

s generátorem umístěné v protihlukovém krytu. Další částí je technologický modul a 

tlumič výfuku k volné zástavbě do spalinové strojovny, elektrické rozvaděče a plynová 

trasa vedoucí do plynovodu. Tato kogenerační jednotka je určena pro spalování bioplynu, 

v tabulce 3 jsou znázorněny základní technické údaje kogenerační jednotky Tedom Quanto 

D580 [18]. 

 

Obr. 10 Schéma kogenerační jednotky Tedom [19] 

1-spalovací motor s elektrickým generátorem, 2-směšovací zařízení plyn/vzduch, 

3-výměník voda/voda pro chlazení válců motoru, 4-výměník spaliny/voda, 5-katalyzátor, 

6-komín, 7 spotřebič tepla.  

Na obrázku 10 je znázorněno schéma KJ Tedom. Vzduch a plyn proudí do 

směšovacího zařízení, dále pokračují do spalovacího motoru. Z motoru jdou spaliny do 

výměníku, kde předají teplo a pokračují do katalyzátoru a komína. 

Základem kogenerační jednotky Tedom je plynový spalovací motor, který pohání 

generátor elektrického proudu. Motor a generátor jsou pruţně uloţeny na základovém 

rámu. Značná část uvolněného tepla ve spalovacím motoru a teplo odvedené z výfukových 

plynů se odvádí pomocí výměníků na připojovací potrubí sekundárního okruhu. 

Sekundární okruh, který odebírá teplo z primárního okruhu, se vyskytuje na 

technologickém modulu, ten je osazen spalinovým výměníkem, kterým se odebírá teplo ze 

spalin vystupujících ze spalovacího motoru [18]. 
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Tabulka 3  Technické údaje [18] 

veličina hodnota rozměr 

Palivo – bioplyn 

(CH4/CO2) 
(50/50) [% obj.] 

jmenovitý el. výkon 537 kW 

max. tepelný výkon 598 kW 

elektrická účinnost 39,3 % 

tepelná účinnost 43,7 % 

celková účinnost 83,0 % 

spotřeba plynu při 100 

% výkonu 
275 Nm

3
∙h

-1
 

4.1.1 Hlavní části kogenerační jednotky Tedom 

Kogenerační jednotka Tedom Quanto D580 se skládá z následujících částí: 

 spalovací motor, generátor el. proudu, 

 rám, protihlukový kryt, 

 primární okruh, sekundární okruh, technologický okruh, 

 přívod spalin, odvod spalin, ventilace jednotky, 

 příslušenství spalovacího motoru, soustava doplňování oleje, soustava snímačů 

a ochran. 

Spalovací motor 

K pohonu jednotky Tedom je pouţit plynový spalovací motor TCQ 2016B V12. 

Výrobek firmy Deutz, jehoţ parametry jsou uvedeny v tab. 4. Je to plynový spalovací 

čtyřtaktní motor s mezichladičem, 12 – ti válcový motor s uspořádáním válců do V. 

Maximální výkon motoru je 555 kW [18]. 

Tabulka 4  Technické parametry motoru [18] 

veličina hodnota rozměr 

Počet válců 12  

Uspořádání válců Do V  

Zdvihový objem 26,3 dm
3
 

Stupeň komprese 15:1  

Pracovní otáčky 1500 min
-1

 

Spotřeba oleje normal 0,20 g∙kWh
-1

 

Max. výkon motoru 555 kW 
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Generátor 

Zdrojem elektrické energie je dvouloţiskový synchronní generátor Marelli M8B 

400 LA 4, výrobek firmy Marelli a nebo rovnocenný výrobek, se základními parametry dle 

uvedené tabulky. 

Tabulka 5 Základní parametry generátoru [18] 

veličina hodnota rozměr 

Výkon generátoru 960/1200 kW/kVA 

cos φ 0,8/1 - 

Účinnost 96,7 % 

Max. pracovní 

teplota 
40 °C 

Napětí 400 V 

Frekvence 50 Hz 

Jmenovité otáčky 1500 Min
-1

 

Krytí IP 23 - 

 

Protihlukový kryt 

Protihlukový kryt se skládá z tzv. panelové konstrukce. Jednotlivé panelové díly 

jsou naplněny určitou hmotou, zabraňující přenosu mnoţství hluku z vnitřního prostoru 

kogenerační jednotky. Protihlukový kryt zároveň plní nosnou funkci pro některé hmotné 

celky KJ. Dveře protihlukového krytu slouţí pro servis, kontroly a údrţbu. Při provozu 

musí být dveře zavřeny, tak také chrání před dotykem horkých nebo pohyblivých částí KJ. 

Protihlukový kryt musí také obsahovat ventilaci. Při nedostatečném odvádění tepla by 

došlo k nárůstu teploty pod protihlukovým krytem. Pro proudění vzduchu je pouţit 

ventilátor umístěny ve stropě [18]. 

Spalinový systém 

Spaliny vznikají hoření směsi plynu a vzduchu ve spalovacím motoru KJ. Po 

výstupu ze spalovacího motoru dochází k předání uţitkového tepla a odvedení spalin na 

výstupní přírubu. Odtud jsou dále vedeny spalinovodem do komína nebo k výfukové rouře. 

Spaliny vystupující z hlav válců motoru putují do sběrného spalinového potrubí, kde je 

umístěno turbodmychadlo. Spaliny vstupují do turbíny turbodmychadla a část jejich 

tepelné energie se přemění na energii mechanickou pohánějící pohon kompresoru. Dále 

spaliny postupují spalinovodem do spalinového výměníku, kde je spalinám odváděna 

tepelná energie a předávána do vody sekundárního okruhu. Na konec spaliny vstupují do 

tlumiče výfuku spalin, který sniţuje hluk přenášený spalinami. Spaliny následně vystupují 

ven z kogenerační jednotky. Povrch spalinového potrubí je izolován pro lepší tepelnou 

účinnost KJ [18]. 

Snímače a spínače 

Kogenerační jednotka je osazena soustavou snímačů, které ve spolupráci s řídicím 

systémem zajišťují bezpečný běh a spolehlivost KJ. V KJ jsou také pouţity prvky, které 
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jsou součástí spalovacího motoru. Technologické ochrany zajišťují kontrolu provozních 

stavů technologických částí kogenerační jednotky. Tyto stavy hlásí právě snímače 

umístěné v různých částech jednotky. Snímače se rozdělují podle druhů signálu na binární 

a analogové. Analogové mají plynule proměnlivou hodnotu signálu, který vychází ze 

snímače a údaje těchto snímačů jsou vyhodnocovány řídicím systémem KJ. Konečným 

výstupem binárních snímačů je buď sepnutý, nebo rozepnutý kontakt. Snímačů je více 

druhů jako například snímač teploty, hladinový snímač, atd [18]. 

Olejová soustava 

Kogenerační jednotka má zařízení pro plynulé doplňování mazacího oleje do 

spalovacího motoru, klidně i za chodu jednotky. Kromě doplňování oleje můţe také 

zařízení vypouštět olej při jeho výměně. Doplňovaný olej do motoru je umístěn v olejové 

nádrţi, která je nainstalována na střešním prostoru protihlukového krytu. Nádrţ je spojena 

se spalovacím motorem potrubím. Motor je osazen plovákovým zařízením, které sleduje 

hladinu oleje v motoru a tak je zajištěn přítok oleje do spalovacího motoru. 

Výměna oleje se provádí tak, ţe před vypuštěním se uzavře výstupní ventil 

z olejové nádrţe. Pak pomocí vypouštěcího ventilu se olej vypustí. Pro dobré vypuštění se 

pouţívá nátrubek s hadicí [18]. 

Primární okruh 

Primární okruh je vlastně vnitřní, uzavřený a samostatný okruh kogenerační 

jednotky. Úkolem PO je odebírání tepla z chladicího systému motoru a dalších zdrojů tepla 

a následující předání tepel do okruhu sekundárního. PO se skládá z vlastního chladicího 

systému motoru, oběhového čerpadla PO, škrtící armatury pro nastavení průtoku v okruhu, 

expanzní nádoby, pojistného ventilu, snímače ochran PO, odvzdušňovacích a vypouštěcích 

ventilů a výměníku PO (deskový výměník) [18]. 

PO je uzavřený samostatný celek. Čerpadlem PO je doprovázena chladicí kapalina 

do chladicí soustavy spalovacího motoru, kde přebírá teplo ze spalovacího motoru. Dále 

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

okruhu. Z deskového výměníku kapalina proudí do sání oběhového čerpadla. Čerpadlo je 

přizpůsobeno pro provoz kapaliny v etylenglykolové náplni. V provozu se musí dávat 

pozor na těsnost hřídele. V případě netěsnosti se musí okamţitě kontaktovat servisní 

organizaci. Pro správnou funkci PO jsou nainstalovány čidla. Všechny trubky a potrubní 

díly jsou dobře zaizolovány [18]. 

Sekundární okruh 

Sekundární okruh kogenerační jednotky Tedom slouţí jako tepelná soustava KJ, 

která je pouţívána pro přímé zapojení do topné soustavy zajišťující odvod tepelného 

výkonu jednotky na připojovací příruby. Při nevyuţití tepelného výkonu, okruh zajišťuje 

provoz KJ pomocí odvedeného tepelného výkonu do venkovního prostředí. Sekundární 

okruh je tvořen sekundární částí výměníku PO, spalinovým výměníkem, pojistným 

ventilem, odvzdušňovacím ventilem, čidly sekundárního okruhu [18]. 

Technologický okruh 

Technologický okruh kogenerační jednoty představuje samostatnou tepelnou 

soustavu, která je určena pro přímé hydraulické zapojení do vhodné nízkoteplotní topné 

soustavy. Technologický okruh má za úkol chlazení plnící směsi spalovacího motoru po 

jejím stlačení v turbodmychadle. Teplota plnící směsi má značný vliv na výkon motoru a 

na plnění emisních limitů. Tepelný výkon technologického okruhu je připojen na potrubí 
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kogenerační jednotky. TO je poskládán z chladiče plnící směsi, čerpadla TO, trojcestný 

směšovací ventil, expanzní nádoby, pojistného, odvzdušňovacího a vypouštěcího ventilu, 

čidel ochran TO a spojovacím potrubí s pruţnými hadicemi [18]. 

Rozměry a hmotnost jednotky budou uvedeny v tabulce 6.: 

Tabulka 6  Rozměry a hmotnost KJ [18] 

veličina hodnota hodnota rozměr 

 
Modul 

motorgenerátoru 

Technologický 

modul 
Jednotky 

Délka 5100 4200 mm 

Šířka 2500 1200 mm 

Výška 2800 2250 mm 

Provozní 

hmotnost 
11900 2570 kg 

 

Hlukové parametry 

Hlukové parametry udávají úroveň akustického tlaku, který se měří ve volném 

zvukovém poli. Stanovení měřících míst a způsob vyhodnocení odpovídá ČSN 09 0862. 

Protihlukový kryt v 1 m je 79 dB, vývod spalin v 1 m od příruby 81 dB [18]. 

 

Rozsah dodávky [18] 

Pravidelně výrobci dodávají: 

 modul motorgenerátoru KJ s protihlukovým krytem, 

 technologický modul KJ, 

 vzduchotechnický tlumič sání a výtlaku k zástavbě do vzduchotechnických 

potrubí strojovny, 

 tlumič výfuku k zástavbě do spalinovodu, 

 plynová trasa k zástavbě do přívodu plynu. 

4.1.2 Emisní údaje 

Emise škodlivých látek 

Zařízení plní emisní limity v souladu s nařízeními, které stanovují emisní limity a 

podmínky pro provozování zdrojů znečištění ovzduší platné pro pístové spalovací motory, 

které jsou pouţity v kogeneračních jednotkách, pak jsou tyto hodnoty napsány v tabulce 7. 
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Tabulka 7 Emisní limity KJ [18] 

PŘÍKON 

ZDROJE 

MOTORY TEDOM V SOUČASNOSTI REALIZOVANÉ 

(PO 17. KVĚTNU 2006) 

[kW] CO [mg∙m
-3

] NOx [mg∙m
-3

] SO2 [mg∙m
-3

] ∑C [mg∙m
-3

] 

11 aţ 200 500 - - - 

200 aţ 1000 1300 1000 1) - 

1000 aţ 5000 1300 500 1) 150 

1) Emisní limity nejsou přímo stanoveny. Pro SO2 konkrétní hodnota je vztaţena 

na přípustný obsah síry v palivu 

V nadcházející tabulce jsou vypsány emisní limity pro motory Tedom. Pro rozdílné 

příkony zdrojů jsou emisní limity odlišné. Pro příkon nad 1000 kW je dovolená hranice i 

pro emise uhlíku. 

V následující tabulce jsou uvedeny naměřené emise motoru Tedom, který pouţívá 

jako palivo bioplyn a emisní faktory. Emisní faktor slouţí vedle látkové bilance 

technologického procesu také k výpočtu emisí. Emisní faktory výhradně slouţí pro výpočet 

poplatků za znečišťování ovzduší. 

Tabulka 8 Naměřené emise [21] 

Motor 

Emise [t∙rok
-1

] Emisní faktory [kg∙MWh
-1

] 

TZL  NOx  CO  SO2  TZL NOx CO SO2 

TEDOM 

Quanto 

D 580 

0,015 2,022 4,489 2,461 0,007 0,922 2,047 1,122 

 

Ekonomické údaje 

Následující kapitola se zabývá ekonomickými údaji kogenerační jednotky Tedom. 

Bude zde popsán servis této kogenerační jednotky a její poplatky za znečištění ovzduší. 

Ekonomická analýza by měla obsahovat dobu návratnosti, čistou současnou hodnotu, 

konečnou hodnotu s návratností, průměrnou výnosností investice, vnitřní míru výnosu a 

různé náklady (náklady na palivo, na servis, na materiál, atd.). K jejímu provedení nebyly 

k dispozici patřičné údaje, nebylo to náplní bakalářské práce [18]. 
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Servis 

V průběhu provozování kogenerační jednotky dochází k opotřebení některých částí 

a dílů jednotky. Skutečná ţivotnost těchto dílů a tedy interval jejich výměny je závislý na 

mnoha faktorech, především na způsobu provozování jednotky a na důsledném provádění 

technických ošetření. Servis u kogenerační jednotky Tedom se zpravidla provádí kaţdých 

1 500 mth. Výměna oleje se provádí cca po 1600 mth. Celkové mnoţství oleje motoru je 

400 l. Ţivotnost kogenerační jednotky Tedom je 48000 mth, kde se musí provést dvě 

generální opravy motoru [22]. 

Poplatky za emise 

V následující tabulce budou uvedeny sazby poplatků a poplatky za emise u 

kogenerační jednotky Tedom. 

Tabulka 10 Poplatky za emise [21] 

Motor 

Počet 

provozních 

[hod∙rok
-1

] 

Výroba 

elektřiny 

[MWh] 

Sazba poplatku [Kč∙t
-1

] / poplatek [Kč] 

TZL SO2 NOx CO 

TEDOM 

Quanto D 

580 

6693 2193 

3000 1000 800 600 

45 2461 1617 2693 

 

Podle sazby poplatků a podle naměřených emisí se vypočítají poplatky za 

znečišťování ovzduší.  

Pořizovací ceny kogeneračních jednotek jsou různé a liší se například typem a 

výkonem motoru. Pořizovací cena u KJ Tedom Quanto D580 zhruba 11,5 milionu [18]. 

4.1.3 Vyuţití motoru TEDOM 

V roce 1991 byla vyrobena první kogenerační jednotka Tedom. Jako motor slouţil 

spalovací motor Škoda Favorit a jednotka měla výkon 22 kW. Postupně se výroba 

zlepšovala a taky zvyšovalo se mnoţství vyráběných kusů. V roce 2010 je instalovaný 

výkon jednotek 600 MW, kaţdým rokem se tento výkon zvětšuje v průměru o 80 MW. 

Kogenerační jednotky Tedom se mohou vyuţívat v budovách, kde se odebírá teplo 

nebo chlad po celý rok. Například nemocnice, lázeňská centra, zimní stadiony, hotely, 

obchodní domy, při pouţívání bioplynu pak skládky a zemědělské podniky. Hodně motorů 

Tedom bylo instalováno pro spalování obnovitelných a druhotných zdrojů energie 

například důlní plyn, kalový plyn nebo zemědělský bioplyn. S vysokou účinností vyuţití 

takového paliva souvisí sníţení emisí CO2 oproti výrobě elektřiny v konvenčních zdrojích, 

to se pohybuje řádově v tunách na MWh elektřiny. Tedom patří k největším evropským 

výrobcům z hlediska střední a malé kogenerace. Jsou instalovány po celém světě [20]. 
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Obr. 11 Kogenerační jednotka Tedom umístěná v kontejneru [20] 

Kogenerační jednotky Tedom mohou mít různá provedení například blokové 

provedení s protihlukovou stěnou, umístění v kontejneru jako je na obrázku 11, dále 

modulové uspořádání nebo jako zdrojové soustrojí. 
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 Kogenerační jednotka Jenbacher JMS 412 GS 4.2

Základem KJ Jenbacher je plynový čtyřtaktní motor GE Jenbacher (obr. 12). Je to 

vodou chlazený 12 - ti válcový motor do V s plněním válců palivovou směsí pomocí 

turbodmychadla. Motory pracují podle metody LEANOX, ta představuje další pokrok 

principu motorů. Při něm se do motorů přivede směs plynu s větším přebytkem vzduchu, 

tím se minimalizují emise při spalování v motoru. Regulátor mnoţství plynu je dávkovací 

ventil plynu a je taky součástí systému Leanox. Přes dávkovací ventil plynu se přimísí plyn 

k nasávanému vzduchu [23]. 

 

Obr. 12 Kogenerační jednotka Jenbacher [23] 

1-sběrná skříň nasávaného vzduchu, 2-tepelný výměník, 3-ovládací člen,                

4-vzduchový filtr, 5-sběrné potrubí spalin, 6-vana motorového oleje, 7-turbodmychadlo.  

         V následující tabulce č. 7 jsou uvedeny konstrukční a provozní parametry dále 

výkon a účinnost motoru Jenbacher. 

Tabulka 7  Parametry motoru [23] 

Konstrukční data Provozní údaje 

Veličina hodnota rozměr Veličina hodnota rozměr 

Uspořádání válců 16  Počet otáček 1500 min
-1

 

Kompresní poměr 12,5 Epsilon Provozní tlak oleje 4 – 5 bar 

Hmotnost motoru 5770 kg Spotřeba oleje 0,3 g∙kWh-1
 

Délka motoru 3298 mm 
Průměrná rychlost 

pístů 
9,3 m∙s-1

 

Výkon a účinnost 

Mechan. výkon 871 kW 

El. účinnost 41,9 % 

Tepelná účinnost 83,7 % 
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4.2.1 Hlavní části kogenerační jednotky Jenbacher [23] 

Kogenerační jednotka Jenbacher JMS 412 GS-B25 se skládá z následujících částí: 

 spalovací motor, generátor el. proudu, 

 okruh chladící vody, okruh chlazení palivové směsi, 

 přívod spalin, odvod spalin, mnoţství regulátorů, 

 příslušenství spalovacího motoru, soustava doplňování oleje, 

 hardwaru, snímače. 

Spalovací motor 

Spalovací motor byl popsán v nadcházející kapitole. V následující tabulce jsou 

vypsány rozměry a hmotnosti motoru Jenbacher. V tabulce je uvedena hmotnost motoru za 

provozu i za sucha a následně výška, délka a šířka motoru. 

Tabulka 8 Rozměry a hmotnost motoru [23] 

veličina hodnota rozměr 

Hmotnost motoru (suchý) 5200 kg 

Hmotnost motoru (provozní) 5770 kg 

Délka 3298 mm 

Šířka 1530 mm 

Výška 2083 mm 

 

Generátor 

V kogenerační jednotce Jenbacher je pouţit generátor Stamford. V následující 

tabulce budou znázorněny normální podmínky pro provoz, pro které byl generátor 

zkonstruován. Budou znázorněny údaje jako okolní teplota, vlhkost a nadmořská výška. 

Tabulka 9 Provozní podmínky generátoru [23] 

veličina hodnota 

Okolní teplota < 40°C 

Vlhkost < 60% 

Nadmořská výška < 1 000m 

 

Na generátor mohou působit různé vlivy, které mohou sniţovat účinnost generátoru 

a mohou vést k porušení vinutí. Jsou to vlivy jako sůl, olej, prach, chemikálie atd. Proto se 

musí dobře zváţit pouţití vzduchových filtrů nebo skříně jako ochrany generátoru. 

Okruh chladící vody 

Čerpadlo se elektrickým pohonem dopravuje chladící vodu motoru dvěma vnějšími 

potrubími, které jsou na levé a pravé straně motoru do chladícího pláště bloku válců. Svislá 

vrtání zajišťují přívod chladící vody bloku motoru do hlav válců. Voda, která proudí 
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hlavami válců, válce chladí a proudí zpět odváděcím potrubím chladící vody motoru 

k čerpadlu. 

Okruh chlazení palivové směsi 

U motorů těchto výkonů je vyţadováno sníţení úrovně teploty směsi plyn-vzduch 

na max. 50°C. Přitom je chladič směsi proveden dvoustupňově, a druhý stupeň je protékán 

studenou vodou kolem 40°C. 

Předehřívání chladící vody motoru 

Předehříváním chladící vody motoru je moţné bezprostřední zatíţení motoru po 

startu. Chladící voda motoru se zahřeje na teplotu kolem 60°C. Toto můţe být realizováno 

výměníkem tepla (horká voda nebo pára) nebo elektrickou topnou jednotkou. Elektrické 

čerpadlo se stará o cirkulaci teplé chladící vody motoru ve vodních prostorách motoru. 

Spalinový systém 

Za spalinovými turbokompresory spaliny proudí primárním a sekundárním 

tlumičem kvůli sníţení hlučnosti výfuku. Do výměníku tepla jsou spaliny, které předávají 

tepelnou energii vodě proudícím výměníkem tepla v protisměru. Výměník tepla je 

proveden se svazkem trubek. Pokud se nevyuţívá tepla spalin, obtékají spaliny bypasem 

výměníku po přepnutí klapek bypasu. Dále je oxidační katalyzátor, jeho úlohou je redukce 

oxidu uhlíku oxidací. Oxidační katalyzátor je namontován v samostatné katalyzátorové 

komoře [23]. 

Regulátor Leanox 

Plynové motory Jenbacher pracují tak, aby se za úplného provozu dosahovalo 

nejniţších emisních hodnot znečišťujících látek. Pro dosáhnutí tohoto stavu, musí mít 

motory správný přebytek vzduchu, který je pro metodu Leanox větší neţ 1,6. Základem 

regulátoru Leanox je skutečnost, ţe mezi součinitelem přebytku vzduchu a veličinami 

výkonu a teplotou směsi existuje lineární vztah. Regulace má výhodu v tom, ţe jednotky 

lze změřit a určit tak podíl vzduchu. Tak lze emisní hodnoty spolehlivě regulovat. 

Regulátor Leanox má za úkol regulovat teplotu směsi, elektrický výkon a doplňovací tlak. 

Regulátor se zapne při výkonu přibliţně 30 %. 

Regulátor počtu otáček 

Elektronická regulace otáček slouţí ke srovnání otáček hned po nastartování 

motoru na poţadovanou hodnotu. Otáčky skutečné se porovnají s nastavenými 

poţadovanými otáčkami a za pomocí škrticí klapky se srovnají. 

Regulátor výkonu 

Poţadovaný výkon musí být přesně dodrţován, proto je v paralelním provozu 

s veřejnou sítí motor řízen regulátorem výkonu. Okamţitý výkon generátoru se porovná 

s poţadovanou hodnotou a reguluje se odpovídajícím způsobem pomocí škrticí klapky a 

elektrických regulačních ventilů tzv. bypas-systému palivové směsi. Elektrické regulační 

ventily spolupracují se škrticí klapkou a tak dochází k optimalizaci kvality regulace 

systému [23]. 

Nezávislý regulátor 

V nezávislém provozu je potřebný konstantní počet otáček. Tuto funkci plní 

regulátor počtu otáček ve specifickém nastavení. Pokud je více paralelně zapnutých více 

strojních agregátů v nezávislém provozu (provoz na nouzový proud), musí se podávaný 
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výkon optimálně rozdělit na jednotlivé strojní agregáty. Pro splnění tohoto poţadavku je 

moţnost vyuţití dvou druhů rozdělení výkonu: 

 Rozdělení výkonu přes vyrovnávací vedení 

 Rozdělení výkonu regulací přes stupeň P 

Systém motorového oleje 

Čerpadlo motorového oleje nasaje motorový olej z jímky a protlačí se kanálkem 

motorového oleje v klikové skříni k chladiči. V chladiči motorového oleje se tepelná 

energie předá do cirkulace vody. V přípojce na chladič motorového oleje se olej přefiltruje, 

tím se vyčistí a vede se dál k místům, které se promazávají. Tlak se nastavuje pomocí 

ventilu pro regulaci tlaku motorového oleje. Na průzoru lze vidět stav motorového oleje, 

překročí-li se dolní hranice mnoţství motorového oleje, otevře se magnetický ventil a ze 

zásobní nádrţe vteče čerstvý olej. Po dosáhnutí horní hranice se ventil uzavře [23]. 

Motorový olej má za úkol: 

 mazání loţisek a pohyblivých částí motoru (loţiska hřídele, uloţení ozubeného 

pohonu, písty, ventily), 

 chlazení pístů a dobíjecího turbo kompresoru. Motorový olej přebírá tepelnou 

energie z horkých částí motoru a předává teplo vodě v olejovém chladiči, 

 čištění a konzervace k zamezení usazování v motoru. Spalováním a 

opotřebováním vznikají usazeniny, částečně se tyto usazeniny odfiltrují a jiná 

část zůstane v oleji, 

 těsnění mezi pístním krouţkem a vloţkami válce. 

Hardware 

Na řízení motoru jsou všechny regulační funkce a důleţité díly monitorovány 

digitální technikou. Pouţívaný hardware je tzv. Power Panel, je to kombinace paměťově 

programovatelného řízení a grafickým rozhraním uţivatele. Výhoda spočívá v tom, ţe 

mikroprocesory v dnešní době nabízejí velký rozsah a tím i do budoucna mohou být velice 

důleţité. 

Snímače 

Kogenerační jednotka Jenbacher má soustavu snímačů, které ve spolupráci 

s řídicím systémem zajišťují bezpečný běh a spolehlivost KJ. V KJ jsou také pouţity 

prvky, které jsou součástí spalovacího motoru. Snímače zajišťují kontrolu provozních 

stavů technologických částí kogenerační jednotky a také zajišťují správný běh KJ. Jsou to 

například čidla a snímače pro řízení zapalování, měření teploty spalin, měření vysokého 

napětí, měření otáček atd. [23]. 

Hlukové parametry 

Hlukové parametry udávají úroveň akustického tlaku, který se měří ve volném 

zvukovém poli. Z větší části udává úroveň hluku KJ výkon. KJ Jenbacher má větší výkon 

neţ KJ Tedom, takţe bude mít vyšší úroveň hluku neţ Tedom, asi o 10 dB. 

4.2.2 Emisní údaje 

Podle společnosti GE Jenbacher by měla mít kogenerační jednotka Jenbacher 

emisní úroveň (NOx) niţší neţ 500 mg∙m-3
 a oxidu uhlíku (CO) přibliţně 1000 mg∙m-3

. 
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V následující tabulce jsou vyneseny hodnoty z měření emisí na kogenerační jednotce 

Jenbacher JMS 412 GS-B25, která jako palivo spotřebovává bioplyn. Dále jsou vypsány 

emisní faktory. Emisní faktory jak uţ bylo psáno u motoru Tedom se hlavně pouţívají pro 

výpočty poplatků za znečišťování ovzduší. 

 

Tabulka 10 Naměřené emise motoru Jenbacher a emisní faktory [21] 

Motor Emise [t∙rok
-1

] Emisní faktory [kg∙MWh
-1

] 

Jenbacher 

JMS 412 

GS – B25 

TZL  NOx  CO  SO2  TZL NOX CO SO2 

0,09 7,415 14,515 4,625 0,019 1,576 3,085 0,98 

 

4.2.3 Ekonomické údaje 

Do ekonomických údajů se mohou řadit například náklady na servis, výše poplatků 

za znečišťování ovzduší, atd. V ekonomické analýze by se měli řadit další faktory jako je 

současná hodnota, doba návratnosti, konečná hodnota s návratností, průměrná výnosnost 

investice, vnitřní míra výnosu a náklady na palivo, materiál a servis. K provedení 

ekonomické analýzy nebyly k dispozici patřičné údaje. Ekonomická analýza nebyla náplní 

bakalářské práce. 

Servis a údrţba 

Servis se u kogenerační jednotky Jenbacher provádí kaţdých 2 000 mth a trvá 

přibliţně 4,5 hodiny. Olej se vyměňuje zhruba kaţdých 1500 mth. Mnoţství oleje 

v kogenerační jednotce je okolo 600 l. Ţivotnost KJ Jenbacher je 60000 mth, v půlce této 

doby se provádí jedna generální oprava. Výpadky u tohoto motoru jsou většinou 

způsobovány kolísáním nebo přetíţením sítě [22]. 

Poplatky za emise 

Do ekonomického porovnání se řadí výše poplatků za znečištění ovzduší. V tabulce 

11 budou uvedeny sazby poplatků a poplatky za emise u kogenerační jednotky Jenbacher. 

Tabulka 11 Poplatky za emise [21] 

Motor 

Počet 

provozních 

[hod∙rok
-1

] 

Výroba 

elektřiny 

[MWh] 

Sazba poplatku [Kč∙t
-1

] / poplatek [Kč] 

TZL SO2 NOx CO 

JENBACHER 

JMS 412 GS 
7366 4704 

3000 1000 800 600 

270 4625 5932 8709 
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Pořizovací ceny kogeneračních jednotek jsou různé, závisí na druhu motoru, jeho 

výkonu atd. Pořizovací ceny u motorů Jenbacher JMS 412 GS jsou kolem 15 milionů [22]. 

Výhody kogenerační jednotky Jenbacher oproti Tedomu [22] 

 vyšší spolehlivost, stabilnější provoz, 

 kvalitnější pouţité díly, 

 moderní elektronická čidla, snímače a spínače mají lepší odezvu, 

 lépe reaguje na změnu směsi plynu. 

4.2.4 Vyuţití motoru JENBACHER 

Plynové motory Jenbacher pouţívají výhradně jako palivo zemní plyn, skládkový 

plyn a bioplyn. Tyto motoru mohou spalovat odpadní plyny, tím jsou energeticky 

efektivnější a více šetří ţivotní prostředí, neţ pouţívání oddělených zdrojů. Jednotky 

Jenbacher odvádějí teplo z motoru, oleje a spalin, a vyuţívají ho pro zajištění tepla nebo 

chlazení podle potřeby. 

Plynové motory Jenbacher můţou dokonce pouţívat pro spalování toxické a 

zbytkové plyny. Při pouţívání nízko výhřevného plynu, lze šetřit fosilní energetické zdroje 

[25]. 
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 POROVNÁNÍ MOTORŮ TEDOM A JENBACHER 5

Následující kapitola se bude zabývat porovnáním motorů Tedom a Jenbacher, jejich 

rozměry, hmotností, výkonu motoru, účinností, celkovou výrobou tepla a dalšími 

parametry. Dále jejich výhodami a nevýhodami. Tyto dva typy motorů se pouţívají 

v bioplynové stanici pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla, kde je pouţito 

jako palivo bioplyn. 

První porovnání motorů Tedom a Jenbacher bude z hlediska jejich parametrů, 

hmotností a rozměrů. Motory Tedom i Jenbacher pouţívají plynové spalovací motory, pro 

spalování bioplynu. 

Tabulka 12 Porovnání motorů 

 Tedom Jenbacher  

veličina hodnota rozměr 

Délka 5100 3298 mm 

Šířka 2500 1530 mm 

Výška 2800 2083 mm 

Hmotnost 11900 5770 kg 

Počet válců 12 16 - 

Uspořádání válců V V - 

Výkon motoru 537 844 kWe 

Počet otáček 1500 1500 ot∙min
-1

 

Z tabulky je vidět, ţe jediným společným parametrem motorů Tedom a Jenbacher 

je počet otáček a uspořádání válců. Ostatní parametry jako například délka, hmotnost, 

výkon motoru atd. má lepší motor Jenbacher. Rozměrově je daleko menší neţ motor 

Tedom, takţe při instalaci a manipulaci se s ním bude lépe zacházet. Také má vyšší počet 

válců a lepší výkon motoru a s tím souvisí i výroba tepla, která bude dále porovnávána. 

Jedním z dalších parametrů k porovnávání jsou účinnosti a výkony kogeneračních 

jednotek Tedom a Jenbacher (tabulka 13). 

Tabulka 13 Výkony a účinnosti KJ 

 Tedom Jenbacher  

veličina hodnota rozměr 

Elektrický výkon 537 844 kW 

Tepelný výkon 598 907 kW 

Elektrická účinnost 39,3 41,9 % 

Tepelná účinnost 43,7 45,1 % 

Celková účinnost 83 87,1 % 

Pořizovací cena motoru 11,5 15 mil. Kč 
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Podle hodnot které jsou vidět v tabulce 13 je zřejmé, ţe kogenerační jednotka 

Jenbacher má elektrický výkon vyšší neţ KJ Tedom a tepelný výkon má skoro dvakrát 

vyšší. Elektrická, tepelná a celková účinnost je vyšší u KJ Jenbacher. Pořizovací ceny je 

vyšší u motoru Jenbacher. V následujícím vztahu bude znázorněn poměr mezi pořizovací 

cenou motorů a výkonu. 

 (3) 

 (4) 

kde   MT je motor Tedom 

   MJ – motor Jenbacher 

 

V následující tabulce bude porovnána spotřeba paliva, jeho výhřevnost, provozní 

hodiny kogeneračních jednotek a celková výroba tepla KJ v bioplynové stanici při 

spalování bioplynu. 

Tabulka 14 Výroba tepla a elektřiny 

 Tedom Jenbacher  

veličina hodnota rozměr 

Spotřeba paliva 940,061 2295,38 tis.m
3
∙rok

-1
 

Výhřevnost paliva 19000 19000 kJ 

Provozní hodiny 6693 7366 hod∙rok
-1

 

Celková výroba tepla 7252 18535 GJ∙rok
-1

 

Celková výroba elektřiny 2193 4704 MWh 

 

Z tabulky lze vidět, ţe výhřevnost paliva je pro obě kogenerační jednotky stejná, 

protoţe pouţívají stejné palivo. Provozních hodin má více KJ Jenbacher, s tím je spojena i 

větší spotřeba paliva. Pokud se podělí spotřeba paliva výkonem motoru, získá se spotřeba 

paliva za 1 kWe. Jak bude uvedeno v následujících vztazích. 

 

 (5) 

 (6) 

 

kde SPTedom je spotřeba paliva pro Tedom, 

 SPJenbacher – spotřeba paliva pro Jenbacher, 

 SP – spotřeba paliva, 

 PM – výkon motoru. 

 



32 

 

Výroba elektrické energie za 1 provozní hodinu: 

 (7) 

 (8) 

 

Výroba tepelné energie za 1 provozní hodinu: 

 (9) 

 (10) 

 

Spotřeba paliva na 1 provozní hodinu: 

 (11) 

 (12) 

 

kde  je výroba elektrické energie motoru Tedom, 

  – výroba elektrické energie motoru Jenbacher, 

  – výroba elektřiny, 

 Ph – provozní hodiny, 

  – spotřeba paliva motoru Tedom, 

  – spotřeba paliva motoru Jenbacher, 

 SP – spotřeba paliva, 

  – výroba tepla motoru Tedom, 

  – výroba tepla motoru Jenbacher, 

 VT – výroba tepla. 

 

Z uvedených vztahů je zřejmé, ţe motor Tedom má menší spotřebu paliva na 1 

kWe, menší výrobu elektrické a tepelné energie a má menší spotřebu paliva na 1 provozní 

hodinu neţ motor Jenbacher. U celkové výroby tepla je daleko lepší KJ Jenbacher, která 

má výrobu tepla skoro třikrát větší neţ KJ Tedom. S větší spotřebou paliva rostou také 

emisní hodnoty. Pokud se při spalování vytváří emise, tak se také musí platit určitý 

poplatek za ně, jak je znázorněno v tabulce 15. 
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Tabulka 15 Emise KJ a jejich poplatky [18, 23] 

Motor Emise [t∙rok
-1

] / [t∙MWh
-1

] poplatek 

celkem 

[Kč∙rok
-1

] 

poplatek 

celkem 

[Kč∙MWh
-1

] 
 TZL SO2 NOx CO 

Tedom 0,015 2,461 2,022 4,489 
6816 3,11 

6,8∙10
-6

 1,1∙10
-3

 9∙10
-4

 2∙10
-3

 

Jenbacher 0,09 4,625 7,415 14,515 
19536 4,15 

1,91∙10
-5

 9,83∙10
-4

 1,6∙10
-3

 3,1∙10
-3

 

 

Z hodnot které jsou uvedeny v tabulce lze vidět, ţe emisní hodnoty pro kogenerační 

jednotku Jenbacher jsou větší neţ u KJ Tedom. Je to dáno tím, ţe motor Jenbacher vyrobí 

téměř trojnásobné mnoţství tepelné energie a spaluje větší mnoţství paliva. Z celkových 

poplatků je zřejmé, ţe za KJ Jenbacher se musí platit vyšší poplatky, neţ u KJ Tedom. 

V následujícím grafu je znázorněno mnoţství emisí pro motory Tedom a Jenbacher 

přepočítané na tuny za MWh. 

 

Obr. 13 Mnoţství emisí 

Z grafu je vidět ţe oba motor Jenbacher má vyšší mnoţství vytvářených emisí, 

kromě emisí NOX. Oba motory splňují emisní limity. 

Z uvedených hodnot lze vyčíst, ţe dříve známější kogenerační jednotky a motory 

společnosti Tedom zaostávají za novějšími a modernějšími KJ a motory společnosti GE 

Jenbacher. KJ Jenbacher je ve více směrech a parametrech lepší neţ KJ Tedom. Motor 
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Jenbacher má vyšší spotřebou paliva, tím i vyšší výrobou elektrické energie a tepla. To je 

dáno tím, ţe motor Jenbacher je ve vyšší výkonové kategorii. Novým trendem by se mohlo 

stát nahrazování plynových spalovacích motorů jinými primárními jednotkami, jako 

například mikroturbínami. Mikroturbína má pouze jednu pohyblivou část oproti 

spalovacím motorům, a tím i niţší údrţbu. U MT je daleko menší náročnost na údrţbu neţ 

u SM. MT mají také menší opotřebení a jsou více spolehlivé. Celkově to značí daleko 

menší výdaje na údrţbu a opravu MT, coţ u SM jsou výdaje mnohonásobně větší. I 

z hlediska ţivotního prostředí jsou ve vedení mikroturbíny. Mají menší mnoţství 

vznikajících emisí neţ SM a také nejsou tak hlučné. Zatím se s výměnou spalovacích 

motorů za mikroturbíny nepočítá. Jedná se o novější zařízení, se kterým není mnoho 

zkušeností. Proti mikroturbínám samozřejmě hraje roli pořizovací cena, která je vyšší neţ u 

spalovacích motorů a také menší elektrická účinnost. 
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 ZÁVĚR 6

První část bakalářské práce se zabývá výrobou a distribucí tepelné a elektrické 

energie. Podrobněji se práce zabývá principem jaderných, paroplynových a uhelných 

elektráren, tepláren a vyuţití obnovitelných zdrojů energie. 

Další část se zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Podrobně byl popsán 

princip kogenerace a byly uvedeny výhody kombinované výroby. Kombinovaná výroba 

energií má niţší ztráty a vyšší produkci tepla a energie, neţ oddělený způsob výroby 

energií. Dále se práce zabývá kogeneračními technologiemi. Tyto technologie se mohou 

rozdělovat podle přeměny energie, ale i dalšími kritérii. 

V části zaměřené na primární jednotky jsou rozděleny a blíţe popsány určité typy 

těchto jednotek jakými jsou například parní turbína, plynová turbína, mikroturbína, 

palivový článek, ORC cyklus a spalovací motory. Důleţitý je správný výběr primární 

jednotky, záleţí na pouţívaném palivu, systému dodávky energií a dalšími kritérii. Na 

závěr této kapitoly je provedeno porovnání primárních jednotek a jejich shrnutí. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo popsat dva typy plynových spalovacích 

motorů. Od společnosti Tedom je to Tedom Quanto D580 BIO, druhý typ motoru je 

Jenbacher JMS 412 GS. Oba motory se pouţívají v bioplynové stanici pro kombinovanou 

výrobu elektřiny a tepla, jako palivo pouţívají bioplyn. V této kapitole jsou popsány jejich 

technické parametry, rozměry, emisní a ekonomické parametry. Dále je popsáno jejich 

vyuţití v kogenerační jednotce. 

Poslední část se zabývá porovnáním těchto motorů z hlediska výkonů, 

hmotnostních a rozměrových parametrů, výroby tepla a emisních hodnot. Z porovnání 

vyjde jako lepší motor Jenbacher, který je v mnoha parametrech lepší neţ motor Tedom. 

Z porovnání mezi emisemi motorů vyšel lépe motor Tedom, který měl niţší emise, kromě 

NOx, ty měl vyšší neţ motor Jenbacher. Pokud má motor Jenbacher vyšší emise, tak musí 

také zaplatit větší poplatky za ně. Při přepočítání emisních poplatků za 1 MWh motor 

Tedom zaplatí 3,11 Kč a motor Jenbacher 4,15 Kč. Dalším porovnání bylo z hlediska 

výroby tepla, elektřiny a spotřeby paliva, které byly přepočítány na 1 provozní hodinu. 

Jenbacher vyrobí 0,64 MW∙hod
-1 

elektřiny a 2,52 GJ∙hod
-1

 tepla a Tedom vyrobí 0,33 

MW∙hod
-1 

elektřiny a 1,08 GJ∙hod
-1

 tepla. Jenbacher tedy vyrobí o 48 % více elektřiny a o 

57 % více tepla. Motor Jenbacher má větší výkon, takţe má i vyšší spotřebu paliva (viz 

rovnice 11 a 12). Motor Jenbacher je spolehlivější, má stabilnější provoz, vyšší ţivotnost, 

menší náročnost na údrţbu a kvalitnější čidla pro lepší chod motoru neţ motor Tedom.  

Motor Jenbacher můţe spalovat odpadní, toxické a zbytkové plyny, kdeţto motor 

Tedom ne. V celkovém hodnocení je motor Jenbacher více výhodný pro provoz, i kdyţ je 

jeho pořizovací cena vyšší náklady se vrátí rychleji neţ u motoru Tedom. Taky je uvedena 

vize do budoucnosti ohledně mikroturbíny jako náhrada za plynové spalovací motory. 
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