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Anotace 

Cílem mé bakalářské práce je průzkum a zhodnocení využití energetického potenciálu 

spalin o teplotě 150°C, vypouštěného na bioplynové stanici v Pustějově do okolí, vhodnost 

zařazení ORC jednotky a výčet a návrh různých technických a konstrukčních řešení. První 

polovina mé práce se zaobírá charakteristikou ORC a technologií pro kombinovanou 

výrobu tepla a elektrické energie, následně uvádím v příklad několik realizací těchto 

technologií v České republice. V druhé polovině řeším konkrétní řešení a návrh pro 

zefektivnění účinnosti transformace na elektrickou energii. 
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Annotation 

The aim of my bachelor thesis is research and assessment use of the energy potential of 

exhaust gas temperature range 150°C, discharged into the environment, suitability of 

including ORC unit and enumeration and proposal different technical and design solutions. 

The first half of my thesis deals with properties ORC and technology for combined heat 

and power, subsequently I mention in example some realizations these technologies in 

Czech republic. In the second half I deal with concrete solution and design for more 

efficient efficiency energy conversion. 
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Úvod 

V současné době, kdy společenské, ekonomické a environmentální zájmy vyvíjejí tlak na 

efektivitu samotného využití zdrojů energie, se klade velký důraz na vývoj technologií 

v oblasti využití těchto zdrojů, jejichž uskutečnění bylo v nedávné době nemyslitelné. U 

převážné většiny elektráren (tedy těch, využívajících Rankin-Clausiova cyklu) se účinnost 

transformace na elektrickou energii pohybuje kolem 30, 40%, zbytek odchází ve formě 

tepla do okolí. Je proto velice důležité, se zabývat otázkou, jak vynaložit se zbývajícím 

většinovým podílem této doposud nevyužité energie. Současný trend a technologický 

rozvoj nám přináší řešení v lokálních menších zdrojích ve společné produkci elektrické 

energie a tepla, tzv. kogeneraci. Je ovšem nutné najít, jak pro elektrickou energii, tak pro 

dodávku tepla, spotřebitele, což zvlášť pro naložení s teplem bývá někdy problém.  

Sledujeme-li trend v Evropě a nejen v ní, všimneme si, že poslední dobou se klade 

důraz, ubírat se směrem k obnovitelným zdrojům energie. Je všeobecně známé, že Česká 

republika nemá na technologie typu větrné, vodní, či solární elektrárny zrovna příznivé 

podmínky a proto si myslím, že nejideálnější cestou je právě využití biomasy. Již dnes 

máme na našem území stovky bioplynových stanic a jejich počet se neustále zvyšuje. 

V tomto ohledu si myslím, že energetická koncepce našeho státu je správná. 

 Další a podle mě jednou z nejdůležitějších otázek je otázka poptávky po těchto 

technologiích na trhu a průmyslu. Je nutné si uvědomit, ke komu produkce a dodávka 

energie směřuje, tj. ke spotřebiteli. Jedině respekt k přání a volbě spotřebitele nás podle 

mého názoru povede správnou cestou. Samozřejmě, důvody ekologické a myšlenky 

spojené s budoucností dalších generací jsou v této otázce také neméně důležité, ovšem 

nikdy by neměly být upřednostněny právě před spotřebitelem. Vždy by se měl snažit hledat 

schůdný kompromis, přijatelný pro obě strany. 
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1. Druhotné energetické zdroje (DEZ) 

Jako druhotný sekundární zdroj můžeme nazvat zdroj energie, který vzniká jako vedlejší 

produkt technologické výroby nebo jiné lidské činnosti. Abychom si druhotné energetické 

zdroje mohli rozdělit do jednotlivých skupin, je třeba si definovat tyto dva základní pojmy.  

 kvantitativní ukazatel je množství nositele energie. 

 kvalitativní ukazatel je koncentrace energie v jednotce množství (hmotnosti nebo 

objemu). Může se jednat o výhřevnost, teplotu, tlak… 

Z hlediska poměru mezi kvalitativním a kvantitativním ukazatelem rozeznáváme: 

1. Nízkopotenciální energie: je charakterizována malou koncentrací energie v jednotce 

množství. Může se jednat například o vznik tepla v důsledku chemické reakce, či 

odpadní teplo chladící vody kondenzátorů parních turbín. 

2. Energie středního potenciálu: např. citelné odpadní teplo spalin průmyslových pecí 

(500-1000°C). 

3. Energie s vysokým potenciálem: se vyznačují vysokou koncentrací energie v jednotce 

množství. (Skládkový plyn, odpadní oleje, …) 

Využitelnost DEZ je podmíněna,  

a) Technickými možnostmi – zda je technická realizace v tom daném 

místě, za určitých podmínek uskutečnitelná. 

b) Ekonomickými podmínkami – zda investice vložená do realizace je 

v reálném časovém horizontu vratitelná. 

c) Podmínkami životního prostředí – zda se pohybujeme v souladu se 

zákony daného státu a splňujeme dané limity. (např. při využití 

odpadních olejů) 

Pro mou bakalářskou práci je ovšem stěžejní využití nízkopotenciální energie a to nejen 

z druhotných energetických zdrojů. 
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1.1  Nízkopotenciální zdroje tepla s ohledem na využití ORC jednotkou 

Nízkopotenciální zdroj energie se vyznačuje nízkým kvalitativním ukazatelem, ovšem 

často se jedná o velká množství nositele energie. Vyjmenujme si několik takových zdrojů 

s ohledem na následném využití tohoto tepla ORC jednotkou. 

1.1.1 Teplo ze zemského masivu (Geotermální energie) 

Existuje mnoho technologických metod, které umožňují tepelnou energii ze zemského 

nitra odebírat. Zdrojem této energie je zemské jádro. Teplo ze zemského jádra je 

z převážné části produktem rozpadu jader radioaktivních prvků. Střední teplota tepelného 

toku na zemském povrchu se pohybuje kolem 70mW/m2
. V případě, že se bavíme o 

nízkopotenciálním zdroji tepla, mluvíme o teplotách nižších jak 150°C. Tato energie je ve 

většině případů využívána jako místní zdroj tepla pro vytápění, ovšem dá se využít 

k transformaci na energii elektrickou pomocí ORC jednotky. Ve většině případů aplikace 

ORC jednotky v geotermálně aktivních oblastech se nejdřív udělá hloubkový vrt, kde se 

následně injektuje voda, která je poté odčerpávána přímo do výparníku ORC jednotky. 

Celosvětový průměr gradientu teploty geotermálně aktivních oblastí se pohybuje kolem 

3°C na 100m. 

1.1.2 Solární energie 

Transformace solární energie na elektrickou se využívá pomocí ORC systémů velice 

zřídka. Energie ve formě záření dopadá většinou na parabolický zrcadlový kolektor, který 

ohřívá kapalinu proudící v trubce. Ta je umístěna v ohnisku parabolického zrcadla. Tato 

kapalina poté vstupuje do výparníku ORC jednotky. Teplota pracovního média, které je 

ohříváno v kolektoru může dosahovat až 400°C. Jedná se tedy o teplo středního potenciálu 

a mnohdy je výhodnější realizace klasického parního cyklu. Aplikace technologie ORC 

zde rozšiřuje pole uplatnění i do míst, kde intenzita slunečního záření není tak výrazná, 

jako v rovníkových oblastech. 

 Jako konkrétní příklad realizace ORC využívající teplo ze solární energie si 

můžeme uvést Arizonu. ORC jednotka zde byla zkompletována v roce 2006, její výkon 

činil 1MWe a její využití v této oblasti bylo a stále je do jisté míry převratné, jelikož její 

elektrická účinnost se pohybuje okolo 20%. Se srovnáním s elektrickou účinností 

fotovoltaických systémů je mnohem efektivnější. 
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 Další výhodou může být skutečnost, že výkyvy v produkci elektrické energie 

nejsou tak razantní, jako je tomu u fotovoltaických systémů, schopnost regulace je 

v případě ORC daleko vyšší, jelikož teplo je možno v menší míře akumulovat v solárních 

zásobnících teplé vody. 

 Je třeba také nezapomenout na nevýhodu ORC vůči fotovoltaickým systémům a to, 

že fotovoltaické systémy jsou schopny v menší míře transformovat elektrickou energii i 

z difúzního záření a to je možná jeden ze zásadních důvodů, proč se ORC technologie ve 

spolupráci se solárními kolektory využívají tak zřídka.  

1.1.3 Biomasa 

Biomasu můžeme definovat jako veškerou hmotu biologického původu. Energetické 

využití biomasy má jednu hlavní výhodu a ta spočívá v rovnovážné energetické bilanci 

oxidu uhličitého. Množství CO2, které se procesem spalování dostane do ovzduší, je zpětně 

vázáno (nejdříve je CO2 rozloženo na uhlík a kyslík) rostlinstvem do organických 

sloučenin, jako je celuóza a lignin. Z hlediska využití energie biomasy si můžeme 

vyjmenovat 4 nejčastější biomasové konverzní technologické procesy.  

Spalování 

Spalování biomasy je proces, kdy energetický potenciál ve formě vázané chemické energie 

spalující se látky, se transformuje v teplo. Tento proces se uskutečňuje v kotlích, kde 

transformované teplo může být využito například prostřednictvím výměníkové stanice 

k vytápění dané oblasti, či objektu anebo může být transformováno na elektrickou energii.  

 Před vložením do kotle je třeba biomasu zpracovat. Nejčastěji se drtí na malé 

částice umožňující injektáž do ohniště kotle. 

 Srovnáme-li fyzikální vlastnosti biomasy (výhřevnost, vlhkost, objemová 

hmotnost), dojdeme k závěru, že z ekonomických důvodů je potřeba, aby biomasa byla 

zužitkována již na místě jeho vzniku. Jelikož se jedná převážně o lokální zdroj energie, je 

výhodné pro zužitkování této energie navrhovat systémy pro KVET. Jeden z těchto 

případů mám zakreslený na obrázku č. 2., kde popisuju využití tepla spalin spalováním 

biomasy ORC jednotkou. 
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Obr. 1 Schéma zařízení ORC s ohledem na využití tepla spalováním biomasy v kotli [4] 

Biomasa je spalována v kotli (1), ve kterém je veden, v systému výměníků tepla, 

termoolej. Termooleji je předávána energie a je následně veden do výparníku (2), kde 

předává energii pracovní látce. Termoolej je veden cirkulačním čerpadlem (3) zpátky do 

kotle. Primární okruh může být doplněn výměníkem nouzového chlazení (8), který 

zabraňuje nežádoucímu přehřátí termooleje. 

Zplyňování 

Je proces přeměny organických částic biomasy na směs plynů (většinou s větší 

energetickou hodnotou). Aby došlo k této přeměně, je nutné dodat do soustavy teplo 

z vnějšku. Jedná se tak o endotermickou chemickou reakci.  

 Získaný plyn je možno dále využít například v plynových motorech nebo 

v plynových turbínách, což se nám nabízí jako nejefektivnější řešení využití tohoto plynu, 

ovšem je potřeba provést rozsáhlé a nákladné úpravy, co se čištění plynu týče, jako je 

zbavení se dehtu, prachu, vody, NOx, NO4, HCl a alkalických komponentů. 
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Pyrolýza 

Pyrolýza je proces rozkladu při zvýšených teplotách bez přístupu kyslíku. Výsledkem 

pyrolýzy biomasy jsou pevné produkty (zuhelnatělé zbytky, dřevěné uhlí), kapalné 

produkty (pyrolýzní oleje) a směs spalitelných plynů.  

 V současné době se trend pyrolýzy biomasy zaměřuje na výrobu pyrolýzních olejů 

(nebo-li bioropy) a to z důvodu daleko větší výhřevnosti, jak u pevné biomasy. Bioropa a 

biooleje jsou určené k přímému spalování v kotlích, motorech nebo turbínách. 

Anaerobní rozklad 

Anaerobní rozklad můžeme definovat jako biologický proces rozkladu (přeměny) 

organických látek bez přístupu vzduchu. Základní hybnou silou tohoto rozkladu jsou 

anaerobní bakterie, které fermentují (stravují) organické látky za vzniku bioplynu. Proces 

rozkladu můžeme charakterizovat zjednodušenou stechiometrickou rovnicí:  

C6H10O5 + H2O -> 3CH4 + 3CO2 

Kvalitativní parametry a složení vzniklého bioplynu různými technologiemi, za odlišných 

podmínek si můžeme srovnat v tabulce 1. 

Parametr Skládkový plyn Bioplyn (ČOV) 
Bioplyn (prasečí 

kejda) 

Výhřevnost 
(MJ/m

3
) 

      

1)Výhřevnost 
(MJ/m

3
) 

16,9 21,1 24 

H2 (%) 1 1 - 

CO (%) 1 - - 

O2 (%) 3 - - 

N2 (%) - - - 

Cl
-
, F

-
 (mg/m

3
) - - - 

NH3 (mg/m
3
) - - 40 

CO2 (%) 46 38 31 

CH4 (%) 49 61 69 

H2S (mg/m
3
) 350 1 000 

2)
2 300 

1)
 vztaženo na 15°C, 101 325 Pa. 

2)
 na vstupu do odsiřovacího zařízení. 

 

Tab. 1 Srovnání základních vlastností různých bioplynů [5] 
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1.1.4 Odpadní teplo z technologických procesů 

Existuje mnoho průmyslových odvětví, kde je výroba doprovázena se vznikem tepla, které 

jsme ještě donedávna nebyli schopni využít a odvádělo se tak do okolí bez užitku. Tomuto 

teplu říkáme odpadní teplo nebo teplo zmařené. Ovšem postupem času a rozvojem 

technologií se začala využívat i tato zmařená energie.   

 Z ekonomického hlediska jsou tyto technologie žádané i z důvodu podpory státu ve 

formě dotací. Výše podpory kombinované výroby elektřiny a tepla je každý rok 

vyhlašována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) 

Instalovaný 
výkon 

Provozní 
hodiny 

Zelený bonus 
Doplňková 

sazba 
Celkem 

(Kč/MWh) (Kč/MWh) (Kč/MWh) 

0 – 200 kWe 3000 /rok 1.610,- 455,- 2.065,- 

0 – 200 kWe 4400 / rok 1.150,- 455,- 1.605,- 

0 – 200 kWe 8400 / rok 220,- 455,- 675,- 

 

Tab 2: Dotace pro KVET ve vazbě na délku provozu kogenerační jednotky (na zemní plyn) 

dle cenového rozhodnutí č.4/2013 ERÚ [7] 

 

Místa vzniku odpadního tepla: 

 Výstupní spaliny turbínových a pístových motorů (z kogeneračních jednotek, 

kompresorových stanic se spalovacími turbínami, …) 

 Odpadní teplo z chemických procesů (produkty vyráběné chemickými 

exotermickými reakcemi). 

 Odpadní teplo z hutnických procesů (sklářství, odpadní teplo metalurgických 

procesů) 

 Potravinářská velkovýroba 

 Centrální tepelné zdroje (CTZ) 

 Odpadní teplo získané nahrazením stávající spalovací fléry pomocí spalovacího 

hořáku s výměníkem tepla. 
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2. Kombinovaná výroba energií 

Kombinovanou výrobu energií můžeme definovat jako společnou produkci dvou a více 

forem energií. Většinou se snažíme primární zdroje transformovat na užitečné formy 

energie, což v našem případě znamená převážně elektrická a tepelná energie. Pakliže 

produkujeme tyto dvě formy energie, bavíme se o kombinované výrobě elektrické energie 

a tepla, nebo-li KVET. Společná produkce elektrické energie a tepla vede ke zvýšení 

účinnosti využití primárního paliva. 

 Elektrická energie je nejušlechtilejší formou energie, kterou doposud známe. S její 

dopravou na větší vzdálenosti nemáme žádný problém, což se v případě tepla říci nedá. 

Kvůli tepelným ztrátám do okolí ho nemůžeme dopravovat na větší vzdálenosti, proto 

realizace KVET je většinou záležitostí lokální. 

2.1  Využití KVET u nás a v Evropě v posledních letech 

 

 

Graf 1: Hrubá výroba elektřiny v ČR s porovnáním s výrobou elektřiny z KVET [8] 
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Graf 2: Podíl paliv na výrobě elektřiny z kombinované výroby v ČR v roce 2012[8] 

 

Graf 3: Podíl paliv na výrobě elektřiny z kombinované výroby v EU v roce 2012 [8] 
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2.2  Technologie pro KVET 

Technologií pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla je značné množství. O každé 

technologii můžeme říct, že má svůj určitý výkonový rozsah, ve kterém transformuje 

energii s nejvyšší účinností. Přibližný přehled, jakou technologii do jakých výkonů je 

vhodné použít, nám zohledňuje tabulka č. 3. 

 

Technologie kombinované 
výroby 

Obvyklý rozsah elektrických 
výkonů [MWe] 

Protitlaká parní turbosoustrojí 3 až 60 

Odběrová parní turbosoustrojí 25 až 200 

Malá protitlaká (redukční) 
parní turbosoustrojí 

0,2 až 2,5 

Samostatné plynové spalovací 
turbíny 

0,2 až 250 

Paroplynové cykly 5 až 450 

ORC moduly 0,2 až 5 

Plynové motory 0,02 až 4,5 

Plynové mikroturbíny 0,01 až 0,25 

Palivové články 0,005 až 2 

Stirlingův motor 0,001 až 0,03 

 

Tab. 3 Obvyklý výkonový rozsah daných technologií [8] 
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3. Využití odpadního tepla kogenerační jednotky systémem 

ORC 

Kogenerační jednotka je energetické zařízení sloužící k transformaci na elektrickou 

(popřípadě mechanickou) a tepelnou energii. Základním prvkem celého zařízení je 

spalovací motor, kde se odehrává základní přeměna chemické energie paliva na 

mechanickou energii, přičemž se uvolňuje ze systému teplo, které lze systémem výměníku 

dále využívat. Jedním z příkladů využití tohoto odpadního tepla může být ORC jednotka. 

 ORC jednotka může využívat teplo spalin, teplo odvedené chlazením motoru, nebo 

v nejideálnějším případě kombinaci těchto dvou tepelných zdrojů. V případě spalin, jsou 

spaliny vystupující z pracovního prostoru válce odváděny do spalinového výměníku, kde 

předávají teplo teplonosnému médii, např. termooleji. Termoolej je veden do výparníku 

ORC jednotky, kde předává svou energii pracovní látce.  

 

Obr. 2: Schéma zapojení ORC na spalinový výměník kogenerační jednotky (využití tepla 

spalin)     
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4. Rankinův oběh s organickými uhlovodíky 

Od klasického Rankinova oběhu se liší tím, že nositelem energie systému není voda, ale 

látka organického původu (většinou se jedná o silikonový olej). Jelikož se bavíme o velice 

nízkých teplotách, je třeba dosáhnout stavu sytosti a náležité entalpie par uhlovodíků již za 

těchto podmínek. Proto nepoužíváme jako pracovní látku vodu, ale látku s dobrými 

fyzikálními a chemickými vlastnostmi, jejímž stěžejním parametrem je teplota varu, která 

je nižší, jak u vody. 

4.1   ORC cyklus 

 

Obr. 3 Schéma ORC + T-s diagram [10] 

Ve výparníku (3) předává termoolej teplo pracovnímu médiu (silikonový olej). Páry 

pracovního média expandují na pomaloběžné turbíně (4-5) a vstupují do předehřívače 

(regenerátoru) (8), kde předávají část své energie pracovnímu médiu, které je na cestě před 

výparníkem. Poté vstupují do kondenzátoru (6), kde pracovní médium zkondenzuje. Teplo 

chladící vody na výstupu z kondenzátoru se dá popřípadě využít k dálkovému vytápění. 

Celý cyklus se uzavře zvýšením tlaku v čerpadlech (1-2), předehřátím média 

v regenerátoru a vstupu do výparníku. 

4.2    Pracovní látka ORC  

V současné době se ve většině případů pro pracovní médium obíhající v pracovním oběhu 

ORC používají silikonové látky (silikonové oleje). Silikony jsou synteticky připravené 

organické makromolekulární látky, které vznikají navázáním se např. vodíku, methylu, 

fenylu, vinylu na křemík, patřící molekule silikátu.  
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 Silikonový olej je z hlediska chemických vlastností velice stálý a teplotně odolný. 

Jeho vlastnosti se v rozmezí teplot od -90°C do 280°C téměř nemění. Nesměšuje se 

s vodou, vodu odpuzuje, tudíž nezpůsobuje rezavění ventilových sedel, potrubí a 

turbínových lopatek. Má výborné elektroizolační vlastnosti. 

 Jiné pracovní látky pro parní oběh a jejich chemické a fyzikální vlastnosti můžeme 

vidět v tabulce č. 4, kde: 

M-molární hmotnost, n-počet atomů v molekule, tv-teplota varu při tlaku 0,1MPa, tstb-

teplota stability, v''-měrný objem sytých par při teplotě bodu varu, r-výparné teplo při 

tlaku 0,1MPa, Δh=tepelný spád v turbíně, m0-hmotnostní objem. 

Látka Voda  Metanol Fluorinol Toulen 
Freon 

R11 

Freon 

R113 

Vzorec - H2O CH3OH CF3CH2OH C7H8 CCl3F C2Cl3F 

M [g/mol] 18 32 88 92 137 187 

n - 3 6 9 15 5 8 

tv [-] 100 64 75 110 24 48 

m0 [kg/m
3
] 999 750 1370 857 1476 1565 

tstb [°C] - 175-230 290-330 400-425 150-175 175-230 

v'' [m
3
/kg] 1,69 0,8 0,31 0,34 0,14 0,17 

r [KJ/kg] 2256 1098 442 365 181 146 

Δh [KJ/kg] 348-1160 162-302 70-186 116-232 23-46 23-46 

 

Tab. 4: Parametry pracovních látek parních oběhů [14] 

 

4.3    Výhody systému ORC 

 Nízké provozní tlaky způsobují menší silové účinky na technologie a strojní 

součásti. To zapříčiňuje menší nároky na jejich kvalitu (malá tloušťka stěn potrubí, 

menší nároky na armatury, použití pomaloběžné turbíny). 

 Proces ORC je uzavřený a plně automatický. Provoz je téměř bezobslužný. 

 Užití pomaloběžné turbíny umožňuje větší regulovatelnost systému (v rozmezí 10-

100%) 



16 

 

 Tím, že se může využít, jak elektrická, tak tepelná energie, celý systém pracuje 

s vysokou účinností, pak mluvíme o téměř bezztrátovém systému, který 

nepotřebuje žádné kondenzátní, dochlazovací a napájecí hospodářství. 

 Není třeba kapalinu doplňovat, či upravovat, jako je tomu v případě vody. 

 

4.4    ORC jednotka 

ORC jednotka je sekundární energetické zařízení transformující vnitřní energii média ve 

formě tepla na energii elektrickou (popřípadě mechanickou). 

 

 

Obr. 4 ORC jednotka  [10] 

Obvyklá ORC jednotka se skládá z těchto komponentů:  

 Výparník  

 Předehřívač (regenerátor)  

 Kondenzátor  

 Turbína  

 Generátor  

 Oběhové čerpadlo  
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4.5    Realizace ORC 

4.5.1 ORC technologie v Lienzi 

V rakouském městě Lienz se nachází teplárna na biomasu, zásobující teplem zhruba 70% 

města. V teplárně je instalováno několik kotlů. První kotel, jehož teplonosným médiem je 

termoolej, je napojen na ORC jednotku. Jeho jmenovitý tepelný výkon je 605MWt. Druhý 

kotel s teplovodním okruhem o jmenovitém tepelném výkonu 7 MWt je určen pouze 

k dodávce tepla. Posledním kotlem teplárny je kotel spalující topný olej o jmenovitém 

tepelném výkonu 11 MWt. Byl instalován z důvodu pokrytí výkonových špiček převážně 

v zimním období a případně plní funkci záložního zdroje. 

 ORC jednotka tedy využívá teplo z kotle spalujícího biomasu. Instalovaný 

elektrický výkon ORC modulu je 1 MWe. Celková produkce elektrické energie dosahuje 

7200MWh/rok. 

4.5.2 Teplárna Třebíč 

Technologie v teplárně Třebíč pro dodávku tepla a elektrické energie:  

 2 hlavní kotle na spalování zemního plynu o celkovém tepelném výkonu 10 MWt 

 Kotel spalující biomasu o tepelném výkonu 3 MWt 

 2 kogenerační jednotky na zemní plyn o tepelném výkonu 0,4 MWt a celkovém 

elektrickém výkonu 0,272 MWe 

 Kotel na spalování LTO a zemního plynu o tepelném výkonu 12 MWt (určen jako 

záložní zdroj) 

 Termoolejový kotel spalující biomasu o tepelném výkonu 7 MWt 

 2 záložní kotle k pokrývání výkonových špiček o celkovém tepelném výkonu 2x6 

MWt 

 ORC jednotka s instalovaným elektrickým výkonem 1 MWe 

ORC jednotka je napojena na 7 MWt termoolejový kotel spalující biomasu. Realizace 

tohoto kotle umožňuje, jak provoz současné výroby tepla a elektrické energie, tak pouze 

provoz výroby tepla. V případě, že chceme dodávat pouze teplo, uzavřeme přívod 

termooleje do ORC jednotky a vedeme ho do paralelního výměníku olej/voda a přes 

vložený okruh voda/voda do systému CZT. 
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Obr. 5: Schéma zapojení termoolejového kotle 7 MWt  a jednotky ORC [11] 
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4.5.3 ORC technologie v Trhových Svinech 

V teplárně byl nejdříve instalován 1 kotel na biomasu a 3 kotle na zemní plyn, ovšem 

z důvodu vysoké ceny zemního plynu a nízké ceny odběru tepelné energie přešla teplárna 

na hlavní zdroj energie a to biomasu. Vlastní koncepce teplárny je rozdělena do několika 

nezávislých okruhů. V hlavním okruhu proudí topná voda, jejímž hlavním zdrojem ohřevu 

je jednotka ORC. Po předání tepla v ORC jednotce topná voda není dostatečně ohřána 

natolik, aby mohla již cestovat ke spotřebiteli, proto prochází buď výměníkem přímého 

ohřevu termoolej-voda nebo jedním z kotlů. 

 Druhý okruh je okruh termoolejový. Jedná se o uzavřený okruh mezi kotlem a 

výparníkem ORC jednotky. Součástí okruhu je také výměník přímého ohřevu termoolej-

voda. 

 Dalším okruhem je okruh dochlazování teploty topné vody glykolovým okruhem. 

Topná voda vstupující do kondenzátoru ORC jednotky nesmí přesáhnout určitou teplotní 

mez, jelikož by ORC modul nemohl dosáhnout garantovaného výkonu, případně by byl 

úplně odstaven z provozu. Optimální teplota vody byla stanovena na 60°C.  

 Můžeme vyjmenovat další okruhy, jako je rozvod tlakového vzduchu, expanzní a 

pojistný systém, havarijní okruh chlazení termooleje, kouřovody a vnitřní silikonový okruh 

jednotky ORC. 
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5. Praktická část 

Úkolem mé praktické části bakalářské práce je navrhnout ORC cyklus k využití 

vnitřní energie spalin o teplotě 150°C na bioplynové stanici Pustějov. 

 Na výše jmenované bioplynové stanici se nachází 2 kogenerační jednotky TEDOM 

Cento 2xT170 SP BIO KON, každá z nich o jmenovitém elektrickém výkonu 2x165kWe. 

Spaliny vzniklé ve spalovacích motorech o celkové teplotě přibližně 530°C jsou vedeny 

spalinovodem do výměníku, ve kterém je odjímána část energie pro integrovaný zdroj 

vyvinutý Vysokou školou báňskou ve spolupráci s Vítkovice, a.s, kde jim je odjímána větší 

část energie a část z ní transformována na energii elektrickou. Ochuzeným spalinám za 

integrovaným zdrojem byla naměřena teplota přibližně 150°C. 

Stávající stav integrovaného zdroje: 

Stávající stav je následující (viz. příloha). Spaliny o teplotě 530°C vstupují do 

ohříváku, kde předávají část své energie paroplynové směsi. 

Z okolního prostředí je kompresorem stlačován vzduch na kompresní poměr 4,05. Ten 

následně míří do směšovacího ventilu, kde je směšován s řízeně vstřikovanou tlakovou 

vodou, ohřátou na provozní parametry ve výměníku HW (ohříváku vody) expandovanou 

paroplynovou směsí. Vlhký tlakový vzduch (resp. paroplynová směs) dosáhne stavu 

s nejvyšší entalpií po průchodu rekuperačním výměníkem a spalinovým ohřívákem. 

 Paroplynová směs se nechá vyexpandovat na plynové turbíně GTU a následně 

předá část své energie v rekuperačním výměníku vlhkému tlakovému vzduchu, dále ve 

výměníku HW (ohříváku vody) vstřikované vodě a v dalším výměníku teplé vodě, 

temperující provoz fermentorů. Poté vstupuje do vzduchového chladiče, ve kterém dojde 

k částečné kondenzaci vodní páry ze směsi, přičemž se odloučený kondenzát vrací zpátky 

do oběhu. Zbývající vzduch nasycený vodními parami o teplotě cca 40°C je odfukován do 

ovzduší. 

 Spaliny po průchodu spalinovým ohřívákem paroplynové směsi putují do ohřevu 

fermentorů a s teplotou 150°C opouštějí integrovaný zdroj skrze komín do okolí.  
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5.1  Stechiometrie  

Pro výpočet jednotlivých energetických bilancí a hlavně z důvodu výpočtu 

tepelného výkonu obsaženého ve spalinách, je nutno stanovit složení jednotlivých složek 

spalin, popřípadě jiných parametrů. Palivo spalující se ve spalovacích motorech 

kogenerační jednotky na BPJ Pustějov má složení (viz. tab. č.5). 

 

CH4 60% 

CO2 38,17% 

O2 0,35% 

N2 1,48% 

 

Tab. 5: Složení paliva na BPS Pustějov 

Mezi ostatní složky můžu ještě uvést podíl síry v palivu, což je 45,2mg/m3, ovšem 

pro tuto kapitolu ho zanedbám, jelikož se, co se objemového zastoupení týče, jedná o 

velice nepatrnou složku ve spalinách. 

Jelikož neznám hodnotu parametru pro přebytek vzduchu, spočítám a odvodím ho 

z parametrů v technickém listu kogenerační jednotky, které jsou propočteny pro bioplyn o 

celkové koncentraci 65%obj methanu. Mírnou odchylku zanedbám. 

Množství přivedeného spalovacího vzduchu pro 1 motor KGJ je 730m
3

N/h, 

spotřeba paliva pro 1 motor KGJ je 71,8m3
N/h. (Hodnoty jsou navržené na koncentraci 

65%obj. methanu v palivu). 

O2,min = 2 ∙ CH4 = 2 ∙ 0,65 = 1,3 
mN,O2

3

mN,pal
3

 

Vvz ,min = 4,76 ∙ O2,min = 4,76 ∙ 1,3 = 6,118 
mN,vz

3

mN,pal
3

 

Vvz ,skut = Vvz ,min ∙ α = 6,118 ∙ α 
mN,vz

3

mN,pal
3

 

 

Vpalivo ∙ Vvz ,skut = Vvz ,skut ,65  
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71,8 ∙ 6,118 ∙ α = 730 

α = 1,64 

 

Teoretické množství kyslíku pro spálení 1kg paliva o koncentraci 60%obj. methanu: 

O2,min = 0,5 ∙ CO + 0,5 ∙ H2 + 1,5H2S + 2 ∙ CH4 + m +
n

4
∙ Cm Hn − 02 

(1) 

O2,min = 2 ∙ 0,6 − 0,0035 

O2,min = 1,1965 
mN,O2

3

mN,pal
3

 

Teoretické množství spalovacího vzduchu pro spálení 1kg paliva o koncentraci 60%obj. 

methanu: 

Vvz ,min = 4,76 ∙ O2,min   

(2) 

Vvz ,min = 5,695 
mN,vz

3

mN,pal
3

 

Skutečné množství spalovacího vzduchu pro spálení 1m
3
 paliva o koncentraci 60%obj. 

methanu: 

Vvz ,skut = Vvz ,min ∙ α = 5,695 ∙ 1,64 = 9,34 
mN,vz

3

mN,pal
3

 

(3) 

Výpočet množství jednotlivých složek na 1kg paliva a celkového množství spalin: 

Vsp ,V = VCO 2
+ VSO 2

+ VN2
+ VO2

+ VH2O  

(4) 
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Množství oxidu uhličitého v 1m
3
 paliva: 

VCO 2
= CO + CO2 + 2CH4 + 2,4Cm Hn 

(5) 

VCO 2
= 0,3817 + 2 ∙ 0,6 = 1,5817

mN,sp
3

mN,pal
3

 

Množství vody v 1m
3
 paliva: 

VH2O = H2 + H2S + CH4 + 2,6Cm Hn = 0,6 

(6) 

VH2O = 0,6
mN,sp

3

mN,pal
3

 

Množství dusíku v 1m
3
 paliva: 

VN2
= N2 + 3,76 ∙ α ∙ O2,min = 3,76 ∙ 1,64 ∙ 1,1965  

(7) 

VN2
= 7,403

mN,sp
3

mN,pal
3

 

Množství kyslíku v 1m
3
 paliva: 

VO2
= (α− 1) ∙ O2,min = (1,64 − 1) ∙ 1,1965 

(8) 

VO2
= 0,7658

mN,sp
3

mN,pal
3

 

Množství vlhkých spalin v 1m
3
 paliva: 

Vsp ,V = 1,5817 + 0,6 + 7,403 + 0,7658 

Vsp ,V = ,
mN,sp

3

mN,pal
3
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Výpočet měrných tepelných kapacit jednotlivých složek pro teplotu 150°C a tlak 

102kPa a jejich objemových koncentrací (výpočet měrných tepelných kapacit byl proveden 

v programu EES): 

cpCO 2
= 0,96

KJ

kgK
         CO2 =

VCO 2

Vsp ,V
=

1,58

10,37
= 15,2%obj . 

cpH 2O
= 1,982

KJ

kgK
     H2O =

VH 2O

Vsp ,V
=

0,6

10,37
= 5,8%obj . 

cpN 2
= 1,047

KJ

kgK
     N2 =

VN 2

Vsp ,V
=

7,42

10,37
= 71,6%obj . 

cpO 2
= 0,947

KJ

kgK
     O2 =

VO 2

Vsp ,V
=

0,77

10,37
= 7,4%obj . 

 

 

Výpočet měrné tepelné kapacity spalin pro teplotu 150°C a tlak 102kPa: 

cp = CO2 ∙ cpCO 2
+ H2O ∙ cpH 2O

+ N2 ∙ cpN 2
+ O2 ∙ cpO 2

 

(9) 

cp = 0,152 ∙ 0,96 + 0,058 ∙ 1,982 + 0,716 ∙ 1,047 + 0,074 ∙ 0,947 = ,
KJ

kgK
 

Výpočet hustoty jednotlivých složek spalin pro teplotu 150°C a tlak 102kPa (výpočet 

hustot byl proveden v programu EES): 

ρ
CO 2

= 1,276kg/m−3
 

ρ
H2O

= 0,522kg/m−3 

ρ
N2

= 0,812kg/m−3 

ρ
O2

= 0,928kg/m−3
 

Celková hustota spalin pro teplotu 150°C a tlak 102kPa: 

ρ
celk

= CO2 ∙ ρ
CO 2

+ H2O ∙ ρ
H2O

+ N2 ∙ ρ
N2

+ O2 ∙ ρ
O2

 

(10) 
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ρ
celk

= 0,152 ∙ 1,276 + 0,058 ∙ 0,522 + 0,716 ∙ 0,812 + 0,074 ∙ 0,928 = , kg/m−3 

 

Dle katalogového listu KGJ TEDOM Cento 2xT170 SP BIO KON, je produkce 

spalin 2x810m
3
/h (pro bioplyn o koncentraci 65% methanu): 

Hmotnostní tok spalin pro 1motor: 

ṁ = ρ
celk

∙ Vsp =  0,874 ∙
810

3600
= 0,197

kg

s
 

(11) 

Hmotnostní tok spalin pro 4 motory: 

ṁ = 0,197 ∙ 4 = 0,788
kg

s
 

Tepelný výkon spalin před integrovaným zdrojem, 530°C (cp vypočteno v programu EES): 

Q = ṁ ∙ cp,530°C ∙ ∆ = 0,788 ∙ 1,185 ∙ 530 = 451kWt 

Po odebrání tepla integrovaným zdrojem se spalovací turbínou je ve spalinovodu naměřena 

teplota spalin přibližně 150°C. Tepelný výkon ve spalinách za integrovaným zdrojem je 

tedy: 

Q = ṁ ∙ cp ∙ ∆ = 0,788 ∙ 1,08 ∙ 150 

(12) 

Q = 128kWt  
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5.2 Energetická bilance 

 

Obr. 8: Energetická bilance systému  

 

5.3  Výběr ORC jednotky 

Výběr a návrh ORC jednotky na konkrétní místo závisí na mnoha aspektech. 

Nejdříve si je třeba uvědomit, jaký tepelný výkon máme k dispozici k reálnému využití. 

V mém případě se jedná o nevelký zdroj energie, proto musím volit poněkud menší 

jednotku. Zvolil jsem si ORC jednotku typu ORC "Green Machine" SERIES 4000, která se 

podle dodavatele využívá nejčastěji při produkci 20-65kWe. 
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Obr. 9: ORC "Green Machine" SERIES 4000 [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6: Parametry ORC "Green Machine" SERIES 4000 [17] 

 

6. Přímá a nepřímá výměna tepla 

Dodavatel mnou vybrané ORC jednotky, dodává technologii se všemi komponenty 

včetně výparníku. Výparník je konstruován tak, aby nositelem energie vstupujícího do 

výparníku byla voda. Tento způsob řešení využití tepla spalin prostřednictvím vody budu 

nazývat nepřímou výměnou tepla, jelikož je nutno navrhnout okruh se spalinovým 

výměníkem. Druhým řešením využití energie spalin bude návrh samostatného výparníku 

(spaliny-pracovní látka ORC), tuto variantu nazvu jako přímou výměnu tepla. 

Vstup vody 

do výparníku 

77-116 °C 

3,2-12,6 l/s 

Vstup 

chladícího 

média do 

kondenzátoru 

4,0-43 °C 

13,9 l/s 
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6.1 Nepřímá výměna tepla  

V této kapitole se budu snažit navrhnout parametry vody a spalinového výměníku, 

tak abych nejefektivněji využil teplo spalin. 

 

 

Obr. 10: Diagram průtok-el. výkon [17] 

Z diagramu objemový průtok-elektrický výkon navrhuji nejvýhodnější možnou kombinaci 

dvou veličin, objemového průtoku a teploty vody na vstupu do výparníku, zároveň se snažím 

zohlednit vliv, že se zvyšující se rychlostí vody stoupá součinitel přestupu tepla ve spalinovém 

výměníku. Proto volím objemový průtok vody 4,2l/s. 

 

̇ ∙ ∙ ∆ = ̇ ∙ ∙ ∆  

(13) 

 

∆ =
̇ ∙ ∙ ∆

̇ ∙
=

, ∙ ∙

, ∙
= °  
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6.1.1 Příprava vody pro výparník ORC 

 

 

Obr. 11: Okruh Spalinový výměník-výparník ORC 

 

Okruh mezi spalinovým výměníkem a výparníkem od ORC jednotky bude vypadat 

takto. Ve spalinovém výměníku předají spaliny část své energie vodě, konkrétně na teplotu 

82°C. Voda s touto teplotou vstupuje do výparníku, kde předává svou energii pracovní 

látce ORC jednotky. Na výstupu z výparníku teplota vody činí 79°C. Ta vstupuje zpátky 

do výměníku. 
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6.1.2 Rosný bod spalin 

Při určitých teplotách může dojít k tomu, že vodní pára obsažená ve spalinách začne 

kondenzovat. Za této situace může pohlcovat ostatní složky spalin a vytvářet slabší a 

středně silné kyseliny, tj. H2SO3 , H2SO4 , H2CO3 . Teplota rosného bodu závisí především 

na obsahu vody, síry, vodíku ve spalinách, druhu ohniště, přebytku vzduchu, atd… 

 

Obr. 12: Vliv vlhkosti spalin na rosný bod [22] 

Obrázek 12 nám ukazuje, jak stoupá teplota rosného bodu se zvyšující se koncentrací vody 

ve spalinách. 
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Obr. 13: Vliv obsahu síry v palivu na rosný bod spalin. [22] 

 

 Teplotu rosného bodu spalin je velmi složité stanovit. Podle [19] se teplota rosného 

bodu spalin o koncentraci bioplynu 60% methanu, 38% oxid uhličitého, 2% jiných složek 

pohybuje v rozmezí 60°C-160°C. Teplota rosného bodu je tudíž pro každé palivo jiného 

složení velice individuální. V mém případě, kdy teplota spalin na výstupu ze spalinového 

výměníku je na hodnotě 88°C, je velice pravděpodobné, že takový kondenzát bude vznikat. 

Proto je záhodno volit pro spalinový výměník a technologii za spalinovým výměníkem 

korozivzdorný materiál v nejideálnějším případě nerezovou ocel. Musí se také myslet na 

odvod kondenzátu ze spalinového výměníku, popřípadě na vyspádování přilehlého potrubí 

za spalinovým výměníkem. 
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6.1.3 Volba pracovní látky pro ORC 

Volba pracovní látky pro ORC je jedna z nejdůležitějších věcí vůbec. Její fyzikální a 

chemické vlastnosti rozhodují o celkové účinnosti ORC a to docela výrazně. Volbu 

takového média ovlivňuje celá řada parametrů. První z nich je bod varu za daného 

(konstrukčně přijatelného) tlaku, který by se měl pohybovat v oblasti pracovního cyklu. 

Další a zásadní věcí je jeho výparné teplo při daném tlaku, jelikož to nejvíce ovlivňuje 

elektrickou účinnost celého zařízení. Čím větší bude teplo potřebné na výpar látky, tím 

více tepla odevzdáme v kondenzátoru a tím menší bude přeměna na energii elektrickou.  

 Pro svůj ORC cyklus volím pracovní médium R245-fa (pentafluoropropan) 

 

6.1.4 Výpočet jednotlivých parametrů ORC bez regenerace  

Navrhuju ORC jednotku na tyto parametry: 

Účinnost turbíny: ηt=0,72 

Účinnost čerpadla: ηč=0,8 

Mechanická a elektrická účinnost čerpadla: ηel.,mech.=0,855 

Elektrická účinnost generátoru: ηel.,gen.=0,95 

p3=750kPa 

p1=200kPa 
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Obr. 14: ORC bez regenerace (vytvořeno v programu EES) 

 

BOD 1: (x=0) 

 p1 = 200kPa 

 t1 = 33,4°C 

i1 = f(p1, t1) 

s1 = f(p1, t1) 

i1 = 243,7kJ/kg 

s1 = 1,15kJ/(kg ∙ K) 

 

BOD 2:  

p2 = 750kPa 

i2ize = f(p2, s1) 

i2ize = 244,1kJ/(kg ∙ K) 
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ηč =
ač,ize

ač
=

i2ize − i2

i2 − i1

 

(14) 

i2 =
i2ize − i1

ηč
+ i1 =

244,1− 243,7

0,8
+ 243,7 = 244,2kJ/kg 

t2 = f(p2, i2) 

t2 = 33,68°C 

 

BOD 3: (x=1) 

 p3 = p2 = 750kPa 

 t3 = 78°C 

i3 = f(p3, t3) 

s1 = f(p1, t1) 

i3 = 460,4kJ/kg 

s3 = 1,779kJ/(kg ∙ K) 

 

BOD 4: 

 p4 =  p1 = 200kPa 

ηt =
at,ize

at

=
i3 − i4

i3 − i4ize

 

(15) 

i4ize = f(p4, s3) 

i4ize = 436,3kJ/kg 

i4 = i3 − ηt ∙ (i3 − i4ize ) = 460,4− 0,72 ∙ (460,4− 436,3) = 443,1kJ/kg 

t4 = f(p4, i4) 
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t4 = 47,81°C 

 

Měrná práce turbíny: 

at = i3 − i4 = 460,4 − 443,1 = 17,38kJ/kg 

Měrná práce čerpadla: 

ač = i2 − i1 = 244,2 − 243,7 = 0,5kJ/kg 

Hmotnostní tok pracovního média: 

ṁR245−fa =
QH2O

t

i3 − i2

=
ṁH2O ∙ cp H2O

∙ ∆ H2O

i3 − i2
 

(16) 

ṁR245−fa =
4,2 ∙ 4200 ∙ 3

460400 − 244200
= 0,245kg/s 

Výkon turbíny: 

Pt = at ∙ ṁR245−fa = 17,38 ∙ 0,245 = 4,26kW 

(17) 

Výkon čerpadla: 

Pč =
ač ∙ ṁR245−fa

ηel ,m.

=
0,5 ∙ 0,245

0,855
= 0,14kW 

(18) 

Celkový elektrický výkon ORC: 

= (Pt − Pč) ∙ ηel .,gen . = (4,26 − 0,14) ∙ 0,95 = ,  

(19) 
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Celková elektrická účinnost ORC: 

ηORC =
PORC

ṁH2O ∙ cp H2O
∙ ∆ H2O

 

(20) 

 

ηORC =
3,9

4,2 ∙ 4200 ∙ 3
= 7,4% 

 

6.1.5 Výpočet jednotlivých parametrů ORC s regenerací  

Pracovní látka za turbínou má stále docela vysokou entalpii a je škoda ji nevyužít. Proto se 

do cyklu ještě zařazují tzv. regenerátory, které zužitkovávají tuto energii a předávají ji 

pracovnímu médiu na cestě za oběhovým čerpadlem. Pro svůj příklad volím takový 

regenerátor, aby teplotu pracovního média za oběhovým čerpadlem zvýšil o 5°C. 

 

 

Obr. 15: ORC s regenerací (vytvořeno v programu EES) 
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BOD 21: 

 ∆t2−21 = 5°C 

 t21 =  t2 +  ∆t2−21 = 33,68 + 5 = 38,68°C 

 p21 =  p2 = 750kPa 

i21 = f(p21 , s21) 

i21 = 250,5kJ/kg 

 

BOD 41: 

Z teplené bilance výměníku vypočteme entalpii v bodě 41: 

ṁR245−fa ∙ (i4 − i41) = ṁR245−fa ∙ (i21 − i2) 

(21) 

i41 = i4 − (i21 − i2) = 443,1− (250,5− 244,2) = 436,7kJ/kg 

 p41 =  p4 = 200kPa 

t41 = f(p41 , i41) 

t41 = 41,32°C 

Hmotnostní tok pracovního média: 

ṁR245−fa =
QH2O

t

i3 − i21

=
ṁH2O ∙ cp H2O

∙ ∆ H2O

i3 − i21
 

ṁR245−fa =
4,2 ∙ 4200 ∙ 3

460400 − 250500
= 0,252kg/s 

Výkon turbíny: 

Pt = at ∙ ṁR245−fa = 17,38 ∙ 0,252 = 4,38kW 
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Výkon čerpadla: 

Pč =
ač ∙ ṁR245−fa

ηel ,č.

=
0,5 ∙ 0,252

0,855
= 0,15kW 

Celkový elektrický výkon ORC: 

= (Pt − Pč) ∙ ηel .,gen . = (4,38 − 0,15) ∙ 0,95 = ,  

Celková elektrická účinnost ORC: 

ηORC =
PORC

ṁH2O ∙ cp H2O
∙ ∆ H2O

 

ηORC =
4,02

4,2 ∙ 4200 ∙ 3
= 7,6% 

 

 

Obr. 16: schéma ORC s regenerací (nepřímá výměna tepla) 



39 

 

6.2  Přímá výměna tepla  

V tomto případě je řešením navrhnout parogenerátor, kde spaliny budou předávat svou 

energii přímo pracovní látce ORC. Tato varianta je, co se investice týče, horší, ovšem je 

nutno zohlednit fakt, že s teplotou spalin na výstupu z parogenerátoru můžeme jít daleko 

níže, než tomu bylo v případě spalinového výměníku. Tím využijeme větší množství 

energie než před tím. Navrhuji takový parogenerátor, do něhož budou vstupovat spaliny o 

teplotě 150°C a vystupovat o teplotě 50°C. Z důvodu kondenzace některých složek spalin 

je zřejmé, že celý parogenerátor bude vyroben z korozivzdorné oceli. 

 

6.2.1 Výpočet jednotlivých parametrů ORC bez regenerace (přímá výměna tepla)

  

Navrhuju ORC jednotku na tyto sparametry: 

Účinnost turbíny: ηt=0,72 

Účinnost čerpadla: ηč=0,8 

Mechanická a elektrická účinnost čerpadla: ηel.,mech.=0,855 

Elektrická účinnost generátoru: ηel.,gen.=0,95 

p3=1900kPa 

p1=200kPa 

 

BOD 1: (x=0) 

 p1 = 200kPa 

 t1 = 33,4°C 

i1 = f(p1, t1) 

s1 = f(p1, t1) 

i1 = 243,7kJ/kg 

s1 = 1,15kJ/(kg ∙ K) 
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BOD 2:  

p2 = 1900kPa 

i2ize = f(p2, s1) 

i2ize = 244,9kJ/(kg ∙ K) 

ηč =
ač,ize

ač

=
i2ize − i2

i2 − i1

 

i2 =
i2ize − i1

ηč

+ i1 =
244,9 − 243,7

0,8
+ 243,7 = 245,3kJ/kg 

t2 = f(p2, i2) 

t2 = 34,27°C 

 

BOD 3: (x=1) 

 p3 = p2 = 1900kPa 

 t3 = 119,3°C 

i3 = f(p3, t3) 

s1 = f(p1, t1) 

i3 = 484,1kJ/kg 

s3 = 1,799kJ/(kg ∙ K) 

 

 

BOD 4: 

 p4 =  p1 = 200kPa 

ηt =
at,ize

at

=
i3 − i4

i3 − i4ize

 

i4ize = f(p4, s3) 
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i4ize = 442,8kJ/kg 

i4 = i3 − ηt ∙ (i3 − i4ize ) = 460,4 − 0,72 ∙ (460,4 − 436,3) = 454,4kJ/kg 

t4 = f(p4, i4) 

t4 = 59,35°C 

 

Měrná práce turbíny: 

at = i3 − i4 = 484,11 − 454,35 = 29,76kJ/kg 

Měrná práce čerpadla: 

ač = i2 − i1 = 245,27 − 243,65 = 1,62kJ/kg 

Hmotnostní tok pracovního média: 

ṁR245−fa =
Qsp

t

i3 − i2

=
ṁsp ∙ cp sp

∙ ∆ sp

i3 − i2
 

Výpočet hmotnostního toku ve spalinovém výměníku se vypočte jako: 

ṁR245−fa =
0,788 ∙ 1080 ∙ 100

484110 − 245270
= 0,356kg/s 

Výkon turbíny: 

Pt = at ∙ ṁR245−fa = 29,76 ∙ 0,356 = 10,59kW 

Výkon čerpadla: 

Pč =
ač ∙ ṁR245−fa

ηel ,m.

=
1,62 ∙ 0,356

0,855
= 0,67kW 

 

 

Celkový elektrický výkon ORC: 

= (Pt − Pč) ∙ ηel .,gen . = (10,59 − 0,67) ∙ 0,95 = ,  

Celková elektrická účinnost ORC: 
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ηORC =
PORC

ṁH2O ∙ cp H2O
∙ ∆ H2O

 

ηORC =
9,4

0,788 ∙ 1,08 ∙ 100
= 11,05% 

 

6.2.2  Výpočet jednotlivých parametrů ORC s regenerací (přímou výměnou tepla)  

BOD 21: 

 ∆t2−21 = 5°C 

 t21 =  t2 +  ∆t2−21 = 34,27 + 5 = 39,27°C 

 p21 =  p2 = 1900kPa 

i21 = f(p21 , s21) 

i21 = 251,98kJ/kg 

 

BOD 41: 

Z teplené bilance výměníku vypočteme entalpii v bodě 41: 

ṁR245−fa ∙ (i4 − i41) = ṁR245−fa ∙ (i21 − i2) 

i41 = i4 − (i21 − i2) = 454,35 − (251,98 − 245,27) = 447,64kJ/kg 

 p41 =  p4 = 200kPa 

t41 = f(p41 , i41) 

t41 = 52,5°C 

Hmotnostní tok pracovního média: 

ṁR245−fa =
Qsp

t

i3 − i21

=
ṁsp ∙ cp sp

∙ ∆ sp

i3 − i21
 

ṁR245−fa =
0,788 ∙ 1080 ∙ 100

484110 − 251980
= 0,367kg/s 
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Výkon turbíny: 

Pt = at ∙ ṁR245−fa = 29,76 ∙ 0,367 = 10,92kW 

Výkon čerpadla: 

Pč =
ač ∙ ṁR245−fa

ηel ,č.

=
1,62 ∙ 0,367

0,855
= 0,51kW 

 

Celkový elektrický výkon ORC: 

= (Pt − Pč) ∙ ηel .,gen . = (10,92 − 0,51) ∙ 0,95 = ,  

Celková elektrická účinnost ORC: 

ηORC =
PORC

ṁH2O ∙ cp H2O
∙ ∆ H2O

 

ηORC =
9,89

0,788 ∙ 1,08 ∙ 100
= 11,62% 
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Obr. 17: schéma ORC s regenerací (přímá výměna tepla) 

 

6.3  Chladící okruh 

Jelikož je třeba z kondenzátoru odvádět latentní teplo uvolněné kondenzací pracovní látky 

R245-fa, musím navrhnout chladící sestavu. V mém případě se jedná chladit pracovní 

médium na teplotu 33,4°C. Navrhuji proto docela úsporné řešení. Jedná se o chladící věž 

typu MIK 10-I (2H12-900) s dvouokruhovým chlazením (schéma v příloze). Celý systém 

pracuje na principu, že oteplené médium, které vystupuje z kondenzátoru je přiváděno do 

jímky oteplené vody, kde je následně rozváděna přes čerpadla do chladící věže. V chladicí 

věži je rozprašována a samospádem přivedena do jímky ochlazené vody. Poté prochází 

filtrem, či úpravou vody a uzavírá okruh opět v kondenzátoru.  
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7. Ekonomická analýza 

 

7.1 Pro přímou výměnu tepla 

Investice: 

chladící věž typu MIK 10-I (2H12-900)………. 82 500,- 

Elektrorozvaděč pro jednu chladící věž………. 19 200,- 

Spalinový výměník* ………. 500 000,- 

Ostatní (rozvody, části potrubí, armatury)*……… 500 000,- 

Celková cena instalace Green Machine na klíč………. 6 450 000,- 

Celkové výdaje………. 7 551 700,- 

* odhad 

Ekonomický přínos: 

ORC jednotka transformuje 4KJ/s elektrické energie. 1kWh tedy vyprodukuje za 

900vteřin.  

Provoz ORC jednotky je téměř bezporuchový, bezobslužný, uvažujme tedy v průměru s 

8400hodinovým ročním provozem, za rok vyprodukujeme: 

x =
8400 ∙ 3600

900
= 33600kWh 

Při cenách 4,12Kč/kWh je ekonomický přínos ORC jednotky (s úvahou 20leté životnosti): 

Za rok: 138 432,- 

Za 20let: 2 768 640,- 

 

Výdělek: -4 783 060,- 
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7.2 Pro nepřímou výměnu tepla 

Investice: 

chladící věž typu MIK 10-I (2H12-900)………. 82 500,- 

Elektrorozvaděč pro jednu chladící věž………. 19 200,- 

Parogenerátor* ………. 1 000 000,- 

Ostatní (rozvody, části potrubí, armatury)*……… 500 000,- 

Celková cena instalace Green Machine na klíč………. 6 450 000,- 

Celkové výdaje………. 8 051 700,- 

* odhad 

Ekonomický přínos: 

ORC jednotka transformuje 10KJ/s elektrické energie. 1kWh tedy vyprodukuje za 

360vteřin.  

Provoz ORC jednotky je téměř bezporuchový, bezobslužný, uvažujme tedy v průměru s 

8400hodinovým ročním provozem, za rok vyprodukujeme: 

x =
8400 ∙ 3600

360
= 84000kWh 

Při cenách 4,12Kč/kWh je ekonomický přínos ORC jednotky (s úvahou 20leté životnosti): 

Za rok: 346080,- 

Za 20let: 6 921 600,- 

 

Výdělek: -1 130 100,- 
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Závěr 

Tepelný výkon spalin je podle mě v místě za integrovaným zdrojem a za odběrem 

fermentoru na bioplynové stanici v Pustějově na hranici využitelnosti. Za těchto podmínek 

je technicky realizovatelné energii spalin využít, ale při dnešních cenách ORC technologie 

a jiných, by bylo zcela prodělečné, tak uskutečňovat. Stávající stav, využití odpadního 

tepla spalin integrovaným zdrojem je zcela na místě, tak stejně, jako je zcela uvážené 

vypouštět spaliny o potenciálu 150°C do okolí, jelikož se vyvarujeme kondenzace spalin a 

spojené problémy s tím. 

 Ovšem je známo, že tyto technologie často podléhají dotačním prostředkům, ať ze 

strany státu, či Evropské unie. Za tohoto předpokladu by zařazení ORC jednotky mohlo 

být rentabilní a mohlo by se využívat například i na pokrytí odběru tepla a jeho využití za 

odstávky plynové turbíny GTU integrovaného zdroje. 

 Na konec bych chtěl říct, že není důvod být skeptický. Vývoj technologií, 

využívající odpadní teplo k přeměně na jinou formu ušlechtilejší energie, je podle mého 

názoru teprve v počátcích. Postupem času účinnost transformace energií bude stoupat a 

ceny pro investici na technologie budou klesat a tím se samozřejmě budou posouvat 

hranice využitelnosti těchto technologií. 
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Seznam použitých veličin a jednotek: 

Veličina  Jednotka  Název 

α   -   Součinitel přebytku vzduchu 

Δt   °C   Rozdíl dvou teplot  

ηč   -   účinnost čerpadla 

ηel.,gen.   -   Elektrická účinnost generátoru 

ηel.,mech.  -   Mechanická a elektrická účinnost čerpadla 

ηORC   -   Elektrická účinnost ORC  

ηt   -   účinnost turbíny 

ρ   kg/m
3
   Hustota 

ač   kJ/kg   Práce čerpadla 

at   kJ/kg   Práce turbíny 

cp   KJ/(kg.K)  Měrná tepelná kapacita 

i   kJ/kg   Entalpie  

ṁ   kg/s   Hmotnostní průtok 

ṁR245-fa  kg/s   Hmotnostní průtok pracovního média ORC 

O2,min   m
3
/m

3
   Teoretické množství kyslíku v 1m

3
 paliva 

p   kPa   Tlak  

Pč   kW   Výkon čerpadla 

PORC   kWe   Elektrický výkon ORC 

Pt   kW   Výkon turbíny 

Q   kWt   Tepelný výkon 

s   kJ/(kg.K)  Entropie 

t   °C   Teplota 
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VCO2   m
3
/m

3
   Množství oxidu uhličitého v 1m

3
 paliva  

VH2O   m
3
/m

3
   Množství vody v 1m

3
 paliva 

VN2   m
3
/m

3
   Množství dusíku v 1m

3
 paliva 

VO2   m
3
/m

3
   Množství kyslíku v 1m

3
 paliva 

Vpalivo   m
3
/h   Spotřeba paliva na 1 spalovací motor. 

Vsp   m
3
/m

3
   Skutečné množství spalin z 1m

3
 paliva 

Vvz,min   m
3
/m

3
   Teoretické množství vzduchu v 1m3

 paliva 

Vvz,skut   m
3
/m

3
   Skutečné množství sp. vzduchu pro 1m

3
 paliva 

Vvz,skut ,65  m
3
/m

3
   Skutečné množství sp. vzduchu pro 1m3

 paliva 

         o koncentraci 65% methanu. 

 

Ostatní indexy: 

Značka     Název 

CO2     Oxid uhličitý 

H2O     Voda 

N2     Dusík 

O2     Kyslík 

530°C     Konstanta při teplotě 530°C 

sp     spaliny 

1,2,3,4,21,41,2ize,4ize  Body na křivkách v T-s diagramu   
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