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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Úkolem bylo se seznámit s projektem "Výzkum a vývoj integrovaného zdroje pro 

bioplynové stanice s vyšší účinností výroby elektřiny s možností kogenerace" a 

navrhnout zvýšení účinnosti tím, že na straně výstupních spalin s teplotou cca 150 °C 

navrhne ORC cyklus k využití této vnitřní energie (součástí mělo být i schéma nově 

navrženého řešení). Práce je rozdělana na dvě části, kdy v úvodní je uvedeno obecné 

rozdělení DEZ (druhotných energetických zdrojů), následně je bližší popis 

nízkopotenciálních zdrojů tepla s možností využití ORC, včetně uvedení realizací 

v ČR (obsahuje i popis KVET, ale pro případ řešeného ORC, kdy je teplota oteplené 

vody v chladícím systému na úrovni 35 °C a tedy spíše elektrárenská výroba je KVET 

spíše nesouvisející) a v druhé části je vlastní návrh technického řešení ORC k využití 

energie ze spalin přes teplonosné médium "voda" nebo přímo.  

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Postupnost kroků v BP je možno považovat za správnou a logickou tedy nejprve je 

popsán obecně ORC a dále je návrh konkrétního technického řešení pro skutečný 

případ.                                                                                                                                  . 

A) Nejprve je proveden propočet množství spalin z kogeneračních jednotek (a určení 

energie v nich obsažené), zde je proveden propočet součinitele přebytku vzduchu 

KGJ (podklady TEDOM) s obsahem 65 % CH4 a následně je proveden propočet pro 

CH4 v bioplynu z BPS Pustějov ve výši 60 % (jednoduší bylo zapůjčit zprávu 

z autorizovaného měření emisí, kde lze vyčíst údaje o spalinách (obsah O2 i teplota). 

Následně je kapitola 5.2. Energetická bilance - uvádí zde číselné hodnoty z KGJ, kdy 

je nevyužité teplo spalin 128 kWt, ale již neuvádí číselné hodnoty pro ORC (ani dále 

po výpočtech jednotlivých ORC).                                                                                        . 
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Je zvolena ORC jednotka a jsou provedeny výpočty oběhu (kdy nositelem energie do 

výparníku je voda), včetně T-s diagramů s vyznačením výpočtových bodů (na straně 

33 a 36), ale schéma ORC s regenerací je až na straně 38. U výpočtu ORC, kdy 

nositelem energie do výparníku jsou spaliny je pak jen schéma s uvedením hodnot 

v bodech. Pro každý ORC je určen výstupní elektrický výkon (zde je vzorec 19, kdy 

odečítá od výkonu turbíny příkon čerpadla a celé to násobí účinností generátoru 0,95 

(= (Pt - Pč)* etael.gen) správně mělo být = (Pt * etael.gen - Pč), protože Pt je dáno 

jako měrná práce turbíny * hmotnostní průtok média).                                                   . 

Málo se věnuje Chladícímu okruhu - uvádí jen, že čerpadlem je oteplená voda vedena 

na chladící věž. Uvedený typ MIK 10-I obsahuje i ventilátor a není doloženo, že bez 

ventilátoru dojde k dostatečnému ochlazení oteplené vody.                                             .  

B) Ekonomické zhodnocení - pro stanovení ekonomického přínosu uvažuje elektrický 

výkon na svorkách ORC po odečtu oběhového čerpadla vně ORC. Tato hodnota však 

není snížena o další šedou energii nutnou pro provoz ORC (o příkon čerpadla 

chladícího okruhu či ventilátoru popř. o příkon na MaR).                        .  

Uvažuje provoz 8 400 hodin, ale jedá se o 4 KGJ a není uvedena jejich provozní doba 

v roce, ani výroba elektřiny, aby byla ověřena hodnota 128 kWt popř. bylo provedeno 

její snížení na reálnou hodnotu.                                                                                   . 

Cena elektřiny je uvedena 4,12 Kč/kWh (jedná se o součet platby za silovou elektřinu 

a distribuční služby), ale vyrobená elektřina nemůže být takto násobena, neboť ji 

nenahrazuje zcela (některé položky distribučních služeb se hradí při výrobě na 

vlastním zdroji i při spotřebě (vyjma použití sítí)).                       . 

Výsledkem ekonomického hodnocení je "Výdělek", který je stanoven rozdíl 

celkových výdajů (myšleno invetsiční náklady) a roční výnos za elektřinu za 20 let - 

má se za to, že měly být použity obvyklé ekonomické ukazatele jako je prostá doba 

návratnosti , vnitřní výnosové procento a čistá současná hodnota.                                 . 

Návrh technického řešení je pro konkrétní výrobnu - BPS Pustějov, ale ekonomika 

technického řešení není prokázána.                                                                                     . 

C) Příloha - má 55 stran a z toho na dvou je požadované schéma navrženého 

technického řešení (ale bez uvedení hmotnostních toků, teplot, entaplipí, tlaků apod.) 

a zbylá část je kopiemi ke KGJ TEDOM, analýza bioplynu, text Programového 

projektu  a technologické schéma od fy. Mikrověže Praha ČR 

 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

První části (obecný popis k ORC) je věnováno cca 40 % a druhé (praktické) části pak 

60 % (vlastní výpočet technického řešení ORC). Propočet jednotlivých bodů oběhu 

ORC je proveden v programu EES a lze předpokládat, že byla studentem vytvořena. 

Jiná výpočtová pomůcka (např. na výměník či příkon čerpadla nebyla použita). Je 

logický postup zpracování tj. nejprve je určen energetický potenciál ve spalinách a 

následně je určeno jeho využití v ORC pro výrobu elektrické energie. Schází 

sestavení energetické bilance ORC tj. jaké je rozdělení energie spalin 128 kWt.  

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

 Jazyková stránka i úprava odpovídá po odborné stránce požadavkům na BP, a to i 

přes to, že jsou v textu drobné nedostatky (číslování vzorců není od prvního, některé 

jednotky jsou s velkým písmenem KJ (správně kJ), mylné jednotky strana 24 
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uvedeno kg/m-3 (správně kg/m3 nebo kg.m-3), uvádí Výkon čerpadla (správně 

příkon čerpadla) apod.). Je uveden název a anotace v anglickém jazyce, seznam 

použitých veličin a jednotek. Je uvedena vhodná literatura i konkrétní zdroje www. 

BP neobsahuje části dotčené, zdali odpovídá ČSN popř. provozním a bezpečnostním 

předpisům. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

1) Zvolil jste si ORC jednotku "Green Machine" Series 4000 s výkonem 20 ÷ 65 kWe, 

ale Vám vychází elektrický výkon pro variantu využití energie ze spalin přes 

teplonosné médium "voda" jen 4 kWe - proč?                                                           

2)Vámi uvažovaný spalinový výměník je protiproudý nebo souproudý? 

3) Co je myšleno regenerací?  

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Doporučuji BP k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
 

  
  

V Odrách dne 28.5.2015 
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


